C.V
(مشخصات فردی )

اطالعات شخصی:
نام  :فْیوِ
نام خانوادگی  :یسبری
آدرس محل کار :داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحد دسفَل
*آدرس پست الکترونیکیfah_midwife@yahoo.com :

(هدارک تحصیلی):
رضتِ تحصیلی

گزایص رضتِ

هقطع

تحصیلی

داًطگبُ هحل تحصیل

کبرشٌبسیییییی داًشگبُ علَم پسشکی بَشْر

هبهبیی3136-3131

هبهبیی

هبهبیی3131-3136

بْذاشییم هییبدر کبرشٌبسیییییی داًشگبُ علَم پسشکی اَّاز

هعدل کل

17.4

ًبپیَستِ
ٍ کَدک

17.26

ارشذ

پبیبى ًبهِ:
عٌَاى پبیبى ًبهِ

هقطع تحصیلی

ًبم استبد یب اسبتید راٌّوب

بررسی فراٍاًی افسردگی ٍ عَاهل هرتبط بیب نى در کبرشٌبسی ارشذ

سییرکبر نییبًن پَراًییذنم

زًبى یبئسِ هراجعِ کٌٌذُ بِ هرکس بْذاشیتی درهیبًی

افشبری

شوبرُ  4شْرستبى دزفَل

سرکبر نبًن هیترا تذیي

سببقِ ارائِ خدهبت آهَسضی ٍ درهبًی غیز اس داًطگبُ آساد
ًَع خدهت حزفِ ای

فزد،هزکشیبسبسهبى دریبفت کٌٌدُ خدهبت

ماما طرحی

مرکس بهذاشتی درمانی شهری طالقانی

تبریخ ارائِ خدهبت
81/4/33تا 82/2/18

1

سببقِ هَقعیت ّب ٍپست ّبی اجزایی (هزتبط بب آهَسش ٍتحقیقبت)
سوت

هکبى فعبلیت

ّیئت علوی

هقبم اعطب کٌٌدُ

تبریخ

اس

لغبیت

داًطکدُ پزستبری ٍ

رئیس داًطگگبُ آساد اسگالهی ٍاحگد  89تب کٌَى

هبهبیی دسفَل

دسفَل

تطَیق ّب  ،جَایش ٍتقدیزّب
عٌَاى
لَح سپبس
لَح سپبس

هحل دریبفت

علت دریبفت

تبریخ دریبفت

هقبم اعطبکٌٌدُ

بزگشاری کبرگبُ اصگَل داًطگبُ آساد اسگالهی ریگگیس داًطگگگبُ آساد 9399/9/99
کبر در لیبز

ٍاحد دسفَل

کبرگگبُ تصصگپ پگب

داًطگبُ آساد اسگالهی ریگگیس داًطگگگبُ آساد 99/9/97

اسویز ٍ کبرگگبُ ٍ IUDاحد دسفَل

اسالهی ٍاحد دسفَل
اسالهی ٍاحد دسفَل

گذاری

ضزکت درّن اًدیطی ّب  ،ببسآهَسی ّب ٍکبرگبُ ّب
ًبم ّن اًدیطی ،
ببسآهَسی،کبرگبُ ٍغیزُ

طَل هدت دٍرُ

هحل بزگشاری

تبریخ بزگشاری

دٍرُ نشیٌبیی هدییذهبتی  4رٍس

داًطگبُ آساد اسالهی 87/4/92

بب SPSS

ٍاحد دسفَل

دٍرُ برًبهییییِ ریییییسی  4رٍس

داًطگبُ آساد اسالهی 87/99/94

درسییییی ٍ ااگَّییییبی

ٍاحد دسفَل

تذٍیي طرح درس
کبرگیییییبُ نهَزشیییییی  9رٍسُ

داًطگگگگبُ علگگگَم 87/3/5

تَاًوٌیییییییذ سیییییییبزی

پشضکی اَّاس

داًشیییینَیبى ٍ Ph.D
کبرشٌبسی ارشذ
کبرگبُ هدباِ ًَیسی بِ زببى  9رٍسُ

داًطگبُ آساد اسالهی 89/5/93

اًگلیسی

ٍاحد دسفَل

2

هقبالت هٌتطزضدُ درهجلالت  ٍISI ,علوی پژٍّطی
ًَیسٌدُ(گبى)

ًبم ًطزیِ

عٌَاى هقبلِ

دٍرُ

فْیوگگِ یسگگبری بررسی فراٍاًی افسردگی مجلههع عل ههی 10
،پَراًگگگگگگدخت ٍ عَاهل هرتبط بیب نى در پسشهههههههکی
دانشگاه علهوم
افطبری،هیتزاتدیي زًبى یبئسِ
پسشهههههههکی
جنذی شهاپور
اهواز

ضوبرُ
6

صفحِ
665675

سبل چب
1390

ارائِ هقبلِ در کٌگزُ ّب
عٌَاى هدباِ

ًَیسٌذُ(گبى)

عٌَاى ّوبیش  ،کٌفراًس ٍ

هحل

غیرُ

برگساری

ًحَُ ارائِ هدباِ
(سخٌراًی یب
پَستر)

فْیوِ یسیبری -بررسی فراٍاًی

اٍایي کٌگرُ بیي ااوللی هٌَپَز شییییَرای سخٌراًی

پَراًیییییییذنم افسردگی ٍ عَاهل

ٍ نًذرٍپَز"یبئسگی سبان،

ّوبٌّگی

سباوٌذی سبان"

هبییبرزُ بییب

افشبری

هرتبط بب نى در زًبى
یبئسِ

سبل ارائِ
3113

هیییییییَاد
هخذر

سابقه ارائه خذمات آموزشی :

هَسسِ هحل
تدریس

هقطع تحصیلی

ًَع درس

سبل تدریس

کل سبعبت تدریس ضدُ

داًطگگگگبُ آساد کبرضٌبسگگگگگی بیییییییییبرداری ٍ درٍس تئَری :

اس سبل  86تب کٌَى

اسگگالهی ٍاحگگد پزسگگگگگتبری ٍ زایوییبى  9299 – 3،2،1سبعت

اس سبل  86تب  89درٍس عولی

دسفَل

هبهبیی

ٍ اس سبل  89تگب کٌگَى درٍس

بیوبریْبی زًبى -درٍس عولی :
بْذاشم هیبدر ٍ  3482سبعت

تئَری ٍ درٍس عولی تگدریس

کییییییییییَدک -جوع4499:

هیطَد

پرسیییییییییییتبری
بْذاشم هیبدر ٍ
کییَدک-اصییَل
ٍ فٌییَى هبهییبیی-
اصییَل ٍ کلیییب
نییییییییییییذهب
بْذاشیییییییییتی-
کییییییییبرنهَزی
بیییییییییبرداری ٍ

3

زایویییبى -3،2،1
کییییییییبرنهَزی
بیوبریْییییییییییبی
زًبى_کبرنهَزی
بْذاشم هیبدر ٍ
کییییییییییَدک-
کییییییییبرنهَزی
اصییَل ٍ فٌییَى-
کییییییییبرنهَزی
دانلی جراحی -
درس تئییییییَری
جوعیم ٍ تٌظیین
نبًَادُ-
داًطکدُ سگوب کگگگگگگگبرداًی درس تئییییییَری 59سبعت
دسفَل

بْداضت هدارس

 89تب 92

جوعیم ٍ تٌظیین
نبًَادُ-

داًطکدُ علَم کگگگگگگگبرداًی اصیییَل ٍ فٌیییَى  68سبعت
پشضکی دسفَل

92-89

فَریتْگگگگگگبی پرسیییییییتبری در
پزستبری

فَریتْیییییییییییب-
کییییییییبرنهَزی
اصَل ٍ فٌَى –

4

