
 کاشانیان مریم دکتر

 اکبرآبادی مادران حمایت بیمارستان پرناتال بخش ریاست زایمان. و زنان متخصص و جراح

 تمام استاد علمی: درجه 

 برد اول رتبه با ومامایی زنان برد امتحان در قبولی 1367 سال

 شهید بیمارستان در کار شروع و استادیار بعنوان ایران پزشکی علوم دانشگاه در استخدام 1368 سال 

 دکتررهنمون

  .هستم بکار مشغول آنجا در کنون تا که تهران آبادی اکبر شهید بیمارستان به انتقال 1372 سال

 بودم آبادی اکبر بیمارستان آموزشی معاون 1384 سال تا1375 سال از

 . دانشیاری به استادیاری از ارتقاء 1385 سال در

 تا آرا قاطع اکثریت با گروه اساتید توسط دانشگاه زایمانو زنان گروه مدیر عنوان به انتخاب 1386 سال در

 .97 سال

 .شدم برگزیده دانشگاه در نمونه استاد بعنوان 1385 سال در

 .شدم برگزیده دانشگاه پژوهشی جشنواره در منتخب داور بعنوان 1387 درسال

  1393 سال شدمتا برگزیده آبادی اکبر بیمارستان ریاست سمت به 1387 سال در

 معتبرترین از یکی در ای مقاله وچاپ لمللی ا بین معتبر مجالت در زیاد مقاالت انتشار بدلیل 1389 سال در

 .شدم جراحی بالینی علوم در رازی جشنواره برگزیده ، باالFactor impact  با زنان المللی بین مجالت

 انتخاب دانشگاه در برتر وپژوهشگر برگزیده محقق بعنوان 1392 و1388و1387و1386 و 1385 درسال

 .شدم

 پریناتولوژی بخش و متفاوت های بخش ریاست تهران  آبادی اکبر بیمارستان در خدمت سال 25 طی در

 .دارم و داشته فعالیت و بوده عضو بیمارستانی های کمیته تمامی تقریبا ودر ام داشته را بیمارستان

 کمیته ، مادران ومیر مرگ کمیته ، مادران سالمت ارتقاء های کمیته ومسئول عضو سالها طی در دانشگاه در

 زایمان ، مداوم آموزش و دانشگاه آموزی باز کمیته ، دانشگاهی ریزی برنامه های کمیته نوزادان، احیاء

 خطردر پر های حاملگی ، خانواده تنظیم ام.ونیز بوده ارتقاء امتحان ، استراتژیک زیری برنامه ، فیزیولوژیک

 های نویسی پروتکل و ریزیها برنامه مادران، مرگ های کمیته عضو سالها این طی در نیز ودرمان بهداشت وزارت

 امتحانات ، دستیاری قاءارت برد عضو و ریزی برنامه ، مادر دوستدار پروتکلهای ، اعتیاد های زمینه در متفاوت

 .وهستم بوده انترنی پره دستیاری پیش

 عضو نیز و ام بوده کنون تا 1380 سال از ومامایی زنان لمللی ا بین های کنگره برگزاری علمی کمیته عضو

 .دیگر داخلی های کنگره از زیادی بسیار تعداد علمی کمیته



 .داخلی پزشکی مجالت از بسیاری و المللی بین معتبر ژورنال 20 از بیش مجالت داور

 زنان در سونوگرافی ، تحقیق روش کارگاههای ومامایی، زنان حیطه در زیاد بسیار کارگاههای کننده واداره حضور

 آموزش روشهای ، نویسی مقاله فیزیولوژیک، زایمان ، ونوزادان مادران سالمت آموزش روش شیردهی، ، ومامایی

 ......و نویسی یکولومیابی،کور منابعSPSS  ، بالینی

 دانمارک، ، سخنرانی بصورت شده پذیرفته مقاله داشتن با لمللی ا بین های کنگره از بسیاری در حضور

 در که ...و ژاپن ، وچین اسپانیا ایتالیا،، ،برزیل جنوبی کره جنوبی،نروژ، انگلیس،آفریقای ،سوئیس، یونان ، ایتالیا

 کردم. دریافت را تحقیق بهترین جایزه (2016) سئول کنگره و (2018 ژاپن) کنگره

 .سمینارها و داخلی ملی و المللی بین های کنگره از بسیاری در شده پذیرفته ومقاله وسخنرانی حضور

  .سوئیس درژنو،WHO  به وابسته ونوزادان مادران سالمت ریزی برنامه کارگاه در وشرکت حضور

 .یافته اتمام تحقیقاتی طرح 15 از بیش

 .خارجی معتبر مجالت در انگلیسی مقاله 120 حدود  شارانت

 .داخلی وهشی پژ علمی مجالت در فارسی مقاله 100از بیش انتشار

 .ومامایی زنان وعلمی رفرانس کالسیک کتاب چندین ترجمه بر نظارت و ومامایی زنان زمینه در کتاب دو ترجمه

 .کتاب دو تالیف در مشارکت

 .باال بسیار امتیاز با تمام استاد علمی رتبه به ارتقاء 1391 سال از

 .97 سال از مامایی و زنان علمی انجمن رئیس نایب و مدیره هیئت عضو

  

  


