
  

  اطالعات بخش زایشگاه

  زایشگاه	نام بخش :

  دکتر فریده مقرب	نام رئیس بخش :

  تاریخچه تاسیس بخش:

  زینت صیادي	نام مسئول بخش:

تخت زایمان بی  2تخت لیبر ،  10تا تخت اتاق معاینه ،  3-عدد  16	تعداد تخت :
  عدد تخت زایمان فیزیولوژیک 1درد ، 

  دیابت-پره اکالمپشی -ROM-PLP	LP-	نوع بیماران بستري :

  خدماتی که در این بخش ارائه می گردد :

  نفر 31	تعداد پرسنل درمانی :

  هر شیفت دو نفر	تعداد پرسنل خدماتی:

  یزات موجود در بخش :فهرست تجه

  دستاوردهاي بخش :

  ---نام پزشکان عمومی بخش : 

دکتر فریده مقرب ، دکتر اطهر راسخ ، دکتر آزاده 	نام پزشکان متخصص بخش :
خلیلی ، دکتر سودابه صادقی ، دکتر طیبه عزیزي ، دکتر زهره چیت سازي ، دکتر 

  مصلی نژاد ، دکتر قشقائی زاده ، دکتر رضائیان



چهره به چهره ، پمفلت ، 	چگونگی فرآیند آموزش کارکنان و بیماران بخش :
  آموزش درون بخشی و آموزش مداوم

  LP		و	PLP	، سقط ،	 ROM	، پره اکالمپشی ،	،C/S	NVD	بیماریهاي شایع بخش :

   

   

  زینت صیادي مسئول بخش زایشگاه		معرفی مسئول بخش :

  دکتر فریده مقرب		معرفی مسئول فنی بخش :

زایمان به روش فیزیولوژیک و بی دردي و زایمان در 	رح خدمات ارائه شده توسط بخش :ش
  آب

 1نفر پرسنل رسمی ،  13نفر طرحی ،  7پرسنل شامل  31	تعداد نیروها به تفکیک/ رشته و شغل :
  نفر پیمانی و شبه پیمانی

فیلیپس پرتابل ، مانیتورینگ قلب ،پالس 	NST	سنترال ، دستگاه	NST	دستگاه	تجهیزات بخش:
شوك ، تخت احیاي نوزاد ، سونی کیت ،کامپیوتر ، انفیوژن پمپ ، بالد 	D/C		،	ECGاکسی متر ،

 ،	خون ، تخت زایمان ، دستگاه واکیوم ، ساکشن ، هموگلوبینومتري 	وارمر ، دستگاه فشار
  گلوکومتر

زایمان در آب ، زایمان بی درد ، اعتبار راه اندازي زایمان فیزیولوژیک ، 	افتخارات بخش:
  بخشی ، راه اندازي تریاژ و کارشناس نوزاد

زایشگاه مطهري به عنوان مرکز مراجعه زنان و زایمان شهرستان و رعایت 	چشم انداز بخش:
استانداردهاي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی براي ایجاد بخش زایمان 

  بازسازي شد. 1391زایمان در آب. این بخش در نیمه دوم سال  فیزیولوژیک ، زایمان بی درد ،

  ترویج زایمان طبیعی و زایمان بدون درد	رسالت بخش:



  شرق بیمارستان استاد مطهري	موقعیت فیزیکی بخش:

رعایت استاندارد پوشش پرسنل ( مجهز به گان و روکفشی ) ، توزیع نیرو به 	مقررات بخش:
  لف بخش به صورت استاندارد اعتبار بخشیصورت عادالنه در قسمتهاي مخت

  ----ضریب اشغال تخت :

  عدد ) 4عدد ، زایمان  13ستاره دار ( لیبر 	تخت فعال :

  نفر 9	پزشکان متخصص بخش :

  218داخلی  54333001-071	تلفن تماس :

   

   

  (CV) فرم رزومھ

  دانشگاه علوم پزشكي جھرم

  بیمارستان آموزشي درماني مطھري

  

AMمشخصات فردي  

  زینت صیادي نام و نام خانوادگي:

  درجھ علمي: كارشناس

  رشتھ تحصیلي: مامائي

                                                ١٣٩٠سال اخذ آخرین مدرك: 



  محل اخذ مدرك: دانشگاه آزاد جھرم

  وضعیت تاھل: متاھل

  بیمارستان آموزشي درماني مطھري -بلوار مطھري-جھرم-استان فارس آدرس محل كار:

  افتخارات تحصیلي:

   

  سوابق آموزشي

  ساعت ١٧٧٨سوابق شغلي 

  ساعت ٥١١سوابق عمومي 

  ساعت ٤٦بھبود مدیریت 

  ٢٣٣٥جمع كل 

   

  سوابق اجرائي

  سال سابقھ كار : ١٥

  ١٣٨٧تا  ١٣٨٤مسئول رومینگ از سال 

  ١٣٩٤تا  ١٣٩٢مسئول بخش زایشگاه از سال 

    

   

   

  


