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 بسمه تعالی                                                 

عضو   رضا پورمیرزا کلهریفرم اطالعات سوابق آموزشی ، پژوهشی و تجارب حرفه ای   

  هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 : سابقه فعالیت های آموزشی -الف

  در دانشکده پیراپزشکی و پرستاری ومامایی تدریس -1

نام ) نظری  تدریس ردیف

 (دروس 

 عملی تدریس

 (دروس نام) 

 

دروس  تدریس مقطع مقطع تدریس

مرتبط و 

غیر 

 مرتبط

 

کارشنا کاردانی

 سی

تعداد 

 ترم

تعدا دکتری ارشد

 د

 ترم

 

 ژورنال کالب در آموزش 1

 (ساعت 11) پزشکی

     *    2 

جل

  سه

  

 در بهداشتی خدمات 2

 سوانح

 مرکز    2 *  

 آموزش

 علمی عالی

 کاربردی –

 احمر هالل

 استان

 کرمانشاه

 دستگاه و تهویه اصول 3

 1تنفسی

 مرکز    3  * 

 آموزش

 علمی عالی

 کاربردی –

 احمر هالل

 استان

 کرمانشاه

 اثر کاهش و پیشگیری 4

 کاردانی سوانح آسیب

 پودمانی ای حرفه

 مرکز    2  * 

 آموزش

 علمی عالی

 کاربردی –

 احمر هالل

 استان

 کرمانشاه

 آمادگی و پیشگیری 5

 کاردانی سوانح با مقابله

 ترمی ناپیوسته

 مرکز    1  * 

 آموزش

 علمی عالی

 کاربردی –

 احمر هالل

  استان

 کرمانشاه

مقالات%20پورمیرزا/تدریس%20در%20هلال/گواهی%20هلال%20احمر.JPG
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مقالات%20پورمیرزا/تدریس%20در%20هلال/گواهی%20هلال%20احمر.JPG
مقالات%20پورمیرزا/تدریس%20در%20هلال/گواهی%20هلال%20احمر.JPG
مقالات%20پورمیرزا/تدریس%20در%20هلال/گواهی%20هلال%20احمر.JPG
مقالات%20پورمیرزا/تدریس%20در%20هلال/گواهی%20هلال%20احمر.JPG
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مقالات%20پورمیرزا/تدریس%20در%20هلال/گواهی%20هلال%20احمر.JPG
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سازماندهی و عملیات  6

 امداد و نجات

  * 2    

 

 مرکز

 آموزش

 علمی عالی

 کاربردی –

 احمر هالل

  استان

 کرمانشاه

شناخت بیمه و خدمات  7

 بهداشتی درمانی

 *  1     

 مرکز

 آموزش

 علمی عالی

 کاربردی –

 احمر هالل

  استان

 کرمانشاه

    2 *   سوانح ترافیکی  8

 

 مرکز

 آموزش

 علمی عالی

 کاربردی –

 احمر هالل

  استان

 کرمانشاه

کلیات خدمات بهداشتی و  9

 درمانی

 *  2     

 مرکز

 آموزش

 علمی عالی

 کاربردی –

 احمر هالل

  استان

 کرمانشاه

 در پزشکی های فوریت 11

 بالیا

 *  6     

 در پزشکی های فوریت 11

 خاص شرایط

 *  6      

  1  *     اخذ شرح حال 12

کارشناسی پایان نامه  13

ارشد پرستاری ویژه ، 

 سه نفر

    *  4  

 بر مقدمه درس 14

 ویژه مراقبت پرستاری

 مراقبت ارشد کارشناسی

 بین واحد) ویژه های

   ( الملل

    *  1  

 فوریت تکنیسین سالمت 15

 ی پزشکیها

 

 

 * 4      
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 حمل و جابجایی 16

 مقطع کاردانی مصدوم 

 

 

*  9      

      EMS   * 4ساختار  با آشنایی 17

     2 *   اولیه های کمک 18

     8 *   پیشرفته احیا 19

در  پزشکی های فوریت 21

 گروه های خاص

 *  7      

و  شناسی نشانه 21

معاینات  فیزیکی فوریت 

 های پزشکی

 *  8     

 فیزیکی  معاینات 22

 های فوریتتخصصی 

 پزشکی

  * 4     

در  فیزیکی  معاینات 23

 هوشبری

  * 11      

ه ویژ های مراقبت 24

کارشناسی پیوسته 

   هوشبری    

  * 7     

25 

 
      6  *  محیطی فوریتهای

26 

 
در   پیشرفته مراقبتهای

کارشناسی  بهبودیاتاق 

 پیوسته  

  * 7     

 

27 
 ویژه های مراقبت

 پیوستهنا کارشناسی

     هوشبری

  * 7      

 

28 
     4 *   اورژانس های محیطی

29 

 
 در  پیشرفته مراقبتهای

 کارشناسی بهبودی اتاق

   پیوستهنا

  * 6      

 

31 
 حمل و جابجایی مراقبت

 ناپیوسته  کارشناسی

  * 4     

 های پایش درس 31

   پرستاری پیشرفته

 ارشد کارشناسی

      ویژه مراقبتهای

    * 3   

 و دهان از مراقبت درس 32

 بیمار انتقال و دندان

    * 3   
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 ارشناسی     کارشناسی

   ویژه مراقبت های ارشد

 کارآموزی  33

 قلب داخلی

 کارشناسی

 ناپیوسته

 * 1     

 کارآموزی  34

 معاینات

 فیزیکی

کارشناسی 

 ناپیوسته

فوریت های 

 پزشکی

 * 4     

 کارآموزی  35

 فوریتهای

 (1) داخلی

*  6     

 کارآموزی  36

 های فوریت

 تنفسی

 (کارشناسی)

 * 3     

در  کارآموزی  33

 اتاقعرصه 

احیاء و عمل

 قلبی و ریوی

*  6     

کار آموزی   34

اصول و 

فنون 

 هوشبری

 * 1     

کارآموزی   35

پایش های 

پیشرفته 

کارشناسی 

ارشد 

  پرستاری

   *  1  

شناخت بیماری ها و  36

مصدومیت های 

 اورژانسی

 

مرکز     1 *  

آموزش 

عالی 

 –علمی 

کاربردی 

هالل 

احمر 
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دانشگاه علمی و کاربردی و برنامه های باز اموزی معاونت درمان ، تامین اجتماعی ، ) تدریس در سایر واحد ها -2

 .....(ارتش جمهوری اسالمیسپاه پاسداران و 

متولی  مقطع عنوان                                 ردیف

 آموزش

 تعداد دوره

 آموزی باز اصول مدیریت بالینی/مدیریت در عمل/  اصول مدیریت  1

 کارکنان

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 کرمانشاه

 ساعت 11

 آموزی باز مدیریت و نحوه اداره بخش ها 2

 کارکنان

 سازمان

 تامین

 اجتماعی

 ساعت 8

 آموزی باز پرستاری ویژه-ایمنی بیمار 3

 کارکنان

 سازمان

 تامین

 اجتماعی

 ساعت8 8

باز آموزی  پیشرفته/ پایهاحیاء قلبی و ریوی  4

 کارکنان 

 سازمان

 تامین

 اجتماعی

) ساعت  68

سی و دو 

 (دوره

 آموزی باز پیشرفته/پایه  ریوی و قلبی احیاء 5

 کارکنان

معاونت 

درمان 

 دانشگاه

ساعت  44

 (بیست دوره)

 آموزی باز پیشرفته/پایه  ریوی و قلبی احیاء 6

 کارکنان

بیمارستان 

شهید 

بهشتی 

 کرمانشاه

ساعت  48

بیست و )

 (چهار دوره

 آموزی باز پیشرفته/پایه  ریوی و قلبی احیاء 1

 کارکنان

بیمارستان 

امام رضا 

( ع)

ساعت  8

 (چهار دوره)

استان 

 کرمانشاه
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 کرمانشاه

 آموزی باز پیشرفته/پایه  ریوی و قلبی احیاء 8

 کارکنان

سپاه 

پاسداران 

بیمارستان 

امام حسین 

( ع)

 کرمانشاه

ساعت  8

 (چهار دوره)

 آموزی باز مراقبت پرستاری در بیماران قلبی و عروقی و فشار خون 9

 کارکنان

دانشگاه 

علوم 

 پزشکی

 دو دوره

 آموزی باز تروما و مراقبت های پرستاری 14

 کارکنان

دانشگاه 

علوم 

 پزشکی

 چهار دوره

 آموزی باز قلبی بیماران در پرستاری مراقبت 11

 کارکنان

دانشگاه 

علوم 

 پزشکی

 دو دوره

 آموزی باز اکسیژن درمانی در پرستاری مراقبت 12

 کارکنان

دانشگاه 

علوم 

 پزشکی

 سه دوره

 آموزی باز آموزش به بیمار لاصو 13

 کارکنان

دانشگاه 

علوم 

 پزشکی

 دو دوره

 آموزی باز تسکین درد 14

 کارکنان

دانشگاه 

علوم 

 پزشکی

 یک دوره

 آموزی باز آسان پژوهش 15

 کارکنان

بیمارستان 

امام رضا 

 کرمانشاه 

 یک دوره

 آموزی باز خواندن نوار قلب 16

 کارکنان

دانشگاه 

علوم 

 پزشکی 

 شش دوره

 آموزی باز پرستار در کاهش تداخالت دارویی نقش 11

 کارکنان

دانشگاه 

علوم 

 یک دوره
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 پزشکی

 آموزی باز بیماران دچار اختالل سطح هوشیاری در پرستاری مراقبت 18

 کارکنان

دانشگاه 

علوم 

 پزشکی

 یک دوره

 آموزی باز مخاطرات حرفه ای در رادیولوژی 19

 کارکنان

دانشگاه 

علوم 

 پزشکی

 یک دوره

 آموزی باز در بخش ویژه پرستاری مراقبتباز آموزی  24

 کارکنان

 بیمارستان

 رضا امام

 کرمانشاه

 شش دوره

داوطلبان  کمک های اولیه  21

جمعیت هالل 

 احمر

جمعیت 

هالل احمر 

شهرستان 

 کرمانشاه

 ساعت 1442

     

     

 :سابقه فعالیت های پژوهشی  -ب

 طرح تحقیقاتی -2

ردی

 ف
کد 

 طرح 

  طرح های تحقیقاتی                                              

 

 

 

 

 

 

 

 عنوان 

 

 

مجری یا 

همکار 

 طرح

 

سال اجرای 

 طرح

 

 

1 
18088  

بررسي تاثير موسيقي بر شاخص هاي گازهاي شرياني و پاسخهاي 

 هموديناميک بيماران پيوند عروق کرونر 
 همكار 

1381 

2 

16088  

تحليل آزمون هاي چندگزينه اي اعضاء هيات علمي دانشکده 

-16پيراپزشکي دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه درسال تحصيلي 

8811  

 مجري 

1389 

3 
16888  

بررسي ميزان دستيابي به اهداف آموزشي کار آموزي بخش مراقبت 

  8816هاي ويژه از ديد گاه دانشجويان پرستاري درسال 
 مجري 

1389 

4 
60089  

بررسي روايي وپايايي آزمون باليني ساختار يافته عيني درس 

 جابجايي و حمل مصدوم دانشجويان فوريتهاي پزشکي 
 مجري 

1391 

مقالات%20پورمیرزا/طرح%20های%20تحقیقاتی/89066.JPG
مقالات%20پورمیرزا/طرح%20های%20تحقیقاتی/89137.JPG
مقالات%20پورمیرزا/طرح%20های%20تحقیقاتی/90015.JPG
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5 

60088  

بررسي آزمون هاي چند گزينه اي طراحي شده توسط اعضائ هيات 

علمي دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه از نظر کمي و کيفي در سال 

16-11  

 مجري 

1394  

6 
60088  

بررسي فراواني اشريشياکلي توليدکننده بتاالکتامازهاي وسيع الطيف 

  8860کرمانشاه ( ع)دربيماران بستري بيمارستان امام رضا
 همكار 

1394 

7 
60068  

در  CPRبررسي ميزان آگاهي پرستاران از آخرين دستور العمل هاي 

  8860بيمارستانهاي آموزشي درماني منتخب شهر کرمانشاه در سال 
 مجري 

1394 

8 
60889  

بررسي بقاي شش ماهه بيماران پس از احياي قلبي ريوي در مراکز 

  8860آموزشي درماني منتخب شهر کرمانشاه در سال 
 همكار 

1394 

9 
68089  

بررسي ميزان آگاهي پرسنل فوريتهاي پزشکي استان کرمانشاه از 

 . 8860در سال  CPR 0080آخرين دستور العمل هاي 
 مجري 

1391  

11 

68006  

بررسي تأثير استفاده از معيار رايکر بر پيامدهاي باليني بيماران تحت 

در سال ( ع)اعمال جراحي پيوند عروق کرونر در بيمارستان امام علي

8868 . 

مجري 

 نامه پایان)

 (ارشد

1391 

11 

68819  

بررسي ميزان روايي وپايايي آزمون باليني ساختار يافته عيني 

دستياران بيماريهاي زنان و زايمان دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه 

  8860در سال 

 همكار 

1391 

12 

68008  

بررسي روند پنج ساله طراحي آزمون هاي چند گزينه اي ارتقاي 

دستياري تخصصي پزشکي دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه از نظر 

  8868-8818کمي و کيفي 

 مجري 

1391 

13 
68908  

بررسي رفتار رانندگان پرسنل فوريت هاي پزشکي دانشگاه علوم 

  8868پزشکي کرمانشاه در سال 
 مجري 

1391  

14 
68988  

اارزيابي و اولويت بندي مشکالت آموزشي از ديدگاه اعضاي هيات 

  8868-60علمي دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه در سال 
 همکاراصلي 

1391 

15 
60001  

ارزيابي وضعيت فرهنگ ايمني بيمار در کارکنان مراکز آموزشي و 

  8860درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه در سال 
 همکاراصلي 

1392 

16 

60888  

بررسي ارتباط شاخص هاي کمي و کيفي آزمون هاي چند گزينه اي 

ارتقاي دستياري تخصصي پزشکي دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه 

  8868در سال 

 مجري 

1392 

17 
60066  

بررسي کيفيت خدمات آموزشي از ديدگاه دانشجويان تحصيالت 

  60-68تکميلي در دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه در سال تحصيلي 
 مشاور 

1392  

18 

60896  

بررسي تأثير استفاده از چشم بند و گوش بند بر کيفيت خواب، ميزان 

بروز دليريوم و شاخص هاي فيزيولوژيک بيماران بستري در بخش 

  8860کرمانشاه در سال (ع)مراقبتهاي ويژه قلبي بيمارستان امام علي

 مجري 

پایان نامه )

 (ارشد

1392 

 

19 
68099  

کاور پلي اتيلن، (بررسي مقايسه اي تاثير سه روش مراقبت از چشم 

در پيشگيري از کراتوپاتي ( پماد ليپوزيک و قطره اشک مصنوعي

( ع)بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان امام رضا 

  8860کرمانشاه در سال 

 پایان)مجري

 (ارشد نامه

1393  

21 

68809  

در گونه هاي  AmpCو  ESBLsبررسي فراواني بتاالکتامازهاي تيپ 

انتروباکتر جدا شده از بيماران مراجعه کننده به بيمارستان امام رضا 

 کرمانشاه با استفاده از روش هاي فنوتيپي و ژنوتيپي ( ع)

 همکاراصلي 

1393 

21 
68081  

بررسي خطاهاي دارويي به روش خود گزارشي در پرستاران مرکز 

  8868در شش ماهه دوم سال ( ع)آموزشي درماني امام رضا
 همکاراصلي

1393  

مقالات%20پورمیرزا/طرح%20های%20تحقیقاتی/90016.JPG
مقالات%20پورمیرزا/طرح%20های%20تحقیقاتی/90097.JPG
مقالات%20پورمیرزا/طرح%20های%20تحقیقاتی/91015.JPG
مقالات%20پورمیرزا/طرح%20های%20تحقیقاتی/91029.JPG
مقالات%20پورمیرزا/پایان%20نامه/بررسی%20تأثیر%20استفاده%20از%20معیار%20آرامسازی.docx
مقالات%20پورمیرزا/پایان%20نامه/بررسی%20تأثیر%20استفاده%20از%20معیار%20آرامسازی.docx
مقالات%20پورمیرزا/طرح%20های%20تحقیقاتی/91201.JPG
مقالات%20پورمیرزا/طرح%20های%20تحقیقاتی/91406.JPG
مقالات%20پورمیرزا/طرح%20های%20تحقیقاتی/92131.JPG
مقالات%20پورمیرزا/طرح%20های%20تحقیقاتی/92359.JPG
مقالات%20پورمیرزا/پایان%20نامه/بررسی%20تأثیر%20استفاده%20و%20عدم%20استفاده%20از%20چشم%20بند%20و%20گوش%20بند%20بر%20کیفیت%20خواب.docx
مقالات%20پورمیرزا/پایان%20نامه/بررسی%20تأثیر%20استفاده%20و%20عدم%20استفاده%20از%20چشم%20بند%20و%20گوش%20بند%20بر%20کیفیت%20خواب.docx
مقالات%20پورمیرزا/طرح%20های%20تحقیقاتی/93055.JPG
مقالات%20پورمیرزا/پایان%20نامه/بررسی%20مقایسه%20ای%20تاثیر%20استفاده%20و%20عدم%20استفاده%20سه%20روش%20مراقبت%20از%20چشم.docx
مقالات%20پورمیرزا/پایان%20نامه/بررسی%20مقایسه%20ای%20تاثیر%20استفاده%20و%20عدم%20استفاده%20سه%20روش%20مراقبت%20از%20چشم.docx
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 : ژورنال در شده چاپ مقاله -8

بررسی الگوی رفتار رانندگی  رانندگان آژانس های داخل شهری   92049 22

 8868کرمانشاه  در سال 
 مجری

1393 

23  

 

 تنفسی عوارض بروز میزان بر تنفسی تمرینات آموزش تاثیر بررسی

( ع)طول مدت بستری بیماران پیوند کرونر بیمارستان امام علی  و حاد

 .کرمانشاه

 مرضیه شبان: استاد راهنما

 دکتر مهوش صلصالی: استاد راهنما

 پرویز کمالی: مشاور امار

 91/19:نمره 

پایان نامه 

کارشناس

 ی ارشد

1381  

     

      

ردی

 ف

  شده چاپ مقاله                                        

 

 
 

 

 عنوان مقاله  

 

 

سال 

 چاپ

 

 انگلیسی

 

 فارسی

 

ایندک

 س

سا

یر 

مج

ال

 ت

 

نویسند

ه نفر 

 چندم

1 
Study of Survival Rate After Cardiopulmonary 

Resuscitation (CPR) in Hospitals of  

Kermanshah in 0088 

0089 

Global 

Journal of 

Health 

Science 

------ 
PUP

MED 

نویسند 

ه 

 مسئول

2 
 در منچستر رانندگی رفتار پرسشنامه سنجی روان های ویژگی

 کرمانشاه پزشکی علوم دانشگاه پزشکی های فوریت پرسنل

 0688 سال در

8868 ------------- 

تحقیقات 

بالینی در 

علوم 

 پیراپزشکی

ISC 

نفر  

 اول

3 
استان  بررسی میزان آگاهی پرسنل فوریت های پزشکی

 8868 0080کرمانشاه از آخرین دستورالعمل احیا ء 
8860 ------------ 

فصلنامه 

علمی امداد 

 و نجات 

ISC 

 نفر 

 اول

4 The effect of Riker sedation-agitation scale on 

clinical outcome of patients under coronary artery 

bypass graft surgery 

 

 

0088 

Iranian 

Journal of 

Critical 

Care 

Nursing  

---------- ISC 

نفر  

 اول

5  

 ارزشيابي در(OSCE)  عيني يافته ساختار باليني آزمون کاربرد

 هاي فوريت دانشجويان مصدوم حمل و جابجايي درس

 پزشکي

8868 ---------- 

فصلنامه 

علمی امداد 

 و نجات 

ISC 

 نفر 

 اول

مقالات%20پورمیرزا/پایان%20نامه/عنوان%20پایان%20نامه.JPG
مقالات%20پورمیرزا/پایان%20نامه/عنوان%20پایان%20نامه.JPG
مقالات%20پورمیرزا/پایان%20نامه/تایید%20پایان%20نامه%20.JPG
مقالات%20پورمیرزا/پایان%20نامه/تایید%20پایان%20نامه%20.JPG
مقالات%20پورمیرزا/پایان%20نامه/تایید%20پایان%20نامه%20.JPG
مقالات%20پورمیرزا/پایان%20نامه/تایید%20پایان%20نامه%20.JPG
مقالات%20پورمیرزا/1.pdf
مقالات%20پورمیرزا/2.pdf
مقالات%20پورمیرزا/3.pdf
مقالات%20پورمیرزا/3.pdf
مقالات%20پورمیرزا/4.pdf
مقالات%20پورمیرزا/5%20.pdf
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6 

بررسي روند پنج ساله طراحي آزمون هاي چند گزينه اي 

دستياري تخصصي پزشکي دانشگاه علوم پزشکي  ارتقاء

  8818-8868: کرمانشاه از نظر کمي وکيفي 

8860 ------- 

 مركز مجله

 و مطالعات

 توسعه

 آموزش

 علوم

 يزد پزشكي

ISC 

نویسند 

 ه اول

7 
Assessing the effect of Healthy Belief Model 

application on behavior change of the patients 

with Myocardial Infarction 

 

0088 

Iranian 

Journal of 

Critical 

Care 

Nursing  

--------- ISC 

نفر  

 اول

8 
Survey of the awareness level of nurses about 

 last guidelines  0080 of 

cardiopulmonary resuscitation (CPR) in 

educational hospitals 

0080 

Iranian 

Journal of 

Critical 

Care 

Nursing  

--------- ISC 

نفر  

 اول

9 

 کارآموزی آموزشی اهداف به موثربردستیابی عوامل بررسی

 ریاپرست ناجویشدان هاگددی از ویژه یاه تبمراق شخب
8868 ----------- 

تحقیقات 

بالینی در 

علوم 

 پیراپزشکی

ISC 

 اول 

 آموزشی اهداف به پزشکی دانشجویان دستیابی بررسی 11

( ع) رضا امام درمانی آموزشی مرکز در بالینی های کارآموزی

 8818-18 تحصیلی اول نیمسال در کرمانشاه

 ISC بهبود ---------- 8811

 اول 

11 

 ارزشیابی در OSCE عینی یافتی ساختار بالینی آزمون کاربرد

 کارداني رشته دانشجويان مصدوم وحمل جابجايي درس

 8818-8811 دوم نيمسال در پزشکي هاي فوريت

8860 ----------- 

 فصلنامه

 علمی

 پژوهشی

 تحقیقات

 در بالینی

 علوم

 پیراپزشکی

ISC 

 نفر اول 

 نتايج بر علمي هيات اساتيد دانش ارتقاء برنامه اجراي تاثير 12

 علوم دانشگاه پزشکي دستياري ارتقاي هاي آزمون آناليز

 8811 سال کرمانشاه پزشکي

 ISC بهبود ---------- 8860

 اول 

13 

 بيمارستان در عروق جراحي هاي عمل آنژيوگرافي عوارض

 8860 کرمانشاه رضا امام
8868 ----------- 

مجله 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

) کرمانشاه

 (بهبود

ISC 

نویسند 

 ه

 مسئول

 

مقالات%20پورمیرزا/6.pdf
مقالات%20پورمیرزا/6.pdf
مقالات%20پورمیرزا/6.pdf
مقالات%20پورمیرزا/7.pdf
مقالات%20پورمیرزا/8.pdf
مقالات%20پورمیرزا/8.pdf
مقالات%20پورمیرزا/9.pdf
مقالات%20پورمیرزا/10.pdf
مقالات%20پورمیرزا/10.pdf
مقالات%20پورمیرزا/11
مقالات%20پورمیرزا/11
مقالات%20پورمیرزا/11
مقالات%20پورمیرزا/12.pdf
مقالات%20پورمیرزا/13.pdf


11 
 

14 

 Reliability and validity of objective structured 

clinical examination for residents of obstetrics 

and gynecology at kermanshah university  

0080 

Education 

Research 

in Medical 

Scienses 

-------- ISC 

نویسند 

 ه

 مسئول

15 
Achieving educational goals in neurology ward 

from the viewpoint of clinical clerkship at 

Kermanshah university of...0080  

0080 

Education 

Research 

in Medical 

Scienses 

--------- ISC  نویسند

 ه

 مسئول

 

16 
 هاي سويه بيوتيکي آنتي مقاومت الگوي و فراواني

 عفونت در الطف وسيع بتاالکتامازهاي کننده توليد اشرشياکلي

 8860 کرمانشاه رضا امام بيمارستان ادراري هاي

8860 ---------- 

 فصلنامه

 هاي بیماري

 و عفونی

  گرمسیري

ISC 

نویسند 

ه 

 مسئول

17 

در فرآيند مراقبت  دهنده هاي دهاني معرفي پالک هاي طعم

 پرستاري از بيماران داراي لوله تراشه بخش هاي ويژه 
8868 ------------- 

 فصلنامه

 علمی

 پژوهشی

 تحقیقات

 در بالینی

 علوم

 پیراپزشکی

ISC 

 نفر اول 

18 

از آخرین تغییرات  لزوم آگاهی پرسنل پزشکی و پیراپزشکی

  (نامه به سردبیر) عملیات احیا قلبی و ریوی 
8816 ------------ 

فصلنامه 

علمی 

پژوهشی 

دانشکده 

 پیراپزشکی

--- 

 نفر اول 

19 

دانشکده  بررسی آزمون های چند گزینه ای اعضا هیات علمی

پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال تحصیلی 

16-11 

8860 ---------- 

فصلنامه 

علمی 

پژوهشی 

دانشکده 

 پیراپزشکی

--- 

  نفر اول 

21 

 ديدگاه از شغلي فرسودگي بر موثر عوامل و شيوع بررسي

 در پزشکي علوم دانشگاه هاي بيمارستان در شاغل پرستاران

 8868 سال

8868 -------- 

 فصلنامه

 علمی

 پژوهشی

 تحقیقات

 در بالینی

 علوم

 پیراپزشکی

ISC 

نویسند 

ه 

 چهارم

21 

تحليل کمي و کيفي آزمون هاي چند گزينه اي اعضاي هيات 

  8860دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه در سال  علمي
8860 --------- 

 فصلنامه

 علمی

 پژوهشی

 تحقیقات

 در بالینی

 علوم

 پیراپزشکی

ISC 

نویسند 

 ه اول

مقالات%20پورمیرزا/14.pdf
مقالات%20پورمیرزا/15.pdf
مقالات%20پورمیرزا/16.PDF
مقالات%20پورمیرزا/16.PDF
مقالات%20پورمیرزا/16.PDF
مقالات%20پورمیرزا/17.pdf
مقالات%20پورمیرزا/18
مقالات%20پورمیرزا/18
مقالات%20پورمیرزا/19
مقالات%20پورمیرزا/19
مقالات%20پورمیرزا/20.pdf
مقالات%20پورمیرزا/21.pdf
مقالات%20پورمیرزا/21.pdf
مقالات%20پورمیرزا/21.pdf
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22 

 دیدگاه از کارآموزي دوره طرح اهداف به دستیابی بررسی

 886 سال در کرمانشاه دانشگاه پزشکی دانشجویان

 

8860 -------- 

 فصلنامه

 علمی

 پژوهشی

 تحقیقات

 در بالینی

 علوم

 پیراپزشکی

ISC 

نویسند 

ه 

 مسئول

23 

نمایه توده  سال با 00-89مقایسه سبک زندگی بزرگساالن 

 شهرستان  شهر کرد 09بدنی کمتر و بیشتر از 
8816 ------ 

مجله 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 شهر کرد

ISC 

نویسند 

 ه

 ششم

24 
Analysis of multiple choice tests designed by 

faculty members of kermanshah university of 

medical sciences.  

0088 

Education 

Research 

in Medical 

Sciences 

-------- ISC 

نویسند 

 اول ه

 

25 

ساله بر اساس مدل  معرفي يک مورد مراقبت پرستاري شش

 اورم در بخش ويژه بيمارستان امام رضا کرمانشاه 
8860 -------- 

 فصلنامه

 علمی

 پژوهشی

 تحقیقات

 در بالینی

 علوم

 پیراپزشکی

ISC 

نویسند 

 ه اول

 

26 
بر بر اضطراب  بررسی تاثیر آرامسازی پیشرونده عضالنی

 دانشجویان پرستاری در بدو ورود به کار آموزی
8811 --------- 

مجله 

دانشگاه 

علوم 

پزشکی 

 شهر کرد

ISC 

نویسند 

 ه

 ششم

 

27 The analysis of the structural problems of the 

residency promotion test items at neurology 

department kermanshah university of medical 

sciences in 0088 . 

0089 

Education 

Research 

in Medical 

Sciences 

--------- ISC 

نویسند 

 ه

 مسئول

 

28 

از احياء قلبي ريوي  يافته هاي پيگيري شش ماهه بيماران پس

-60در مراکز منتخب آموزشي درماني کرمانشاه طي سالهاي 

68  

8860 ------- 

 فصلنامه

 علمی

 پژوهشی

 تحقیقات

 در بالینی

 علوم

 پیراپزشکی

ISC 

نویسند 

ه 

 مسئول

 

بر میزان بروز  آموزش تمرینات تنفسیبررسی تاثیر  29

عوارض تنفسی حاد و طول مدت بستری بیماران 

 کرمانشاه( ع)پیوند کرونر بیمارستان امام علی 

 

 

 

1831 

 

 

------------- 

 

 

 حیات

 

ISC 

نویسند 

ه 

 مسئول 

مقاله ) 

منتج از 

مقالات%20پورمیرزا/22%20.pdf
مقالات%20پورمیرزا/23.pdf
مقالات%20پورمیرزا/24.pdf
مقالات%20پورمیرزا/25.pdf
مقالات%20پورمیرزا/25.pdf
مقالات%20پورمیرزا/26.pdf
مقالات%20پورمیرزا/26.pdf
مقالات%20پورمیرزا/27.pdf
مقالات%20پورمیرزا/28.pdf
مقالات%20پورمیرزا/28.pdf
مقالات%20پورمیرزا/29%20.pdf
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پایان 

 (نامه

 

31 
ورزشی بر کیفیت زندگی سالمندان  تاثیر برنامه

 کرمانشاه شهرستان

 

  سالمند ------- 1831

ISC 

نویسند 

ه 

 چهارم 

 

 

در میزان  تاثیر استفاده از فشار مثبت انتهای بازدمی 31

 بروز آتلکتازی پس از جراحی پیوند عروق کرونر 

  بهبود -------- 1834

ISC 

نویسند 

ه 

 مسئول 

 

عوامل موثر بر ارزشیابی اساتید از دیدگاه  32

 دانشجویان و ارتباط آن با وضعیت تحصیلی

 

 

 

مجله  ------- 1898

توسعه 

آموزش 

جندی 

 شاهپور

ISC  نویسند

ه 

 مسئول

 

33  

 چند های آزمون کیفی و کمی های شاخص ارتباط

 پزشکی تخصصی دستیاری ارتقای ای گزینه

 1391 سال در کرمانشاه پزشکی علوم دانشگاه

 

 

 فصلنامه  1892

 علمی

 پژوهشی

 تحقیقات

 در بالینی

 علوم

پیراپزشک

 ی

ISC  نویسند

 ه اول

 کارکنان در بیمار ایمنی فرهنگ وضعیت ارزیابی 34

 1392 سال در کرمانشاه استان های بیمارستان

 فصلنامه  1892

 علمی

 پژوهشی

 تحقیقات

 در بالینی

 علوم

پیراپزشک

 ی

ISC  نویسند

 ه دوم

 ديابت به مبتال بيماران مجدد بستري بر مؤثر عوامل 35

 در نشاهاکرم منتخب شهر هاي بيمارستان در II نوع

 1392 سال

  

 فصلنامه

 علمی

 پژوهشی

 تحقیقات

 در بالینی

 علوم

پیراپزشک

 ی

ISC  نویسند

ه 

 مسئول

 علمی هیات اعضای درمانی و آموزشی تجارب 36

 مطالعه:  برشواهد مبتنی پزشکی مفهوم از بالینی

 کیفی

 فصلنامه  

 علمی

 پژوهشی

ISC  نویسند

 ه سوم

مقالات%20پورمیرزا/30.pdf
مقالات%20پورمیرزا/30.pdf
مقالات%20پورمیرزا/30.pdf
مقالات%20پورمیرزا/31
مقالات%20پورمیرزا/31
مقالات%20پورمیرزا/32.pdf
مقالات%20پورمیرزا/32.pdf
مقالات%20پورمیرزا/32.pdf
مقالات%20پورمیرزا/33.pdf
مقالات%20پورمیرزا/33.pdf
مقالات%20پورمیرزا/33.pdf
مقالات%20پورمیرزا/34.pdf
مقالات%20پورمیرزا/34.pdf
مقالات%20پورمیرزا/35.pdf
مقالات%20پورمیرزا/35.pdf
مقالات%20پورمیرزا/35.pdf
مقالات%20پورمیرزا/36.pdf
مقالات%20پورمیرزا/36.pdf
مقالات%20پورمیرزا/36.pdf
مقالات%20پورمیرزا/36.pdf
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 تحقیقات

 در بالینی

 علوم

پیراپزشک

 ی

37 Different nursing care methods for prevention 

of Keratopathy among Intensive care unit 

patients 

 

0088 

Global 

Journal of 

Health 

Science 

------ 
PUP

MED 

نویسند 

 ه اول

38 Analysis of the Factors Affecting Driving 

A Case , Errors in Emergency Technicians

Kermanshah University of Medical : Study

.2114, Sciences 

 

4011 Biomedic

al & 

Pharmacol

ogy 

Journal 

 Scop

us 

نویسند 

 اول ه

39 Study of the relationship between vital sings 

agitation scale -monitoring and riker sedation 

 

4011 Internatio

nal 

Journal of 

Tropical 

Medicine 

 Scop

us 

نویسند 

 اول ه

41 Perspectives of Faculty Members on the 

Compatibility of Curriculum with Content of 

Courses Presented at Kermanshah University 

.2113of Medical Sciences in  

 

4012 Education 

Research 

in Medical 

Sciences 

 ISC  نویسند

 اول ه

41 Are Faculty Members of Paramedics able to 

Designed Accurate Multiple Choice 

?Questions 

 

 

 

 

4012 

Global 

Journal of 

Health 

Science 

------ 
PUP

MED 

نویسند 

 ه اول

 سالمت در چشم از مراقبت روش سه تاثیر مقایسه 42

 ویژه بخش مراقبت های در بستری بیماران قرنیه

 1393 سال در کرمانشاه )ع (رضا امام بیمارستان

 

 فصلنامه  1892

 علمی

 پژوهشی

 تحقیقات

 در بالینی

 علوم

پیراپزشک

 ی

ISC  نویسند

 اول ه

 ریوی قلبی احیاء دستورالعمل تغییرات بررسی  43

 2115 سال

 

 فصلنامه  

 علمی

 پژوهشی

 تحقیقات

 در بالینی

 علوم

ISC  نویسند

 ه

مسئو

 ل

مقالات%20پورمیرزا/37.pdf
مقالات%20پورمیرزا/37.pdf
مقالات%20پورمیرزا/37.pdf
مقالات%20پورمیرزا/38.pdf
مقالات%20پورمیرزا/38.pdf
مقالات%20پورمیرزا/38.pdf
مقالات%20پورمیرزا/38.pdf
مقالات%20پورمیرزا/39.pdf
مقالات%20پورمیرزا/39.pdf
مقالات%20پورمیرزا/40.pdf
مقالات%20پورمیرزا/40.pdf
مقالات%20پورمیرزا/40.pdf
مقالات%20پورمیرزا/40.pdf
مقالات%20پورمیرزا/41.pdf
مقالات%20پورمیرزا/41.pdf
مقالات%20پورمیرزا/41.pdf
مقالات%20پورمیرزا/42.pdf
مقالات%20پورمیرزا/42.pdf
مقالات%20پورمیرزا/42.pdf
مقالات%20پورمیرزا/43.pdf
مقالات%20پورمیرزا/43.pdf
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 :ترجمه و تالیف کتاب  -9  

 

 ردیف

 

 تالیفات                     

 سال

 تالیف

 

 

 ترجمه ها               

سال  

 ترجمه

 

ه در ژهای وی مبانی مراقبت 1

 (43/11 امتیاز ) پرستاری

 1384 (1 امتیاز) بیمار بالینی موزش بهآ 1394

2 

 

پرستاری مراقبت  آزمون جامع

 ویژه

 (19/1 امتیاز) 

 1384 (15/6 امتیاز) ICUویژه در  مراقبت های 1391

  مکانیکی حمایتی         راهنمای تنفس 3

 (5 متیازا) 

1384 

 

 

 

 

انتقال  درمان ، مراقبت و راهنمای 4

در فوریت های پزشکی پیش 

 (زیر چاپ)   بیمارستانی

1393   

 

 : اختراع -9

پیراپزشک

 ی

چشم بند و گوش بند بر کیفیت خواب  از استفاد تأثیر 44

 بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه

 

 فصلنامه  

 علمی

 پژوهشی

 تحقیقات

 در بالینی

 علوم

پیراپزشک

 ی

 

 

ISC  نویسند

 ه

مسئو

 ل

     

 

   

        

مقالات%20پورمیرزا/تصویر%20کتاب%20ها/مبانی%20ویژه.JPG
مقالات%20پورمیرزا/تصویر%20کتاب%20ها/مبانی%20ویژه.JPG
مقالات%20پورمیرزا/تصویر%20کتاب%20ها/مراقبت%20ویژه.JPG
مقالات%20پورمیرزا/تصویر%20کتاب%20ها/آموزش%20به%20.JPG
مقالات%20پورمیرزا/تصویر%20کتاب%20ها/آموزش%20به%20.JPG
مقالات%20پورمیرزا/تصویر%20کتاب%20ها/آزمون.JPG
مقالات%20پورمیرزا/تصویر%20کتاب%20ها/آزمون.JPG
مقالات%20پورمیرزا/تصویر%20کتاب%20ها/آزمون%20جامع.JPG
مقالات%20پورمیرزا/تصویر%20کتاب%20ها/ICU.JPG
مقالات%20پورمیرزا/تصویر%20کتاب%20ها/ICU.JPG
مقالات%20پورمیرزا/تصویر%20کتاب%20ها/آی%20سی%20یو.JPG
مقالات%20پورمیرزا/تصویر%20کتاب%20ها/تهویه.JPG
مقالات%20پورمیرزا/تصویر%20کتاب%20ها/تهویه.JPG
مقالات%20پورمیرزا/تصویر%20کتاب%20ها/امتیاز%20تهویه%20مکانیکی.JPG
مقالات%20پورمیرزا/تصویر%20کتاب%20ها/آریزونا.JPG
مقالات%20پورمیرزا/تصویر%20کتاب%20ها/آریزونا.JPG
مقالات%20پورمیرزا/تصویر%20کتاب%20ها/راهنمای%20سریع%20فوریت%20ها.jpg
مقالات%20پورمیرزا/44.pdf
مقالات%20پورمیرزا/44.pdf
مقالات%20پورمیرزا/44.pdf
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 مرجع تایید کننده عنوان اختراع                             ردیف

در  پالک های طعم دهنده دهانی طراحی و ساخت 8

 بیماران دارای لوله تراشه 

 اسناد کشور به ثبتسازمان 

 86898:شماره

 80/00/8860:تاریخ

 

 مجالت پژوهشی داخل کشور /طرح درس/ پایان نامه داوری -6

نام مجله                                        ردیف  تعداد داوری 

مجله دانشگاه علوم / مجله علمی پژوهشی بهبود 1

 پزشکی کرمانشاه

 هشت مورد

مرکز مطالعات و توسعه  مجله  علمی پژوهشی 2

 اموزش پزشکی  یزد

 دو مورد

 یک مورد یافته/ دانشگاه لرستان  پژوهشی علمی  مجله 3

4 Educational Research in Medical Sciences مورد پنج 

 نوزده مورد تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی  5

داوری طرح درس اعضاء هیات علمی دانشگاه  6

 کرمانشاه

 سی و دو  موردصد و 

 نه مورد گزارش نهایی / داوری پروپوزال طرح تقیقاتی  1

داور خارجی جلسه دفاع پایان نامه کارشناس ارشد  8

 پرستاری

 چهار مورد

 علمی هیات اعضاءداور مستندات دانش پژوهی  9

 کرمانشاه دانشگاه

 یازده مورد

 دو مورد داور ارزیابی درونی گروه قلب و رادیولوژی 14

داوری کتاب مداخالت پرستاری در کاردیولوژی مداخله  11

 ای

 یک مورد

   

 :ها سخنرانی -8

مقالات%20پورمیرزا/اختراع/پوستراختراع_.pdf
مقالات%20پورمیرزا/اختراع/پوستراختراع_.pdf
مقالات%20پورمیرزا/اختراع/گواهی%20ثبت%20اختراع.JPG
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                                                            ردیف

 عنوان 

 تاریخ نوع  محل                  

 ویدیویی  آموزش از  بررسی نقش استفاده 8

تمرینات تنفسی بر پیشگیری از عوارض تنفسی 

 بعد از اعمال جراحی قلب

دومین کنگره مراقبت های 

پرستاری و مامایی 

دانشگاه علوم پزشکی 

  ایران

کنگره 

 ملی

 

8818 

یادگیری مددجویان بعد از  بررسی فعالیت های 0

 اعمال جراحی پیوند عروق کرونر

چهاردهمین کنگره انجمن 

قلب و عروق ایران با 

انجمن قلب  همکاری

 بریتانیا

کنگره 

بین 

 المللی

 

8818 

مراقبت پرستاری تخصصی از  گزارش یک مورد 8

 بیمار دارای کمک دهنده بطن 

چهاردهمین کنگره انجمن 

قلب و عروق ایران با 

همکاری انجمن قلب 

 بریتانیا

 کنگره

 بین

 المللی

 

8818 

پرستاری ویژه ارائه  گزارش از مراقبت های 9

شده به یک بیمار تعویض دریچه ای میترال 

 دارای دستگاه کمک دهنده بطن چپ

مین کنگره بین المللی هفت

  جراحان قلب ایران

 کنگره

 بین

 المللی

8818 

تمرینات تنفسی قبل از  بررسی تاثیر آموزش 9

عمل جراحی بر میزان بروز آتلکتازی پس از عما 

 جراحی پیوند عروق کرونر

سیزدهمین کنگره انجمن 

قلب و عروق ایران با 

همکاری انجمن قلب 

 بریتانیا

 کنگره

 بین

 المللی

 

8818 

 در قلبي بيماري هاي ساز خطر عوامل بررسي 8

 کرمانشاه شهر وعروق قلب مراکز مراجعين

 18درسال

 انجمنکنگره شانزدهمین 

ایران با قلب و عروق 

همکاری انجمن قلب 

  آمریکا

 کنگره

 بین

 المللی

8818 

از تشک مواج در پیشگیری  بررسی تاثیر استفاده 8

-Interaاز زخم های فشاری حین عمل جراحی 

operative بیماران جراحی قلب باز 

دهمین کنگره انجمن پانز

با همکاری  قلب ایران

 انجمن قلب فرانسه

 

 کنگره

 بین

 المللی

0009 

تغذیه ای بیماران بستری در  بررسی عادات 1

 بخش قلب

چهارمین کنگره بین المللی 

  انجمن جراحان قلب ایران

 کنگره

 بین

 المللی

0009 

مقالات%20پورمیرزا/سخنرانی/مقاله%20کنگره%20تهران.JPG
مقالات%20پورمیرزا/سخنرانی/مقاله%20کنگره%20تهران.JPG
مقالات%20پورمیرزا/سخنرانی/کنگره%20تهران.JPG
مقالات%20پورمیرزا/سخنرانی/کنگره%20تهران.JPG
مقالات%20پورمیرزا/سخنرانی/کنگره%20تهران.JPG
مقالات%20پورمیرزا/سخنرانی/کنگره%20تهران.JPG
مقالات%20پورمیرزا/سخنرانی/کنگره%20تهران.JPG
مقالات%20پورمیرزا/سخنرانی/مقاله%201%20چهاردهمین%20قلب.JPG
مقالات%20پورمیرزا/سخنرانی/مقاله%201%20چهاردهمین%20قلب.JPG
مقالات%20پورمیرزا/سخنرانی/چپاردهمین%20کنگره%20قلب.JPG
مقالات%20پورمیرزا/سخنرانی/چپاردهمین%20کنگره%20قلب.JPG
مقالات%20پورمیرزا/سخنرانی/چپاردهمین%20کنگره%20قلب.JPG
مقالات%20پورمیرزا/سخنرانی/چپاردهمین%20کنگره%20قلب.JPG
مقالات%20پورمیرزا/سخنرانی/چپاردهمین%20کنگره%20قلب.JPG
مقالات%20پورمیرزا/سخنرانی/مقاله2%20چهاردهمین%20قلب.JPG
مقالات%20پورمیرزا/سخنرانی/مقاله2%20چهاردهمین%20قلب.JPG
مقالات%20پورمیرزا/سخنرانی/مقاله%20هفتمین%20کنگره.JPG
مقالات%20پورمیرزا/سخنرانی/مقاله%20هفتمین%20کنگره.JPG
مقالات%20پورمیرزا/سخنرانی/گواهی%20هفتمین%20کنگره.JPG
مقالات%20پورمیرزا/سخنرانی/گواهی%20هفتمین%20کنگره.JPG
مقالات%20پورمیرزا/سخنرانی/گواهی%20هفتمین%20کنگره.JPG
مقالات%20پورمیرزا/سخنرانی/سیزدهمین%20کنگره%20قلب.JPG
مقالات%20پورمیرزا/سخنرانی/سیزدهمین%20کنگره%20قلب.JPG
مقالات%20پورمیرزا/سخنرانی/سیزدهمین%20کنگره%20قلب.JPG
مقالات%20پورمیرزا/سخنرانی/سیزدهمین%20کنگره%20قلب.JPG
مقالات%20پورمیرزا/سخنرانی/سیزدهمین%20کنگره%20قلب.JPG
مقالات%20پورمیرزا/سخنرانی/مقاله%20شانزدهمین%20کنگره%20قلب.JPG
مقالات%20پورمیرزا/سخنرانی/شانزدهمین%20کنگره%20قلب.JPG
مقالات%20پورمیرزا/سخنرانی/شانزدهمین%20کنگره%20قلب.JPG
مقالات%20پورمیرزا/سخنرانی/شانزدهمین%20کنگره%20قلب.JPG
مقالات%20پورمیرزا/سخنرانی/شانزدهمین%20کنگره%20قلب.JPG
مقالات%20پورمیرزا/سخنرانی/شانزدهمین%20کنگره%20قلب.JPG
مقالات%20پورمیرزا/سخنرانی/مقاله%20پانزدهمین%20کنگره%20قلب.JPG
مقالات%20پورمیرزا/سخنرانی/مقاله%20پانزدهمین%20کنگره%20قلب.JPG
مقالات%20پورمیرزا/سخنرانی/پانزدهمین%20کنگره%20قلب%20.JPG
مقالات%20پورمیرزا/سخنرانی/پانزدهمین%20کنگره%20قلب%20.JPG
مقالات%20پورمیرزا/سخنرانی/پانزدهمین%20کنگره%20قلب%20.JPG
مقالات%20پورمیرزا/سخنرانی/پانزدهمین%20کنگره%20قلب%20.JPG
مقالات%20پورمیرزا/سخنرانی/مقاله%20چهارمین%20کنگره%20انجمن%20جراحان.JPG
مقالات%20پورمیرزا/سخنرانی/مقاله%20چهارمین%20کنگره%20انجمن%20جراحان.JPG
مقالات%20پورمیرزا/سخنرانی/چهارمین%20کنگره%20انجمن%20قلب%20.JPG
مقالات%20پورمیرزا/سخنرانی/چهارمین%20کنگره%20انجمن%20قلب%20.JPG
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 کار آموزشي اهداف به دستيابي ميزان بررسي 6

 ديدگاه از ويژه هاي مراقبت بخش آموزي

 پرستاري دانشجويان

مراقبت  همایش سراسری

 های ویژه کرمانشاه

 همایش

 سراسری

 

8860 

مروری بر تغییرات اساسی در پروتکل احیائ  80

 قلبی و ریوی مغزی پیشرفته

همایش سراسری مراقبت 

 کرمانشاههای ویژه  

همایش 

 سراسری 

8860 

 پزشکی های فوریت پرسنل دانش میزان 88

 عفونتهای کنترل استانداردهای از کرمانشاه

 شغلی مواجهه از ناشی

همایش کشوری استاندارد 

 کرمانشاهتوسعه سالمت 

همایش 

 سراسری 

8816 

بررسی جایگاه فرایند مالقات با بیمار در مدیریت  80

 حاکمیت بالینی

همایش کشوری بیمارستان 

بیمارستان فردا  -امروز

 کرمانشاه

همایش 

 سراسری 

8816 

بررسی میزان اگاهی پرسنل فوریت های  88

 پزشکی از اصول کنترل عفونت 

همایش سراسری عفونت 

 های بیمارستانی

 کرمانشاه

همایش 

 سراسری 

8816 

 هیات اعضاء ای گزینه چند های آزمون تحلیل 89

 علوم دانشگاه پیراپزشکی دانشکده علمی

 11-16 کرمانشاه پزشکی

سمینار سراسری آموزش 

 سنندجعلوم پزشکی 

همایش 

 سراسری 

8816 

 کميته عملکرد از پرستاران دانش ميزان بررسي 89

 کرمانشاه شهر درماني آموزشي مراکز در بحران

همایش سراسرس فوریت 

 کرمانشاههای پزشکی 

همایش 

 سراسری 

8811 

بررسی تاثیر آموزش رایانه ای تفسیر دیس  88

ریتمی های قلبی در دانشجویان رشته فوریت 

 پزشکیهای 

همایش سراسرس فوریت 

 کرمانشاههای پزشکی 

همایش 

 سراسری 

8811 

88 satisfaction of medical student from 

achieving to educational aims in clinical 

training 

Asian Integrative 

Medical Conference 

0080 88-6 August 

0080  Bangkok 

Thailand 

همایش 

 سراسری 

 0080 

بررسی میزان آگاهی پرستاران از رفتار با  81

بیماران مبتال به سرطان در مرحله انتهایی  

 زندگی

سراسری پرستاری  همایش

 در بیماری های خاص 

 کرمانشاه

همایش 

 سراسری 

8819 
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 :تجارب حرفه ای در رشته مربوطه -1

 مؤسسه رشته (درجه)عنوان  
تاريخ اخذ 

 مدرك

 ---- دانشگاه آزاد اسالمی مدیریت آموزشی دکتری تخصصی

 کارشناس ارشد

 

آموزش داخلی و جراحی در 

 پرستاری 

پزشکی دانشگاه علوم 

  تهران

8810 

 کارشناس

 

دانشگاه علوم پزشکی  پرستاری

 کرمانشاه 

8880 

 

 مالحظات
محل 

 خدمت

 تاريخ جمع مدت

 سمت
مرتبه 

 دانشگاهي

تمام وقت 

 يا 

 پاره وقت

نوع 

 استخدام

-رسمي

 پيماني

 از تا سال ماه

بیمارستان  طرح موقت

امام 

خمینی 

 سنقر

پرستار  00/0/88 80/1/88  8

سوپر )

وایزر با 

حفظ 

 (سمت

پرستار  تمام وقت پرستار

مشمول 

طرح 

نیروی 

 انسانی

انواع روش های برنامه ریزی پرسنل در بخش  86

 های ویژه

همایش مدیریت و برنامه 

. ریزی بیمارستانی 

 کرمانشاه

همایش 

 سراسری 

8818 

پرورش تفکر انتقادی در در پرستاران بخش  00

 ویژه

همایش مراقبت های 

جامع پرستاری در بخش 

 های ویژه

همایش 

 سراسری 

8810 

تجربه ساخت یک فیلم در زمینه آموزش به  08

 مددجو

همایش آموزش به 

 کرمانشاه. مددجو

همایش 

 سراسری 

8818 

مراجعه کننده به بررسی نیازهای بیماران  00

 .اورزانس

همایش سراسری پرستاری 

سازمان تامین .اورژانس 

 تهران. اجتماعی

همایش 

 سراسری 

8886 

اولین همایش سراسری  نیازهای مراقبتی بیماران در منزل 08

 قزوین. مراقبت در منزل

همایش 

 سراسری 

8886 

بررسی میزان آگاهی پرستاران از رفتار با  09

به سرطان در مرحله انتهایی  بیماران مبتال 

 زندگی

سراسری پرستاری  همایش

 در بیماری های خاص 

 کرمانشاه

همایش 

 سراسری 

8819 

09     

مقالات%20پورمیرزا/مدرک%20فوق%20لیسانس/معدل%20فوق.JPG
مقالات%20پورمیرزا/مدرک%20فوق%20لیسانس/معدل%20فوق.JPG
مقالات%20پورمیرزا/مدرک%20فوق%20لیسانس/گواهی%20فراغت%20از%20تحصیل.JPG
مقالات%20پورمیرزا/مدرک%20فوق%20لیسانس/گواهی%20فراغت%20از%20تحصیل.JPG
مقالات%20پورمیرزا/مدرک%20فوق%20لیسانس/گواهی%20فراغت%20از%20تحصیل.JPG
مقالات%20پورمیرزا/مدرک%20فوق%20لیسانس/گواهی%20فراغت%20از%20تحصیل.JPG
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مرکز  سرباز  

بهداشتی 

درمانی 

میان 

راهان و 

 بیستون

مسئول  88/ 0/6 0/6/88 0 -

 درمانگاه

پرستار  تمام وقت پرستار

مشمول 

طرح پیام 

آوران 

 بهداشت  

طرح منطقه 

 محروم

بیمارستان 

شهید 

بهشتی 

 کرمانشاه

پرستار  تمام وقت پرستار پرستار  0/88/88 0/1/89 8 9

مشمول 

طرح 

نیروی 

 انسانی

بیمارستان  استخدام

امام علی 

و امام 

 رضا

 رسمی تمام وقت پرستار پرستار  88/80/8888 0/9/8819 1 -

بیمارستان  استخدام

 امام رضا

سوپر  0/9/8819 8/0/8818 8 1

وایزر 

 آموزشی

سوپر وایزر 

 آموزشی

 رسمی تمام وقت

دانشکده  استخدام

 پیراپزشکی

تمام وقت  مربی مربی 8/0/8818 تاکنون 8 -

 جغرافیایی

 پیمانی

 

 و دوره های تخصصی و نو آوری  (المللي بين كشوري، دانشگاهي،) فرهنگی آموزشي جوايز كسب-6 

 اهدا مرجع   نوع          عنوان                                         ردیف

وزارت علوم تحقیقات و  89: گواهی بانمره MCHE(MSRT(گواهی آزمون کسب  1

 فن آوری

در ازمون کارشناسی  0 در سهمیه و رتبه 8کسب رتبه  2

 8881 سالدر ارشد پرستاری 

کارشناسی کارنامه 

 ارشد

دبیرخانه شورای 

آموزش علوم پایه 

 پزشکی

رشته  فرآیند ارتقاء طراحی آزمون های ارتقا دستیاری 4

های تخصصی پزشکی از نظر کمی و کیفی در گروه 

 8811های آموزش بالینی در سال 

موزشی در آفرآیند برتر 

سطح دانشگاه در 

در سومین  16سال 

 جشنواره شهید مطهری

 علوم پزشکی کرمانشاه

 علوم پزشکی کرمانشاه پژوهشگر برتر 8860دانشگاه علوم پزشکی سال  پژوهشگر برتر 5

 علوم پزشکی کرمانشاه انتخاب پژوهشگر برتر به مبلغ دو میلیون ریال  گرانت پژوهشی 6

 علوم پزشکی کرمانشاه پژوهشگر برتر 8868علوم پزشکی سال  پژوهشگر برتر دانشگاه 1

 علوم پزشکی کرمانشاه انتخاب پژوهشگر برتر مبلغ دوو نیم  میلیون ریال  به گرانت پژوهشی 8

 علوم پزشکی کرمانشاه پژوهشگر برتر 8860دانشگاه علوم پزشکی سال  پژوهشگر برتر 9

مقالات%20پورمیرزا/مدرک%20فوق%20لیسانس/MCHE.JPG
مقالات%20پورمیرزا/مدرک%20فوق%20لیسانس/MCHE.JPG
مقالات%20پورمیرزا/مدرک%20فوق%20لیسانس/رتبه%20کارشناسی%20ارشد.JPG
مقالات%20پورمیرزا/جوایز%20و%20مقام%20ها/فرآیند%2089%20طراحی%20آزمون.JPG
مقالات%20پورمیرزا/جوایز%20و%20مقام%20ها/فرآیند%2089%20طراحی%20آزمون.JPG
مقالات%20پورمیرزا/جوایز%20و%20مقام%20ها/پژوهشگر%20برتر%2090.JPG
مقالات%20پورمیرزا/جوایز%20و%20مقام%20ها/پژوهشگر%20برتر%2090.JPG
مقالات%20پورمیرزا/جوایز%20و%20مقام%20ها/گرانت%20پژوهشگر%20برتر90.JPG
مقالات%20پورمیرزا/جوایز%20و%20مقام%20ها/گرانت%20پژوهشگر%20برتر90.JPG
مقالات%20پورمیرزا/جوایز%20و%20مقام%20ها/پژوهشگر%20برتر91.JPG
مقالات%20پورمیرزا/جوایز%20و%20مقام%20ها/پژوهشگر%20برتر91.JPG
مقالات%20پورمیرزا/جوایز%20و%20مقام%20ها/گرانت%2091.JPG
مقالات%20پورمیرزا/جوایز%20و%20مقام%20ها/گرانت%2091.JPG
مقالات%20پورمیرزا/جوایز%20و%20مقام%20ها/پژوهشگر%20برتر92.JPG
مقالات%20پورمیرزا/جوایز%20و%20مقام%20ها/پژوهشگر%20برتر92.JPG
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 علوم پزشکی کرمانشاه نمونهپژوهشگر  8869دانشگاه علوم پزشکی سال  نمونهپژوهشگر 14

و  60در سال های  دانشگاه علوم پزشکی استاد نمونه 11

 8869در سال 

 علوم پزشکی کرمانشاه استاد نمونه

آزمون های برگزار شده در  فرآیند مقایسه کمی و کیفی  12

دانشکده بهداشت ، پیراپزشکی و پرستاری و مامایی 

 8811سال 

فرآیند برتر آموزشی در 

سطح دانشگاه در 

در سومین  16سال 

 جشنواره شهید مطهری

 علوم پزشکی کرمانشاه

و کیفی  آزمون های  ارتقاء  ارتقاء فرآیند تحلیل کمی 13

 8811دستیاری 

فرآیند برتر آموزشی در 

سطح دانشگاه در 

در دومین  11سال 

 جشنواره شهید مطهری

 علوم پزشکی کرمانشاه

شده امداد در آب در  استفاده از محیط شبیه سازی 14

دروس فوریت های محیطی و نقل و انتقال دانشجویان 

 فوریت های پزشکی کرمانشاه 

فرآیند مطلوب  

آموزشی در سطح 

 68دانشگاه در سال 

جشنواره  در ششمین

 شهید مطهری

 علوم پزشکی کرمانشاه

در  8/8 امتیاز با  آموزشی پژوهی کسب امتیاز دانش 15

 8816سال 

معاونت اموزشی 

دانشگاه علوم پزشکی 

 کرمانشاه

 پزشکی علوم دانشگاه

 کرمانشاه

و فعال سازی واحد آنالیز آزمون مرکز  بهره برداری 88

مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم 

وبا نصب نرم افزار آنالیز ازمون  پزشکی کرمانشاه

 8818 یگانه

مرکز مطالعات 

وتوسعه آموزش 

پزشکی دانشگاه 

علوم پزشکی 

 کرمانشاه

 پزشکی علوم دانشگاه

 کرمانشاه

 توسط اساتید ارزشیابی سازی فعال و برداری بهره 11

 وتوسعه مطالعات مرکز در وب تحت دانشجویان

 کرمانشاه پزشکی علوم دانشگاه پزشکی آموزش

8860 

مرکز مطالعات 

وتوسعه آموزش 

پزشکی دانشگاه 

علوم پزشکی 

 کرمانشاه

 پزشکی علوم دانشگاه

 کرمانشاه

 جمعیتساعت  800 08/88/8818دوره مربیگری امداد و کمکهای اولیه  18

 احمالالالالالالر هالالالالالالالل

 کرمانشاه

جمعیت هالالل احمالر 

 کرمانشاه

 جمعیالالتسالالاعت  1 دوره امدادو کمک های اولیه همگانی  19

 احمالالالالالالر هالالالالالالالل

 کرمانشاه

جمعیت هالالل احمالر 

 کرمانشاه

مقالات%20پورمیرزا/جوایز%20و%20مقام%20ها/پژوهشگر%20برتر92.JPG
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مقالات%20پورمیرزا/جوایز%20و%20مقام%20ها/فرآیند%2089%20طراحی%20آزمون.JPG
مقالات%20پورمیرزا/جوایز%20و%20مقام%20ها/دومین%20جشنواره%20مطهری.JPG
مقالات%20پورمیرزا/جوایز%20و%20مقام%20ها/دومین%20جشنواره%20مطهری.JPG
مقالات%20پورمیرزا/جوایز%20و%20مقام%20ها/فرآیند%20مطلوب%20سیلابو%20وو.JPG
مقالات%20پورمیرزا/جوایز%20و%20مقام%20ها/فرآیند%20مطلوب%20سیلابو%20وو.JPG
مقالات%20پورمیرزا/جوایز%20و%20مقام%20ها/دانش%20پژوهی.JPG
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نهاد نمایندگی مقام  ساعت 89 دوره اصول تعلیم و تربیت و معرفت شناسی 24

 دانشگاهمعظم رهبری 

 کرمانشاه پزشکی علوم

نهاد نمایندگی مقام  ساعت 90 دوره معرفت افزایی اساتید دانشگاه علوم پزشکی 21

 دانشگاهمعظم رهبری 

 کرمانشاه پزشکی علوم

سازمان مدیریت و  ساعت ICDL  880دوره  00

 برنامه ریزی کشور

جشنواره منطقه ای نواوری و شکوفایی شرکت در  08

 60زاگرس در شهریور 

ستاد برگزاری جشنواره  ارزیابی اختراع  

منطقه ای نوآوری و 

 شکوفایی زاگرس

تهیه فیلم آموزشی معرفی یک مورد مراقبت  09

 8819در سال  VADپرستاری از دستگاه 

فعالیت دانش 

 پژوهی

سمعی و بصری 

دانشگاه دانشگاه 

علوم پزشکی 

 کرمانشاه

 آموزش تمرینات تنفسی در آموزشی فیلم تهیه 09

 8818 سال

 دانش فعالیت

 پژوهی

 بصری و سمعی

 دانشگاه دانشگاه

 پزشکی علوم

 کرمانشاه

معاونت تحقیقات و  ساعت  80 (طراحی مطالعه) دوره روش تحقیق پیشرفته  08

فن اوری دانشگاه 

علوم پزشکی 

 کرمانشاه

دوره آموزشی ویژه مدرسین رشته فوریت های  08

 پزشکی 

مرکز مدیریت حوادث  ساعت 88

و فوریت های 

 پزشکی

معاونت تحقیقات و  ساعت  80 دوره روش تحقیق تکمیلی 01

فن اوری دانشگاه 

علوم پزشکی 

 کرمانشاه

معاونت تحقیقات و  ساعت 80 دوره روش تحقیق مقدماتی 06

فن اوری دانشگاه 

 علوم پزشکی

 کرمانشاه

مقالات%20پورمیرزا/جوایز%20و%20مقام%20ها/جشنواره%20زاگرس.JPG
مقالات%20پورمیرزا/جوایز%20و%20مقام%20ها/جشنواره%20زاگرس.JPG


23 
 

شورای استانی نهاد  ساعت80 حضور در طرح ضیافت اندیشه استادان 80

نمایندگی مقام معظم 

رهبری در دانشگاه 

 های کرمانشاه

همایش فوریت های  عضو کمیته علمی  88

 پزشکی

دانشکده پیراپزشکی 

دانشگاه علوم 

 پزشکی کرمانشاه

همایش مراقبت  عضو کمیته علمی  80

 های ویژه

دانشکده پیراپزشکی 

دانشگاه علوم 

 پزشکی کرمانشاه

همایش بیمارستان  عضو کمیته علمی  88

بیمارستان  -امروز

 فردا

دانشگاه علوم 

پزشکی کرمانشاه 

 بیمارستان امام رضا

همایش سراسری  عضو کمیته علمی  89

 سالمندان

دانشکده پرستاری و 

مامایی  دانشگاه 

علوم پزشکی 

 کرمانشاه

چهاردهمین کنگره  عضو کمیته علمی  89

بین المللی انجمن 

 قلب ایران

رئیس انجمن قلب 

 ایران 

همایش کشوری  عضو کمیته علمی  88

ارتقاء سالمت 

 جوانان

دانشکده پرستاری و 

مامایی  دانشگاه 

علوم پزشکی 

 کرمانشاه

پیشنهاد پذیرفته شده ارتقاء بهره وری در سیستم  88

 8810تجهیزات پزشکی 
برتر در  پیشنهاد

 سطح دانشگاه

معاونت پشتیبانی 

دانشگاه علوم 

 پزشکی کرمانشاه

ارتقاء فرآیند استفاده از الگوی دانشجو محود در  81

 ارتقاء فرآیند 8810کارآموزی پرستاری 

معاونت درمان 

 علوم دانشگاه

 کرمانشاه پزشکی

نقشه کشی مفهومی جهت ارتقاء یادگیری  86

 8810کارآموزان پرستاری 
 ارتقاء فرآیند

 معاونت درمان

 علوم دانشگاه
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 کرمانشاه پزشکی

 ICU 8810گزارش نویسی در  90

 
 ارتقاء فرآیند

 معاونت درمان

 علوم دانشگاه

 کرمانشاه پزشکی

 8810آموزش تصویری احیاء قلبی ریوی  41

 ارتقاء فرآیند

 معاونت درمان

 علوم دانشگاه

 کرمانشاه پزشکی

 8810آموزش مددجو قبل از اعمال جراحی  42

 ارتقاء فرآیند

 معاونت درمان

 علوم دانشگاه

 کرمانشاه پزشکی

 معاونت درمان ارتقاء فرآیند         8810کاهش زخم فشاری بعد از اعمال جراحی  43

شرکت در ماموریت برون مرزی انتقال مجروحین از  44

 عراق
 تشویقی

جمعیت هالل احمر 

 کرمانشاهاستان 

    

 

 اجرایی و مدیریت سوابق-80

 مقام صادر کننده تا تاریخ   از تاریخ عنوان                                        ردیف

عضو شورای پژوهشی دانشگاه  علوم پزشکی  1

 کرمانشاه

رئیس دانشگاه علوم  تاکنون 1/4/91

 پزشکی کرمانشاه

مسئول واحد ارزشیابی مرکز مطالعات و توسعه  2

علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی  آموزش

 کرمانشاه

معاونت اموزشی   24/12/94 11/14/89

 پزشکی علوم دانشگاه

 کرمانشاه

پیراپزشکی دانشگاه  مدیر پژوهشی دانشکده 3

 علوم پزشکی کرمانشاه

 دانشکده رئیس تاکنون 21/3/91

 پیراپزشکی

 توسعه و مطالعات مرکز ارزشیابی عضو کمیته 4

 پزشکی علوم دانشگاه پزشکی علوم آموزش

 کرمانشاه

 و مطالعات مرکز رئیس تاکنون 1/5/81

 علوم آموزش توسعه

 علوم دانشگاه پزشکی

 کرمانشاه پزشکی

 و مطالعات مرکز رئیس تاکنون 34/5/89 مطالعات مرکز برنامه ریزی اموزشی عضو کمیته 5

مقالات%20پورمیرزا/جوایز%20و%20مقام%20ها/ابلاغ%20شورای%20پژوهشی.JPG
مقالات%20پورمیرزا/جوایز%20و%20مقام%20ها/ابلاغ%20شورای%20پژوهشی.JPG
مقالات%20پورمیرزا/جوایز%20و%20مقام%20ها/ابلاغ%20شورای%20پژوهشی.JPG
مقالات%20پورمیرزا/جوایز%20و%20مقام%20ها/مسئول%20واحد%20ارزشیابی%20.JPG
مقالات%20پورمیرزا/جوایز%20و%20مقام%20ها/مسئول%20واحد%20ارزشیابی%20.JPG
مقالات%20پورمیرزا/جوایز%20و%20مقام%20ها/مسئول%20واحد%20ارزشیابی%20.JPG
مقالات%20پورمیرزا/جوایز%20و%20مقام%20ها/ابلاغ%20مدیر%20پژوهشی.JPG
مقالات%20پورمیرزا/جوایز%20و%20مقام%20ها/ابلاغ%20مدیر%20پژوهشی.JPG
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 علوم دانشگاه پزشکی علوم آموزش توسعه و

 کرمانشاه پزشکی

 علوم آموزش توسعه

 علوم دانشگاه پزشکی

 کرمانشاه پزشکی

 مطالعات مرکز آموزش هیات علمی عضو کمیته 6

 علوم دانشگاه پزشکی علوم آموزش توسعه و

 کرمانشاه پزشکی

 و مطالعات مرکز رئیس 4/8/91 29/6/89

 علوم آموزش توسعه

 علوم دانشگاه پزشکی

 کرمانشاه پزشکی

 مرکز درونی و اعتبار بخشیارزیابی  عضو کمیته 1

 پزشکی علوم آموزش توسعه و مطالعات

 کرمانشاه پزشکی علوم دانشگاه

 و مطالعات مرکز رئیس تاکنون 21/3/88

 علوم آموزش توسعه

 علوم دانشگاه پزشکی

 کرمانشاه پزشکی

 و مطالعات مرکز پژوهش در اموزش کمیته عضو 8

 علوم دانشگاه پزشکی علوم آموزش توسعه

 کرمانشاه پزشکی

 و مطالعات مرکز رئیس 4/2/93 9/1/91

 علوم آموزش توسعه

 علوم دانشگاه پزشکی

 کرمانشاه پزشکی

عضو شورای  پژوهشی دانشکده پیراپزشکی  9

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 دانشکده رئیس تاکنون 11/5/94

 دانشگاه پیراپزشکی

 کرمانشاه پزشکی علوم

دانشکده پیراپزشکی عضو کمیته ارزشیابی  14

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 دانشکده رئیس تاکنون 23/12/88

 دانشگاه پیراپزشکی

 کرمانشاه پزشکی علوم

عضو کمیته ارزشیابی دانشکده پیراپزشکی  11

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 دانشکده رئیس تاکنون 23/12/88

 دانشگاه پیراپزشکی

 کرمانشاه پزشکی علوم

فرعی و تخصصی آنالیز آزمون  مسئول کمیته 12

 مرکز های دانشگاه علوم پزشکی علمی

 پزشکی علوم آموزش توسعه و مطالعات

 کرمانشاه پزشکی علوم دانشگاه

 و مطالعات مرکز رئیس تاکنون 22/5/94

 علوم آموزش توسعه

 علوم دانشگاه پزشکی

 کرمانشاه پزشکی

 مرکزارزیابی آزمون های دانشجویی  کمیته عضو 13

 پزشکی علوم آموزش توسعه و مطالعات

 کرمانشاه پزشکی علوم دانشگاه

 و مطالعات مرکز رئیس تاکنون 21/3/88

 علوم آموزش توسعه

 علوم دانشگاه پزشکی

 کرمانشاه پزشکی

 مقاومت پایگاهفرمانده  2/3/89 1/1/86مسئول آموزش و عضو شورا پایگاه مقاومت  14

 3 منطقه کارمندی بسیج
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 (ع)حسین امام (ع)امام حسین 3بسیج کارمندی منطقه 

 ضابیمارستان امام ر

مسئول آموزش و عضو شورا پایگاه مقاومت  15

 (ع)امام حسین 3بسیج کارمندی منطقه 

 مقاومت پایگاهفرمانده  13/8/85 23/5/84

 3 منطقه کارمندی بسیج

 (ع)حسین امام

د امام . آ. سوپر وایزر آموزش ضمن خدمت م 16

 ( ع)رضا

رئیس بیمارستان امام  18/1/81 24/12/84

 (ع)رضا

 امام بیمارستان مدیر 18/1/81 13/4/85 کرمانشاه (ع)رضا امام بیمارستانمدیر شب   11

 (ع)رضا

سرپرستار بخش مراقبت های ویژه جراحی قلب  18

 ( ع)بیمارستان امام علی 

 امام بیمارستان  رئیس 1/5/83 26/1/84

 (ع) علی

 امام بیمارستان  رئیس 24/12/84 1/5/83 (ع) علی امام بیمارستانسوپر وایزر در گردش   19

 (ع) علی

 بیمارستانسرپرست بخش های مراقبت ویژه   24

 کرمانشاه( ع)رضا امام

 امام بیمارستان رئیس یکسال 8/4/94

 (ع)رضا

اموزش دانشکده  عضو کار گروه پژوهش در 21

 پیراپزشکی

 دانشکده رئیس تاکنون 11/12/92

 دانشگاه پیراپزشکی

 کرمانشاه پزشکی علوم

مسئول کمیته پژوهشی مرکز اموزشی درمانی  22

 شهید بهشتی کرمانشاه

 شهید  بیمارستان مدیر یکسال 9/12/83

 کرمانشاه بهشتی

سرپرست کارشناسان آموزش بیمارستان امام  22

 (ع)رضا

معاونت اموزشی  1/2/81 21/2/1385

 (ع)بیمارستان امام رضا

عضویت در تمامی کمیته های بیمارستانی مرکز  23

 (ع)اموزشی درمانی امام رضا

 امام بیمارستان رئیس 1/2/81 25/2/1385

 (ع)رضا

عضویت در تمامی کمیته های بیمارستانی مرکز  24

 (ع)اموزشی درمانی امام علی

 امام بیمارستان رئیس 1/2/84 14/2/1382

 (ع)علی

تحقیقات بالینی در  فصلنامهعضو هیات تحریریه  25

 علوم پیراپزشکی

رئیس دانشکده  تاکنون 26/14/88

 پیراپزشکی

     


