بسمه تعالی
کارنامه سوابق تحصیلی ،آموزشی و اجرایی

مشخصات فردی
نام و نام خانوادگی :مهري جبار
محل کار :بزرگراه شهید چمران ،ولنجک ،اوین ،میدان شهید شهریاري ،بلوار دانشجو دانشکده بهداشت شهید بهشتی
آدرس ایمیلmehri-jabbar@sbmu.ac.ir :

وضعيت شغلی


مدیر سایت کامپیوتر دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی

 مسئول و رابط پورتال فارسی و انگلیسی دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی




مدیر فنی مجله علمی پژوهشی بهداشت در عرصه
عضو شوراي فناوري و اطالعات دانشکده بهداشت

فعاليتهای شغلی


کارشناسی سخت افزار و تعمیر سیستمها



کارشناس شبکه و سرویس هاي اینترنتی



مدیریت نرم افزار پارس آذرخش کتابخانه



مدیریت سیستم نوین مالی حسابداري و انبار



رابط پرتال مدیریت و اجراي اخبار و وب سایت دانشکده بهداشت



همکاري در رفع مشکالت مراجعین سایت کامپیوتري



طراحی وتهیه پوستر وپمفلت هاي آموزشی



مدرس دروس کامپیوتر دوره هاي  MPHو کارشناسی ارشد



مدرس درس کاربرد کامپیوتر در علم حقوق در دانشگاه علمی کاربردي



تامین و نگهداري شبکههاي کامپیوتري دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی




طراحی وب سایت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
تدریس نرمافزارهاي ) (SPSS,Autocad, Windows XP, Internet, Microsoft Officeدر مقاطع MPH

سوابق اجرائی


عضو کمیته اجرائی دوازدهمین همایش کشوري بهداشت محیط آبانماه 88



عضو ستاد اجرائی اولین کنگره کشوري آلودگی هوا در مهرماه 88



مشاور و مدیر فنی مجله بهداشت در عرصه



مدرس کالسهاي کامپیوتردوره هاي  MPHدکتري تخصصی دانشکده بهداشت
صفحه  1از 4




مدرس کالسهاي کامپیوتردوره هاي کارشناسی ارشد گروه بهداشت عمومی دانشکده بهداشت
مدرس کالسهاي کارآموزي کارشناسی گروههاي بهداشت عمومی -محیط و حرفه اي دانشکده بهداشت

دورههای آموزشی


دوره آموزشی تخصصی شبکه ( ) 1938



دوره آموزشی تخصصی میکروتیک () 1939



دوره آموزشی عمومی شبکه ( ) 1989/11/88



دوره آموزشی آشنائی با مقدمات شبکه ( ) 1983/1/11



دوره آموزشی حفاظت در حوزه حریف ( ) 1938/8/1



دوره آموزشی حفاظت اطالعات الکترونیکی ( ) 1988/11/82



دوره آموزشی کاربرد فناوري اطالعات در مدیریت ( ) 1931/8/19



دوره آموزشی اینترنت و قابلیتهاي آن در انجام امور اداري ( ) 1932/3/82



دوره آموزشی مهارتهاي پیشرفته جستجوي منابع در اینترنت و آشنائی با وب سایتهاي مرتبط ()1932/4/82



دوره آموزشی مفاهیم پایه فن آوري اطالعات ( ) 1989/18/89



دوره آموزشی استفاده از رایانه و مدیریت فایلها ( ) 1989/18/89




دوره آموزشی واژه پردازها ( ) 1989/18/89
دوره آموزشی صفحه گسترده ( ) 1989/18/89



دوره آموزشی بانک اطالعاتی ( ) 1989/18/89



دوره آموزشی ارائه مطالب ( ) 1989/18/89



دوره آموزشی نرم افزار ) 1932/1/18 ( Water GEMS



دوره آموزشی نرم افزار )) 1932/1/18 ( Auto CAD (2D



دوره آموزشی نرم افزار ) 1932/1/18 ( Sewer CAD



دوره آموزشی نرم افزار ) 1932/1/18 ( Hydraulic LAB



دوره آموزشی نرم افزار ) 1984/6/1( SPSS



دوره آموزشی نرم افزار ) 1988/8/81 ( SPSS



دوره آموزشی تحلیل آماري و آمار استنباطی ( ) 1988/2/6



دوره آموزشی ) 1981/11/88( Athens



دوره آموزشی ) 1981/11/1 ( Integrated Digital Library



دوره آموزشی سیستم عامل ویندوز ) 1931/8/12 ( 2



دوره آموزشی نرم افزار مدیریت نشریات علمی ( ) 1931/8/91



دوره آموزشی نقشه کشی به کمک کامپیوتر ( ) 1922/11/4





دوره آموزشی تکریم ارباب رجوع و مشتري مداري ( ) 1938/1/18
دوره آموزشی کمکهاي اولیه و پدافند غیر عامل ( ) 1988/11/2
دوره آموزشی روخوانی و روانخوانی قرآن کریم ( ) 1988/8/8
صفحه  8از 4



دوره آموزشی آموزش خانواده ( ) 1982/1/81

مهارتهای تخصصی


زبان انگلیسی



تسلط به نرم افزارهاي - Computer, AutoCAD - Corel Draw & Photoshop - Microsoft Office

Network Systems, SQL Server, Vb6
 آشنایی با ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:1999

سوابق ورزشی


 8سال عضو ثابت تیم ملی والیبال نشسته جانبازان و معلولین



مقام سوم در مسابقات جهانی والیبال نشسته در کشور اسلونی



مقام دوم تنیس روي میز مسابقات آسیائی پایتختهاي کشورهاي اسالمی



مقام سوم مسابقات آسیائی –اقیانوسیه والیبال نشسته در چین تایپه (شانگهاي )8222



مقام سوم مسابقات بین قاره اي والیبال نشسته در کشور مصر



مقام سوم مسابقات بین الملل خواهر خوانده هاي اصفهان در سال 1932



مقام دوم لیگ برتر کشوري عضو تیم استان لرستان در سه سال متوالی  32الی 39



مقام سوم قهرمانی کشور والیبال نشسته در سال 86



مقام اول قهرمانی کشور والیبال نشسته در سال 84




مقام اول جام رمضان والیبال نشسته سال 84
مقام اول قهرمانی کشور والیبال نشسته در سال 89



مقام اول لیگ والیبال نشسته در سال 89



مقام اول مسابقات روز جهانی معلولین والیبال نشسته سال 89



مقام اول مسابقات هفته تربیت بدنی و جام رمضان والیبال نشسته سال 89



مقام اول مسابقات دهه فجر پینگ پنگ بازیهاي اپن گروه ایستاده سال 88



مقام اول مسابقات روز جهانی معلولین پینگ پنگ بازیهاي اپن گروه نشسته سال 88



مقام اول مسابقات روز جهانی معلولین پینگ پنگ بازیهاي اپن گروه ایستاده سال 88



مقام اول مسابقات روز جهانی معلولین والیبال نشسته سال 88



مقام اول مسابقات هفته تربیت بدنی تنیس روي میز سال 88



مقام اول مسابقات هفته تربیت بدنی والیبال نشسته سال 88



مقام دوم مسابقات بزرگ میالد کوثر والیبال نشسته سال 88



مقام دوم قهرمانی کشور والیبال نشسته در سال 81



مقام اول والیبال نشسته در سال 81



مقام دوم جشنواره بین المللی کوثر والیبال نشسته در سال 81



مقام سوم پرتاب وزنه سال 81
صفحه  9از 4



مقام دوم قهرمانی کشور والیبال نشسته در سال 82



مقام اول مسابقات پینگ پنگ گروه ایستاده سال 82



مقام اول والیبال نشسته در سال 82



مقام دوم قهرمانی کشور والیبال نشسته در سال 23



مقام اول مسابقات جام رمضان والیبال نشسته سال 23



مقام اول مسابقات دهه فجر والیبال نشسته سال 23



مقام دوم لیگ والیبال نشسته در سال 82



کارت مربیگري درجه دو والیبال نشسته



کارت داوري تیراندازي با کمان



مقام سوم قهرمانی کشور والیبال نشسته در سال 82



مقام دوم قهرمانی کشور والیبال نشسته در سال 88

صفحه  4از 4

