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-مشخصات فردی:  1
 

  نرجس آبشرشرینام ونام خانوادگی :

سال ومحل تولد: 

     مجرد                   متاهلوضعيت تاهل :

      تعدادفرزندان:

                        مذکر                   مونثجنسيت:

 مليت:

:                        مربی       استاديار         دانشيار          استاد  مرتبه علمی دانشگاهی 

:                مربی آموزشی                     کارشناس آموزشی  مرتبه علمی غير دانشگاهی

محل کار: 

 آدرسپستی ( محل کار ): دانشکده علوم پزشکی الرستان

کدپستی: 

 0781 - 2245009 تلفن:

 abshorshor @ sums.ac.irنمابر:             پست الکترونيک:

-تحصيالت : 2
تاريخ اخذ مدرک موسسه رشته عنوان 

 کارشناسی

 کارشناسی ارشد

 پرستاری

 پرستاری

 

 دانشگاه علوم پزشکی شيراز

 پرستاری

 

1384 

1388 

-سوابق استخدامی : 3
تاتاريخ ازتاريخ موسسه عنوان 

  1388 دانشکده علوم پزشکی الرستان مربی

 

محل الصاق 
 عکس



 

 

-سوابق فعاليتهای اجرايی: 4
مدت  محل سمت ونوع فعاليت 

از تا 

با ابالغ ازطرف 

مسئول برگزاری 

 کارگاهها

دانشکده علوم پزشکی 

 الرستان

سرکار خانم دکتر  7/2/90

 کشتکاران

ررابط کميته تحقيقات 

 دانشجويی

دانشکده علوم پزشکی 

 الرستان

 جناب اقای فروتنی 5/9/90

سوابق خدمات آموزشی: -5
الف: دروس تدريس شده 

عنوان دروس 

تدريس شده 

موسسه محل مقطع تحصيلی رشته نوع درس 

تدريس 

مدت     

از  تا  

- 1 جراحی –داخلی 

2-3 

تئوری 

 وکارآموزی

دانشکده  کارشناسی پرستاری

علوم پزشکی 

 الرستان

 

تئوری  پرستاری ويژه

 وکارآموزی

دانشکده  کارشناسی پرستاری

علوم پزشکی 

 الرستان

 

پرستاری و  تئوری فوريت ها

 اطاق عمل

دانشکده  کارشناسی

علوم پزشکی 

 الرستان

 

تئوری  اموزش به مددجو

 وعملی

دانشکده  کارشناسی پرستاری

علوم پزشکی 

 الرستان

 

 



ب: برنامه ريزی وتدريس درکارگاههای آموزشی :  

 

از      مدت       تا محل برگزاری نوع مشارکت عنوان کارگاه 

تدريس 

(موضوع آن) 

برنامه ريزی/ اجرا 

     

پژوهشی های سوابق فعاليت -6
ه : يافت طرحهای پژوهشی مصوب پايان )1

سازمان عنوان طرح 

بوع تم

تاريخ اتمام  شماره طرح اسامی افراد نوع مشارکت 

مشاوره همکاری مجری 

بررسی 

|آموزش 

همياران بر 

اضطراب و 

يادگيری 

مهارت بالينی 

پرستاری سال 

اولدر 

آزمايشگاه 

 مهارت بالينی

دانشگاه 

علوم پزشکی 

 شيراز

معصومه    

 زهرا –الهی 

 نوری

91-6399  

 

 

 طرحهای پژوهشی پايان يافته غيرمصوب: )2

 

سازمان عنوان طرح 

بوع تم

تاريخ اتمام  اسامی افراد نوع مشارکت 

مشاوره همکاری م



ج

ر

ی 

       

 

انتشارات :  )3

 چاپ مقاله درمجالت ( معتبر داخلی وخارجی)الف .

اسامی نويسنده يا  

نويسندگان 

شماره ،جلد عنوان مجله عنوان مقاله 

 وصفحه

  انتشارسال

دکتر فرخنده 

 شريف

 نرجس آبشرشری

دکتر صديقه 

 طهماسبی

 دکتر نجف زارع 

 مريم حضرتی

تاثير آموزش 

همتايان بر کيفيت 

زندگی بيماران 

مبتال به سرطان 

پستان پس از 

 جراحی

 

 1389  پايش

دکتر فرخنده 

 شريف

 نرجس آبشرشری

دکتر صديقه 

 طهماسبی

 دکتر نجف زارع 

 مريم حضرتی

The effect of 

peer led 

education on 

the life 

quality of 

mastectomy  

Health and 

quality of life 

outcomes 

 2010 

 تاليف کتاب :ب.

اسامی 

نويسنده يا 

تاليف( 

گردآوری) 

فصل نفرچندم ناشر عنوان کتاب   انتشارسال

يافصول 



ارائه شده نويسندگان 

توسط فرد 

 

 

      

 ترجمه کتاب:ج.

اسامی مترجم يا 

مترجمين 

 عنوان کتابسال 

 اصلی

 ترجمه عنوانکتاب

 شده

فصل يافصول 

 شده توسط ترجمه

فرد 

 

 

    

 

 )مشارکت در هيئت تحريريه مجالت علمی4

 رديف 

  

 

 )داوری مقاالت5

  رديف

  

 

 )باز نگری کتاب وسر فصل ها 6

 رديف 

  

 

هدايت پايان نامه های تحصيلی ( دانشجويی) )7

استاد راهنما :  

تاريخ دفاع دانشکده  مقطع رشته نام دانشجو عنوان پايان نامه 



      

استادمشاور: 

تاريخ دفاع دانشکده  مقطع رشته نام دانشجو عنوان پايان نامه 

      

 

 ارائه مقاله درکنفرانسها وسمينارها : )8

عنوان عنوان مقاله 

کنفرانس يا 

همايش 

بين الملل 

يا غير 

 بين الملل

نوع 

ارائه(پوستر 

 /سخنرانی)

ارائه 

دهنده 

 /همکار

محل 

برگزاری نام 

شهر/ کشور 

تاريخ ارائه 

تاثير آموزش 

همتايان بر 

کيفيت زندگی 

 زنان

سومين 

کنگره بين 

المللی مراقبت 

های حمايتی 

و تسکينی در 

 سرطان

 16/10/1389 تهران  پوستر بين الملل

بررسی 

وضعيت 

سالمت 

عمومی 

سربازان 

ناحيه سپاه 

 شيراز

سمينار 

سرارسری 

بهداشت 

 مردان

 1389 الر  پوستر 

 

 : نوآوری ، اکتشافات ، اختراع)9

محل ارائه يا نوع کار عنوان 

اجرا 

اسامی 

همکاران 

 کد مالکيت تاريخ ارائه 



      

 

عاليق پژوهشی: )10

 زمينه عالقه مندی

 

 

 -افتخارات ،تشويق نامه ها ونشان های کسب شده7
 عنوان رديف

  
 

  مقامهای کسب شده استانی ، کشوری ، بين المللی-8

رتبه يا مقام 

کسب شده 

تاريخ کسب محل اعطاء نام جشنواره زمينه کار سطح 

مقام  بين کشور استان 

المللی 

علوم     سوم

 توانبخشی

 1389  رازی

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توسعه فردی : -9



الف) شرکت دردوره های کوتاه مدت آموزشی داخلی وخارجی( فلوشيب) 

مدت عنوان دوره رديف 

دوره 

محل وسازمان 

برگزارکننده 

عنوان گواهی 

يا مدرک 

تاريخ اتمام 

دوره يا دريافت 

مدرک 

فلوشيپ يادگيری  

 الکترونيکی

قطب علمی آموزش  

 الکترونيکی

 الی 24/1 

2/6/91 

شرکت درکارگاه های آموزشی :  ب) 

از     تاريخ      تا محل برگزاری عنوان کارگاه رديف 

 24/11/89 دانشگاه علوم پزشکی شيراز log bookکارگاه آموزشی  

 sampling معاونت پژوهشی دانشگاه  

 الی 18/2/89 معاونت پژوهشی دانشگاه مديکال ژورناليزم 

21/2/89 

 16/8/87 معاونت پژوهشی دانشگاه مقاله نويسی 

 

 ج)شرکت در دوره های باز آموزی:

از     تاريخ       تا محل برگزاری  دورهعنوان رديف 

    

 

 عضويت درکميته ها وانجمن ها ومجامع علمی : -10
نام وانجمن يا 

کميته 

تا تاريخ ازتاريخ  شهر/ کشور سازمان  متبوع  

 

 

    

 

 

 مهارت ها-11



 مهارتعنوان رديف 

  

 

 

 

 .نکات ديگری که قابل ذکر می دانيد

 

 رفرنس (مقام تاييد کننده):

 تاريخ بازنگری:


