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 نفر چندم

1 
of Survival RateStudy After Cardiopulmonary  

Resuscitation (CPR) in 

Hospitals of Kermanshah in 0088 

0089 

Global 

Journal of 

Health 

Science 

------ 
PUP

MED 

ًْیظٌذٍ  

 هظئْل

2 
 پرسنل در منچستر رانندگی رفتار پرسشنامه سنجی روان های ویژگی

 0688 سال در کرمانشاه پزشکی علوم دانشگاه پزشکی های فوریت
8868 ------------- 

تحقیقات 

بالینی در 

علوم 

 پیراپزشکی

ISC 

 اّلًفز  

3 
استان کرمانشاه از  بررسی میزان آگاهی پرسنل فوریت های پزشکی

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

فصلنامه 

علمی امداد و 

 نجات 

ISC 
 اّل ًفز 

4 agitation scale-The effect of Riker sedationon  

clinical outcome of patients under coronary 

artery bypass graft surgery 

 

0088 

Iranian 

Journal of 

Critical 

Care 

---------- ISC 

 ًفز اّل 

مقالات%20پورمیرزا/طرح%20های%20تحقیقاتی/92359.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/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
مقالات%20پورمیرزا/طرح%20های%20تحقیقاتی/تاییدیه%20پروپوزال%20منپستر%20آژانس%20ها.JPG
مقالات%20پورمیرزا/طرح%20های%20تحقیقاتی/تاییدیه%20پروپوزال%20منپستر%20آژانس%20ها.JPG
مقالات%20پورمیرزا/طرح%20های%20تحقیقاتی/تاییدیه%20پروپوزال%20منپستر%20آژانس%20ها.JPG
مقالات%20پورمیرزا/طرح%20های%20تحقیقاتی/تاییدیه%20پروپوزال%20منپستر%20آژانس%20ها.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/1.pdf
مقالات%20پورمیرزا/2.pdf
مقالات%20پورمیرزا/3.pdf
مقالات%20پورمیرزا/3.pdf
مقالات%20پورمیرزا/4.pdf
مقالات%20پورمیرزا/4.pdf
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 Nursing  

5  

 درس ارزشیابي (درOSCE)  عیني یافته ساختار بالیني آزمون کاربرد

 پزشکي هاي فوریت دانشجویان مصدوم حمل و جابجایي

 

 

8868 ---------- 

فصلنامه 

علمی امداد و 

 نجات 

ISC 

 اّل ًفز 

6 
 بررسي روند پنج ساله طراحي آزمون هاي چند گزینه اي ارتقاء

دستیاري تخصصي پزشکي دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه از نظر 

  8818-8868کمي وکیفي : 

8860 ------- 

 مركز مجله

 و مطالعات

 توسعه

 علوم آموزش

 یزد پزشكي

ISC 

نویسنده  

 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 

 ًفز اّل 

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 

 ًفز اّل 

9 
 شخب کارآموزی آموزشی اهداف به موثربردستیابی عوامل بررسی

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

تحقیقات 

بالینی در 

علوم 

 پیراپزشکی

ISC 

 اّل 

 های کارآموزی آموزشی اهداف به پزشکی دانشجویان دستیابی بررسی 11

 نیمسال در کرمانشاه( ع) رضا امام درمانی آموزشی مرکز در بالینی

 8818-18 تحصیلی اول

 ISC بهبود ---------- 8811

 اّل 

11 

 درس ارزشیابی در OSCE عینی یافتی ساختار بالینی آزمون کاربرد

 پزشکي هاي فوریت کارداني رشته دانشجویان مصدوم وحمل جابجایي

 8818-8811 دوم نیمسال در

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

 فصلنامه

 علمی

 پژوهشی

 تحقیقات

 در بالینی

 علوم

 پیراپزشکی

ISC 

 نفر اول 

 آنالیز نتایج بر علمي هیات اساتید دانش ارتقاء برنامه اجراي تاثیر 12

 کرمانشاه پزشکي علوم دانشگاه پزشکي دستیاري ارتقاي هاي آزمون

 8811 سال

 ISC بهبود ---------- 8860

 اول 

13 
 رضا امام بیمارستان در عروق جراحي هاي عمل آنژیوگرافي عوارض

 8860 کرمانشاه
8868 ----------- 

مجله دانشگاه 

علوم پزشکی 

کرمانشاه) 

 بهبود(

ISC 

 نویسنده 

 مسئول

 

14 

 Reliability and validity of objectivestructured  

clinical examination for residents of obstetrics 

and gynecology at kermanshah university  

0080 

Education 

Research 

in Medical 

Scienses 

-------- ISC 

 ًْیظٌذٍ 

 هظئْل

مقالات%20پورمیرزا/5%20.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/12.pdf
مقالات%20پورمیرزا/13.pdf
مقالات%20پورمیرزا/14.pdf
مقالات%20پورمیرزا/14.pdf
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15 
Achieving educational goalsin neurology ward  

from the viewpoint of clinical clerkship at 

Kermanshah university of...2012  

0080 

Education 

Research 

in Medical 

Scienses 

--------- ISC  نویسنده 

 مسئول
 

16 
 تولید اشرشیاکلي هاي سویه بیوتیکي آنتي مقاومت الگوي و فراواني

 بیمارستان ادراري هاي عفونت در الطف وسیع بتاالکتامازهاي کننده

 8860 کرمانشاه رضا امام

8860 ---------- 

 فصلنامه

 هاي بیماري

 و عفونی

  گرمسیري

ISC 

نویسنده  

 مسئول

17 

در فرآیند مراقبت پرستاري از  معرفي پالک هاي طعم دهنده هاي دهاني

 بیماران داراي لوله تراشه بخش هاي ویژه 
8868 ------------- 

 فصلنامه

 علمی

 پژوهشی

 تحقیقات

 در بالینی

 علوم

 پیراپزشکی

ISC 

 نفر اول 

18 

از آخرین تغییرات عملیات  لزوم آگاهی پرسنل پزشکی و پیراپزشکی

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

فصلنامه 

علمی 

پژوهشی 

دانشکده 

 پیراپزشکی

--- 

 نفر اول 

19 

دانشکده  های چند گزینه ای اعضا هیات علمیبررسی آزمون 

 11-16پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال تحصیلی 
8860 ---------- 

فصلنامه 

علمی 

پژوهشی 

دانشکده 

 پیراپزشکی

--- 

  نفر اول 

21 

 پرستاران دیدگاه از شغلي فرسودگي بر موثر عوامل و شیوع بررسي

 8868 سال در پزشکي علوم دانشگاه هاي بیمارستان در شاغل
8868 -------- 

 فصلنامه

 علمی

 پژوهشی

 تحقیقات

 در بالینی

 علوم

 پیراپزشکی

ISC 

نویسنده  

 چهارم

21 

 علميتحلیل کمي و کیفي آزمون هاي چند گزینه اي اعضاي هیات 

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

 فصلنامه

 علمی

 پژوهشی

 تحقیقات

 در بالینی

 علوم

 پیراپزشکی

ISC 

نویسنده  

 اول

22 

 دانشجویان دیدگاه از کارآموزي دوره طرح اهداف به دستیابی بررسی

 886 سال در کرمانشاه دانشگاه پزشکی

 

8860 -------- 

 فصلنامه

 علمی

 پژوهشی

 تحقیقات

 در بالینی

 علوم

 پیراپزشکی

ISC 

نویسنده  

 مسئول

23 
نمایه توده بدنی کمتر  سال با 00-89مقایسه سبک زندگی بزرگساالن 

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

مجله دانشگاه 

علوم پزشکی 

 شهر کرد

ISC 
 ًْیظٌذٍ 

 ػؼن

24 Analysis of multiple choice testsdesigned by  0088 Education -------- ISC  ًٍْیظٌذ  

مقالات%20پورمیرزا/15.pdf
مقالات%20پورمیرزا/15.pdf
مقالات%20پورمیرزا/16.PDF
مقالات%20پورمیرزا/17.pdf
مقالات%20پورمیرزا/17.pdf
مقالات%20پورمیرزا/18
مقالات%20پورمیرزا/18
مقالات%20پورمیرزا/19
مقالات%20پورمیرزا/20.pdf
مقالات%20پورمیرزا/21.pdf
مقالات%20پورمیرزا/22%20.pdf
مقالات%20پورمیرزا/23.pdf
مقالات%20پورمیرزا/24.pdf
مقالات%20پورمیرزا/24.pdf
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faculty members of kermanshah university of 

medical sciences  

Research 

in Medical 

Sciences 

 اّل

25 

ساله بر اساس مدل اورم در  معرفي یک مورد مراقبت پرستاري شش

 بخش ویژه بیمارستان امام رضا کرمانشاه 
8860 -------- 

 فصلنامه

 علمی

 پژوهشی

 تحقیقات

 در بالینی

 علوم

 پیراپزشکی

ISC 

نویسنده  

 اول

 

26 
بر بر اضطراب دانشجویان  بررسی تاثیر آرامسازی پیشرونده عضالنی

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

مجله دانشگاه 

علوم پزشکی 

 شهر کرد

ISC 
 ًْیظٌذٍ 

 ػؼن

 

27 analysis of the structural problems of thThe e 

residency promotion test items at neurology 

department kermanshah university of medical 

sciences in 2013  

0089 

Education 

Research 

in Medical 

Sciences 

--------- ISC 

 ًْیظٌذٍ 

 هظئْل

 

28 

از احیاء قلبي ریوي در  یافته هاي پیگیري شش ماهه بیماران پس

  68-60مراکز منتخب آموزشي درماني کرمانشاه طي سالهاي 
8860 ------- 

 فصلنامه

 علمی

 پژوهشی

 تحقیقات

 در بالینی

 علوم

 پیراپزشکی

ISC 

نویسنده  

 مسئول

 

ثز هیشاى ثزّس  ثزرطی تبثیز آهْسع توزیٌبت تٌفظی 29

ػْارف تٌفظی حبد ّ طْل هذت ثظتزی ثیوبراى پیًْذ 

 کزًّز ثیوبرطتبى اهبم ػلی )ع( کزهبًؼبٍ
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------------- 

 

 

 حیبت

 

ISC 

ًْیظٌذٍ  

 هظئْل 

) هقبلَ 

هٌتج اس 

پبیبى 

 ًبهَ(

 

31 

 تبثیز ثزًبهَ ّرسػی ثز کیفیت سًذگی طبلوٌذاى ػِزطتبى

 کزهبًؼبٍ

 

  طبلوٌذ ------- 6831

ISC 

ًْیظٌذٍ  

 چِبرم 

 

 

در هیشاى ثزّس  تبثیز اطتفبدٍ اس فؼبر هثجت اًتِبی ثبسدهی 31

 آتلکتبسی پض اس جزاحی پیًْذ ػزّق کزًّز 

  ثِجْد -------- 6831

ISC 

ًْیظٌذٍ  

 هظئْل 

 

داًؼجْیبى ّ  ػْاهل هْثز ثز ارسػیبثی اطبتیذ اس دیذگبٍ 32

 ارتجبط آى ثب ّضؼیت تحـیلی) پذیزع چبپ(

 

 

 

هجلَ  ------- 6838

تْطؼَ 

آهْسع 

جٌذی 

 ػبُپْر

ISC   ًٍْیظٌذ

 هظئْل

 

چٌذ  ثزرطی ارتجبط ػبخؾ ُبی کوی ّ کیفی آسهْى ُبی 33

گشیٌَ ای ارتقبء دطتیبری تخــی پشػکی داًؼگبٍ ػلْم 

 1391پشػکی کزهبًؼبٍ در طبل 

 فـلٌبهَ ------- 6838

 ػلوی

 پژُّؼی

 تحقیقبت

 در ثبلیٌی

 ػلْم

 پیزاپشػکی

ISC   ًٍْیظٌذ

 اّل

مقالات%20پورمیرزا/25.pdf
مقالات%20پورمیرزا/25.pdf
مقالات%20پورمیرزا/26.pdf
مقالات%20پورمیرزا/26.pdf
مقالات%20پورمیرزا/27.pdf
مقالات%20پورمیرزا/27.pdf
مقالات%20پورمیرزا/28.pdf
مقالات%20پورمیرزا/28.pdf
مقالات%20پورمیرزا/29%20.pdf
مقالات%20پورمیرزا/29%20.pdf
مقالات%20پورمیرزا/30.pdf
مقالات%20پورمیرزا/30.pdf
مقالات%20پورمیرزا/31
مقالات%20پورمیرزا/31
مقالات%20پورمیرزا/32.JPG
مقالات%20پورمیرزا/32.JPG
مقالات%20پورمیرزا/33.JPG
مقالات%20پورمیرزا/33.JPG
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 ترجمه و تالیف کتاب : -9  

 

 ردیف

 

 تالیفات                     

 سال

 تالیف

 

 

 ترجمه ها               

سال  

 ترجمه

 

 ه در پرستاریژهای وی مبانی مراقبت 1

 (40/11 امتیاز )

 1074 (1 امتیاز) بیمار بالینی آموزش به 1023

9 

 

 پرستاری مراقبت ویژه آزمون جامع

 (82/1 امتیاز) 

 1073 (87/7 امتیاز) ICUویژه در  مراقبت های 1021

  مکانیکی حمایتی         راهنمای تنفس 0

 (7 متیازا) 

1380 

 

 

 

 

انتقال در  درمان ، مراقبت و راهنمای 4

  فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی

 ) زیر چاپ(

1020   

 

 : اختراع -9

 مرجع تایید کننده عنوان اختراع                             ردیف

در بیماران دارای  پالک های طعم دهنده دهانی طراحی و ساخت 8

 لوله تراشه 

 اسناد کشور به سازمان ثبت

 86898شماره:

 80/00/8860تاریخ:

 

 مجالت پژوهشی داخل کشور پایان نامه/ طرح درس/ داوری -7

نام مجله                                        ردیف  تعداد داوری 

مجله علمی پژوهشی بهبود/ مجله دانشگاه علوم پزشکی  1

 کرمانشاه

 هشت مورد

مجله  علمی پژوهشی مرکز مطالعات و توسعه اموزش پزشکی   9

 یزد

 دو مورد

 یک مورد یافتهدانشگاه لرستان/   پژوهشی علمی  مجله 0

        

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/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/تصویر%20کتاب%20ها/راهنمای%20سریع%20فوریت%20ها.jpg
مقالات%20پورمیرزا/اختراع/پوستراختراع_.pdf
مقالات%20پورمیرزا/اختراع/پوستراختراع_.pdf
مقالات%20پورمیرزا/اختراع/گواهی%20ثبت%20اختراع.JPG
مقالات%20پورمیرزا/اختراع/گواهی%20ثبت%20اختراع.JPG
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4 Educational Research in Medical Sciences سه مورد 

 نوزده مورد تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی  7

 صد و سی و دو  مورد داوری طرح درس اعضاء هیات علمی دانشگاه کرمانشاه 7

 نه مورد داوری پروپوزال طرح تقیقاتی / گزارش نهایی  8

 چهار مورد داور خارجی جلسه دفاع پایان نامه کارشناس ارشد پرستاری 7

 دانشگاه علمی هیات اعضاءداور مستندات دانش پژوهی  2

 کرمانشاه

 یازده مورد

 دو مورد داور ارزیابی درونی گروه قلب و رادیولوژی 13

 موردیک  داوری کتاب مداخالت پرستاری در کاردیولوژی مداخله ای 11

   

 :ها سخنرانی -8

                                                            ردیف

 عنوان 

 تاریخ نوع  محل                  

تمرینات  ویدیویی  آموزش از  بررسی نقش استفاده 8

بعد از اعمال تنفسی بر پیشگیری از عوارض تنفسی 

 جراحی قلب

دومین کنگره مراقبت های 

پرستاری و مامایی دانشگاه 

  علوم پزشکی ایران

 کنگره ملی

 

8818 

یادگیری مددجویان بعد از اعمال  بررسی فعالیت های 0

 جراحی پیوند عروق کرونر

چهاردهمین کنگره انجمن قلب 

کاری و عروق ایران با هم

 انجمن قلب بریتانیا

کنگره بین 

 المللی

 

8818 

مراقبت پرستاری تخصصی از بیمار  گزارش یک مورد 8

 دارای کمک دهنده بطن 

چهاردهمین کنگره انجمن قلب 

و عروق ایران با همکاری 

 انجمن قلب بریتانیا

 بین کنگره

 المللی

 

8818 

پرستاری ویژه ارائه شده به  گزارش از مراقبت های 9

یک بیمار تعویض دریچه ای میترال دارای دستگاه 

 کمک دهنده بطن چپ

مین کنگره بین المللی هفت

  جراحان قلب ایران

 بین کنگره

 المللی

8818 

تمرینات تنفسی قبل از عمل  بررسی تاثیر آموزش 9

جراحی بر میزان بروز آتلکتازی پس از عما جراحی 

 پیوند عروق کرونر

سیزدهمین کنگره انجمن قلب و 

عروق ایران با همکاری انجمن 

 قلب بریتانیا

 بین کنگره

 المللی

 

8818 

قلب  انجمنکنگره شانزدهمین  مراجعین در قلبي بیماري هاي ساز خطر عوامل بررسي 8

ایران با همکاری و عروق 

 8818 بین کنگره

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/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/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/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
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 المللی  انجمن قلب آمریکا 18درسال کرمانشاه شهر وعروق قلب مراکز

از تشک مواج در پیشگیری از  بررسی تاثیر استفاده 8

-Interaزخم های فشاری حین عمل جراحی 

operative بیماران جراحی قلب باز 

دهمین کنگره انجمن قلب پانز

با همکاری انجمن قلب  ایران

 فرانسه

 

 بین کنگره

 المللی

0009 

چهارمین کنگره بین المللی   تغذیه ای بیماران بستری در بخش قلب بررسی عادات 1

 انجمن جراحان قلب ایران

 

 بین کنگره

 المللی

0009 

 آموزي کار آموزشي اهداف به دستیابي میزان بررسي 6

 پرستاري دانشجویان دیدگاه از ویژه هاي مراقبت بخش

سراسری مراقبت های همایش 

 ویژه کرمانشاه

 همایش

 سراسری

 

8860 

مروری بر تغییرات اساسی در پروتکل احیائ قلبی و  80

 ریوی مغزی پیشرفته

همایش سراسری مراقبت های 

 کرمانشاهویژه  

همایش 

 سراسری 

8860 

 از کرمانشاه پزشکی های فوریت پرسنل دانش میزان 88

 شغلی مواجهه از ناشی عفونتهای کنترل استانداردهای

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 پزشکی از  88

 اصول کنترل عفونت 

همایش سراسری عفونت های 

 بیمارستانی

 کرمانشاه

همایش 

 سراسری 

8816 

 علمی هیات اعضاء ای گزینه چند های آزمون تحلیل 89

 کرمانشاه پزشکی علوم دانشگاه پیراپزشکی دانشکده

16-11 

سمینار سراسری آموزش علوم 

 سنندجپزشکی 

همایش 

 سراسری 

8816 

 بحران کمیته عملکرد از پرستاران دانش میزان بررسي 89

 کرمانشاه شهر درماني آموزشي مراکز در

همایش سراسرس فوریت های 

 کرمانشاهپزشکی 

همایش 

 سراسری 

8811 

بررسی تاثیر آموزش رایانه ای تفسیر دیس ریتمی های  88

 پزشکیقلبی در دانشجویان رشته فوریت های 

همایش سراسرس فوریت های 

 کرمانشاهپزشکی 

همایش 

 سراسری 

8811 

88 satisfaction of medical student from 

achieving to educational aims in clinical 

training 

Asian Integrative 

Medical Conference 

2010 11-9 August 2010  

Bangkok Thailand 

همایش 

 سراسری 

 0080 

بررسی میزان آگاهی پرستاران از رفتار با بیماران  81

 مبتال به سرطان در مرحله انتهایی  زندگی

سراسری پرستاری در  همایش

 کرمانشاه بیماری های خاص 

همایش 

 سراسری 

8819 

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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 :تجارب حرفه ای در رشته مربوطه -1

 مؤسسه رشته عنوان  )درجه(
تاریخ اخذ 

 مدرك

  کارشناس ارشد           
 

پزشکی دانشگاه علوم  آموزش داخلی و جراحی در پرستاری 
  تهران

8810 

   کارشناس 
 

دانشگاه علوم پزشکی  پرستاری
 کرمانشاه 

8880 

 

 محل خدمت مالحظات

 تاریخ جمع مدت

 سمت
مرتبه 

 دانشگاهي
 تمام وقت یا 

 پاره وقت

نوع 
 استخدام
-رسمي
 پیماني

 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

مرکز  سرباز   مسئول  88/ 0/6 0/6/88 0 - پرستار  تمام وقت پرستار

انواع روش های برنامه ریزی پرسنل در بخش های  86

 ویژه

همایش مدیریت و برنامه ریزی 

 بیمارستانی . کرمانشاه

همایش 

 سراسری 

8818 

همایش مراقبت های جامع  پرورش تفکر انتقادی در در پرستاران بخش ویژه 00

 پرستاری در بخش های ویژه

همایش 

 سراسری 

8810 

. همایش آموزش به مددجو تجربه ساخت یک فیلم در زمینه آموزش به مددجو 08

 کرمانشاه

همایش 

 سراسری 

8818 

همایش سراسری پرستاری  مراجعه کننده به اورزانس.بررسی نیازهای بیماران  00

اورژانس .سازمان تامین 

 تهراناجتماعی. 

همایش 

 سراسری 

8886 

اولین همایش سراسری مراقبت  نیازهای مراقبتی بیماران در منزل 08

 . قزویندر منزل

همایش 

 سراسری 

8886 

بررسی میزان آگاهی پرستاران از رفتار با بیماران  09

 به سرطان در مرحله انتهایی  زندگیمبتال 

سراسری پرستاری در  همایش

 کرمانشاه بیماری های خاص 

همایش 

 سراسری 

8819 

09     

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
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بهداشتی 
درمانی میان 

راهان و 
 بیستون

مشمول  درمانگاه
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 وایزر  0/9/8819 8/0/8818 8 1
 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 بین كشوري، دانشگاهي،) فرهنگی آموزشي جوایز كسب-6 

 اهدا مرجع   نوع          عنوان                                         ردیف

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

 آوری

در ازمون کارشناسی ارشد  0 در سهمیه و رتبه 8کسب رتبه  9

 8881 سالدر پرستاری 

دبیرخانه شورای آموزش  کارشناسی ارشدکارنامه 

 علوم پایه پزشکی

رشته های  فرآیند ارتقاء طراحی آزمون های ارتقا دستیاری 4

تخصصی پزشکی از نظر کمی و کیفی در گروه های آموزش 

 8811بالینی در سال 

موزشی در آفرآیند برتر 

 16سطح دانشگاه در سال 

در سومین جشنواره شهید 

 مطهری

 علوم پزشکی کرمانشاه

 علوم پزشکی کرمانشاه پژوهشگر برتر 8860دانشگاه علوم پزشکی سال  پژوهشگر برتر 7

 علوم پزشکی کرمانشاه انتخاب پژوهشگر برتر به مبلغ دو میلیون لایر  گرانت پژوهشی 7

 علوم پزشکی کرمانشاه پژوهشگر برتر 8868علوم پزشکی سال  پژوهشگر برتر دانشگاه 8

 علوم پزشکی کرمانشاه انتخاب پژوهشگر برتر مبلغ دوو نیم  میلیون لایر  به گرانت پژوهشی 7

 علوم پزشکی کرمانشاه پژوهشگر برتر 8860دانشگاه علوم پزشکی سال  پژوهشگر برتر 2

 علوم پزشکی کرمانشاه نمونهپژوهشگر  8869دانشگاه علوم پزشکی سال  نمونهپژوهشگر 13

 علوم پزشکی کرمانشاه استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکی استاد نمونه 11

آزمون های برگزار شده در  فرآیند مقایسه کمی و کیفی  19

دانشکده بهداشت ، پیراپزشکی و پرستاری و مامایی سال 

8811 

فرآیند برتر آموزشی در 

 16دانشگاه در سال سطح 

در سومین جشنواره شهید 

 مطهری

 علوم پزشکی کرمانشاه

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
مقالات%20پورمیرزا/جوایز%20و%20مقام%20ها/پژوهشگر%20برتر92.JPG
مقالات%20پورمیرزا/جوایز%20و%20مقام%20ها/استادنمونه.JPG
مقالات%20پورمیرزا/جوایز%20و%20مقام%20ها/استادنمونه.JPG
مقالات%20پورمیرزا/جوایز%20و%20مقام%20ها/فرآیند%2089%20طراحی%20آزمون.JPG
مقالات%20پورمیرزا/جوایز%20و%20مقام%20ها/فرآیند%2089%20طراحی%20آزمون.JPG
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و کیفی  آزمون های  ارتقاء دستیاری  ارتقاء فرآیند تحلیل کمی 10

8811 

فرآیند برتر آموزشی در 

 11سال سطح دانشگاه در 

در دومین جشنواره شهید 

 مطهری

 علوم پزشکی کرمانشاه

شده امداد در آب در دروس  استفاده از محیط شبیه سازی 14

فوریت های محیطی و نقل و انتقال دانشجویان فوریت های 

 پزشکی کرمانشاه 

فرآیند مطلوب  آموزشی 

در سطح دانشگاه در سال 

در ششمین جشنواره  68

 شهید مطهری

 علوم پزشکی کرمانشاه

در سال  8/8 امتیاز با  آموزشی پژوهی کسب امتیاز دانش 17

8816 

معاونت اموزشی دانشگاه 

 علوم پزشکی کرمانشاه

 پزشکی علوم دانشگاه

 کرمانشاه

بهره برداری و فعال سازی واحد آنالیز آزمون مرکز  88

وتوسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مطالعات 

 8818 وبا نصب نرم افزار آنالیز ازمون یگانه کرمانشاه

مرکز مطالعات وتوسعه 

آموزش پزشکی 

دانشگاه علوم پزشکی 

 کرمانشاه

 پزشکی علوم دانشگاه

 کرمانشاه

 دانشجویان توسط اساتید ارزشیابی سازی فعال و برداری بهره 18

 دانشگاه پزشکی آموزش وتوسعه مطالعات مرکز در وب تحت

 8860 کرمانشاه پزشکی علوم

مرکز مطالعات وتوسعه 

آموزش پزشکی 

دانشگاه علوم پزشکی 

 کرمانشاه

 پزشکی علوم دانشگاه

 کرمانشاه

 جمعیاااااتسااااااعت  800 08/88/8818دوره مربیگری امداد و کمکهای اولیه  17

 کرمانشاه احمر هالل

جمعیاااااات هااااااالل احماااااار 

 کرمانشاه

 هااالل جمعیااتساااعت  1 دوره امدادو کمک های اولیه همگانی  12

 کرمانشاه احمر

جمعیاااااات هااااااالل احماااااار 

 کرمانشاه

نهاد نمایندگی مقام معظم  ساعت 89 دوره اصول تعلیم و تربیت و معرفت شناسی 93

 علوم دانشگاهرهبری 

 کرمانشاه پزشکی

نهاد نمایندگی مقام معظم  ساعت 90 دوره معرفت افزایی اساتید دانشگاه علوم پزشکی 91

 علوم دانشگاهرهبری 

 کرمانشاه پزشکی

سازمان مدیریت و برنامه  ساعت ICDL  880دوره  00

 ریزی کشور

شرکت در جشنواره منطقه ای نواوری و شکوفایی زاگرس در  08

 60شهریور 

ستاد برگزاری جشنواره  ارزیابی اختراع  

منطقه ای نوآوری و 

 شکوفایی زاگرس

تهیه فیلم آموزشی معرفی یک مورد مراقبت پرستاری از  09

 8819در سال  VADدستگاه 

سمعی و بصری دانشگاه  فعالیت دانش پژوهی

دانشگاه علوم پزشکی 

 کرمانشاه

 دانشگاه بصری و سمعی پژوهی دانش فعالیت 8818 سال تنفسی در آموزش تمرینات آموزشی فیلم تهیه 09

 پزشکی علوم دانشگاه

 کرمانشاه

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
مقالات%20پورمیرزا/جوایز%20و%20مقام%20ها/جشنواره%20زاگرس.JPG
مقالات%20پورمیرزا/جوایز%20و%20مقام%20ها/جشنواره%20زاگرس.JPG
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معاونت تحقیقات و فن  ساعت  80 دوره روش تحقیق پیشرفته ) طراحی مطالعه( 08

اوری دانشگاه علوم 

 پزشکی کرمانشاه

مدیریت حوادث و مرکز  ساعت 88 دوره آموزشی ویژه مدرسین رشته فوریت های پزشکی  08

 فوریت های پزشکی

معاونت تحقیقات و فن  ساعت  80 دوره روش تحقیق تکمیلی 01

اوری دانشگاه علوم 

 پزشکی کرمانشاه

معاونت تحقیقات و فن  ساعت 80 دوره روش تحقیق مقدماتی 06

اوری دانشگاه علوم 

 پزشکی کرمانشاه

استانی نهاد  شورای 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 های  عضو کمیته علمی  80

 ویژه

دانشکده پیراپزشکی 

دانشگاه علوم پزشکی 

 کرمانشاه

همایش بیمارستان  عضو کمیته علمی  88

 بیمارستان فردا -امروز

دانشگاه علوم پزشکی 

کرمانشاه بیمارستان امام 

 رضا

همایش سراسری  عضو کمیته علمی  89

 سالمندان

دانشکده پرستاری و 

مامایی  دانشگاه علوم 

 پزشکی کرمانشاه

چهاردهمین کنگره بین  عضو کمیته علمی  89

 ایرانالمللی انجمن قلب 

 رئیس انجمن قلب ایران 

همایش کشوری ارتقاء  عضو کمیته علمی  88

 سالمت جوانان

دانشکده پرستاری و 

مامایی  دانشگاه علوم 

 پزشکی کرمانشاه

پیشنهاد پذیرفته شده ارتقاء بهره وری در سیستم  88

 8810تجهیزات پزشکی 
برتر در سطح  پیشنهاد

 دانشگاه

معاونت پشتیبانی 

علوم پزشکی دانشگاه 

 کرمانشاه
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ارتقاء فرآیند استفاده از الگوی دانشجو محود در  81

 8810کارآموزی پرستاری 
 ارتقاء فرآیند

 دانشگاهمعاونت درمان 

 کرمانشاه پزشکی علوم

نقشه کشی مفهومی جهت ارتقاء یادگیری کارآموزان  86

 8810پرستاری 
 ارتقاء فرآیند

 دانشگاه معاونت درمان

 کرمانشاه پزشکی علوم

 ICU 8810گزارش نویسی در  90

 
 ارتقاء فرآیند

 دانشگاه معاونت درمان

 کرمانشاه پزشکی علوم

 8810آموزش تصویری احیاء قلبی ریوی  41
 ارتقاء فرآیند

 دانشگاه معاونت درمان

 کرمانشاه پزشکی علوم

 8810آموزش مددجو قبل از اعمال جراحی  49
 ارتقاء فرآیند

 دانشگاه معاونت درمان

 کرمانشاه پزشکی علوم

 معاونت درمان ارتقاء فرآیند         8810کاهش زخم فشاری بعد از اعمال جراحی  40

شرکت در ماموریت برون مرزی انتقال مجروحین از  44

 عراق
 تشویقی

جمعیت هالل احمر استان 

 کرمانشاه

    

 

 اجرایی و مدیریت سوابق-80

 مقام صادر کننده تا تاریخ   از تاریخ عنوان                                        ردیف

رئیس دانشگاه علوم پزشکی  تاکنون 8/4/21 عضو شورای پژوهشی دانشگاه  علوم پزشکی کرمانشاه 1

 کرمانشاه

 مسئول واحد ارزشیابی مرکز مطالعات و توسعه آموزش 9

 علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 دانشگاهمعاونت اموزشی   93/19/23 11/13/72

 کرمانشاه پزشکی علوم

پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی  مدیر پژوهشی دانشکده 0

 کرمانشاه

 پیراپزشکی دانشکده رئیس تاکنون 91/0/21

 آموزش توسعه و مطالعات مرکز ارزشیابی عضو کمیته 4

 کرمانشاه پزشکی علوم دانشگاه پزشکی علوم

 و مطالعات مرکز رئیس تاکنون 8/7/78

 پزشکی علوم آموزش توسعه

 پزشکی علوم دانشگاه

 کرمانشاه

 و مطالعات مرکز برنامه ریزی اموزشی عضو کمیته 7

 پزشکی علوم دانشگاه پزشکی علوم آموزش توسعه

 کرمانشاه

 و مطالعات مرکز رئیس تاکنون 03/7/72

 پزشکی علوم آموزش توسعه

 پزشکی علوم دانشگاه

 کرمانشاه

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/ابلاغ%20مدیر%20پژوهشی.JPG
مقالات%20پورمیرزا/جوایز%20و%20مقام%20ها/ابلاغ%20مدیر%20پژوهشی.JPG
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 و مطالعات مرکز آموزش هیات علمی عضو کمیته 7

 پزشکی علوم دانشگاه پزشکی علوم آموزش توسعه

 کرمانشاه

 و مطالعات مرکز رئیس 4/7/21 92/7/72

 پزشکی علوم آموزش توسعه

 پزشکی علوم دانشگاه

 کرمانشاه

 مرکز ارزیابی درونی و اعتبار بخشی عضو کمیته 8

 علوم دانشگاه پزشکی علوم آموزش توسعه و مطالعات

 کرمانشاه پزشکی

 و مطالعات مرکز رئیس تاکنون 98/0/77

 پزشکی علوم آموزش توسعه

 پزشکی علوم دانشگاه

 کرمانشاه

 و مطالعات مرکز پژوهش در اموزش کمیته عضو 7

 پزشکی علوم دانشگاه پزشکی علوم آموزش توسعه

 کرمانشاه

 و مطالعات مرکز رئیس 4/9/20 2/8/21

 پزشکی علوم آموزش توسعه

 پزشکی علوم دانشگاه

 کرمانشاه

عضو شورای  پژوهشی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه  2

 علوم پزشکی کرمانشاه

 پیراپزشکی دانشکده رئیس تاکنون 11/7/23

 پزشکی علوم دانشگاه

 کرمانشاه

علوم عضو کمیته ارزشیابی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه  13

 پزشکی کرمانشاه

 پیراپزشکی دانشکده رئیس تاکنون 90/19/77

 پزشکی علوم دانشگاه

 کرمانشاه

عضو کمیته ارزشیابی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم  11

 پزشکی کرمانشاه

 پیراپزشکی دانشکده رئیس تاکنون 90/19/77

 پزشکی علوم دانشگاه

 کرمانشاه

آنالیز آزمون های فرعی و تخصصی  مسئول کمیته 19

 توسعه و مطالعات مرکز دانشگاه علوم پزشکی علمی

 کرمانشاه پزشکی علوم دانشگاه پزشکی علوم آموزش

 و مطالعات مرکز رئیس تاکنون 99/7/23

 پزشکی علوم آموزش توسعه

 پزشکی علوم دانشگاه

 کرمانشاه

 مرکزارزیابی آزمون های دانشجویی  کمیته عضو 10

 علوم دانشگاه پزشکی علوم آموزش توسعه و مطالعات

 کرمانشاه پزشکی

 و مطالعات مرکز رئیس تاکنون 98/0/77

 پزشکی علوم آموزش توسعه

 پزشکی علوم دانشگاه

 کرمانشاه

مسئول آموزش و عضو شورا پایگاه مقاومت بسیج  14

 امام حسین)ع( 0کارمندی منطقه 

 بسیج مقاومت پایگاهفرمانده  9/0/72 1/1/77

 امام 0 منطقه کارمندی

بیمارستان امام  (ع)حسین

 ضار

مسئول آموزش و عضو شورا پایگاه مقاومت بسیج  17

 امام حسین)ع( 0کارمندی منطقه 

 بسیج مقاومت پایگاهفرمانده  10/7/77 90/7/74

 امام 0 منطقه کارمندی

 (ع)حسین

رئیس بیمارستان امام  17/1/78 93/19/74 سوپر وایزر آموزش ضمن خدمت م. آ. د امام رضا)ع(  17

 رضا)ع(
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 ها و سمینارها، داخلي و خارجي : ارائه مقاله در كنفرانس  -88
 

 
 

 عنوان مقاله
 

 
 رتبه 
در  
 ارائه

 

 عنوان كنفرانس
 یا همایش

 

 نوع ارائه
 

 

 محل برگزاري
 نام شهر / كشور

 تاریخ ارائه

ارزشیابی استاندارد سازی فرآیندد مددیریت احیداء -1
 ریوی  –قلبی 

دهمددددددددددین گنگددددددددددره  اول
سراسددری تددازه هددای 

 قلب و عروق 

92/0/1078 ایران/تهران  سخنرانی   

بررسی میزان تاثیر آموزش مهارتهای بالینی بدر -9
 توانایی وعملکرد امدادگران بسیجی کرمانشاه

 92/13/1072 ایران/تهران پوستر پرستاری بحران  دوم

بررسددددی فرآینددددد رضددددایت سددددنجی مددددراجعین و -0
 « ع»کارکنان مرکز آموزشی امام رضا

 –بیمارسددتان امددروز  اول
فدددددددددردا چالشدددددددددهای 

 فراوری 

 12/13/1072 ایران / کرمانشاه  سخنرانی 

 امام بیمارستان مدیر 17/1/78 10/4/77 کرمانشاه (ع)رضا امام بیمارستانمدیر شب   18

 (ع)رضا

سرپرستار بخش مراقبت های ویژه جراحی قلب  17

 بیمارستان امام علی )ع( 

 علی امام بیمارستان  رئیس 1/7/70 97/8/73

 (ع)

 علی امام بیمارستان  رئیس 93/19/74 1/7/70 (ع) علی امام بیمارستانسوپر وایزر در گردش   12

 (ع)

 امام بیمارستانسرپرست بخش های مراقبت ویژه   93

 کرمانشاه( ع)رضا

 امام بیمارستان رئیس یکسال 7/4/24

 (ع)رضا

 پیراپزشکی دانشکده رئیس تاکنون 11/19/29 عضو کار گروه پژوهش در اموزش دانشکده پیراپزشکی 91

 پزشکی علوم دانشگاه

 کرمانشاه

مسئول کمیته پژوهشی مرکز اموزشی درمانی شهید  99

 بهشتی کرمانشاه

 شهید  بیمارستان مدیر یکسال 2/19/70

 کرمانشاه بهشتی

معاونت اموزشی بیمارستان  1/9/78 91/9/1077 سرپرست کارشناسان آموزش بیمارستان امام رضا)ع( 99

 امام رضا)ع(

عضویت در تمامی کمیته های بیمارستانی مرکز  90

 اموزشی درمانی امام رضا)ع(

 امام بیمارستان رئیس 1/9/78 97/9/1077

 (ع)رضا

عضویت در تمامی کمیته های بیمارستانی مرکز  94

 اموزشی درمانی امام علی)ع(

 امام بیمارستان رئیس 1/9/74 13/9/1079

 (ع)علی

تحقیقات بالینی در علوم  فصلنامهعضو هیات تحریریه  97

 پیراپزشکی

 رئیس دانشکده پیراپزشکی تاکنون 97/13/77
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بررسددی ارتبدداط بددین نگددرش و عملکددرد پرسددنل -2
 کادر درمان 

 

 
 اول

 –بیمارستان امروز 
فردا چالشهای 

 فراوری 

 12/13/1072 ایران / کرمانشاه  پوستر

بررسدددی میدددزان عفونتهدددای ناشدددی از مراقبتهدددای -5
 بهداشتی 

 

 
نفدددددددددر 

 سوم

 –بیمارستان امروز 
فردا چالشهای 

 فراوری 

 12/13/1072 ایران / کرمانشاه  سخنرانی 

بررسی مزن تداثیر آمدوزش مهارتهدای بدالینی بدر -7
 توانایی مدیریت 

 –بیمارستان امروز  دوم
فردا چالشهای 

 فراوری 

 12/13/1072 ایران / کرمانشاه  پوستر

 Hisمتاآنالیز سیستم بیمارستانی -8
 

 
 دوم

 –بیمارستان امروز 
فردا چالشهای 

 فراوری 

 12/13/1072 ایران / کرمانشاه  سخنرانی 

بررسی مقایسده ای میدزان رعایدت اسدتانداردهای -7
 مراقبتی 

 

 
نفدددددددددر 
 دوم  

 –بیمارستان امروز 
فردا چالشهای 

 فراوری 

 12/13/1072 ایران / کرمانشاه  سخنرانی 

بررسددی سددطح آگدداهی پرسددتاران از آمددوزش بدده -2
 مددجویان بخشهای ویژه 

همدددددایش منطقددددده ای  اول
مهارتهددای پرسددتاری 

 ویژه 

ایران / مسجد  سخنرانی 
 سلیمان 

90/7/1072 

بررسددی میددزان آگدداهی پرسددتاران از رفتددار بددا -13
 بیماران مبتال به سرطان در مرحله انتهای زندگی 

همدددددایش سراسدددددری  اول
مراقبتهددای پرسددتاری 

 در بیماری خاص

 13/0/1072 کرمانشاه  سخنرانی 

ارزیابی ارزشدهای بدالینی )پدایش  یدر تهداجمی -11
برون ده قلبی برپدی آمددهای بعددازاعمال جراحدی ، 

 پیوند عروق ، کرونر 

اولددددین کنگددددره بددددین  سوم
المللددددددی مراقبتهددددددای 

 ویژه پزشکی 

 1073بهمن  5تا9 شیراز پوستر

بررسدددی از اسدددتفاده از موسدددیقی درمدددانی بدددر -19
پیوندد عدروق ، معیارهای گازهای خونی ، بیمداران 

کرونر بیمارستان امدام علدی )ع( کرمانشداه در سدال 
1073 

اولددددین کنگددددره بددددین  دوم
المللددددددی مراقبتهددددددای 

 ویژه پزشکی

 1073بهمن  5تا9 شیراز پوستر

گزارش از مراقبتهای پرسدتاری بیمدار تعدوی  -10
دریچدده میتددرال دارای دسددتگاه کمددک دهنددده دریچدده 

 قلب

هفتنمددددددددین کنگددددددددره  اول
هددای  سراسددری تددازه
 قلب و عروق

 98/0/1072، 93 تهران سخنرانی

تجربه ساخت فیلم آموزشی برای مدددجویان در -14
 زمینه تمرینات تنفسی 

همدددددددددایش اسدددددددددتانی  اول
 آموزش به مددجویان 

 95،92/9/1071 کرمانشاه سخنرانی

عملدی  CPRبررسی مقایسه ای تأثیر آمدوزش -17
به طریق ویدئو و سخنرانی در پرستاران شدا ل در 

 کرمانشاه 

همدددددددددایش اسدددددددددتانی  اول
 آموزش به مددجویان

 95،92/9/1071 کرمانشاه سخنرانی

بررسددی عمددل پددجیرش مجدددد بیمدداران مبددتال بدده -17
نارسددائی احتقددانی قلددب در مرکددز آموزشددی درمددانی 

 امام رضا)ع(

نهمددددددددددین گنگددددددددددره  اول
سراسددری تددازه هددای 

 قلب و عروق 

 01/0/1072 تهران سخنرانی

بررسددی نقدداط قددوت و ضددعف آمددوزش امددداد و -18
نجدددات از دیددددگاه کدددارآموزان دروه هدددای امدددداد و 

 نجات کرمانشاه 

سدددومین کنگدددره بدددین  اول
المللددددددددی بهداشددددددددت 
درمدددددان و مددددددیریت 

 بحران 

 90،91/2/1075 تهران پوستر

تمریندات تنفسدی بدر میدزان بدروز  بررسی تأثیر-17
 عفونتهای ریوی پس از اعمال جراحی قلب باز

دومدددددددددین همدددددددددایش  اول
سراسددری مراقبتهددای 
 پرستاری و مامایی 

 10،19/19/1071 کرمانشاه پوستر
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 پرورش تفکر انتقادی در پرستاران بخش ویژه -12
 

 
 اول

همددددایش مراقبتهدددددای 
جدددامع پرسدددتاری در 

 بخش های ویژه 

 03،92/8/1079 کرمانشاه سخنرانی

بررسی یکسداله عدوار  پدس از جراحدی قلدب -93
 باز کرمانشاه 

 

 
 اول

همایش مراقبتهای 
جامع پرستاری در 
 بخش های ویژه 

 03،92/8/1079 کرمانشاه پوستر

روش گددزارش نویسددی اسددتاندارد جهددت بخددش -91
 ویژه جهت بخش ویژه جراحی قلب

همایش مراقبتهای  دوم
جامع پرستاری در 
 بخش های ویژه 

 03،92/8/1079 کرمانشاه پوستر

 ایمنی در بخش ویژه -99
 

 
 چهارم

همایش مراقبتهای 
جامع پرستاری در 
 بخش های ویژه 

 03،92/8/1079 کرمانشاه پوستر

 

 
 

 

 عنوان مقاله
 

 
 رتبه 

 در  ارائه
 

 عنوان كنفرانس
 یا همایش

 

 نوع ارائه       
 

 

 محل برگزاري
 نام شهر / كشور

 تاریخ ارائه

آماده سازی پرستاران -90
بیمارستانی بخش جهت حرکت 
از بیمارستان به مراقبت جامعه 

 محور 

 دوم
اولین همایش سراسری 
 مراقبت در منزل 

13،2/7/1082 قزوین پوستر  

بررسی ضرورت استفاده -94
از تجهیزات تخصصی در 
اعمال جراحی قلب در مرکز 
تحقیقاتی آموزش درمانی امام 

 علی )ع( 

 سوم
اولین همایش سراسری 
 مراقبتهای جراحی

13/19/1082 قزوین سخنرانی  

ارزشیابی مهارت ثبت -97
پرونده های بالینی در 

دانشجویان مقاطع گروه پزشکی 
بیمارستان امام رضا )ع( 

 کرمانشاه 

 
 دوم

پژوهش در آموزش 
 پرستاری ، مامایی و 

 پیراپزشکی 
98،97/4/1077 کرمانشاه پوستر  

بررسی نقش استفاده از -97
آموزش وییدئوئی تمرینات 

تنفسی بر پیشگیری زا عوار  
تنفسی بعد از اعمال جراحی 

 قلب 

 اول
دومین کنگره 
مراقبتهای 

 پرستاری،مامایی
03،97/11/1071 دانشگاه ایران –تهران  سخنرانی  

بررسی روند درمان تاکی -98
کاردی بطن در بیماران 
 نارسائی احتقانی قلب 

 اول
اولین کنگره نارسایی 

 قلب ایران 
11،2/19/1077 تهران پوستر  

بررسی باورهای پایور -97
پرستاری در زمینه جراحی 

HIS  

 اول
 

همایش کشوری 
 بیمارستان و فن آوری 

 اطالعات 
 سخنرانی

 کرمانشاه
17 ،18/19/1074  

بررسی مشکالت پرستاران -92
 HISدر سازماندهی  برنامه 

 
 دوم

همایش کشوری 
 بیمارستان و فن آوری 

 اطالعات
 پوستر

 کرمانشاه
17 ،18/19/1074  
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نیازهای آموزشی در -03
 بیماران پیوند کلیه 

 اول
نهمین کنگره 

 نفرولوژی ایران 
 سخنرانی

 تهران
03 ،97/1/1074  

استرس و کیفیت زندگی -01
 پس از پیوند کلیه 

 دوم
نهمین کنگره 

 نفرولوزی ایران 
 پوستر

 تهران
03 ،97/1/1074  

بررسی فعالیتهای یادگیری -09
مددجویان پس از اعمال جراحی 

 عروق و کرونر
 اول

چهاردهمین کنگره 
 انجمن قلب و عروق

 سخنرانی
 تهران

7 ،0/2/1070  

گزارش یک مورد مراقبت -00
  VIDپرستاری تخصصی 

 اول
چهاردهمین کنگره قلب 

 و عروق 
 تهران پوستر

7 ،0/2/1070  

بررسی میزان شناخت نسل -04
سوم انقالب اسالمی از استقامت 
سیاسی حضرت امام خمینی 

 « ره»

 همایش پیامبر اعظم  اول

 تهران پوستر

1077تیر   

بررسی عوامل موثر بر -07
نتایج تست ورزش مراجعین 
بیمارستان شهید بهشتی 

 کرمانشاه 

 دوم
چهاردهمین کنگره بین 
المللی انچمن جراحان 

 قلب ایران 

 تهران پوستر

1077تیر   

بررسی تأثیر عوامل -07
خطرساز بیماریهای قلبی به 
طول مدت بستری بیماران 

مراجعه کننده بیمارستان شهید 
 بهشتی کرمانشاه 

چهاردهمین          اول
کنگره بین المللی   

انچمن    جراحان قلب 
 ایران 

 تهران پوستر

97 ،97/7/1074  

مقایسه دو روش آموزش -08
کالسیک و مبتنی بر شکل 
آموزش کارآموزان پرستاری 

 بخش ویژه 

چهاردهمین کنگره      دوم
بین المللی انچمن     
 جراحان قلب ایران 

 97/7/1074، 97 تهران پوستر

بررسی خصوصیات دو -07
موگرافیک زنان مبتال به دیابت 
 یر وابسته به انسولین بستری 
شده در بیمارستان بهشتی 

 کرمانشاه 

چهاردهمین کنگره بین  سوم
المللی انچمن جراحان 

 قلب ایران 

 97/7/1074، 97 تهران پوستر

بررسی عوار  -02
انفارکتوس میوکارد آنزوستپال  
در مراجعین مرکز قلبی در 

  رب کشور 

چهاردهمین کنگره بین  دوم
المللی انچمن جراحان 

 قلب ایران 

 97/7/1074، 97 تهران پوستر

بررسی عادات تغجیه ای -43
 بیماران بستری در بخش قلب 

چهاردهمین کنگره بین  دوم
المللی انچمن جراحان 

 قلب ایران 

 97/7/1074، 97 تهران پوستر

بررسی اختالالت الگوی -41
خواب در بیماران قلبی مراجعه 
کننده به مرکز شهید بهشتی 

 کرمانشاه 

چهاردهمین کنگره بین  دوم
المللی انچمن جراحان 

 قلب ایران 

 97/7/1074، 97 تهران پوستر

وقایع حین عمل جراحی آیا -49
قلب باز در تشکیل زخم فشاری 

 موثرند ؟

چهاردهمین کنگره بین  دوم
المللی انچمن جراحان 

 قلب ایران 

 97/7/1074، 97 تهران پوستر
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بررسی تأثیر استفاده از -40
تشک مواج در پیشگیری از 
زخمهای فشاری حین عمل 

 جراحی بیماان جراحی قلب باز 

 اول
پانزدهمین کنگره 
انجمن قلب و عروق 

 ایران 

 تهران پوستر

1077پاییز   

بررسی تأثیر استفاده از -44
فشار مثبت انتهای بازمی بر 
میزان بروز آتلکتازی پس از 
 جراحی پیوند عروق کرونر

 دوم
پانزدهمین کنگره 
انجمن قلب و عروق 

 ایران 

 تهران پوستر

1077پاییز   

بررسی بیماری لوسمی -47
 درکودکان 

 چهارم
نوزدهمین همایش بین 
المللی بیماریهای 

 کودکان 

 تهران پوستر
03 ،97/8/1077  

استاندارد سازی نحوه -47
ارزیابی دانشجویان و دستیاران 

 رشته های پزشکی 
 دوم

اولین همایش کشوری 
استاندارد توسعه و 

 سالمت 

 کرمانشاه پوستر
0 ،1/9/1077  

بررسی رضایتمندی 48
دستیاران تخصصی رشته 

پزشکی از امتحان ارتقاء سال 
1078 

 اول
توسعه نظام سالمت و 
 انتظارات فراروی 

 سخنرانی

 کرمانشاه

17 ،14/7/1078  

بررسی مقایسه ای میزان -47
در  Needle Stickموارد 

مرکز آموزشی درمانی امام 
 1077-78در سال « ع»رضا 

توسعه نظام سالمت و  دوم
 انتظارات فراروی 

 14/7/1078، 17 کرمانشاه پوستر

مقایسه اثر بخشی یک -42
 CPRروش نوین در مدیریت 
 کالن بیمارستانها 

توسعه نظام سالمت و  دوم
 انتظارات فراروی 

 14/7/1078، 17 کرمانشاه پوستر

بررسی کیفیت درمان -73
بیماران مبتال به نارسایی قلبی 

« ع»در بیمارستان امام رضا 
 کرمانشاه 

توسعه نظام سالمت و  سوم
 انتظارات فراروی 

 14/7/1078، 17 کرمانشاه پوستر

بررسی انتظارات دانش -71
آموزان دوره متوسطه تحصیلی  
 شهر کرمانشاه در نظام سالمت

توسعه نظام سالمت و  دوم
 سخنرانی انتظارات فراروی 

 14/7/1078، 17 کرمانشاه

بررسی مطابقت الگوی -79
بروز عفونتهای اکتسابی از 
مراقبت بهداشتی در مرکز 

آموزشی درمانی امام رضا )ع( 
با الگوی کشوری و سازمان 

 1078بهداشت جهان در سال 

توسعه نظام سالمت و  دوم
 انتظارات فراروی 

 14/7/1078، 17 کرمانشاه پوستر

بررسی تأثیر در مرکز -70
مهرتهای بالینی بر میزان 

رضایتمندی حرفه ای  کاربران 
 بخش سالمت 

توسعه نظام سالمت و  دوم
 انتظارات فراروی 

 14/7/1078، 17 کرمانشاه پوستر

نقش مدیریت آموزشی کار -52
آمد در دستیابی دانشجویان 
کار  پزشکی به اهداف آموزشی

 اموزی های بالینی

  اول
یازدهمین همایش 
کشوری آموزش 

 پزشکی 

 پوستر
 

 تهران 
 

13-19/9/1072  
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بر  edcتاثیر هدایت -77
ارزیابی طرح درس های ارائه 
شده توسط اساتید دانشگاه علوم 

پزشکی کرمانشاه در سال 
1077 

 

یازدهمین همایش  پنجم
کشوری آموزش 

 پزشکی

 پوستر 
  
 

 

 تهران 
 
 

 

13-19/9/1072  
 
 

 

بررسی مقایسه ای تاثیر -77
آموزش نوار قلب به روش 
رایانهای و سخنرانی در 

دانشجویان رشته فوریت های 
 پزشکی 

 
 اول
 
 
 

 

 
دهمین کنگره کشوری 

 آموزش پزشکی 
 
 

 

 
 پوستر

 
 
 

 

 
 شیراز

 
 
 

 

اردیبهشت  
1077 
 
 
 

 

مطالعه وتحلیل کمی آزمون -78
های دستیاری دانشگاه علوم 
پزشکی کرمانشاه ومقایسه آن 

 با استاندارد ها

 دوم
 
 

 

دهمین کنگره کشوری 
 آموزش پزشکی
 

 

 پوستر
 
 

 

 شیراز
 
 

 

1077اردیبهشت   
 

مطالعه وتحلیل کیفی آزمون -77
های دستیاری دانشگاه علوم 
پزشکی کرمانشاه ومقایسه آن 

 با استاندارد ها

 دوم
 
 

 

دهمین کنگره کشوری 
 آموزش پزشکی
 

 

 پوستر
 
 

 

 شیراز
 
 

 

1077اردیبهشت   
 

بررسی رضایتمندی -72
دستیاران رشته های تخصصی 

پزشکی از امتحانات 
در دانشگاه  1078ارتقاءسال

 علوم پزشکی کرمانشاه
 

دهمین کنگره کشوری  اول
 آموزش پزشکی
 

 

 پوستر
 
 

 

 شیراز
 
 

 

1077اردیبهشت   
 

بررسی ومقایسه دیدگاه -73
اساتید و دانشجویان پزشکی 

کرمانشاه در مورد اولویت های 
ارزشیابی توانمندی استاد در 

تدریس دروس نظری 
 1078سال

دهمین کنگره کشوری  ششم
 آموزش پزشکی
 

 

 پوستر
 
 

 

 شیراز
 
 

 

1077اردیبهشت   
 

بررسی میزان دانش -71
پرستاران از عملکرد کمیته 
بحران در مراکز آموزشی 

 درمانی شهر کرمانشاه
 

همایش سراسری  اول
 فوریتهای پزشکی

 1077مهر  97-03 کرمانشاه سخنرانی

بررسی تاثیر آموزش -79
رایانه ای تفسیر دیس ریتمی 

های قلبی در دانشجویان رشته 
 فوریتهای پزشکی

همایش سراسری  دوم
 فوریتهای پزشکی

 1077مهر  97-03 کرمانشاه سخنرانی

بررسی میزان آگاهی -70
پرستاران امرکز آموزشی 

رضا کرمانشاه از  درمانی امام
 پدافند  یر عامل

همایش سراسری  دوم
 فوریتهای پزشکی

 1077مهر  97-03 کرمانشاه پوستر
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لزوم استفاده از تکنیسین -74
 فوریتهای پزشکی زن در ایران

همایش سراسری  اول
 فوریتهای پزشکی

 1077مهر  97-03 کرمانشاه سخنرانی

سیستم مدیریت کیفیت و -77
رضایتمندی نقش آن در ارتقاء 

مراجعه کنندگان به مرکز 
آموزشی درمانی شهید فهمیده 

 کرمانشاه

همایش کشوری  چهارم 
توسعه -مدیریت کیفیت
 نظام سالمت 

 1077اسفند  کرمانشاه پوستر 

بررسی تحلیلی میزان -77
آگاهی دانشجویان رشته علوم و 
صنایع  جایی دانشگاه آزاد واحد 
کرمانشاه از مفهوم محصوالت 

  جایی ترا ریخته

همایش منطقه ای  جا  اول
و بیوتکنولوژی 

دانشگاه آزاد اسالمی 
 واحد کرمانشاه

 1077اسفند  14-10 کرمانشاه پوستر

بررسی میزان آگاهی -78
دانشجویان رشته علوم و صنایع 

 جایی دانشگاه آزاد واحد 
کرمانشاه ازدستکاری ژنتیکی 

 محصوالت  جایی

همایش منطقه ای  جا  دوم
و بیوتکنولوژی 

دانشگاه آزاد اسالمی 
 واحد کرمانشاه

 1077اسفند  14-10 کرمانشاه پوستر

میزان دانش پرسنل -77
فوریتهای پزشکی کرمانشاه از 
استاندارد های کنترل عفونت 

 ناشی از مواجهه شغلی

دومین همایش  اول
استاندارد و توسعه 

 سالمت کشور 

 1072اسفند  کرمانشاه سخنرانی 

بررسی جایگاه فرآیند -72
مالقات با بیمار در مدیریت 

 حاکمیت بالینی 

همایش مدیریت  اول
 حاکمیت بالینی

 1072اسفند  کرمانشاه سخنرانی 

بررسی انتظارات مراجعین -83
و کارکنان بیمارستان امام رضا 

)ع( از مفهوم بیمارستان 
 پیشرفته 

همایش مدیریت  اول
 حاکمیت بالینی

 1072اسفند  کرمانشاه پوستر

چاقی وافزایش وزن در -81
ساله مراجعه  9-19کودکان 

 کننده به کلینیک تغجیه 

سومین همایش  چهارم 
سراسری بیماری  دد 

 کودکان 

 1072آجر  اصفحان پوستر

تحلیل آزمون های چند  -89
گزینه ای اعضا هیات علمی 
دانشکده پیراپزشکی کرمانشاه 

 77-72در سال 

سمینار سراسری  اول 
 توسعه آموزش پزشکی 

 1072اسفند  سنندج سخنرانی 

 OSCEبررسی کاربرد -80
در ارزشیابی درس جابجایی و 

حمل مصدوم دانشجویان 
 فوریتهای پزشکی

سمینار سراسری  اول 
 توسعه آموزش پزشکی 

 1072اسفند  سنندج پوستر

آیتم آنالیز آزمون های -84
 دانشکده بهداشت ،پیراپزشکی و

پرستاری و مامایی دانشگاه 
 کرمانشاه

سمینار سراسری  دوم
 توسعه آموزش پزشکی 

 1072اسفند  سنندج پوستر

وضعیت ارزیابی درونی -87
گروه بیهوشی دانشگاه علوم 

 پزشکی کرمانشاه

سمینار سراسری  سوم
 توسعه آموزش پزشکی 

 1072اسفند  سنندج پوستر
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بررسی تاثیر برگزاری -87
طراحی  کارگاه آموزشی

وارزیابی سواالت بر دانش 
اعضاء هیات علمی دانشگاه 

 کرمانشاه

سمینار سراسری  دوم
 توسعه آموزش پزشکی 

 1072اسفند  سنندج پوستر

بررسی میزان آگاهی -88
پرسنل فوریتهای پزشکی از 

اصول کنترل عفونت ناشی از 
 مواجهه شغلی 

 

همایش سراسری  اول
عفونتهای بیمارستانی 

 کرمانشاه 

 1072آبان  کرمانشاه  سخنرانی 

 
کنترل عفونت ناشی از -87

مواجهه شغلی در شرایط پیش 
 بیمارستانی 

همایش سراسری  اول
عفونتهای بیمارستانی 

 کرمانشاه 

 1072آبان  کرمانشاه  پوستر

بررسی میزان آگاهی -82
بانوان مراجعه کننده به کلینیک 
خصوصی در ارتباط با اصول 

 نگهداری مواد  جایی 
 

همایش سراسری  سوم
عفونتهای بیمارستانی 

 کرمانشاه 

 1072آبان  کرمانشاه  پوستر

زباله بیمارستانی و رابطه -73
 آن با عفونتهای بیمارستانی

 

همایش سراسری  سوم
عفونتهای بیمارستانی 

 کرمانشاه 

 1072آبان  کرمانشاه  پوستر

 
رعایت عدالت آموزشی با  -71

 mini-cexاستفاده از روش 
در آموزش کاراموزان بخش 
زنان دانشگاه علوم پزشکی 

 کرمانشاه

دوازدهمین همایش  سوم
کشوری آموزش 

 پزشکی

 1023اردیبهشت  تهران پوستر

79-comparison of ABG 
 values with closed or 
open suction method 

in CABG patients  
 

اولین کنگره بین المللی  چهارم
انجمن بیهوشی قلب 

 ایران

 1023اردیبهشت  تهران پوستر

تاثیر کارگاه یادگیری -70
الکترونیک بر دانش اعضا 
هیات علمی دانشگاه علوم 
پزشکی کرمانشاه در سال 

1072 
 

چهارمین همایش  دوم
کشوری یادگیری 

الکترونیک در علوم 
 پزشکی

 1072بهمن  تبریز  پوستر 

74-satisfaction of 
medical student from 

achiving to 
educational aims in 

clinical training 
77- 
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