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جدول 2
الف (مدارج تحصیلی):
رشته تحصیلی

دکتری
پرستاری

گرایش رشته
تحصیلی

درجه علمی

بهداشت روان

مربی

دانشگاه محل
تحصیل

دانشگاه علوم
پزشکی

شهر محل تحصیل

شیراز

کشور محل
تحصیل

ایران

تاریخ فراغت از تحصیل

در حال تحصیل

ب) پایاننامه :مهارتهای حرفهای
عنوان پایاننامه

برسی تاثیر آموزش شوخ طبعی بر سالمت روان دانشجویان
پرستاری

مقطع تحصیلی

کارشناسی ارشد

نام استاد یا اساتید راهنما

دکتر محبوبه صفوی

جدول 5
الف) سابقهی ارایهی خدمات آموزشی
مؤسسهی محل تدریس

نوع درس

مقطع تحصیلی

سال تدریس

کل ساعات تدریسشده

دانشگاه ازاد
اسالمی واحد

کارشناسی

از سال  28تا کنون

دروس مربوط به پرستاری

استهبان

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

سوپروایزر آموزشی

بیمارستان امام خمینی استهبان

از سال  97الی 28

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

نوع وظایف محموله

مدیر گروه

مکان فعالیت

تاریخ

نام ،رتبهی علمی و رشتهی
تحصیلی مسؤول مافوق

لغایت

از

دانشگاه آزاد

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

وظیفه

جدول  :1تشویقها ،جوایز و تقدیرها

مکان فعالیت

مافوق

تاریخ

عنوان

علت دریافت

محل دریافت

مقام اعطاکننده

تاریخ دریافت

پژوهشگر برتر

پزوهشگر برتر

دانشگاه آزاد

ریاست دانشگاه

78و78

جدول :3
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
نوع همکاری با کمیته یا شورا

نام کمیته یا شورا

شورای آموزشی دانشگاه

مدت فعالیت

مکان یا سازمان مربوطه

از

دانشگاه ازاد اسالمی

لغایت

از سال  28تا 78

جدول 7
الف) پروژههای تحقیقاتی تصویبشده
عنوان طرح

نوع فعالیت در طرح

مؤسسهی محل

وضعیت فعلی

(مجری ،همکار)... ،

پژوهش

طرح

طول مدت طرح

مجری
بررسی تاثیر آموزش تغذیه و تزریق
صحیح انسولین در بهبود شاخص های
در  A8cقند خون ناشتا و هموگلوبین
بیماران دیابتی
دانشگاه آزاد واحد به پایان
استهبان

بررسی رابطه تعادل کار – خانواده با
سبک های زندگی ارتقاء دهنده
سالمت در پرستاران و کارمندان زن
.بیمارستان زینبیه شهر شیراز
همکار

رسیداست

2ماه

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

شماره گرنت

عنوان گرنت

سمت

بودجه گرنت

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) 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

طول مدت
دوره

محل برگزاری

تاریخ
برگزاری

جدول انتشارات:
الف) کتب منتشر شده
عنوان کتاب

همکار /همکاران

نوع کار (ترجمه ،تألیف،
گردآوری ،ویرایش)

ناشر

شهر و کشور محل نشر

سال چاپ

معصومه
انتشارات تخت

برخورداری

تالیف

جمشید

فرآیند پرستاری در بیماری
های روان

دکتر محبوبه
صفوی

انتشارات تخت

شوخ طبعی و سالمت روان

تالیف

جمشید
انتشارات تهران

تالیف

کتاب
انتشارات تخت

روان

معصومه

تالیف

جمشید

درسنامه بالینی اعصاب و

لیال نیسی

برخورداری

روانشناسی فردی اجتماعی
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