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 9044ماه   خردادالی  9911اسفند ماه 
  

 مامایی انجمن علمی دانشجویی

 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

گزارش فعالیت های 

 تحصیلی دومنیمسال 

انجمن علمی مامایی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با تالش 

دانشجویان و حمایت سرکار خانم پاکاری، هیئت علمی گروه 

  تاسیس شد. 8931سال مامایی دانشکده پرستاری و مامایی در 

در دومین سال فعالیت انجمن ، با افزایش تجربه ی اعضای 

شورای مرکزی ؛ فعالیت های انجمن بهتر، منظم تر و بیشتر 

 شد. 

تحصیلی انجمن آورده  دومدر ادامه گزارشی از فعالیت نیمسال 

 شده است.
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 دبیر( ینیام فرح( 

 تولید محتوا( کمیته )مدیریزهراپورگودرز 

 مدیر روابط عمومی(یصابر الهه( 

 مدیر کمیته انتشارات( یزنده بود میمر( 

 مدیر کمیته آموزشی(ی کمال فاطمه( 

 مدیر کمیته طراحی( پور یآباد محدثه( 

 دستیار مدیر روابط عمومی( یمطلب مائده( 

 

 

 

 

 :جلسه اولین 

 با حضور اعضای شورای مرکزی به مدت دو ساعت به صورت مجازی برگزار شد. 8933اسفند ماه  02در تاریخ 

 8022انجمن در سال روند کار  یزیربرنامه : موضوع جلسه

 : جلسه یهایریگ جهینت

 برنامه ریزی وبینار غربالگری جنین .9

 برنامه ریزی برنامه ی مجازی روز ماما .2

 جدید انجمنطراحی لوگوی  .9

 پیگیری ویژه نامه ی روز ماما نشریه تخصصی انجمن به نام موسیقی روییدن .0

 همکاری با دانشکده پرستاری مامایی بوشهر برای مسابقه به مناسبت روز ماما .5

 

انجمن یاعضا  

جلساتگزارش   



 

 

3 

 

 
 

 

 

 

 8933  آبان 02تاسیس : 

 انتشار پوستر وبینار تفسیر نوار قلب جنین 

  مناسبت روز جهانی آگاهی رسانی سالمت جنسی و باروریانتشار اینفوگرافی روش های پیشگیری از بارداری به 

 انتشار پوستر وبینار مشاوره ی پیش از ازدواج 

 انتشار پوستر وبینار عشق و شکست عشقی 

 انتشار پوستر همایش فصل نو و فصل نشاط علمی 

 وهشی موزشی و پژانتشار برگی از شماره ی اول نشریه موسیقی روییدن مصاحبه با سرکار خانم طیبه غریبی معاون آ

 دانشکده پرستاری و مامایی بوشهر

 انتشار فراخوان روز مسابقه ی خاطره نویسی و عکاسی به مناسبت روز ماما 

 انتشار پوستر وبینار علمی تفسیر غربالگری های جنین 

  پوستر اختصاصی انجمن برای تبریک روز ماماانتشار  

 ر جشنواره ی بزرگ مامایی گلبانهمکاری با انجمن علمی مامایی کشور و انتشار پوست 

 انتشار پوستر ویژه برنامه روز ماما 

 حضور دبیر انجمن سرکار خانم فرح امینی ، استاد مشاور انجمن ا برنامه ی زنده اینستاگرامی ؛ ویژه برنامه ی روز ماما ب

تاری ت علمی دانشکده پرسو عضو هئیت علمی دانشکده پرستاری مامایی سرکار خانم پاکاری ، مدیر گروه مامایی و هئی

و مامای سرکار خانم افراسیابی، اجرای موسیقی زنده توسط خانم محمدی و ارائه متن ادبی توسط خانم عاشوری دانشجوی 

 ماماییی و خانم مکی

 یانتشار پوستر چهارمین برنامه زنده به مناسبت روز جهانی ماما توسط گلبان به میهمانی خانم فرح امنی دبیر انجمن علم 

 مامایی کشور

 فعالیت صفحات اینستاگرام

@Midwifery.bpums 
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  انتشار پوستر وبینار روز جهانی ماما 

 انتشار شماره ی جدید نشریه ی موسیقی روییدن 

 انتشار فعالیت های انجمن های مامایی سطح کشور به صورت استوری 

 

 
 8931اسفند  02تاسیس 

  نشر پوستر های آموزشی برای اطالع رسانی در رابطه با پاندمی کرونا به صورت روزانه 

 

 
 8933بهمن82تاسیس 

 موسیقی روییدن علمی فرهنگی پیج اختصاصی نشریه ی 

 معرفی نشریه موسیقی روییدن 

 معرفی انجمن علمی دانشجویی مامایی بوشهر 

 اول نشریه انتشار خالصه ی شماره ی 

 مصاحبه با سرکار خانم طیبه غریبی معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی بوشهر 

 شغلی از جنس صبوری 

 آیا سونوگرافی برای جنین ضرر دارد؟ 

 اشتها در قاعدگی 

 معرفی کتاب خودت باش دختر 

 گفتاری پیرامون رمان سووشون 

 کرونا در بارداری باید و نباید ها 

 یر کی و چرا؟پاپ اسم 

 تبریک روز جهانی ماما 

 آثار بارداری و شیر دهی بر سالمت دهان و دندان 

 سندرم تخمدان پلی کیستیک درمان و یافته ها 

@nmbpums_corona 

@Royan.bpums 
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 نشر خالصه ی شماره ی دوم نشریه 

  بهتر از نور تویی شعری از خانم الهه صابری 

 پشت دیوار رحم آن سوی مرز؛ طنز نوشت 

 خاطرات کاراموزی 

  کانگوروییمراقبت 

 

 

 
  با  9911بهمن ماه  22ساعت در  2برگزاری وبینارآموزشی تفسیر نوار قلب جنین با تدریسی سرکار خانم چنانه به مدت

 نفر شرکت کننده از سراسرکشور 992

  نفر شرکت کننده  929ساعت با  2برگزاری وبینار مشاوره ی پیش از ازدواج با تدریس سرکار خانم طاهره غریبی به مدت

 از سراسر کشور

  با  9911بهمن ماه  92ساعت در  2برگزاری وبینار عشق و شکست عشقی با تدریس سرکار خانم طاهره غریبی به مدت

 نفر شرکت کننده از سراسر کشور 991

  9911انتشار اولین شماره نشریه تخصصی موسیقی روییدن در اسفند ماه 

   4برگزاری همایش فصل نو ، فصل نشاط علمی با همکاری انجمن های علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به مدت 

نی با تدریس سرکار خانم دکتر عباسی ، وبینار با مجموعه برنامه های: وبینار هوش هیجا 9911اسفند ماه  21ساعت در 

فن بیان و سخنوری با تدریس مشترک سرکار خانم فتوت و جناب آقای یوسفی ، گفتگوی تصویری جناب آقای دکتر 

اسدی راد مدیر امور فرهنگی دانشگاه با دانشجویان، پخش کلیپ های آشنایی با انجمن های علمی و همچنین پخش 

 یط دانشگاهموسیقی زنده در مح

  اردیبهشت ماه  92ساعت در  2برگزاری وبینار تفسیر غربالگری های جنین با تدریس سرکار خانم مریم چنانه به مدت

 نده از سراسر کشورنفر شرکت کن 12با  9422

 حضور دبیر انجمن سرکار خانم فرح امینی ،  با برگزاری ویژه برنامه ی روز جهانی ماما به صورت برنامه زنده اینستاگرامی

استاد مشاور انجمن و عضو هئیت علمی دانشکده پرستاری مامایی سرکار خانم پاکاری ، مدیر گروه مامایی و هئیت علمی 

دانشکده پرستاری و مامای سرکار خانم افراسیابی، اجرای موسیقی زنده توسط خانم محمدی و ارائه متن ادبی توسط خانم 

 وری دانشجوی ماماییی و خانم مکیعاش

 فعالیت ها 
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  9422اردیبهشت  91نشریه موسیقی روییدن با عنوان ویژه نامه روز ماما در  2انتشار شماره 

 اخذ مجوز و تاسیس کانال تلگرامی اختصاصی انجمن 

 

 

 

 

 

 نشریه علمی فرهنگی موسیقی روییدن

 انجمن علمی دانشجویی رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی بوشهرصاحب امتیاز نشریه: 

 الهه صابری ،فرح امینیسردبیر: مریم زنده بودی  مدیر مسئول: 

 ماه اردیبهشت: دوم شماره

 نادیه پاکاریناظر علمی: 

 امیرحسین کیانی صفحه آرا و گرافیست:

 آنا پروین، الهه نراقی، شقایق قنبری، غزال حمیدیان، فاطمه کمالی، پارسا فاطمی  ویراستاران:

 محتوا:

 یک فصل عاشقانه از زندگی 

  تغذیه مناسب در بارداری چیست؟اهمیت 

 مراقبت های مفید برای سزارین 

 قرار گیرد؟ چرا باید بهداشت دهان نوزاد مورد توجه 

 می شود؟ چه داروهایی برای کاهش درد لیبر استفاده 

 روش های موثر در کاهش درد لیبر چیست؟ 

 میکنند؟ کالس های پیش از زایمان چه هدفی را دنبال 

 ایسه با شیر مصنوعیفواید شیر مادر و مق 

 HPV 

  ممیزی های سینما و تلویزیون عبور از 33تا اکران در اواخر ، 31از فجر 

 

 نشریه موسیقی روییدن

 سپاس از توجه شما

 


