
 عکس

 مشخصات فردی-1

 8828203033: کدملی

 کامران: نام فارسی

 Kamran: انگلیسی-نام

 سلیمی: نام خانوادگی

 Salimi:انگلیسی-نام خانوادگی

 23: شماره شناسنامه

 مرد: جنسیت

 20/23/0838: تاریخ تولد

 مربی: مرتبه علمی

 رسمی قطعی: نوع استخدام

 Kamran_salimi0838@yahoo.com: ایمیل

 فوق لیسانس: تحصیلیدرجه 

 هیأت علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه: رشته پژوهشگر

 انگل شناسی: رشته تخصصی

 گروه علوم آزمایشگاهی -دانشکده پیراپزشکی(  گروه/بخش/دانشکده: )محل کار

 28038802823:همراه    83003280: تلفن منزل

 3508320820: کد پستی -آباد، دانشکده پیراپزشکیخیابان دولت  -کرمانشاه(: محل کار)آدرس پستی 

 تحصیالت-2

 تاریخ اخذ مدرک مؤسسه رشته (درجه)عنوان

 0833 دانشگاه اصفهان بهداشت عمومی کاردانی
 0833 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بهداشت عمومی کارشناسی

 0852 دانشگاه تربیت مدرس انگل شناسی پزشکی کارشناسی ارشد

 

 



 سوابق استخدامی-3

 تا تاریخ از تاریخ نام مؤسسه عنوان

 تاکنون 05/3/0850 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه عضو هیأت علمی
    
    

 

 سوابق فعالیتهای اجرایی-4

 با ابالغ از طرف ......تا....... مدت   از محل سمت و نوع فعالیت

 ریاست دانشگاه 3/5/33 02/5/50 و پیراپزشکی دانشکده پرستاری مامایی مدیرگروه علوم آزمایشگاهی
 ریاست دانشکده 02/00/53 3/02/58 دانشکده پرستاری مامایی و پیراپزشکی مدیرگروه رادیولوژی

 ریاست دانشکده 8/2/33 03/3/38 دانشکده پرستاری مامایی و پیراپزشکی سرپرست اداره آموزش
 ریاست دانشکده 02/3/82 3/5/33 دانشکده پیراپزشکی معاونت اداری مالی 

 

 سوابق خدمات آموزشی-5

 :دروس تدریس شده( الف

 ....تا.... مدت  از موسسه محل تدریس مقطع تحصیلی رشته نوع درس عنوان دروس تدریس شده

 علوم آزمایشگاهی نظری وعملی انگل شناسی
کاردانی و 
 کارشناسی

 تاکنون 0850 پ کرمانشاه.دانشگاه ع

 تاکنون 0850 پ کرمانشاه.دانشگاه ع // پرستاری وعملینظری  انگل شناسی
 تاکنون 0850 پ کرمانشاه.دانشگاه ع // اتاق عمل نظری وعملی انگل شناسی
 تاکنون 0850 پ کرمانشاه.دانشگاه ع // مامایی نظری وعملی انگل شناسی

 تاکنون 0850 پ کرمانشاه.دانشگاه ع // بهداشت عمومی نظری وعملی میکروب شناسی
 تاکنون 0850 پ کرمانشاه.دانشگاه ع // بهداشت محیط نظری وعملی پاتوبیولوژی
 تاکنون 0850 پ کرمانشاه.دانشگاه ع // ایبهداشت حرفه نظری وعملی پاتوبیولوژی

 تاکنون 0850 پ کرمانشاه.دانشگاه ع // علوم آزمایشگاهی عملی کارآموزی در عرصه

 

 های آموزشیکارگاه برنامه ریزی و تدریس در( ب

 عنوان کارگاه
 نوع مشارکت

 ................تا ............. تاریخ  از محل برگزاری
 اجرا/برنامه ریزی (موضوع آن)تدریس

 0858 0850 دانشکده اجرا/برنامه ریزی انگل شناسی علوم آزمایشگاهی
      
      
      

 



 سوابق فعالیتهای پژوهشی-6

 طرحهای پژوهشی مصوب( الف

 عنوان طرح
سازمان 

 متبوع
شماره  نوع مشارکت

 طرح
وضعیت 
 مشاور همکار مجری فعلی طرح

مطالعه اپیدمیولوژیک بیماریهای انگلی در مدارس 
 کرمانشاه

 پایان یافته -   * دانشکده

در گونه  Ampcرسی فراوانی بتاکتامازهای تیپبر
 ...های اتروباکتر

 درحال انجام -  *  دانشکده

       
       
       

 

 طرحهای پژوهشی غیرمصوب(ب

 عنوان طرح
 وضعیت فعلی طرح اسامی افراد نوع مشارکت

 مشاور همکار مجری
      
      
      
      
      

 

 چاپ مقاله در مجالت-7

 کد عنوان مجله عنوان مقاله سال اسامی نویسنده 

 0000  اعتقادی و معنوی اورژانسهای روانپزشکیابعاد   کامران سلیمی
 0005  انافیالکسی در بیماران مراجعه کننده به اورژانس  کامران سلیمی
 0882  مدیریت انتقال خون در اورژانس  کامران سلیمی

  کامران سلیمی
بررسی آلودگی باکتریایی در تجهیزات پرتونگاری بخش های 

 کرمانشاهرادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی 
 0320 

 MRI  0322خطر انتشار عفونت در بخش   کامران سلیمی

  کامران سلیمی
در بیماران  Bبررسی رابطه ایمنی زایی واکسن هپاتیت 

 0838در شهر کرمانشاه Cهمودیالیزی مبتال و غیرمبتال به هپاتیت
 0380 

 0823  نقش خانواده در فرآیند مدیریت بحران  کامران سلیمی

  سلیمی کامران
بررسی شیوع ژنهای عامل مقاومت به آنتی بیوتیک های خانواده 

جداشده از بیمارستان بتاالکتام در سویه هیا اسینتوباکتر بومانئی 
 امام رضا تبریز

 0280 



 کد عنوان مجله عنوان مقاله سال اسامی نویسنده 

  کامران سلیمی
بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در سویه های 

 اسینتوباکتربومانئی جداشده از بیمارستان امام رضا تبریز
 0288 

 0282  بررسی مادران باردار بستری در بخش ویژه با معیار آپاچی  کامران سلیمی

  کامران سلیمی
محدودیتها و پیچیدگی های انتقال خون در بیماران بخش مراقبت 

 های ویژه
 0383 

 0833  ویروسها در ایجاد بیماریهای مزمن عصبینقش باکتریها و   کامران سلیمی
 8008  در مراقبت های ویژه Point-of-care testing  کامران سلیمی

  کامران سلیمی
بررسی وضعیت مادران بستری در بخش مراقبتهای ویژه با 

 استفاده از معیار آپاچی
 8033 

  کامران سلیمی
ویژه از بررسی میزان آگاهی پرستاران بخش مراقبت های 

دانشگاه علوم ( ع)پرتونگاری پرتابل در بیمارستان امام رضا
 0882پزشکی کرمانشاه 

 8032 

  کامران سلیمی
تأثیر فعالیتهای ورزشی بر روی برخی از شاخص های سیستم 

 ایمنی در سالمندان
 8333 

  کامران سلیمی
بررسی وضعیت اعمال جراحی برداشتن رحم هیسترکتومی مرتبط 

 0833-0882زایمان در بیمارستانهای شهر کرمانشاهدر سالهایبا 
 3838 

  کامران سلیمی
بررسی اپیدمیولوژیک حوادث ناشی از کار در شاغلین صنایع و 

 0880کارگاهها ی استان کرمانشاه در سال 
 3885 

  کامران سلیمی
( هیستروکتومی)بررسی وضعیت اعمال جراحی برداشتن رحم

بیمارستانهای شهر کرمانشاه در  مرتبط با زایمان در
 0882-0833سالهای

 2323 

 

 :ارائه مقاله در کنفرانس ها و سمینارها، داخلی و خارجی-8

محل برگزاری  نوع ارائه عنوان کنفرانس یا همایش عنوان مقاله
 تاریخ ارائه کشور/داخل شهر

بررسی میزان شیوع انگلهای روده ای 
 در مدارس

 0852مهر کرمانشاه سخنرانی آبکنگره سراسری بهداشت 

 جانشینهای گلبول قرمز خون
همایش سراسری بهداشت و 

 سالمت خون
 0832خرداد کرمانشاه سخنرانی

بررسی نتایج آزمایشات روتین در 
 زنان باردار

همایش سراسری بهداشت و 
 سالمت خون

 0832خرداد کرمانشاه پوستر

 ایمونوپروفیالکسی پرسنل بیمارستان
جامع پرستاری و همایش 

 مامایی
 0832اسفند کرمانشاه سخنرانی

روشهای پیشرفته تشخیصی در همه 
 ....گیر شناسی

اولین همایش جامع پرستاری و 
 مامایی

 0832اسفند کرمانشاه پوستر

 ....خطرات شیفت کاری در پرستاران
اولین همایش جامع پرستاری و 

 مامایی
 0832اسفند کرمانشاه پوستر



 نوع ارائه عنوان کنفرانس یا همایش عنوان مقاله
محل برگزاری 

 تاریخ ارائه کشور/داخل شهر

PTSD در سقط جنین 
سمینار بررسی جامع ابعاد 

 سقط در ایران
 0830اسفند کرمانشاه پوستر

نقش وسایل کمک تنفسی در ایجاد 
 ...پنومونی

 0830اسفند کرمانشاه پوستر دومین همایش جامع پرستاری

نوین در غربالگری استراتژی 
 ....آزمایشگاهی

همایش سراسری مراقبتهای 
 پرستاری

 0830آذر کرمانشاه سخنرانی

بررسی تأثیر سایمیتیدین بر فعالیت 
 .....کموتاکسی

همایش سراسری مراقبتهای 
 پرستاری

 0830آذر کرمانشاه پوستر

انتقال خون حجیم و کنترل خونریزی 
 .....در 

 0838دی کرمانشاه پوستر همایش سراسری تروما

 

 شرکت در کارگاه های آموزشی-9

 محل برگزاری عنوان کارگاه ردیف
 تاریخ

 تا از
 08/8/55 03/8/55 مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی کرمانشاه مهارتهای تدریس 0
 8/3/53 0/3/53 مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی کرمانشاه ارزشیابی علوم پایه 0
 3/8/55 2/8/55 مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی کرمانشاه و ارائه مقاالتنگارش  8
 08/8/55 08/8/55 مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی کرمانشاه (ارزیابی)آموزش پزشکی تکمیلی 3
 5/00/55 8/00/55 مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی کرمانشاه روش تحقیق مقدماتی 2
3 P.B.L  02/3/53 03/3/53 مطالعات و توسعه آموزش پزشکی کرمانشاهمرکز 
 05/8/58 03/8/58 مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی کرمانشاه تکنولوژی آموزشی 5
 80/0/55 08/0/55 اصفهانمرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی  روش یادگیری مبتنی بر حل مسأله 3
 02/5/58 02/5/58 توسعه آموزش پزشکی کرمانشاهمرکز مطالعات و  روش تحقیق تکمیلی 8
 03/8/32 08/8/32 مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی کرمانشاه طراحی و تحلیل پرسشنامه 02
 03/02/32 05/02/32 مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی کرمانشاه ارتقاء مستمر کیفیت 00
 08/00/32 03/00/32 مطالعات و توسعه آموزش پزشکی کرمانشاهمرکز  SPSSروشهای آماری با استفاده از  00
 00/0/30 00/0/30 مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی کرمانشاه نگارش و ارائه مقاالت به زبان انگلیسی 08
 03/5/30 05/5/30 مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی کرمانشاه طراحی و تحلیل پرسشنامه 03
 05/02/30 05/02/30 مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی کرمانشاه کاربرد نظام چند رسانه ایفناوری و  02
 08/00/32 03/00/32 مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی کرمانشاه روش تدریس به شیوه سخنرانی 03
 82/8/32 82/8/32 مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی کرمانشاه ترجمه متون به زبان انگلیسی 05
 03/2/32 08/2/32 (موسسه آموزشی امام خمینی)مشهد مقدس طرح معرفت ویژه اساتید 03

 

 



 ...(داخلی، خارجی، هیئت تحریریه و )داوری مجالت علمی -11

 هیئت تحریریه بررسی مقاله نام مجله

 * * نشریه بهبود
  * نشریه دانشکده پرستاری و مامایی

   

 

 

 ...تقدیرنامه و -11

 مسئول تاریخ سازمان متبوع

 ریاست دانشکده 0/5/53 دانشکده پرستاری و مامایی و پیراپزشکی
 ریاست دانشکده 8/2/33 دانشکده پرستاری و مامایی و پیراپزشکی
 ریاست دانشکده 82/00/53 دانشکده پرستاری و مامایی و پیراپزشکی
 دانشکدهریاست  03/3/52 دانشکده پرستاری و مامایی و پیراپزشکی

 معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه 08/2/33 مرکز مطالعات و آموزش پزشکی

 


