C.V.
مشخصات فردی
نام :علی اکبر
نام خانوادگی :مودب
تاریخ تولد8431 :
محل تولد :استهبان
نام پدر:
نام و نشانی محل کار :دانشگاه آزاد واحد استهبان
مرتبه علمی :مربی
تلفن همراه90808499190 :
پست الکترونیکی:

جدول 2
الف (مدارج تحصیلی):
رشته تحصیلی

گرایش رشته

علوم تشریح

تحصیلی

درجه علمی

آناتومی

مربی

دانشگاه محل
تحصیل

تربیت مدرس

شهر محل تحصیل

تهران

کشور محل
تحصیل

ایران

تاریخ فراغت از تحصیل

87/3

ب) پایاننامه :مهارتهای حرفهای
عنوان پایاننامه

مقطع تحصیلی

تلیوم خرگوشاثیرات لیزر کم توان هلیوم نیون بر ترمیم جراحات
اپیتلیوم خرگوش

کارشناسی ارشد

نام استاد یا اساتید راهنما

دکتر تقی الطریحی

جدول 4
الف) سابقهی ارایهی خدمات آموزشی
مؤسسهی محل تدریس

مقطع تحصیلی

نوع درس

کل ساعات تدریسشده

سال تدریس

دانشگاه ازاد
استهبان

اناتومی -بافت و جنین

کارشناسی

دانشگاعلوم پزشکی

پزشکی و

فسا

کارشناسی

شناسی
اناتومی بافت

 51سال

51-78

 088ساغت

75-78

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 )...
نوع خدمت حرفهای

فرد ،مرکز یا سازمان دریافتکنندهی خدمات

تاریخ ارایهی خدمات

تولنبخشی

بهزیستی و بیمارستان استهبان

 87و 75

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

مکان فعالیت

مافوق

تاریخ

جدول  :3تشویقها ،جوایز و تقدیرها
عنوان

علت دریافت

محل دریافت

مقام اعطاکننده

تاریخ دریافت

جدول :1
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

مکان یا سازمان مربوطه

کارگروه تصویب رشته

تمام وقت

دانشگاه ازاد استهبان

مدت فعالیت
لغایت

از

 77تا کنون

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 0
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

عنوان هماندیشی ،بازآموزی و غیره

محل برگزاری هماندیشی،
بازآموزی و غیره

تاریخ سخنرانی

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

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 :1
الف) شرکت در دورههای مختلف (آموزشی ،پژوهشی و اجرایی)
نام دوره

محل برگزاری

نوع (سطح) دوره

تاریخ برگزاری

وبالگ نویسی-

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

کارگاه هم اندیشی اساتید

طول مدت
دوره

سه سال

محل برگزاری

استهبان

تاریخ
برگزاری

53-58

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

عنوان مقاله

نام نشریه

جلد

شماره

صفحه

سال چاپ

ج) مقاالت منتشر شده در مجالت ISI
نویسندگان

عنوان مقاله

نام نشریه

جلد

شماره

صفحه

سال چاپ

