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 نام :مهناز
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 تاريخ تولد1359/10/24 :

 محل تولد :شیراز



نام و نشانی محل كار :دانشگاه آزاد اسالمی واحد گچساران



تلفن محل كار--- :

 نام پدر :محمدعلی

 شغل (سمت يا مسئولیت):
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 نشانی منزل:
 تلفن منزل---- :
 پست الكترونیكی (mahnaz.shafakhah@yahoo.com:)E-mail

 تلفن همراه09173094941 :

2ـ اطالعات تحصیلی( :آخرين مدرك تحصیلی)
مدرك تحصیلی

دانشگاه

كشور

سال اخذ مدرك

*گروه علمی

رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

ایران

1385

پزشکی

پرستاری

دانشجوی دوره دکتری تخصصی پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

ایران

در حال تحصیل

پزشکی

پرستاری

*

فنی و مهندسی ـ پزشكی و پیراپزشكی-ـ علوم پايه ـ علوم انسانی و اجتماعی ـ كشاورزی و منابع طبیعی ـ هنر  -دامپزشكی

1

3ـ فعالیتهای پژوهشی:
 )1-3مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر داخلی يا خارجی:
رديف

مشخصات نشريه
عنوان مقاله

1

مقایسه عوارض پس از خارج سازی لوله داخل ترا شه ،در
سه حالت مختلف لیدوکایین %4برای پرکردن کاف لوله
داخل تراشه در بیماران تحت جراحی انتخابی مراجعه کننده
به یکی از بیمارستانهای شیراز1384 –1385,

2

عوامل تسهیل کننده و بازدارنده یادگیری مهارتهای بالینی
از دید دانشجویان پرستاری سال سوم دانشکده پرستاری و
مامایی حضرت فاطمه (س)

3

بررسی مراحل تغییر رژیم غذایی و نگرش به تغذیه در دانشجویان
پرستاری و مامایی دانشکده پرستاری-مامایی فاطمه (س)شیراز

4

'Evaluation of nursing students
communication abilities in clinical courses
in hospitals

5

Assessing Stages of Exercise Behavior
Change, Self Efficacy and Decisional
Balance in Iranian Nursing and Midwifery
Students

6

Facilitators and inhibitors in developing
professional values in nursing students

*

اسامی همكاران به ترتیب

نام نشريه

* نوع امتیاز

سال

ارمغان دانش

شماره

اولويت
(شامل نام متقاضی)

علمی-پژوهشی

1385
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علوم پزشکی اصفهان

علمی-پژوهشی

1386

) 2( 7

فریبا قدس بین ،مهناز شفاخواه

پژوهش پرستاری
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علمی ـ پژوهشی  ،علمی ـ ترويجی  ،نمايه در  (JCR)ISIيا نمايههای استنادی معتبر ديگر بین المللی و ساير نشريات علمی معتبر خارجی

 )2-3مقاالت پذيرفته شده در همايش های علمی:
مشخصات همايش

رديف

عنوان مقاله

نام همايش

1

بررسی مراحل تغییر رژیم غذایی و رفتارهای ورزشی در
دانشجویان پرستاری و مامایی دانشکده پرستاری -مامایی فاطمه
(س) شیراز  1385به صورت سخنرانی

چاقی و بیماریهای ناشی از آن

2

مقایسه عوارض پس از خارج سازی لوله داخل ترا شه ،در سه
حالت مختلف لیدوکایین %4برای پرکردن کاف لوله داخل تراشه
در بیماران تحت جراحی انتخابی مراجعه کننده به یکی از
بیمارستانهای شیراز "1384 -1385 ,به صورت سخنرانی

کنگره بیهوشی قلب ایران (تازه
های مراثبت های قلبی )

3

بررسی عوامل تسهیل کننده و بازدارنده یادگیری مهارتهای
بالینی از دید دانشجویان پرستاری سال سوم دانشکده پرستاری-
مامایی فاطمه(س)شیراز 1383,به صورت پوستر

آموزش بالینی در پرستاری و مامایی

2

اسامی همكاران به ترتیب

*

محل

سطح

برگزاری

کشوری
(ملی)
کشوری
(ملی)

کشوری
(ملی)

شیراز

شیراز

تبريز

سال

1385

1387

1385

اولويت
(شامل نام متقاضی)
مهناز شفاخواه ،مرضیه معطری

مهناز شفاخوه ،مرضیه معطری

مهناز شفاخواه ،فریبا قدس بین

بررسی عوامل تسهیل کننده و بازدارنده یادگیری مهارتهای
بالینی از دید دانشجویان پرستاری سال سوم دانشکده پرستاری
حضرت فاطمه(س)شیراز 1383,به صورت پوستر

4

هشتمین کنگره سالیانه پژوهشی
دانشجویان علوم پزشکی کشور و
نخستین کنگره بین المللی
دانشجویان علوم پزشکی در ایران

کشوری
(ملی)

شیراز

1386

مهناز شفاخواه،فریباقدس بین

* سطح همايش ملی انجمن ،داخلی غیر انجمن ،كشوری ( ملی ) ،علمی معتبر بین المللی ،پوستر ملی يا بین المللی

 پروژه هاي در دست اجرا:
-

---

 مقاله در دست چاپ:
---

 )3طرحهای پژوهشی پايان يافته:
مسئولیت در
عنوان طرح

اصلی

مجری

ساير

همكاران
همكار

رديف

طرح

سفارش
دهنده

نوع طرح
(داخلی /
ملی)

پیش بینی كاربرد
تاريخ شروع (تولید انبوه /پايلوت /ساير)
و خاتمه

 )4-3طرحهای پژوهشی پايان يافته كه به تولید انبوه رسیده است:
مسئولیت در
عنوان طرح

اصلی

مجری

ساير

همكاران
همكار

رديف

طرح

سفارش
دهنده

نوع طرح
(داخلی /
ملی)

3

چگونگی كاربرد
تاريخ شروع (تولید انبوه /پايلوت /ساير)
و خاتمه

 )5-3تألیف يا تصنیف كتاب:
رديف

عنوان كتاب

نوع كتاب
تألیف

تاريخ آخرين چاپ

تصنیف

4

ناشر

اسامی همكاران به ترتیب اولويت
(شامل نام متقاضی)

 )6-3بررسی و نقد و ويرايش علمی كتاب:

رديف

نوع فعالیت
عنوان كتاب
بررسی و نقد

تاريخ
آخرين چاپ

ويرايش

ناشر

نويسنده
اصلی كتاب

علمی

اسامی همكاران به ترتیب
اولويت
(شامل نام متقاضی)

 )7-3تصحیح انتقادی و تحشیه كتاب:
رديف

عنوان كتاب

تاريخ

نام نويسنده

آخرين

اصلی كتاب

چاپ

نوع فعالیت
تصحیح
انتقادی

تحشیه

اسامی همكاران به ترتیب اولويت
(شامل نام متقاضی)

 )8-3ابتكار ،نوآوری و اختراع:
رديف

عــنوان ابتكار ،نوآوری و اختراع

آيا به مرحله تولید رسیده
است

5

محل ثبت

تاريخ ثبت

 )9-3اثر بديع و ارزندة هنری:
رديف

نام و موضوع اثر

تاريخ

محل عرضه

تكمیل

اسامی همكاران به
تاريخ ارائه

مسئولیت در ارتباط با فعالیت

ترتیب اولويت
( شامل نام متقاضی)

 -4فعالیت های علمی -اجرائی:
 )1-4ترجمه كتاب :
رديف

عنوان كتاب

نام نويسنده

تاريخ آخرين

اسامی مترجمین به ترتیب اولويت

اصلی

چاپ

(شامل نام متقاضی)

 )2-4ترجمه كامل مقاله علمی:
مشخصات نشريه چاپ كننده

مشخصات نشريه اصلی

رديف

عنوان مقاله به زبان اصلی
نام نشريه

سال

شماره

* علمی ـ پژوهشی ،علمی ـ ترويجی ،بدون درجه

6

اسامی مترجمین به

مقاله ترجمه شده
نام
نشريه

سال

شماره

* امتیاز
مجله

ترتیب اولويت (شامل
نام متقاضی)

 )3-4سردبیری و عضويت در هیات تحريريه نشريات علمی  ،داوری مقاالت:
رديف

تاريخ استفاده از جزوه

نام جزوه درسی

 )4-4برپائی نمايشگاههای پژوهشی ،فنّاوری ،هنری ،و ....
تاريخ برپائی

رديف

نوع فعالیت

محل نمايشگاه

نمايشگاه
شروع

پايا
ن

7

اسامی همكاران اصلی به ترتیب
اولويت (شامل نام متقاضی)

نوع مسئولیت

 )5-4طراحی و راهاندازی آزمايشگاه يا كارگاه يا كارگاههای آموزشی و پژوهشی:
نام آزمايشگاه يا كارگاه آموزشی يابخش جديد

تاريخ طراحی يا
راهاندازی

محل ايجاد

اسامی همكاران اصلی به ترتیب
اولويت (شامل نام متقاضی)

 -4سوابق اجرايی:

رديف

مدت زمان

سمت

8

توضیحات

