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تحصیالت  -2              

 

 تاریخ اخذ مدرك مؤسسه رشته (درجه)عنوان  

کارشناس  
 

 1375 علوم پزشکی کرمانشاه پرستاری

کارشناس ارشد پرستای 
 

 1381 علوم پزشکی اهواز جراحی-آموزش داخلی 

سوابق استخدامي  -3              
 

 ا تاریخت از تاریخ نام مؤسسه عنوان

پرستار                         
 

شبکه بهداشت شهرستان  -علوم پزشکی کرمانشاه
 قصر شیرین

1376 1384 

سرپرستار                        
 

 1386 1384 بیمارستان امام رضا-علوم پزشکی کرمانشاه

سوپر وایزر آموزشی 
 

 1387 1386 بیمارستان امام رضا -علوم پزشکی کرمانشاه

مدیر خدمات پرستاری 
 

 1390 1387 بیمارستان امام رضا -علوم پزشکی کرمانشاه

 1393 1389دانشکده پیراپزشکی -علوم پزشکی کرمانشاههمکار آموزشی 

-----  1393دانشکده پیراپزشکی -علوم پزشکی کرمانشاه عضو هیئت علمی

 سوابق فعالیتهاي اجرائي -4                

 محل سمت و نوع فعالیت
مدت 

 از               تا
 با ابالغ از طرف

کارشناس اداره نظارت 
 

 معاونت درمان 30/8/84 1/5/83 معاونت امور درمان

( ع)مدیر داخلی بیمارستان امام رضا
 

 ریاست بیمارستان 20/3/85 26/2/85 ع)بیمارستان امام رضا

مدیر درمان 
 

 بیمارستان ریاست 20/2/90 28/9/88 ع)بیمارستان امام رضا

عضویت در کمیته های بیمارستانی ودبیر 
..( مرگ ومیر، فرایندهاو)چندین کمیته

 

 ریاست بیمارستان 20/2/90 20/1/85 ع)بیمارستان امام رضا

 با احراز پست)ریاست بیمارستان 16/3/86 2/3/85 ع)بیمارستان امام رضا ICUسرپرستار

 ریاست بیمارستان 20/1/87 16/3/86 ع)بیمارستان امام رضا سوپروایزر آموزشی

با احراز پست )ریاست دانشگاه  20/2/90 20/1/87ع )بیمارستان امام رضامدیر خدمات پرستاری 

موسسه مطالعات وبهره وری و ارزیاب سازمان ملی بهره وری 
منابع انسانی 

ریاست سازمان ادامه دارد  20/2/89

دبیر اجرایی همایش سراسری بیمارستان امام 
ع )ضار

 ریاست بیمارستان 10/12/89 25/2/89 ع)بیمارستان امام رضا

معاون امور درمان  20/2/90 12/3/89معاونت درمان ستاد ارتقاء خدمات اورژانسها 

فرمانده حوزه  25/4/86 25/4/84بسیج نبی اکرم مسئول بازرسی پایگاه مقاومت حمزه 

فرمانده پایگاه ادامه دارد  16/1/87بسیج کارمندی مسئول فرهنگی و عضو شورای پایگاه 

 
سوابق خدمات آموزشي  -5               

 :دروس تدریس شده ( الف                   

 مدت مؤسسه محل تدریس مقطع تحصیلي رشته نوع درس عنوان دروس تدریس شده
 از             تا

.. بیهوشی و تئوری کمک های اولیه
 

 ...تا 1391ی کرمانشاه دانشکده پیراپزشک کارشناسی

 15/10/90تا26/6/90دانشکده پیراپزشکی کرمانشاه کاردانی فوریتها کاراموزی درعرصه 2جراحی -فوریتهای داخلی

 تا کنون 1390دانشکده پیراپزشکی کرمانشاه  و کارشناسی کاردانیفوریتها تئوری  دروس تئوری سر فصل گروه فوریتها

دانشکده پرستاری ومامایی کارشناسی پرستاری ی تئورپرستاری  مراقبتهای ویژه 
کرمانشاه 

 31/4/87تا1/1/87

 1/10/86تا1/7/85دانشکده شبانه کرمانشاه کارشناسی پرستاری کاراموزی جراحی -پرستاری داخلی 

 31/4/83تا25/6/81دانشکده شبانه کرمانشاه کارشناسی پرستاری کاراموزی جراحی -پرستاری داخلی 

 31/4/84تا1/7/80دانشکده شبانه کرمانشاه کارشناسی پرستاری کاراموزی جراحی -ی پرستاری داخل

 25/2/90تا20/11/89دانشکده پیراپزشکی کرمانشاه کاردانی فوریتها کاراموزی فوریتهای داخلی  

 15/10/90تا1/7/89دانشکده پیراپزشکی کرمانشاه کاردانی فوریتها کاراموزی فوریتهای داخلی  

 1/10/86تا1/7/86دانشکده شبانه کرمانشاه کارشناسی پرستاری کاراموزی جراحی -داخلی پرستاری 

-هوشبریتئوری بهداشت وتنظیم خانواده 
اطاق عمل 

 15/10/90تا26/6/90دانشکده پیراپزشکی کرمانشاه کارشناسی 

 
 
 
 



 
 برنامه ریزي و تدریس در كارگاههاي آموزشي( ب
 

 تاریخ رگزاريمحل ب نوع مشاركت عنوان كارگاه
 اجرا/ برنامه ریزي  (موضوع آن) تدریس از       تا

 
 
 

مراقبتهای پرستاری در بیماران دچار 
اختالل هوشیاری 

 

 همانروز 5/5/87 دانشکده پیراپزشکی تدریس روشهای ارزیابی سطح هوشیاری

 
 
 

مراقبتهای پرستاری در اکسیژن درمانی 
 

 

پرستاری  حوزه تدریس واجرا اختاللت تنفسی
 معاونت امور درمان

 همانروز 20/12/86

 
 

تسکین درد 
 

 

روشهای دارویی وغیر دارویی کنترل 
 درد

حوزه پرستاری  تدریس واجرا
 معاونت امور درمان

 همانروز  6/12/86

 
 مراقبتهای پرستاری در سرطان

حوزه پرستاری  تدریس واجرا روش تسکین درد در سرطان
 معاونت امور درمان

 همانروز 24/11/86

 
 CPRدوره های آموزشی 

 

BLS حوزه پرستاری  تدریس واجرا
 معاونت امور درمان

1/1/86 20/12/87  

 
اصول آموزش به بیمار 

حوزه پرستاری  تدریس واجرا روند آموزش به بیمار
 معاونت امور درمان

 همانروز  19/12/86

بیمارستان امام تدریس واجرا گزارش نویسی سیستماتیک گزارش نویسی استاندارد در پرستاری 
( ع)رضا

1/6/86 31/6/86 

بیمارستان امام تدریس واجرا تفسیر عملیاتی  ABGتفسیر 
( ع)رضا

همانروز   1/5/85

بیمارستان امام تدریس واجرا مروری بر آناتومی وفیزیولوژی قلب بازآموزی پرستاری 
( ع)رضا

همانروز  11/11/85

حوزه پرستاری تدریس واجرا  CPR BLSپرستاری در
معاونت درمان 

5/3/88 9/4/88 

حوزه پرستاری  تدریس واجرا ABGبازآموزی بخشهای ویژه 
معاونت درمان 

همانروز  14/6/85

بیمارستان امام تدریس واجرا عوارض تزریق خون ترانسفوزیون خون وفراورده های آن 
( ع)رضا

همانروز  6/3/85

 
 CPRدوره های آموزشی 

 

BLS حوزه پرستاری ا تدریس واجر
معاونت درمان 

 هر پنج شنبه27/12/87 11/4/87

 
 CPRدوره های آموزشی 

 

BLS  حوزه پرستاری تدریس واجرا
معاونت درمان 

 همانروز 13/10/85

 
 CPRدوره های آموزشی 

 

حوزه پرستاری  تدریس واجرا CPRداروهای 
 معاونت درمان

 همانروز 11/11/85

 
 CPRدوره های آموزشی 

 

حوزه پرستاری  تدریس واجرا CPRای داروه
 معاونت درمان

 همانروز 25/9/85

حوزه پرستاری تدریس واجرا  پایه CPRمروری بر احیاء قلبی ریوی بزرگساالن 
معاونت درمان 

15/4/89 21/5/89 

 
 مراقبتهای پرستاری در سرطان

حوزه پرستاری  تدریس واجرا روش تسکین درد در سرطان
 معاونت امور درمان

 همانروز 9/6/87

 
آموزش به مددجو 

حوزه پرستاری  تدریس واجرا روند آموزش به بیمار
 معاونت امور درمان

 همانروز 10/12/87

 
اصول آموزش به بیمار 

حوزه پرستاری  پرستاری تدریس واجرا روند آموزش به بیمار
 معاونت امور درمان

 همانروز 19/5/87

 
 

تسکین درد 
 

 

رویی کنترل روشهای دارویی وغیر دا
 درد

حوزه پرستاری  تدریس واجرا
 معاونت امور درمان

 همانروز  23/8/87

 
 
 

مراقبتهای پرستاری در اکسیژن درمانی 
 

 

حوزه پرستاری  تدریس واجرا اختاللت تنفسی
 معاونت امور درمان

 همانروز 7/12/87

حوزه پرستاری  تدریس واجرامراقبتهای پرستاری در هپاتیت هپاتیت 
 امور درمان معاونت

همانروز  20/3/88

 
 
 

مراقبتهای پرستاری در اکسیژن درمانی 
 

 

حوزه پرستاری  تدریس واجرا اختاللت تنفسی
 معاونت امور درمان

 همانروز 10/5/88

 
 سوابق فعالیتهاي پژوهشي -6                  



 
طرحهاي پژوهشي  مصوب ( الف                     

عسازمان متبو عنوان طرح  
 نوع مشاركت

 وضعیت فعلی طرح شماره طرح
 مشاور همكار مجري

 
 بررسی بقای شش ماهه بیماران پس از احیای قلبی ریوی

علوم پزشکی 
 کرمانشاه

* 
 

 پایان یافته  

بررسی میزان آگاهی پرستاران  از آخرین دستور العمل های 
CPR 2010 در بیمارستانهای آموزشی درمانی منتخب شهر

. 1390اهدر سال کرمانش
 

علوم پزشکی 
کرمانشاه 

 

* 

پایان یافته   
 

بررسی شیوع وعلل فرسودگی در پرستاران شاغل در 
 .....بیمارستانهای

علوم پزشکی 
کرمانشاه 

* 
 

پایان یافته   
 

بررسی رفتار رانندگان پرسنل فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم 
. 1391پزشکی کرمانشاه طی سال 

علوم پزشکی 
اه کرمانش

 
* 

   

 
 

                   
 :طرح های پژوهشی غیر مصوب(ب

 عنوان طرح
 نوع مشاركت

 وضعیت فعلی طرح اسامي افراد
 مشاور همكار مجري

 
 

     

 
 

     

 
              

 َتشاراتا -7

 
چاپ يقانّ در يجالت  -انف                 

َويسُدِ يا  اسايي
 َويسُدگاٌ

 اٌ يجهّعُو عُواٌ يقانّ سال
شًارِ                      صفحّ

 
AfshinGoodarzi,Amir 
Jalali,Reza Pourmirza Kalhori 

2015 Study of Survival Rate 
Cardiopulmonary 
Resusitation…….. 

Global Journal of Healt 
Science Canadian 

Vol.7,No.1,Jan2015 

ابراُین عستی ،اهیر 
جاللی،افشیي گْدرزی 

بررضی تاثیر قاًْى ارتقاء بِرٍ  1391
ّری بر عْاهل هرتبط با رضایت 

شغلی پرضتاراى 
 

دّ هاٌُاهَ علوی 
پژُّشی داًشگاٍ علْم 

 پسشکی کرهاًشاٍ

 .1391ضال شاًسدُن ،خرداد 

 
... افشیي گْدرزی،بیژى صبْر

بررضی فراّاًی ّعلل رضایت  1391
شخصی در بیواراى هراجعَ 
 کٌٌذٍ بَ اّرژاًص بیوارضتاى

 (ع)اهام رضا

دّ هاٌُاهَ علوی 
پژُّشی داًشگاٍ علْم 

 پسشکی کرهاًشاٍ

 .1391ضال شاًسدُن ،خرداد 

افشیي گْدرزی،ابراُین 
.... عستی،بیژى صبْر

بررضی شیْع ّ عْاهل هْثر بر  1391
فرضْدگی شغلی از دیذگاٍ 

پرضتاراًشاغل در بیوارضتاًِای 
 آهْزشی کرهاًشاٍ

هجلَ تحقیقات بالیٌی در 
 م پیراپسشکیعلْ

 1391،بِوي 4ضال اّل،شوارٍ 

Ebrahim Ezzati,Amir 
Jalali,Afshin Goodarzi 

2013 Effect of Iranian 
adolescents' group 

discussion on parents’ 
hypertension: A field trial 

 

ReseArch Paper Terapevticheskii arkhiv 
(Impact Factor: 0.15). 
01/2013; 85(4s).  

 

رضا پْرهیرزا کلِری،بیژى 
صبْر،ارضالى ًادری پْر،فرح 

ضیفی،احوذ خشای،افشیي 
گْدرزی 

کاربرد آزهْى بالیٌی ضاختار یافتَ  1390
عیٌی در ارزشیابی درش 

جابجایی ّحول 

ی در هجلَ تحقیقات بالیي
علْم پیراپسشکی 

 1390،شوارٍ اّل ،2ضال 

شیْا کیاًی،ًاُیذ حاتوی،ُذی 
بطاطی ،افشیي گْدرزی 

شایعتریي خطاُای بیِْشی در  1391
ضطْح بیي الوللی ،پیاهذُا ّ 

رًّذ کٌترل آى  
 

دّ هاٌُاهَ علوی 
پژُّشی داًشگاٍ علْم 

 پسشکی کرهاًشاٍ

 .1391ضال شاًسدُن ،خرداد 

صر افشیي گْدرزی،ًا
.... یگاًَ،افشیي الواضی 

 

یافتَ ُای پی گیری شش هاَُ  1392
بیواراى پص از احیاء قلبی ریْی 

در هراکس آهْزشی درهاًی 
 کرهاًشاٍ

هجلَ تحقیقات بالیٌی در 
 علْم پیراپسشکی

،زهطتاى 4ضال دّم ،شوارٍ 
1392. 

RezaPourmirza 
Kalhori,Arsalan 
Naderipour,Bijan 
Sabour,Afshin Almasi,Afshin 
Goodarzi 

2012 Survey Of ewarness level of 
nurses ebout last guideline 

2010……. 

Iranian Journal of 
Critical Care Nursing 

vol  
  <vol4,no3,Summer 

2012 
 

هحوذرضا دیي , اهیر جاللی
, افشیي گْدرزی, هحوذی

 هحوذ هحبْبی, ابراُین عستی

ضتری ّضعیت رضایت بیواراى ب 1392
در بیوارضتاى ُای آهْزشی 

داًشگاُی از ّضعیت هٌشْر 
 .1390حقْق بیوار در ضال 

هجلَ تحقیقات بالیٌی در 
 علْم پیراپسشکی

N,vi  ٍ1390،  2،شوارٍ 2دّر.  

 
 

              
 
 

http://www.researchgate.net/journal/0040-3660_Terapevticheskii_arkhiv


 تأنيف كتاب -ب 
 

اسايي َويسُدِ 
 َويسُدگاٌ  يا

 َفر چُدو َاشر عُواٌ كتاب سال (گردآوري)تأنيف 
ا فصول ارائّ فصم ي

 شدِ توسط فرد

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
          

 
 

 ترجًّ كتاب -ج    

 
اسايي يترجى يا 

 يترجًيٍ
 َفر چُدو عُواٌ كتاب سال

فصم يا فصول ترجًّ شدِ توسط 
 فرد

 
دکتر علی طاهری 

نیا،افشین گودرزی،سعید 
 جامه شورانی

1389    ROSENSEMERGENCY 
MEDICINE 

 Brain Resuscitation دوم

 
 
 

 :ها و سمینارها، داخلي و خارجي  ارائه مقاله در كنفرانس  -8  
 

عنوان مقاله 
 

نوع ارائه                              عنوان كنفرانس
یا همایش 

 

 محل برگزاري
كشور/ نام شهر   

 تاریخ ارائه

 
 ارزیابی کیفی ارائه خدمات پرستاری در مرکز آموزشی درمانی امام

 کرمانشاه(ع)رضا

تعالی -همایش سراسری مدیریت کیفیت
 نظام سالمت 

 
 سخنرانی        

 88اسفند ایران-کرمانشاه

 
   sofaبیماران بستری در بخش ویژه با معیار  out come بررسی

 88مهر " " " سخنرانی همایش سراسری فوریتهای پزشکی

 
خش ویژه در بیماران بستری در ب fourمقایسه معیار گالسکو و

 2008 استرالیا-وینا پوستر کنگره بین المللی جراحان

مقایسه روشهای آموزش در ارتقائ اصول خود مراقبتی 
 

 87آبان  ایران-کرمانشاه  سخنرانی توسعه نظام سالمت و انتظارات فراروی

بررسی میزان وعلل مورتالیتی در مرکز آموزشی درمانی امام رضا 
 1385طی سال 

 

بیمارستان فردا  -امروزبیمارستان 
 چالشهای فراروی

 
 سخنرانی

 86آذر ایران-کرمانشاه 

 sofaپیشگویی وضعیت نهایی بیماران با استفاده از معیار 
 

ایمنی بیشتر؛ :همایش مهارتهای بالینی 
 عملکرد بهتر

پوستر      
 

 88آبان ایران-اصفهان

 
 ICUبررسی میزان حمایت تغذیه ای از بیماران بستری در

- مایش سراسری بیمارستان امروزه
 بیمارستان فرداچالشهای فراروی

 
                  پوستر

 86آذر ایران-کرمانشاه 

 
 بررسی نقش ارزشها و عقاید در سالمندان

 88اردیبهشت ایران-سنندج پوستر سومین سمینار سراسری ارتقاء سالمت

 
 بررسی عدالت در نظام سالمت

ظام  همایش سراسری عدالت در ن
 سالمت

 
 پوستر

 88اسفند ایران-اصفهان 

 
Hocpice care  به عنوان یک ضرورت در مراکز درمانی

 88اسفند ایران-کرمانشاه پوستر تعالی نظام سالمت-مدیریت کیفیت

 
بررسی میزان آگاهی و رعایت منشور حقوق بیمار در بیمارستانهای 

 کرمانشاه

همایش سراسری توسعه نظام سالمت و 
 ات فرارویانتظار

 
 سخنرانی   

 87آبان  ایران-کرمانشاه 

 
بررسی نگرش همراهان در بیماران با سطح هوشیاری پایین در 

خصوص اهداء عضو 

توسعه نظام سالمت و همهایش سراسری 
 انتظارات فراروی

 87آبان  ایران-کرمانشاه  سخنرانی

ارزشها وعقاید در سالمندان 
 

 87اسفند ایران-اصفهان  پوستر المندانهمایش سراسری سالمندی و پزشکی س

 
بررسی راههای انتقال ؛درمان و پیشگیری از وبادر شرایط بحران 

 88مهر ایران-کرمانشاه پوستر همایش سراسری فوریتهای پزشکی             

 
 CPRمقایسه اثر بخشی یک روش نوین در مدیریت 

توسعه نظام سالمت و همایش سراسری 
 انتظارات فراروی

 87آبان  ایران-کرمانشاه  سخنرانی

 
بررسی تاثیر استقرار واحد رسیدگی به شکایات در کالن بیمارستانها 

تعالی نظام -همایش سراسری مدیریت کیفیت
 سالمت             

 88اسفند ایران-کرمانشاه پوستر

 
بررسی مورتالیتی مادران باردار یک شاخص در مدیریت کیفیت 

تعالی نظام -کیفیت همایش سراسری مدیریت
 سالمت             

 88اسفند ایران-کرمانشاه پوستر

 
 HAPپنومونی های اکتسابی از بیمارستان 

 89آبانایران -سنندجپوستر دومین سمینار انتریک پاتوژن 

ارتقاء وتوانمند سازی پرسنل در حوزه کار با تجهیزات پزشکی 
 

تعالی نظام -همایش سراسری مدیریت کیفیت
 ت             سالم

 88اسفند ایران-کرمانشاه پوستر

بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل مرتبط با آن در پرستاران 
مراکز آموزشی درمانی کرمانشاه 

 

همهایش سراسری توسعه نظام سالمت و 
 انتظارات فراروی

 87آبان  ایران-کرمانشاه  سخنرانی

 VAP,ORAL CAREبررسی تجربیات بین المللی در زمینه 
 

همایش سراسری توسعه نظام سالمت و 
 انتظارات فراروی

 87آبان  ایران-کرمانشاه  پوستر

بررسی علل مورتالیتی و عوارض حین بارداری مادران باردار بستری 
( ع)درمرکز آموزشی درمانی امام رضا

همایش سراسری توسعه نظام سالمت و 
 انتظارات فراروی

 87آبان  ایران-کرمانشاه  پوستر



بررسی میزان ؛علل و فاکتورهای مداخله گر در میزان مورتالیتی در 
( ع)بیمارستان امام رضا

 

همایش سراسری توسعه نظام سالمت و 
 انتظارات فراروی

 87آبان  ایران-کرمانشاه  پوستر

بررسی کیفیت درمان در بیماران مبتال به نارسایی قلبی در بیمارستان 
( ع)امام رضا

 

عه نظام سالمت و همایش سراسری توس
 انتظارات فراروی

 87آبان  ایران-کرمانشاه  پوستر
 

ایمنی بیشتر؛ :همایش مهارتهای بالینی نیدل استیک 
 عملکرد بهتر

پوستر      
 

 88آبان ایران-اصفهان

 این صدمات صدمات فرو رفتن سرسوزن آلوده و میزان گزارش دهی
. در پرستاران بالینی

نی وتوسعه نظام همایش سراسری حاکمیت بالی
 .سالمت

 89اسفند ایران -کرمانشاه  سخنرانی

در کودکان بستری در بیمارستان   بررسی مبتنی بر شواهدمسمومیت
. امام رضا 

همایش سراسری حاکمیت بالینی وتوسعه نظام 
 .سالمت

 89اسفند ایران -کرمانشاه  سخنرانی

ستان در شیوه رهبری از دیدگاه کارکنان ضرورتی در آمادگی بیمار
. توسعه حاکمیت بالینی

همایش سراسری حاکمیت بالینی وتوسعه نظام 
 .سالمت

 89اسفند ایران -کرمانشاه  سخنرانی

 
نقش مذهب در سالمت روان سالمندان 

 87اسفند ایران-اصفهان  پوستر همایش سراسری سالمندی و پزشکی سالمندان

پرستاریدر  بررسی وضعیت نیروی انسانی وچگونگی تقسیم کار کادر
. مراکز درمانی

همایش سراسری حاکمیت بالینی وتوسعه نظام 
 .سالمت

 89اسفند ایران -کرمانشاه  سخنرانی

بررسی موانع اجراء تفویض اختیار توسط مدیران ارشد پرستاریبه 
. سرپرستاران در راستای تسهیل سازی کیفیت خدمات پرستاری

همایش سراسری حاکمیت بالینی وتوسعه نظام 
 .المتس

 89اسفند ایران -کرمانشاه  پوستر

روانی مرتبط با نوبت کاری و ارتباط آن با -بررسی مشکالت روحی
. خطاهای پرستاری

همایش سراسری حاکمیت بالینی وتوسعه نظام 
 .سالمت

 89اسفند ایران -کرمانشاه  پوستر

میت بالینی وتوسعه نظام همایش سراسری حاک. DSAبررسی مبتنی بر شواهد موارد آنژیوگرافی با روش 
 .سالمت

 89اسفند ایران -کرمانشاه  پوستر

بررسی موارد خطای مستند سازی دستورات پزشکی در پرونده بالینی 
. بیماران بستری

همایش سراسری حاکمیت بالینی وتوسعه نظام 
 .سالمت

 89اسفند ایران -کرمانشاه  پوستر

راههای انتقال درمان و پیشگیری از وبا 
 

 89آبانایران -سنندجپوستر ن سمینار انتریک پاتوژن دومی

 CPRبررسی میزان یادداری مهارت عملی در 
 

ایمنی بیشتر؛               :همایش مهارتهای بالینی 
 عملکرد بهتر

 88آبان ایران-اصفهان سخنرانی

بررسی رضایتمندی و عوامل موثر بر آن در سالمندان جوان بستری 
 (ع)نی امام رضادر مرکز آموزشی درما

 91اسفند  ایران-کرمانشاه  پوستر همایش سراسری سالمندان

بررسی میزان آگاهی و نگرش پرستاران بخش های مراقبت ویژه در 
 خصوص پیوند اعضاء ونسوج

 90آبان  ایران-کرمانشاه  پوستر مراقبتهای ویژهسراسری همایش 

پرستاران بخش وابستگی دارویی و سوء استفاده از داروهای مخدر در 
 های ویژه

 90آبان  ایران-کرمانشاه  پوستر مراقبتهای ویژه یسراهمایش سر

بررسی میزان آگاهی پرستاران مراقبت ویژه از پرتونگاری پرتابل در 
 .1390( ع)بیمارستان امام رضا

 90آبان  ایران-کرمانشاه  پوستر همایش سراسری مراقبتهای ویژه

دان مبتال به سنگ کلیه مراجعه کننده به بررسی آگاهی و عملکرد سالمن
 .کرمانشاه(ع)بخش سنگ شکن بیمارستان امام رضا

 91اسفند  ایران-کرمانشاه  پوستر سالمندان یهمایش سراسر

 91آذر  ایران-کرمانشاه  پوستر همایش کشوری عفونت های بیمارستانی .خطاهای شایع در تزریق آنتی بیوتیک ها توسط پرستاران

چهارمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان  .ردن مسیر انغقاد خون کوتاه ک
 علوم پزشکی غرب کشور

 91اسفند  ایران-کرمانشاه  پوستر

 َوآوري ، اكتشاف، اختراع -  9  

 

 تاريخ ارائّ اسايي ًْكاراٌ يرجع تأييد كُُدِ يحم ارائّ يا اجرا َوع كار عُواٌ

علْم پسشکی  اختراع آًژیْکت گیت دار
 رهاًشاٍک

ضازهاى ثبت اختراعات 
 کشْر

 8/9/1391 هحطي شِبازی

    

 انًههي تيٍ/ كشوري/ ْاي كسة شدِ استاَي  يقاو  -10

 

رتثّ يا يقاو 
 كسة شدِ

 سطح

 تاريخ كسة يقاو يحم اعطا َاو جشُوارِ زييُّ كار

 انًههي تيٍ كشور استاٌ

 

 
 
 
 

 

       

 
 
 
 
 

 

       

 
 
 
 

 
 

       

 
 
 

 
 

 

       



 
توسعه فردي  -11      

( فلوشیپ)هاي كوتاه مدت آموزشي داخلي و خارجي  شركت در دوره( الف                 

محل و سازمان برگزار  مدت دوره عنوان دوره ردیف
 كننده

تاریخ اتمام دوره یا دریافت  عنوان گواهي یا مدرك
 مدرك

 
1 

مدیریت و برنامه سازمان  ساعت26 دوره آموزشی صفحه گسترده 
 ریزی

 10/9/86 نوع اول

 
2 

سازمان مدیریت و برنامه  ساعت 26 دوره آموزشی بانکهای اطالعاتی
 ریزی

 10/9/86 نوع اول

3 
 

-دفتر آموزش و پژوهش ساعت 12 دوره آموزشی اطالعات و ارتباطات
 استانداری کرمانشاه

 20/12/86 نوع اول
 

4 
 

-دفتر آموزش و پژوهشساعت 20دوره آموزشی ارائه مطالب 
 استانداری کرمانشاه

 5/12/86 نوع اول

معاونت آموزشی جهاد ساعت  26پودمان آموزشی واژه پردازها  5
دانشگاهی 

 28/12/84نوع اول 

پودمان آموزشی استفاده از کامپیوتر و  6
مدیریت فایلها 

معاونت آموزشی جهاد ساعت  8
دانشگاهی 

 28/12/84نوع اول 

7 
 

معاونت آموزشی جهاد ساعت  12زشی مفاهیم پایه فناوری اطالعات پودمان آمو
دانشگاهی 

 28/12/84نوع اول 

8             
 

 17/8/88نوع اول دانشگاه علوم پزشکی ساعت  4پودمان آموزشی مدیریت استراتژیک 

9 
 

 5/6/1390نوع اول دانشگاه علوم پزشکی ساعت 6دوره آموزش پدافند غیر عامل 

10 
 

 3/7/1387نوع اول دانشگاه علوم پزشکی ساعت  CPR 6ن آموزشی پودما

11 
 

 24/4/88نوع اول دانشگاه علوم پزشکی ساعت  CPR 6پودمان آموزشی 

12 
 

 29/5/88نوع اول دانشگاه علوم پزشکی ساعت 3پدافند غیر عامل در نظام سالمت 

13 
 

پودمان آموزشی مراقبتهای پرستاری 
دربیماران قلبی 

 28/8/87نوع اول دانشگاه علوم پزشکی ساعت  6

14 
 

 23/4/83نوع اول دانشگاه علوم پزشکی ساعت  6پرستار وقانون 

15 
 

 17/11/85--------- سازمان امداد ونجات ساعت 8دوره امداد و کمکهای اولیه عمومی 

16 
 

 8/11/86نوع اول دانشگاه علوم پزشکی ساعت  CPR 6پودمان آموزشی 

 26/11/1377نوع اول دانشگاه علوم پزشکی ساعت  CPR 17زشی پودمان آمو 17

18 
 

 24/10/1385--------- ( ع)بیمارستان امام رضاساعت 20دوره آموزشی مراقبتهای ویژه 

 1/7/85--------- سازمان امداد ونجات ساعت 35دوره امداد و کمکهای اولیه عمومی پایه  19

20 
 

 27/12/87نوع اول دانشگاه علوم پزشکی اعت س 6پودمان آموزشی اکسیژن درمانی 

21 
 

 21/10/87نوع اول دانشگاه علوم پزشکی ساعت  6پودمان آموزشی کنترل درد 

22 
 

 26/1/87         نوع اول دانشگاه علوم پزشکی ساعت  6پودمان آموزشی اکسیژن درمانی 

23 
 

 8/5/87نوع اول دانشگاه علوم پزشکی ساعت  6پودمان آموزشی آموزش به بیمار 

24 
 

پودمان آموزشی مراقبتهای پرستاری در 
بیماران قلبی 

 28/8/87نوع اول دانشگاه علوم پزشکی ساعت  6

25 
 

 15/4/87نوع اول دانشگاه علوم پزشکی ساعت  6پودمان آموزشی کنترل درد 

26 
 

 13/7/87نوع اول دانشگاه علوم پزشکی ساعت  6پودمان آموزشی آموزش به بیمار 

27 
 

 28/8/87نوع اول دانشگاه علوم پزشکی ساعت 20پودمان آموزشی بحران وحوادث غیر مترقبه 

28 
 

 26/4/89نوع اول دانشگاه علوم پزشکی ساعت  6پودمان آموزشی بهداشت روانی 

29 
 

پودمان آموزشی اصول گند زدایی 
واسترلیزاسیون 

 6/9/89نوع اول دانشگاه علوم پزشکی ساعت  6

30 
 

-دفتر آموزش و پژوهش ساعت4 ره آموزشی مدیریت موثر وقتدو
 استانداری کرمانشاه

 25/7/89 ویژه بهبود مدیریت
 

31 
 

-دفتر آموزش و پژوهش ساعت6 دوره آموزشی مدیریت موثر وقت
 استانداری کرمانشاه

ویژه دوره های مشترک 
 اداری

28/5/89 
 

32 
 

دوره آموزشی عوامل موثر بر افزایش بهره 
 سازمانهاوری 

-دفتر آموزش و پژوهش ساعت4
 استانداری کرمانشاه

ویژه دوره های مشترک 
 اداری

28/9/89 
 

 
 

هاي آموزشي  شركت در كارگاه( ب             
 

ف
دی

ر
 

 محل برگزاري عنوان كارگاه
تاریخ 

 از                 تا

 2/2009 1/2009 موسسه مطالعات وبهره وری و منابع انسانی EFQMکارگاه  1

 24/10/2009 23/10/2009 موسسه مطالعات وبهره وری و منابع انسانی  EFQMکارگاه  2

 13/8/89 12/8/89 موسسه مطالعات وبهره وری و منابع انسانیوتعالی سازمانی  تربیت ارزیاب جایزه ملی بهره وری 3



 همانروز 4/8/89 نابع انسانیموسسه مطالعات وبهره وری و م (2010ویرایش) EFQMآشنایی با ویرایش جدید  4

 23/7/89 22/7/89 آموزش مداوم جامعه پزشکی-دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سمینار آشنایی با مبانی حاکمیت بالینی 5

 6/12/83 5/12/83 آموزش مداوم جامعه پزشکی-دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه همایش سراسری مدیریت و برنامه ریزی بیمارستانی 6

 همانروز 28/10/84 آموزش مداوم جامعه پزشکی-دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه رگاه آموزشی مهارتهای زندگیکا 7

 همانروز 22/7/83 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه همایش الگوی عملکردی بهداشت بیمارستانها 8

9 
همایش فرهنگ سازی پدافند غیر عامل در نظام 

 سالمت
 30/4/87 29/4/87 ش پزشکیوزارت بهداشت درمان وآموز

 6/11/87 5/11/87 (ع)بیمارستان امام رضا کارگاه باز آموزی دیالیز 10

همانروز  24/10/87 آموزش مداوم جامعه پزشکی -(ع)بیمارستان امام رضا کارگاه ارتباطات خانوادگی 11

 30/7/88 28/7/88 آموزش مداوم جامعه پزشکی-دانشکده پیراپزشکی همایش سراسری فوریتهای پزشکی 12

13 
بیمارستان فردا،چالشهای –همایش بیمارستان امروز 

 فراروی
همانروز  19/10/86 آموزش مداوم جامعه پزشکی -(ع)بیمارستان امام رضا

 5/10/81 2/10/81 آموزش مداوم جامعه پزشکی-دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کارگاه روش تحقیق مقدماتی 14

15 
بتهای پرستاری در بیماریهای همایش سراسری مراق

 خاص
 11/3/84 10/3/84 آموزش مداوم جامعه پزشکی-دانشکده پرستاری ومامایی

16 
بیمارستان فردا،حاکمیت –همایش بیمارستان امروز 

 بالینی
 5/12/89 3/12/89 آموزش مداوم جامعه پزشکی -(ع)بیمارستان امام رضا

 23/2/89 21/2/89 آموزش مداوم جامعه پزشکی-شکی کرمانشاهدانشگاه علوم پز همایش کشوری سالمت زنان 17

 12/12/89 10/12/89 آموزش مداوم جامعه پزشکی-دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دومین همایش کشوری استاندارد،توسعه سالمت 18

ز همانرو 9/3/87دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سمپوزیوم آموزش هماهنگی اهداء وپیوند اعضاء  19

همانروز  21/9/89معاون تحقیقات وفناوری -دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیکارگاه آموزشی آشنایی با کتابخانه دیجیتال  20

   وزارت بهداشتو تریاژ  animal labکارگاه آموزشی  21

          
 ها و مجامع علمي ها و انجمن عضویت در كمیته -12  
 

 از تاریخ      تا تاریخ كشور/ شهر  وعسازمان متب نام انجمن یا كمیته

ادامه دارد 20/2/89ایران /تهران موسسه مطالعات وبهره وری و منابع انسانیکمیته تعالی سازمانی 

 
 

... داخلی، خارجی ، هیئت تحریریه و)داوری مجالت علمی  -13           

هیئت تحریریه بررسی مقاله نام مجله 

پژوهشی بهبود  -علمی

 

*  

  * دانشگاه علوم پزشکی ایالمپژوهشی  -لمیع

... قدیر نامه وت -14           

مسئول تاریخ سازمان متبوع 

به مناسبت راه اندازی )معاونت امور درمان 22/10/88دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 
( بخش ایزوله تنفسی

اه اندازی به مناسبت ر)ریاست بیمارستان 18/9/85دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 
(( ع)بیمارستان امام رضا

به مناسبت اخذ گواهی )استاندار کرمانشاه 20/10/89استانداری کرمانشاه 
( تعهد به تعالی

تشویق از ریاست دانشگاه  10/11/89دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  

تشویق از ریاست دانشگاه  10/11/89دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  

تشویق از ریاست دانشگاه  10/11/89شکی کرمانشاه دانشگاه علوم پز 

به مناسبت ) تشویق از ریاست دانشگاه 5/5/84دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
( کارمند یرجسته سال

به مناسبت ) تشویق از ریاست دانشگاه 26/2/86دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
( کارمند یرجسته سال



به مناسبت ) تشویق از ریاست دانشگاه 7/4/90دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
( برپایی همایش

به مناسبت ) تشویق از ریاست دانشگاه 20/8/87دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
( برپایی همایش

به مناسبت ) تشویق از ریاست دانشگاه 2/3/89دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
( برپایی همایش

به مناسبت ) تشویق از ریاست دانشگاه 31/6/87کرمانشاه  دانشگاه علوم پزشکی 
( کارمند یرجسته سال

به مناسبت احراز درجه )فرماندار کرمانشاه 30/2/88کرمانشاه  فرمانداری
( عالی بیمارستان1

معاونت امور درمان  18/1/90کرمانشاه  دانشگاه علوم پزشکی

معاونت امور درمان  14/11/89کرمانشاه  دانشگاه علوم پزشکی

معاونت امور درمان  15/10/86کرمانشاه  دانشگاه علوم پزشکی

به مناسبت برگزاری )معاونت امور درمان 23/11/85کرمانشاه  دانشگاه علوم پزشکی
( دوره های آموزشی

ریاست بیمارستان   17/9/87کرمانشاه  دانشگاه علوم پزشکی

مدیر بیمارستان   3/9/86دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

مدیر بیمارستان  15/2/87نشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دا

سرپرست شبکه به مناسبت خدمات در تبادل  15/1/76                   دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 
اسرا 

مدیر بیمارستان   18/6/87دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

به مناسبت ) نشگاهتشویق از ریاست دا 13/10/86دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
( برپایی همایش

به مناسبت برگزاری )معاونت امور درمان 7/11/88دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 
( دوره های آموزشی

ریاست بیمارستان   29/1/88دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

   

مدیر بیمارستان   8/4/87دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

بمناسبت کسب )تشویق از ریاست دانشگاه 10/11/89نشاه دانشگاه علوم پزشکی کرما 
( عنوان پرستار نمونه سال

بمناسبت کسب )تشویق از ریاست دانشگاه 23/2/86دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
( عنوان پرستار نمونه سال

بمناسبت کسب )تشویق از ریاست دانشگاه 23/1/89دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
( تاری نمونه استانعنوان مدیرپرس

بمناسبت کسب )تشویق از ریاست دانشگاه 23/2/86دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
( عنوان سرپرستار نمونه استان

ریاست بیمارستان   9/6/87دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

به مناسبت برگزاری )معاونت امور درمان 18/2/90دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 
( المتموفق هفته س

به مناسبت برگزاری )معاونت امور درمان 15/11/87دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 
( دوره های آموزشی

به مناسبت برگزاری )معاونت امور درمان 27/7/89دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 
( سمینار دوروزه

به مناسبت برگزاری )ریاست بیمارستان 16/8/87دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 
( سمینار سراسری

به مناسبت ) تشویق از ریاست دانشگاه 14/10/86دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
( برپایی همایش

به مناسبت ) تشویق از معاونت درمان 14/11/86دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
( برپایی همایش

اسبت به من) تشویق از ریاست دانشگاه 20/12/88دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
( برپایی همایش

ریاست بیمارستان   12/12/85دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

ریاست بیمارستان   19/3/88دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

 

. 89درسال (ع)دبیر اجرایی همایش سراسری بیمارستان امام رضا :-موارد دیگر            

. سال متوالی 4طی (ع)میته علمی واجرایی همایش سراسری بیمارستان امام رضا عضو ک -                                      

. 89عضو کمیته اجرایی همایش سراسری سالمت زنان درسال   -                                     

      . تاجرایی دومین همایش کشوری استاندارد،توسعه سالمعضو کمیته          -                              

. ارزیاب کشوری سازمان ملی بهره وری                                      -

 

 

 

 

  

 


