كارانهم سوابق آموزشي ،ژپوهشي و اجرايي


اطالعات شخصي

تاريخ تكميل كارنامه:
نام :منیره
نام خانوادگي :شمسایي
آدرس محل كار (دانشكده ،مركز تحقیقاتي ،بیمارستان و غیره):دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي
شماره تلفن محل كار (كد كشور ،كد شهر و شماره تلفن):
*شماره تلفن منزل (كد كشور ،كد شهر و شماره تلفن):
*آدرس پست الكترونیكيmanager12hcs@yahoo.com :
* مواردي كه با عالمت * مشخص شده اند ،جزو موارد اختیاري هستند.

 سوابق تحصيلي
الف) تحصيالت عاليه
گرایش رشته

رشته تحصیلي

درجه علمي

دانشگاه محل

شهر محل

كشور محل

تاریخ فراغت

تحصیل

تحصیل

تحصیل

از تحصیل

علوم پزشكي زابل

زابل

ایران

1389

تحصیلي
مدیریت خدمات بهداشتي درماني

مدیریت خدمات

كارشناسي

بهداشتي درماني
مدیریت خدمات بهداشتي درماني

مدیریت خدمات

مدیریت خدمات

بهداشتي درماني

بهداشتي درماني

علوم و تحقیقات

تهران

ایران

1393

ب) پاياننامههاي نوشته شده در دوران تحصيل
مقطع تحصیلي

عنوان پایاننامه

نام استاد یا اساتید راهنما

بررسي دیدگاه پزشكان عمومي شهرستان زابل درباره خطاهاي پزشكي

كارشناسي

عبیداهلل فرجي

بررسي رابطه خطاي جراحي با انواع خطاهاي پزشكي در بیمارستانهاي زابل

كارشتاسي ارشد

امیراشكان نصیري پور





موقعيتهاي شغلي و حرفهاي

الف) سابقه ارائه خدمات آموزشي
مؤسسه محل

مقطع

نوع

تدریس

تحصیلي

فعالیت

نوع درس*

تعداد

كل ساعات

عنوان درس

دانشجویان

تدریس شده

سال تدریس

* منظور از نوع درس ،دروس تئوري ،دروس عملي ،تدریس در اتاق عمل ،آموزش در عرصه ،آموزشهاي بالیني و مواردي از این قبیل است.

ب) سابقه ارائه خدمات حرفهاي (مشاوره ،همكاري و غيره)
مركز یا سازمان دریافت كننده خدمات

نوع خدمت حرفهاي

تاریخ ارائه
خدمات

ج) سابقه موقعيتها و پستهاي اجرايي (مرتبط با آموزش و تحقيقات)
سمت

نوع وظایف محوله

تاریخ

مكان فعالیت
از



لغایت

عضويت در انجمنها و مجامع علمي
نام مجمع

نوع همكاري و سمت



محل فعالیت مجمع

مدت عضویت

از



عضويت در كميتهها و شوراها
نام كمیته یا شورا

نوع همكاري با

مكان یا سازمان مربوطه

كمیته یا شورا



لغایت

مدت فعالیت
از

لغایت

پروژههاي تحقيقاتي تصويبشده

عنوان طرح

نوع فعاليت درطرح(مجري اصلي،مديراجرايي،همكار،مشاور و غيره)

مؤسسه محل پژوهش

فعاليت هاي ويراستاري و همكاري با هيأت تحريريه مجالت علمي
محل انتشار مجله

نام مجله

نوع همكاري با مجله

مدت همكاري
از



لغایت

 انتشارات
ب) مقاالت منتشرشده در نمايه ها

ت) مقاالت منتشرشده در مجالت علمي و پژوهشي داخلي

شماره

نویسنده(گان)

نام نشریه

عنوان مقاله

جلد

شماره

سال چاپ

صفحه

ث) مقاالت ارائه شده در همايش ،كنفرانس ها ي داخلي
شماره

نویسنده(گان)

عنوان همایش ،كنفرانس و غیره

عنوان مقاله

محل
برگزاري

نحوه ارائه مقاله
(سخنراني یا
پوستر)

سال
ارائه

ج)مقاالت ارائه شده در همايش ،كنفرانس ها ي بين المللي
شماره

نویسنده(گان)

عنوان همایش ،كنفرانس و غیره

عنوان مقاله

محل
برگزاري



نحوه ارائه مقاله
(سخنراني یا
پوستر)

سال
ارائه

1
2

د) اطالعات مربوط به نرمافزار ،لوح فشرده و غيره
نوع اطالعات یا نرمافزار تهیه شده

موارد استفاده نرمافزار ،لوح فشرده و غیره

نرم افزار آموزشي Auto run builder

تدریس دروس مرتبط

 اعالم عالئق حرفهاي



نام همكاران

تاریخ انتشار

