C.V.
جدول یک (مشخصات فردی )
تاریخ تکمیل کارنامه 89/7/02:
اطالعات شخصی:
نام  :فروزان
نام خانوادگی  :بخت شیرین
آدرس محل کار(دانشکده پرستاری ارسنجان )
شماره تلفن محل کار27734504728:
*آدرس منزل:شیراز -فلکه معلم کوچه جنب پمپ بنزین فرعی اول سمت چپ پالک 892
*شماره تلفن منزل27741478425:
*شماره تلفن همراه (موبایل)28774280794:
*آدرس پست الکترونیکی:
fbakhtshirin@yahoo.com
جدول 2
الف (مدارج تحصیلی):
رشته تحصیلی

پرستاری

گرایش رشته

درجه

دانشگاه

شهر محل

کشور محل

تاریخ فراغت از

تحصیلی

علمی

محل تحصیل

تحصیل

تحصیل

تحصیل

بهداشتتتتت فتتتتتو حضتتتتتترت شیراز
لیسانس فاطمه (س)
جامعه

ایران

7470

ب) پایان نامه:مهارتها حرفه ای
مقطع تحصیلی

عنوان پایان نامه

بررسی میزان شیوع عفونتت ادراری بتدون کارشناسی ارشد
عالمت در زنان بتاردار مراجعته کننتده بته
مراکز درمانی شیراز

نام استاد یا اساتید راهنما

خانم آبتن

جدول :3
الف)سابقه ارائه خدمات آموزشی :

موسسه محل
تدریس

مقطع تحصیلی

دانشککککک ده لیسانس

نوع درس

کل ساعات تدریس شده

تخصصککککی 0111ساعت معادل 4ترم

سال تدریس
0331الی0331

1

پرستاری

پرسکککککتاری
گناباد
دانشککککک ده لیسانس

011ساعت معادل 21هفته

کاراموزی

0331الی0311

پرسکککککتاری
حضرت فاطمه
شیراز
دانشککگاه آزاد فوق لیسانس

تئککککککوری 21سال

اسکککککک می

وعملکککککی

ارسنجان

وککککاراموزی

0310تاکنون

پرستاری

ب) پایان نامه های سرپرستی شده یا مشاوره شده :
عنوان پایان نامه

دوره تحصیلی

محل انجام پایان

ارائه پایان نامه

نامه

سمت درپایان نامه

تاریخ دفاع از پایان
نامه

ج)سابقه ارائه خدمات حرفه ای (مشاوره  ،هم اری و)....
فرد،مرکزیاسازمان دریافت کننده خدمات

نوع خدمت حرفه ای

دانشگاه ارسنجان

آموزشی

تاریخ ارائه خدمات
7477تا بحال

د)سابقه موقعیت ها وپست های اجرایی (مرتبط با آموزش وتحقیقات)
سمت
مدیر گروه

نوع وظایف محوله
سرپرستی

م ان فعالیت

نام  ،رتبه علمی ورشته
تحصیلی مسئول مافوق

دانشگاه ارسنجان

تاریخ

از لغایت
0311الی0314

ه ) سابقه فعالیت وپستهای اجرائی (غیرمرتبط با آموزش وتحقیقات)
عنوان سمت

وظیفه

م ان فعالیت

مافوق

تاریخ

جدول  :4تشویق ها  ،جوایز وتقدیرها
عنوان

علت دریافت

محل دریافت

مقام اعطاکننده

تاریخ دریافت

2

جدول :1
الف)عضویت درانجمن ها ومجامع علمی
نوع هم اری وسمت

نام مجمع

مدت عضویت

محل فعالیت مجمع

لغایت

از

ب)عضویت درکمیته ها وشوراها
نام کمیته یا شورا

نوع هم اری با کمیته یا
شورا

مدت فعالیت

م ان یا سازمان مربوطه

لغایت

از

جدول :3
الف)پروژه های تحقیقاتی تصویب شده
نوع فعالیت
عنوان طرح

درطرح(مجری
،هم ار.....،

بررسییییث رییییحه ر رانییییی ر ییییح ث فخق سح س
حسحژی بح اسح س اسیوخدوس
بیییییر یحدیییییواث ر یییییح اس ییییی
ر ا شجخنحن پرستحری س ح حنث

موسسه محل

وضعیت فعلی

طول مدت

پژوهش

طرح

طرح

دخابگحههیییییییییییییحی پذیرفتککککه 33ماه
ا شگحه ارسنجحن

شککککده در
مجلهijnmr

ب)بودجه های تحقیقاتی دریافت شده از سایرمراکز(گرنت)
منبع ارائه
دهنده بودجه

شماره گرنت

عنوان گرنت

بودجه گرنت

سمت

مدت زمان

3

جدول :1
الف)سخنرانی درهم اندیشی ،بازآموزی ،کنگره و(......بدون ارائه مقاله )
عنوان سخنرانی

عنوان هم اندیشی،بازآموزی

محل برگزاری هم اندیشی

وغیره

،بازآموزی وغیره

وهابیون

ارسنجان

دکتر یوسف کشاورز
دکتر یوسف کشاورز

تاریخ سخنرانی
0332

0333

راه حلهکککککای بکککککه ارسنجان
اتحاددراوردن مسکلمین
جهانی

ب) سخنرانی درهم اندیشی ،بازآموزی ،کنگره و(......با ارائه مقاله )
عنوان سخنرانی

عنوان هم اندیشی،بازآموزی

محل برگزاری هم اندیشی

وغیره

،بازآموزی وغیره

تاریخ سخنرانی

ج)فعالیتهای ویراستاری وهم اری با هیئت تحریریه مج ت علمی
نام مجله

محل انتشارمجله

نوع هم اری با مجله

مدت هم اری
از

لغایت

د)نشرنرم افزار ،لوح فشرده و......
نوع اط عات یا نرم

موارداستفاده نرم

افزارتهیه شده

افزار،لوح فشرده وغیره

نام هم اران

تاریخ انتشار

4

جدول :1
الف)شرکت در دوره های مختلف(آموزشی  ،پژوهشی واجرائی)
نام دوره

نوع (سطح)دوره

مبانی کامپیوتر

محل برگزاری
ارسنجان

تاریخ برگزاری
0311

Spssمقدماتی

0331

 Spssپیشرفته

0330

روش مقاله نویسکی بکه

0313

انگلیسی

0311

روش تحقیق
روش تحقیق کیفی

دانشگاه آزاد شیراز

کلیککککاتی در مککککورد

دانشکک ده پرسککتاری 0333

برگزاری آزمون آس ی

حضرت فاطمه(س)
0331

ب)شرکت درهم اندیشی ها  ،بازآموزی ها وکارگاه ها
نام هم اندیشی ،
بازآموزی،کارگاه وغیره

طول مدت دوره

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

جدول  3انتشارات:
الف)کتب منتشرشده
عنوان کتاب هم ار/هم اران
واژه هکککککا بدون هم ار

نوع کار(ترجمه
،تالیف،گردآوری ،ویرایش)
تالیف

ناشر

شهروکشور
محل نشر
شیراز

سال چاپ
0313

ومخففهککای
پرسککککتار
بهداشکککت
جامعه

ب)مقاالت منتشرشده درمج ت علمی پژوهشی
5

نویسنده(گان)

عنوان مقاله

نام نشریه

شماره

جلد

صفحه

سال چاپ

ج) مقاالت منتشرشده درمجل ت ISI
نویسنده(گان)

عنوان مقاله

نام نشریه

بخکککککککککککککت بررسث ریحه ر ijnmr
رانیییییییییییییییییییی
شیرین,عابدی,یوسفی
ر ییییییییییییییییح ث
زوج,
حسییییحژی بییییح
اسییییییییییییییییح س
اسییوخدوس
بییییر یحدییییواث
ر ح اس
ر ا شجخنحن
پرسیییییییییییتحری
س ح حنث

جلد

شماره

صفحه

سال چاپ
2104

6

