نام و نام خانوادگی

نام

شماره ملی

متولد

پدر

مشخصات
کتایون رضاییان

مقطع

5115820474

دانشگاه محل تحصیل

حسین

سال

rezaeiankatayoun@gmail.com

4734/44/41

توضیحات

رشته تحصیلی معدل

ورود

سوابق
تحصیلی

ادرس پست الکترونیکی

کارشناسی

داتشگاه آزاد واحد علوم

4714

مامایی

43/14

پزشکی تهران

مقاله ارایه

عنوان مقاله

نام مجله

سال

با کودکان خجالتی چگونه برخورد کنیم؟

فصل نامه بهداشت خانواده

زمستان

شده

دیگر

4710

ردیف

عنوان

مکان فعالیت

سال شروع

توضیحات

4

همکاری و اشتغال در مرکز بهداشت شمال

مرکز بهداشت شمال غرب تهران

4714

تاکنون

غرب تهران

محدوده ولیعصر گاندی
ولیعصر باالتر از پارک ساعی

8

فعالیت

همکاری در کلینیک مشاوره و بارداری نیلو

های

تحت نظر دکتر ناهید خداکرمی

آموزشی و

توضیحات

7

فعالیت در انجمن علمی مامایی ایران و

ولیعصر باالتر از پارک ساعی

4711

4717

تاکنون

تاکنون

همکاری با دکتر ناهید خداکرمی

پژوهشی
1

عضویت در انجمن علمی مامایی ایران

0

عضویت در انجمن بین المللی سالمت
خانواده

4

شرکت در کارگاه کلیشه های جنسیتی
Value clarification for attitude
transformation(VCAT)workshop

انجمن سالمت خانواده

4717

تاکنون

4711

تاکنون

))IPPF
انجمن سالمت خانواده ایران

بهمن 11

3

همکاری با موسسه پیشگیری از سرطان

موسسه پیشگیری از سرطان پستان

اسفند 11

پستان پروفسور اکبری و دکتر محمد هادی
زاده
2

شرکت درکارگاه
ONCOASSAY
BREAST:PERSONALIZED Test for
prediction Diagnostics and
therapy monitoring of breast
cancer

1

شرکت در سمینار پیشگیری از سرطان

یازدهمین کنگره بین الملی سرطان
پستان در دانشگاه شهید بهشتی

بیمارستان امام خمینی

پستان
45

اسفند11

42و 41بهمن ماه
4711

شرکت در همایش سراسری خانواده

سالن همایش های بیمارستان میالد

سالم،جمعیت و توسعه پایدار

تهران

عضو کمیته اجرایی همایش سراسری

سالن همایش های بیمارستان میالد

خانواده سالم،جمعیت و توسعه پایدار دکتر

تهران

43و 42شهریور 4711

کد
برنامه413871151:
کد سازمان برگزار
کننده35587:

44

43و 42شهریور 4711

دارای گواهی

ناهید خداکرمی رییس همایش و دکتر ربابه
طاهری پناه دبیر همایش
48

شرکت در کارگاه

دانشگاه شهید بهشتی تهران

0و3اسفند ماه 4711

دارای گواهی

Breast MRI for non-radiologists
توسط مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم
پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی
47

عضو کمیته اجرایی در یازدهمین کنگره

دانشگاه شهید بهشتی تهران

اسفند11

دارای گواهی

بین المللی سرطان پستان

شرکت در کارگاه بهداشت و سالمت
41

انجمن سالمت خانوده ایران

دی ماه 4710

جنسی
Comprehensive sexual
education(CSE)workshop

40

عضویت در جمعیت هالل احمر واحد

جمعیت هالل احمر شمیرانات

شمیرانات استان تهران

استان تهران

شهریور ماه 4711

دارای گواهی

سازمان نظام پزشکی کشور خیابان

مرداد ماه 4714

44

عضویت در سازمان نظام پزشکی کشور

43

دوره آشنایی با خزانه داری

انجمن سالمت خانواده ایران

42

دوره حسابداری مالی

انجمن سالمت خانواده ایران

41

شرکت در دوازدهمین و سیزدهمین

سالن همایش های رازی دانشگاه

مهر 4711وبهمن

کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران

ایران

4710

عضویت در کمیته اجرایی دوازدهمین

سالن همایش های رازی دانشگاه

مهر  4711و بهمن

و سیزدهمین کنگره بین المللی زنان

ایران

4710

دارای کد عضویت

کارگر

85

دارای گواهی

دارای گواهی

ومامایی ایران
84

شرکت در کارگاه درمان اختالالت

بیمارستان کسری

تیر ماه 4711

دارای گواهی

جنسی دکتر علی آذین ودکتر بهنام
اوحدی
ردیف

سوابق آموزشی و تدریس

عنوان

سال اخذ مدرک

توضیحات

4

دوره آموزشی امداد و کمک های اولیه

دوره آموزشی هالل احمر واحد

شهریور 4711

دارای گواهی

70و 15ساعته

شمیرانات

دوره آموزشی و تدریس تربیت مربی
8

دیگر مهارت

کالس های آمادگی برای زایمان ویژه
مادران باردار

4

مسلط به نرم افزار های office

8

ساخت کلیپ های آموزشی و تبلیغاتی

ها

مرکز مشاوره و خدمات مامایی نیلو
7

مسلط به ترجمه متون انگلیسی

سازمان نظام پزشکی کشور

تیر ماه 4710

دارای گواهی

