CV
مشخصات فردی
نام :احمد رضا
نام خانوادگی :درودچی
تاریخ تولد:
محل تولد:شیراز
نام پدر:
نام و نشانی محل کار :دانشگاه آزاد واحد استهبان
مرتبه علمی :مربی
 17033097190پست الکترونیکیM33P3119@GMAIL.COM:

تلفن همراه:

جدول 3
الف (مدارج تحصیلی):
رشته تحصیلی

گرایش رشته
تحصیلی

درجه علمی

دانشگاه محل
تحصیل

شهر محل تحصیل

کشور محل
تحصیل

تاریخ فراغت از تحصیل

مدیریت
خدمات

مدرس

بهداشتی و

علوم و
تحقیقات

تهران

6731

ایران

درمانی

ب) پایاننامه :مهارتهای حرفهای
عنوان پایاننامه

ارزیابی بخشهای مراقبت ویژه از نظر نیروی انسانی  ،تجهیزات و
تسهیالت در بیمارستانهای دولتی استان فارس

مقطع تحصیلی

کارشناسی ارشد

نام استاد یا اساتید راهنما

دکتر صدقیانی

جدول 9
الف) سابقهی ارایهی خدمات آموزشی
مؤسسهی محل تدریس

دانشگاه آزاد
اسالمی استهبان
دانشگاه آزاد
اسالمی شیراز

نوع درس

مقطع تحصیلی

کل ساعات تدریسشده

مدیریت ـ بهداشت

کارشناسی
کارشناسی

سال تدریس

 6733تاکنون

اپیدمیولوژی

 6731ـ 6733

جمعیت و تنظیم خانواده

ب) پایاننامههای سرپرستی شده یا مشاور شده:
محل انجام پایاننامه

دورهی تحصیلی ارایهی پایاننامه

سمت در پایاننامه

تاریخ دفاع از پایاننامه

ج) سابقهی ارایهی خدمات حرفهای (مشاوره ،همکاری و )...
فرد ،مرکز یا سازمان دریافتکنندهی خدمات

نوع خدمت حرفهای

تاریخ ارایهی خدمات

د) سابقهی موقعیتها و پستهای اجرایی (مرتبط با آموزش و تحقیقات)
سمت

نوع وظایف محموله

مکان فعالیت

تاریخ

نام ،رتبهی علمی و رشتهی
تحصیلی مسؤول مافوق

لغایت

از

ه) سابقهی فعالیت و پستهای اجرایی (غیرمرتبط با آموزش و تحقیقات)
عنوان سمت

وظیفه

جدول  :1تشویقها ،جوایز و تقدیرها

مکان فعالیت

مافوق

تاریخ

علت دریافت

عنوان

تقدیرنامه

محل دریافت

مقام اعطاکننده

تاریخ دریافت

استهبان

ریاست دانشگاه

چندین سال متوالی

روز معلم
جشن فارغ التحصیلی

جدول :5
الف) عضویت در انجمنها و مجامع علمی
نوع همکاری و سمت

نام مجمع

مدت عضویت

محل فعالیت مجمع

لغایت

از

ب) عضویت در کمیتهها و شوراها
نام کمیته یا شورا

نوع همکاری با کمیته یا شورا

مدت فعالیت

مکان یا سازمان مربوطه

از

لغایت

جدول 6
الف) پروژههای تحقیقاتی تصویبشده
عنوان طرح

نوع فعالیت در طرح

مؤسسهی محل

وضعیت فعلی

(مجری ،همکار)... ،

پژوهش

طرح

طول مدت طرح

ب) بودجههای تحقیقاتی دریافتشده از سایر مراکز (گرنت)
منبع ارایهدهنده
بودجه

شماره گرنت

عنوان گرنت

بودجه گرنت

سمت

مدت زمان

جدول 3
الف) سخنرانی درهماندیشی ،بازآموزی ،کنگره و ( ...بدون ارایهی مقاله)
عنوان سخنرانی

عنوان هماندیشی ،بازآموزی و غیره

جمعیت شناسی

بازآموزی کارکنان دانشگاه

محل برگزاری هماندیشی ،بازآموزی و
غیره

استهبان

تاریخ سخنرانی

6731

ب) سخنرانی درهماندیشی ،بازآموزی ،کنگره و ( ...با ارایهی مقاله)
عنوان سخنرانی

عنوان هماندیشی ،بازآموزی و غیره

اثرات گاز خردل در جنگ تحمیلی

کنگره سراسری مسمومیتها

محل برگزاری هماندیشی،
بازآموزی و غیره

ارومیه

تاریخ سخنرانی

6713

ارایهی پوستر در کنگره ،همایش و ( ...با ارایهی مقاله)
محل برگزاری
عنوان سخنرانی

عنوان هماندیشی ،بازآموزی و غیره

عنوان سخنرانی

عنوان هماندیشی ،بازآموزی و غیره

هماندیشی،
بازآموزی و غیره

محل برگزاری
هماندیشی،
بازآموزی و غیره

تاریخ
سخنرانی

تاریخ
سخنرانی

ج) فعالیت های ویراستاری و همکاری با هیأت تحریریهی مجالت علمی
محل انتشار مجله

نام مجله

مدت همکاری

نوع همکاری با مجله

از

لغایت

د) نرمافزار ،لوح فشرده و ...
نوع اطالعات یا نرمافزار تهیه شده

موارد استفاده نرمافزار ،لوح فشرده و غیره

نام همکاران

تاریخ انتشار

جدول :8
الف) شرکت در دورههای مختلف (آموزشی ،پژوهشی و اجرایی)
نام دوره

محل برگزاری

نوع (سطح) دوره

تاریخ برگزاری

ب) شرکت درهماندیشیها ،بازآموزیها و کارگاهها
نام هماندیشی ،بازآموزی ،کارگاه و غیره

ارتقاء کیفیت تدریس

طول مدت
دوره

برگزاری

استهبان

31/4/61

استهبان

31/61/63

کاربرد فن آوری اطالعات در تعلیم و تربیت

 61ساعت

استهبان

31/61/13

ارتباط چهره به چهره

 61ساعت

استهبان

33/61/11

مقدمات نیاز سنجی آموزشی

 3ساعت

استهبان

33/66/3

استهبان

33/4/3

 61ساعت

استهبان

33/66/6

 61ساعت

استهبان

 3ساعت

استهبان

ارزشیابی و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی

آشنایی با مهمترین بحرانهای دانشجویی
شرایط علمی و اجرایی شرکت در کنفرانسها و کنگره ها
آشنایی با شیوه های تواید و چاپ مقاالت علمی در
مجالت
آموزش تدوین برنامه درسی

 3ساعت

محل برگزاری

تاریخ

14
ساعت

14
ساعت

33/4/63
33/3/63

آشنایی با اینترنت

 61ساعت

استهبان

33/66/61

بهینه سازی روابط استاد و دانشجو

 61ساعت

استهبان

31/61/11

مقاله نویسی علمی به زبان فارسی

 64ساعت

استهبان

31/4/13

انگیزش و یاددهی اثربخش

 61ساعت

استهبان

38/1/3

بهینه سازی روابط انسانی در دانشگاه

 61ساعت

استهبان

38/4/11

71

روش شناسی تحقیق

ساعت
14

برنامه ریزی و الگوهای تدوین طرح درس

شیراز

ساعت

نحوه نگارش زندگینامه علمی  ،معرفی نامه و توصیه نامه
به زبان انگلیسی

شیراز

استهبان

 3ساعت

37/4/63
37/4/11

31/61/61

جدول انتشارات:
الف) کتب منتشر شده
عنوان کتاب

همکار /همکاران

نوع کار (ترجمه ،تألیف،
گردآوری ،ویرایش)

ناشر

شهر و کشور محل نشر

آوند اندیشه

شیراز ایران

سال چاپ

6733
اصطالحات پزشکی

تألیف

چاپ سوم
6737

ب) مقاالت منتشرشده در مجالت علمی پژوهشی
نویسندگان

عنوان مقاله

نام نشریه

جلد

شماره

صفحه

سال چاپ

اختالل های جسمی ناشی از
پدیده سالمندی
احمدرضا
درودچی

3

63

6736

پزشکی تأمین
آنچه بیماران قلبی دریافت کننده

اجتماعی
63

پیس میکر باید در مورد این

18

6737

وسیله بدانند

ج) مقاالت منتشر شده در مجالت ISI
نویسندگان

عنوان مقاله

نام نشریه

جلد

شماره

صفحه

سال چاپ

