C.V.
جدول یک (مشخصات فردی) مهناز جانثار
جدول 2
الف (مدارج تحصیلی):
گرایش رشته

رشته تحصیلی

تحصیلی

مامایی
مامایی

درجه علمی

-

کارشناسی

بهداشت مادر

کارشناسی

وکودک

ارشد

دانشگاه محل
تحصیل

علوم پزشکی
شیراز
تربیت مدرس

شهر محل تحصیل

کشور محل
تحصیل

تاریخ فراغت از تحصیل

شیراز

ایران

1373

تهران

ایران

1377

ب) پایاننامه :مهارتهای حرفهای
عنوان پایاننامه

مقطع تحصیلی

مقایسه الگوهای شیردهی در حاملگیهای خواسته وناخواسته در
سه ماه اول پس از تولد در شیراز

نام استاد یا اساتید راهنما

خانم دکتر سوسن پارسای
کارشناسی ارشد

جدول 3
الف) سابقهی ارایهی خدمات آموزشی
مؤسسهی محل تدریس

دانشگاه ازاد
اسالمی استهبان

مقطع تحصیلی

کاردانی مامایی

نوع درس

تمام دروس تخصصی
مامایی

دانشگاه ازاد

کارشناسی

تمام دروس تخصصی

اسالمی استهبان

مامایی

مامایی

دانشگاه ازاد

کارشناسی

اسالمی استهبان

پرستاری

کل ساعات تدریسشده

سال تدریس

از سال 78الی 86
ازسال  86تاکنون

بهداشت مادر ونوزاد
1و2واصول تغذیه وتغذیه
درمانی

از سال  80تا86

ب) پایاننامههای سرپرستی شده یا مشاور شده:
دورهی تحصیلی ارایهی پایاننامه

سمت در پایاننامه

محل انجام 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

تسهیالت زایمانی شهرستان قطرویه وبیمارستان

طرح نیروی انسانی

1373-74

شهدای نی ریز

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

نوع وظایف محموله

مدیر گروه مامایی

تاریخ

نام ،رتبهی علمی و رشتهی

مکان فعالیت

تحصیلی مسؤول مافوق

لغایت

از

دانشگاه ازاد اسالمی

اقای سید جمشید موسوی

از مرداد 91

استهبان

اقای دکتر فتحی

تاکنون

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

وظیفه

مکان فعالیت

تاریخ

مافوق

جدول  :4تشویقها ،جوایز و تقدیرها
عنوان

علت دریافت

محل دریافت

تاریخ دریافت

مقام اعطاکننده

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

نام مجمع

محل فعالیت مجمع

مدت عضویت
لغایت

از

ب) عضویت در کمیتهها و شوراها
نام کمیته یا شورا

نوع همکاری با کمیته یا شورا

مکان یا سازمان مربوطه

مدت فعالیت
از

لغایت

دانشگاه ازاد اسالمی

شورای اموزشی دانشگاه

از 93تاکنون

استهبان

جدول 6
الف) پروژههای تحقیقاتی تصویبشده
عنوان طرح

نوع فعالیت در طرح

مؤسسهی محل

وضعیت فعلی

(مجری ،همکار)... ،

پژوهش

طرح

مقایسه مشکالت سالمتی مادران
دوماه پس از زایمان واژینال طبیعی

مجری

وسزارین

دانشگاه ازاد
اسالمی استهبان

خاتمه یافته

طول مدت طرح

دوسال

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

شماره گرنت

عنوان گرنت

بودجه گرنت

سمت

مدت زمان

جدول 7
الف) سخنرانی درهماندیشی ،بازآموزی ،کنگره و ( ...بدون ارایهی مقاله)
عنوان سخنرانی

عنوان هماندیشی ،بازآموزی و غیره

محل برگزاری هماندیشی ،بازآموزی و
غیره

تاریخ سخنرانی

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

زایمان در منزل

عنوان هماندیشی ،بازآموزی و غیره

همایش سراسری مددجو  ،مشارکت ،
سالمتی

محل برگزاری هماندیشی،
بازآموزی و غیره

تاریخ سخنرانی

دانشگاه ازاد اسالمی واحد
خوراسگان اصفهان
دانشکده پرستاری مامایی

اذر1383

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) فعالیتهای ویراستاری و همکاری با هیأت تحریریهی مجالت علمی
محل انتشار مجله

نام مجله

مدت همکاری

نوع همکاری با مجله

لغایت

از

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

شانزدهمین کنگره ملی واولین کنگره بین المللی طب
باروری

طول مدت
دوره

محل برگزاری

تاریخ
برگزاری

3-5
سه روز

شیراز -جهاد دانشگاهی

یک روز

شیراز -دانشکده پرستاری ومامایی

مارس
2010

دوره اموزشی اختالالت روانی جنسی وناباروری

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان – مرکز

سمینار تازه های باروری وناباروری

یک روز

دومین همایش سراسری مددجو ،مشارکت وسالمتی

دوروز

دانشگاه ازاد اسالمی واحد خوراسگان

سمینار بررسی جامع ابعاد سقط جنین

دوروز

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دوروز

دانشگاه ازاد استهبان

دوروز

دانشگاه ازاد استهبان

دوره اموزشی اشنایی با شیوه های تولید وچاپ مقاالت
علمی در مجالت ISI
دوره اموزشی کتابخانه دیجیتال دانشگاه ازاد اسالمی

باروری وناباروری

88/12/11
84/5/3
25-26
اذر 83
7-8
اسفند 81
18-19
تیر 88
-26
25تیر88

سه روز

دوره اموزشی امادگی تافل

32

دوره اموزشی اصول ترجمه

ساعت

کارگاه برنامه ریزی والگوهای تدوین طرح درس

24
ساعت
32

کارگاه روش شناسی تحقیق

ساعت
24

اشنایی با امارونرم افزار SPSS

ساعت

دانشگاه ازاد استهبان

 3-5تیر
89
 26خرداد

دانشگاه ازاد استهبان

الی 3تیر
89

دانشگاه ازاد استهبان
دانشگاه ازاد استهبان
دانشگاه ازاد استهبان

83/4/26
83/4/19
83/11/13
17-19

دوره اقدام پژوهی

سه روز

دانشگاه ازاد استهبان

دوره اموزشی انگیزش ویاددهی اثر بخش

یک روز

دانشگاه ازاد استهبان

85/6/9

دوره اموزشی نحوه نگارشC V

یک روز

دانشگاه ازاد استهبان

85/4/21

دوره اموزشی بهینه سازی روابط انسانی در دانشگاه

یک روز

دانشگاه ازاد استهبان

85/4/20

بهمن 85

جدول انتشارات:
الف) کتب منتشر شده
عنوان کتاب

همکار /همکاران

نوع کار (ترجمه ،تألیف،
گردآوری ،ویرایش)

ناشر

شهر و کشور محل نشر

سال چاپ

ب) مقاالت منتشرشده در مجالت علمی پژوهشی
نویسندگان

مهناز جانثار

عنوان مقاله

 -1زایمان در منزل

نام نشریه

نشریه
پزشکی تامین

جلد

شماره

20

صفحه

29-31

سال چاپ

1383

اجتماعی

مهناز جانثار

 -2چه زنانی می توانند در
منزل زایمان کنند ؟

نشریه
پزشکی تامین
اجتماعی

36-41

21

1383

ج) مقاالت منتشر شده در مجالت ISI
نویسندگان

عنوان مقاله

نام نشریه

جلد

شماره

صفحه

سال چاپ

مهناز
جانثار
ودکتر
محمد
صادق
محقق زاده
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