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 مؤسسه رشته )درجه(  عنوان
تاريخ اخذ 

 مدرك

 1364 علوم پزشکی کرما نشاه پرسناری کاردانی

 1366 علوم پزشکی کرما نشاه پرستاری کارشناسی

 1377 دانشگاه شهید بهشتی آموزش پرستاری کارشناسی ارشد

 

 سوابق استخدامي -3

 
 تا تاريخ از تاريخ ام مؤسسهن عنوان

 1369 1368 علوم پزشکی کرمانشاه پرستار

 1372 1369 علوم پزشکی کرمانشاه مربی

 1379 1372 علوم پزشکی کرمانشاه مدیر آموزشگاه بهیاری

 1380 1379 علوم پزشکی کرمانشاه پرستار

   1381 علوم پزشکی کرمانشاه هیئت علمی

 سوابق فعالیتهاي اجرائي -4

 محل سمت و نوع فعالیت
 مدت

 با ابالغ از طرف تا               از

 رئیس مرکز 1369 1368 علوم پزشکی کرمانشاه سر پرستار

لوم پزشکی کرمانشاه ع ه آموزشرئیس ادار

 )شبانه(

 رئیس دانشگاه 1378 1371

 رئیس دانشکده 1378 1372 علوم پزشکی کرمانشاه مدیر آموزشگاه

 رئیس دانشگاه              تاکنون 1386 علوم پزشکی کرمانشاه تهای پزشکیمدیر گروه  فوری

 رئیس دانشکده تاکنون 1387 علوم پزشکی کرمانشاه دانشکده پیراپزشکی EDOمسئول 

 رئیس دانشکده تاکنون 1388 علوم پزشکی کرمانشاه معاون آموزش دانشکده

 رئیس دانشکده تاکنون 1389 علوم پزشکی کرمانشاه مسئول اساتید مشاور دانشکده

عضو هیات تحریریه مجله توسعه در 

 آموزش

 معاون آموزش دانشگاه تاکنون 1389 علوم پزشکی کرمانشاه

عضویت در کمیته های پژوهش در 

آموزش ، ارزشیابی اساتید وبرنامه 

 ریزی آموزشی

 معاون آموزش دانشگاه تاکنون 1385 علوم پزشکی کرمانشاه

یه مجله دانشکده عضو هیات تحریر

 پیراپزشکی

 رئیس دانشکده تاکنون 1388 علوم پزشکی کرمانشاه

 معاون آموزش دانشگاه تاکنون 1390 علوم پزشکی کرمانشاه عضویت در کمیته های  کاربست

عضو کمیته برد رشته فوریتهای 

 پزشکی

دبیر شورای عالی گسترش  تاکنون 1391 وزارت بهداشت 

 دانشگاهها

 رئیس دانشگاه تاکنون 1386 علوم پزشکی کرمانشاه دافند عیر عامل دانشکاه عضو کمیته پ
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 سوابق خدمات آموزشي -5
 الف( دروس تدريس شده :

 مدت مؤسسه محل تدريس مقطع تحصیلي رشته نوع درس عنوان دروس تدريس شده

تا             از  

 1387 - 1369 ستاریدانشکده پر کارشناسی پرستاری تئوری بیماری وپرستاری خون

 1387 - 1369 دانشکده پرستاری کارشناسی پرستاری تئوری بیماری وپرستاری ارولوژی

 1387 - 1369 دانشکده پرستاری کارشناسی پرستاری تئوری بیماری وپرستاری تنفس

 1387 - 1369 دانشکده پرستاری کارشناسی پرستاری تئوری پرستاری ویژه )دیالیز(

 
 وتجهیزات  پزشکیکمکهای اولیه 

 1386 - 1383 دانشکده داروسازی دکترا داروسازی تئوری /عملی

 کمکهای اولیه وفوریتهای پزشکی
 

کاااااااااااااااااااردانی  بهداشت تئوری/عملی
 وکارشناسی

 1387 - 1380 دانشکده بهداشت

پرسااااااتاری،  تئوری/عملی اصول وفنون پرستاری
اتاااام عمااال 

 و...

 1387- 1380 دانشکده پرستاری وپیراپزشکی کارشناسی

 1387 – 1385 دانشکده پرستاری کاردانی فوریتها تئوری (2و1فوریتهای داخلی)

 1387 - 1369 دانشکده پرستاری کارشناسی پرستاری کارآموزی کارآموزی ویژه

 1387 – 1369 دانشکده پرستاری کارشناسی پرستاری وزی کار آ (4تا 1کارآموزی داخلی وجراحی)

یت کااااار آمااااوزی بررساااای و ااااع
 سالمت

 1385 – 1380 دانشکده پرستاری کارشناسی پرستاری کار اموزی

  - 1387 دانشکده پیراپزشکی کاردانی  فوریتها تئوری فوریتهای محیطی

 - 1387 دانشکده پیراپزشکی کاردانی فوریتها عملی -تئوری  (2و1تروما)

 - 1387 یدانشکده پیراپزشک کاردانی فوریتها لی ع -تئوری  معاینات فیزیکی

 1387 دانشکده پیراپزشکی کارشناسی هوشبری تئوری  بیماری داخلی وجراحی

 تا کنون 1388 دانشکده پیراپزشکی کارشناسی رادیولوژی تئوری بیماری شناسی

رادیولااااوژی  تئوری اخالم ومقررات حرفه ای
 وفوریتها 

 تا کنون 1388 دانشکده پیراپزشکی کارشناسی

 تا کنون 1387 دانشکده پیراپزشکی کارشناسی هوشبری عملی -ی تئور فوریتهای پزشکی 

 تا کنون 1387 دانشکده پیراپزشکی کارشناسی اتام عمل تئوری فوریتها

 -تئاااااااااااااوری  مراقبتهای ویژه
 کارآموزی

 تا کنون 1388 دانشکده پرستاری ومامایی کارشناسی ارشد پرستاری

پزشااااااکی  تئوری فیزیوپاتولوژی وبیماری شناسی
 ه ایهست

 تا کنون 1389 دانشکده پیراپزشکی کارشناسی

کارشناسااااااااااای  فوریتها تئوری (2و1فوریتهای داخلی پیشرفته )
 ناپیوسته

 تا کنون 1390 دانشکده پیراپزشکی

کارشناسااااااااااای  فوریتها تئوری شناخت بیماریها
 ناپیوسته

 تا کنون 1390 دانشکده پیراپزشکی

کارشناسااااااااااای  فوریتها تئوری تریاژ
 ناپیوسته

 تا کنون 1390 دانشکده پیراپزشکی

کارشناسااااااااااای  فوریتها تئوری مدیریت بحران سالمت
 ناپیوسته

 تا کنون 1390 دانشکده پیراپزشکی

کارشناسااااااااااای  فوریتها تئوری پدافند غیر عامل
 ناپیوسته

 تا کنون 1390 دانشکده پیراپزشکی

کارشناسااااااااااای  فوریتها تئوری گزارش نویسی ومستند سازی
 ناپیوسته

 تا کنون 1390 ده پیراپزشکیدانشک

 
 ب( برنامه ريزي و تدريس در كارگاههاي آموزشي

 
 تاريخ محل برگزاري نوع مشاركت عنوان كارگاه

 برنامه ريزي / اجرا تدريس) موضوع آن( تا       از

  بار 2 مرکز توسعه داروسازان مسمومیت ها فوریتهای پزشکی

  بار2 مرکز توسعه نداروسازا مسمومیت ها فوریتهای پزشکی

  بار3 مرکز توسعه پرستار ، ماما اکسیژن درمانی اورژانسهای تنفس

  بار 1 مرکز توسعه پرستار ، ماما انواع هپاتیت هپاتیت

سازمان تامین  پرستار ، ماما اورژانسهای راه هوایی فوریتهای پزشکی
 اجتمایی

  بار1

  بار2 رکز توسعهم پرستار ، ماما آزمایشات مراقبتهای اورژانسی

  بار2 مرکز توسعه پرستار قوانین ومقررات اخالم پرستاری

  بار2 مرکز توسعه پرستار ونتیالتور ICUمراقبتهای پرستاری در 

  بار 3 دانشکده پرستاری   کنترل عفونتهای بیمارستانی



  بار 2 دانشکده پرستاری دبیر تروما وتریاز تروما

  بار 2 ه پرستاریدانشکد   کاهش سطح هوشیاری

  بار 5 دانشکده ها کلیه پرسنل درنظام سالمت پدافند غیر عامل پدافند غیر عامل

  بار 2 دانشکده پرستاری پرستار   مراقبت درپیوند کلیه پیوند ومراقبتهای آن

CPR سازمان  –دانشکده  کارکنان گروه پزشکی  مدرس
 تامین اجتمایی

5  

TPN  سازمان تامین  کیکارکنان گروه پزش مدرس
بهداری  -اجتمایی

 مراکز درمانی –سپاه 

  بار 5

سازمان تامین  کارکنان گروه پزشکی  مدرس مراقبتهای ویژه
 اجتمایی

  بار 2

  بار 2 بهداری سپاه کارکنان گروه پزشکی  مدرس مراقبتهای ویژه

 
 
 

 سوابق فعالیتهاي پژوهشي -6

 
 مصوب  الف( طرحهاي پژوهشي

 عنوان طرح
زمان سا

 متبوع

شماره  نوع مشاركت
 طرح

وضعیت فعلی 
 مشاور همكار مجري طرح

 Cررسی شیوع وعوامل مساعد کننده هپاتیت ب
 دربیماران دیالیزی استان کرمانشاه

 

دانشااااااااگاه 
شاااااااااااهید 

 بهشتی

 
     *  

 خاتمه یافته  

بررسی میزان آگاهی بیماران دیابتی درمورد 
مراجعه کننده به چگونگی مراقبت از پا دربیماران 
 1384مرکز دیابت کرمانشاه 

علاااااااااااااوم 
پزشااااااااکی 
 کرمانشاه

 
*  

 خاتمه یافته  

 Bبررسی مقایسه ای واکسیناسیون هپاتیت 
درمراکز  Cدربیماران مبتال وغیر مبتال به هپاتیت 
 1384همودیالیز شهر کرمانشاه  

 

علاااااااااااااوم 
پزشااااااااکی 
 کرمانشاه

* 

 خاتمه یافته   

لیه دربیماران بررسی علل نارسایی مزمن ک
 1384همودیالیزی شهر کرمانشاه     

علاااااااااااااوم 
پزشااااااااکی 
 کرمانشاه

 
 
* 
 

 خاتمه یافته  

بررسی شیوع کاهش فشارخون حین دیالیز 
 1384دربیماران همودیالیزی شهر کرمانشاه 

 

علاااااااااااااوم 
پزشااااااااکی 
 کرمانشاه

 
 
    * 

 خاتمه یافته  

 

بررسی اپیدمیولوژیک کمردرد وعوامل خطرآن 
مرکزآموزشی درمانی طالقانی درپرستاران 

 1387سال 

علاااااااااااااوم 
پزشااااااااکی 
 * کرمانشاه

 خاتمه یافته   

بررسی کیفیت خواب پرستاران شاغل در 
شیفت های ثابت و در گردش مرکز آموزش 

 1387درمانی طالقانی شهر کرمانشاه سال 

علاااااااااااااوم 
پزشااااااااکی 
 کرمانشاه

 

 خاتمه یافته   *

       

ستاد توسط مقایسه ارزشیابی عملکرد آموزشی ا
 دانشجو وخودارزیابی

علاااااااااااااوم 
پزشااااااااکی 
 کرمانشاه

* 
 خاتمه یافته   

 

بررسی استرس و عوامل مؤثر در آن در 
پرستاران مرکز آموزشی درمانی طالقانی 

 1387کرمانشاه سال 

علاااااااااااااوم 
پزشااااااااکی 
 * کرمانشاه

 خاتمه یافته   

 

بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد 
ستاری دانشجویان پرستاری دانشکده پر

های مامایی کرمانشاه در مورد کنترل عفونت
 1388-89بیمارستانی در سال 

علاااااااااااااوم 
پزشااااااااکی 
  کرمانشاه

 خاتمه یافته   *

بررسي روايي وپايايي آزمون بالیني ساختار 
يافته عیني درس جابجايي و حمل مصدوم 

 دانشجويان فوريتهاي پزشکي

 

علاااااااااااااوم 
پزشااااااااکی 
  کرمانشاه

 خاتمه یافته   *



یزان آگاهي پرستاران از آخرين بررسي م
در بیمارستانهاي  CPRدستور العمل هاي 

آموزشي درماني منتخب شهر کرمانشاه در 

 1390سال 
 

علاااااااااااااوم 
پزشااااااااکی 
  کرمانشاه

 خاتمه یافته   *

 

بررسي میزان دستیابي به محتوي طرح 
دوره کارآموزان پزشکي دانشگاه علوم 
پزشکي کرمانشاه از ديدگاه فراگیران در 

 1389ل سا

علاااااااااااااوم 
پزشااااااااکی 
  کرمانشاه

 خاتمه یافته   *

بررسي بقاي شش ماهه بیماران پس از 
احیاي قلبي ريوي در مراکز آموزشي درماني 

 1390منتخب شهر کرمانشاه در سال 

علاااااااااااااوم 
پزشااااااااکی 
 کرمانشاه

 

 خاتمه یافته   *

 

بررسي مقايسه اي میزان کفايت هموديالیز 
گرافت در در سه روش کاتتر دائم، فیستول و 

بیماران تحت هموديالیز مراجعه کننده به 
 1390بیمارستان امام ر ا)ع(، سال

علاااااااااااااوم 
پزشااااااااکی 
   کرمانشاه

 خاتمه یافته   *

بررسي میزان آگاهي پرسنل فوريتهاي 

پزشکي استان کرمانشاه از آخرين دستور 
 .1390در سال  CPR 2010العمل هاي 

علاااااااااااااوم 
پزشااااااااکی 
 کرمانشاه

 

 خاتمه یافته   *

بررسي میزان ر ايتمندي مراجعین به 
درمانگاه مراکز آموزشي، درماني منتخب 
دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه در سال 

1391. 

علاااااااااااااوم 
پزشااااااااکی 
 * کرمانشاه

 خاتمه یافته   

بررسي مقايسه اي تأثیر دو روش هپارينه 
کردن ست هموديالیز به وسیله ي انفوزيون 

لخته  مداوم و بلوس متناوب برمیزان تشکیل
حین ديالیز و کفايت ديالیز در بیماران 

 هموديالیزي.

علاااااااااااااوم 
پزشااااااااکی 
 * کرمانشاه

 خاتمه یافته   

بررسي مقايسه اي میزان ر ايت شغلي 
کارکنان بخش هاي هوشبري و اتام عمل 
مراکز آموزشي، درماني دانشگاه علوم 

 .1391پزشکي کرمانشاه در سال 

علاااااااااااااوم 
پزشااااااااکی 
 * کرمانشاه

 تهخاتمه یاف   

بررسي مقايسه اي و عیت مديريت ريسک 
بخش هاي تصويربرداري مراکز آموزشي، 
درماني دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه در 

 . 1391سال 

علاااااااااااااوم 
پزشااااااااکی 
  کرمانشاه

 خاتمه یافته   *

بررسي مقايسه اي میزان آگاهي و عملکرد 
دانشجويان رشته هاي هوشبري واتام عمل 

اه درباره ي دانشکده پیراپزشکي کرمانش
کنترل عفونت هاي بیمارستاني در سال 

 90-91تحصیلي

علاااااااااااااوم 
پزشااااااااکی 
 * کرمانشاه

 خاتمه یافته   

بررسي مقايسه اي میزان آگاهي و نگرش 
دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي 
 .1391کرمانشاه درباره بیماري ايدز درسال 

علاااااااااااااوم 
پزشااااااااکی 
 کرمانشاه

* 

 خاتمه یافته   

زان آگاهي و نگرش بررسي مقايسه اي می
دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي 
 .1391کرمانشاه درباره بیماري سل درسال 

علاااااااااااااوم 
پزشااااااااکی 
 کرمانشاه

 

 خاتمه یافته   *

بررسي مقايسه اي میزان ر ايتمندي 
روستايیان شهرستان هاي کرمانشاه و 

 .1391صحنه از طرح پزشک خانواده در سال 

علاااااااااااااوم 
پزشااااااااکی 
 کرمانشاه

 

 یافتهخاتمه    *

بررسي اپیدمیولوژيک کودکان مبتال به 
لوسمي درشهرستان کرمانشاه در سال 

 13911388-هاي

علاااااااااااااوم 
پزشااااااااکی 
 کرمانشاه

 

 خاتمه یافته   *

بررسي روند پنج ساله طراحي آزمون هاي 
چند گزينه اي ارتقاي دستیاري تخصصي 
پزشکي دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه از 

 1391-1387نظر کمي و کیفي 

علاااااااااااااوم 
پزشااااااااکی 
  کرمانشاه

 خاتمه یافته   *

تحلیل آزمون هاي چندگزينه اي اعضاء هیات 
علمي دانشکده پیراپزشکي دانشگاه علوم 

-89پزشکي کرمانشاه درسال تحصیلي 
1388 

 

 

 خاتمه یافته   *



انشگاه زیابی درونی گروه فوریتهای پزشکی دار

 1393-94علوم پزشکی کرمانشاه در سال 

* 

* 

    

 برکیفیت پرستار تلفنی پیگیری تاثیر بررسی
 کرونری حاد سندرم به مبتال بیماران زندگی

 ترخیص از پس

 

 

    

پزشکی رفتار رانندگان پرسنل فوریت های   بررسی 

 1391دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 

 

 

    

ررسی عوامل موثربر دلیریوم در بیماران تحت عمل ب

جراحی قلب بیمارستان امام علی )ع( کرمانشاه در 

 1394سال

 

 

    

بررسی الگوی رفتار رانندگی رانندگان آژانس های 

 1394شهرستان کرمانشاه در سال 

 

 

    

اارزیابی و اولویت بندی مشکالت آموزشی از دیدگاه 

انشاه در اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرم

 1391-92سال 

 

 

    

 

 ب( طرحهاي پژوهشي غیر مصوب :

 عنوان طرح
 نوع مشاركت

 اسامي افراد
وضعیت فعلی 

 مشاور همكار مجري طرح

بررسی شیوع زخم بستردربیماران بستری دربخش 
ICU   1382مرکز آموزشی درمانی امام خمینی  

 
 اتمه یافتهخ    *

 Bبررسی میزان ایمنی زایی واکسیناسیون هپاتیت 
 1383دربیملران دیالیزی شهر کرمانشاه

 
 خاتمه یافته    *

بررسی کفایت دیالیز وعوامل ماوثر بار آن دربیمااران 
همودیالیزی مرکزآموزشی چهارمین شاهید محاراب  

 1384شهر کرمانشاه 
 

 خاتمه یافته    *

وماااا دربیمااااران بساااتری بررسااای اپیااادمیولوژی تر
 1383دربخش های ارتوپدی شهر کرمانشاه  

 خاتمه یافته    *

 انتشارات -7
 

 چاپ مقاله در مجالت -الف

نويسنده يا  اسامي
 نويسندگان

 عنوان مجله عنوان مقاله سال
 شماره                     صفحه

 
پروین برومند  –بیژن صبور 

 یداله محرابی –
 Cمااال مسااااعد کنناااده هپاتیااات بررسااای شااایوع وعوا 1382

 1381دربیماران دیالیزی استان کرمانشاه و
 

          3سال هفتم شماره      60-66 بهبود) علمی ،پژوهشی(

 
 بیژن صبور

 Bبررسی میزان ایمنی زایی واکسیناسیون هپاتیت  1385
 1385دربیملران دیالیزی شهر کرمانشاه

 

علمااااااای ،پژوهشااااااای 
دانشااااکده پرسااااتاری   

 وپیراپژشکیمامایی 

 4سال سوم شماره       31-26

بااااادری کرمااااای ، زیباااااا 
 محمدی ، بیژن صبور

میزان آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان پرستاری  

دانشکده پرستاری مامایی کرمانشاه در مورد کنترل عفونت 

 های ناشی ازمراقبت های بهداشتی درمانی  

دانشکده      علمی ،پژوهش
 پیراپژشکی

 1389 - 3سال اول شماره    7-14
 
 
 
 

فاطمااه حاادادیان، پااروین 
عباسی، مهناوش تیمااره 

 ، بیژن صبور

بررسی دانش ونگرش پرستاران شاغل درمراکز اموزشی  

 ودرمانی شهر کرمانشاهدرمورد مدیریت درد

علمااااااای ،پژوهشااااااای 
 دانشکده    پیراپژشکی

 - 4سااااال اول شااااماره     48-40
1389 
 

بیژن صابور  –ر ا پورمیرزا 
 ارسالن نادری پور –

بررسی کاربرد آزمون بالینی ساختار یافتی عینی  91
OSCE  در ارزشیابی درس جابجايي وحمل مصدوم

دانشجويان رشته کارداني فوريت هاي پزشکي در 
 1387-1388نیمسال دوم 

  

بیژن صابور  –ر ا پورمیرزا 
- 

تحلیل آزمون های چند گزینه ای اعضاء هیات  93
شکده پیراپزشکی دانشگاه علوم علمی دان

 88-89پزشکی کرمانشاه 

  

بیااژن  –افشااین گااودرزی 
 ارسالن نادری پور –صبور 

بررسي میزان آگاهي پرستاران از آخرين  94
دستورالعمل هاي احیاي قلبي ريوي در بیمارستان 

 هاي آموزشي درماني
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 -بیژن صبور –ر ا پورمیرزا 
 ارسالن نادری پور

الیني ساختار يافته عیني در کاربرد آزمون ب 
ارزشیابي درس جابجايي و حمل مصدوم 

 دانشجويان فوريت هاي پزشکي

  

لزوم رعايت اصول پدافند غیر عامل در نظام  1390 بیژن صبور
 سالمت

علمااااااای ،پژوهشااااااای 
 دانشکده    پیراپژشکی

 

 1391 FA-survey of the awareness level of nurses 
about last guidelines 2010 of 

cardiopulmonary resuscitation ... 

  

منصااااور  –بیااااژن صاااابور 
 ر ایی

مقایسه ارزشیابی عملکرد آموزشی استاد توسط  93
 دانشجو وخودارزیابی

  

بررسي مقايسه اي تأثیر دو روش هپارينه کردن  92 زیبا محمدی –بیژن صبور 
ست هموديالیز به وسیله ي انفوزيون مداوم و 

یزان تشکیل لخته حین ديالیز و بلوس متناوب برم
 کفايت ديالیز در بیماران هموديالیزي

علمااااااای ،پژوهشااااااای  
 مراقبتهای ویژه

 

 
 یاسر عزیزی –بیژن صبور 

بررسي مقايسه اي میزان آگاهي و عملکرد  93
دانشجويان رشته هاي هوشبري واتام عمل 

دانشکده پیراپزشکي کرمانشاه درباره ي کنترل 
 90-91در سال تحصیليعفونت هاي بیمارستاني 

علمااااااای ،پژوهشااااااای 
 دانشکده    پیراپژشکی

 

بیااژن  –افشااین گااودرزی 
 –صبور 

 قلبی احیاء دستورالعمل تغییرات بررسی  94
 2015 سال ریوی

  

 بیااژن – گااودرزی افشااین
 – صبور

 پزشکی فوریتهای آموزشی گروه درونی ارزیابی 95
 در کرمانشاه پزشکی علوم دانشگاه

  

بیاااژن  –علااای محمااادی 
 صبور

95  Analysis of the Factors Affecting 
Driving Errors in Emergency Technicians, A 

Case Study: Kermanshah University of 
Medical Sciences, 2014 

  

علای حیادر  –بیژن صابور 
 قشقایی

94 the Effect of Oral Suctioning before Position 
Change on Incidence of Ventilator-
Associated Pneumonia in Patients 
undergoing Mechanical Ventilation in 
Intensive Care unit at Imam Reza Hospital in 
2012 

  

 بیااژن – گااودرزی افشااین
 – صبور

یافته های پیگیری شش ماهه بیماران پس از احیاء قلبی ریوی در  93

 91-90مراکز منتخب آموزشی درمانی کرمانشاه طی سالهای 

  

کااااامران  –بیااااژن صاااابور 
 فاییو

93 review of oral suction effect before switching on 
the incidence of ventilator - associated 

pneumonia in mechanically ventilated patients  

  

 factors affecting teachers evaluation from the  پور میرزار ا  –بیژن صبور 
viewpoint of the students at kermanshah 

university of medical science 

  

 پزشکی های فوریت پرسنل آگاهی میزان بررسی   پور میرزار ا  –بیژن صبور 

 در 2010 آر پی سی های دستورالعمل آخرین از کرمانشاه استان

 1391 سال

  

 
 تألیف كتاب -ب
 

اسامي نويسنده 
 نويسندگان  يا

 نفر چندم ناشر عنوان كتاب سال تألیف )گردآوري(
فصل يا فصول ارائه 

 شده توسط فرد

 
 

      

 ترجمه كتاب -ج
اسامي مترجم يا 

 مترجمین
 نفر چندم كتابعنوان  سال

فصل يا فصول ترجمه شده توسط 
 فرد

 
 

    

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

 
 عنوان مقاله

 
 نوع ارائه                          عنوان كنفرانس

 يا همايش

 

 محل برگزاري

نام شهر / 
 كشور

 

 تاريخ ارائه
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 Cهپاتیااات بررسااای شااایوع وعوامااال مسااااعد کنناااده 
 1381دربیماران دیالیزی استان کرمانشاه و

 

 سراسری مراقبتهای پرستاری            سخنرانی
 دربیماریهای داخلی وعفونی 

 1381 کرمانشاه / ایران

 Bبررسی میزان ایمنی زایی واکسیناسیون هپاتیت 
 1383ان دیالیزی شهر کرمانشاهاردربیم

 

 سخنرانی  سراسری مراقبتهای پرستاری          
 دربیماریهای خاص 

 1383 لرستان / ایران

 
 ICUبررسی شیوع زخم بستردربیماران بستری دربخش 

 1382مرکز آموزشی درمانی امام خمینی  
 

 سراسری مراقبتهای پرستاری            سخنرانی
 دربیماریهای داخلی وعفونی 

 1382 کرمانشاه / ایران

ر آن دربیماااران بررساای کفایاات دیااالیز وعواماال مااوثر باا
همودیالیزی مرکزآموزشی چهارمین شهید محراب  شهر 

 1384کرمانشاه 
 

 سراسری مراقبتهای پرستاری            سخنرانی
 دربیماریهای داخلی وعفونی 

 1384 کرمانشاه / ایران

 دربیماران دیالیزی Bواکسیناسیون هپاتیت 
 

 سراسری مراقبتهای پرستاری            سخنرانی
 بیماریهای داخلی وعفونیدر 

 1381 کرمانشاه / ایران

 
 کاتترهای وریدی ونقش آن درعفونت های بیمارستانی

 سراسری مراقبتهای پرستاری            سخنرانی
 دربیماریهای داخلی وعفونی 

 1382 تهران / ایران

 
 1386تاثیر بازخوردنتایج ارزشیابی دربهبود کیفیت تدریس 

 ستاری            سخنرانیسراسری مراقبتهای پر
 دربیماریهای داخلی وعفونی 

 1386 کرمانشاه / ایران

کنتاارل وپیشااگیری عفونتهااای بیمارسااتانی دربخشااهای 
 مراقبت ویژه

 

 سراسری مراقبتهای پرستاری            سخنرانی
 دربیماریهای داخلی وعفونی 

 1382 کرمانشاه / ایران

 دیابتی )نفر دوم (های درارتباط بامراقبت اززخم پای 
 

 سراسری مراقبتهای پرستاری            سخنرانی
 دربیماریهای داخلی وعفونی 

 382  کرمانشاه / ایران

معیار های تجدید نظر شده تروما ،بهترین ارزیابی کننده 
 مرگ دربیماران ترومایی )نفردوم(

 

 سراسری مراقبتهای پرستاری            سخنرانی
 لی وعفونیدربیماریهای داخ 

  کرمانشاه / ایران

CPC  وپیشگیری ازانتقال عفونت دربیماران دیالیزی 
 

 سراسری مراقبتهای پرستاری            پوستر
 دربیماریهای داخلی وعفونی 

 -1383 کرمانشاه / ایران

بررساای اپیاادمیولوژی ترومااا دربیماااران بسااتری دربخااش 
 1383های ارتوپدی شهر کرمانشاه  

 اقبتهای پرستاری            پوسترسراسری مر
 دربیماریهای داخلی وعفونی 

 1383 کرمانشاه / ایران

بررسی میزان آگاهی بیماران دیابتی درماورد چگاونگی  -
مراقباات از پااا دربیماااران مراجعااه کننااده بااه مرکااز دیاباات 

 1384کرمانشاه 

 سراسری مراقبتهای پرستاری            پوستر
 وعفونیدربیماریهای داخلی  

 1384 کرمانشاه / ایران

آموزش مراقبت از خود دربیماران مبتال به بیماریهای 
 انسدادی مزمن ریوی )نفر دوم (

 

 سراسری مراقبتهای پرستاری            پوستر
 دربیماریهای داخلی وعفونی 

 1381 کرمانشاه / ایران

 مراقبت پرستاری درپیوند کلیه کودکان )نفر دوم(
 

 قبتهای پرستاری            پوسترسراسری مرا
 دربیماریهای داخلی وعفونی 

 1382 کرمانشاه / ایران

بررسی علل نارسایی مزمن کلیه دربیماران همودیالیزی 
 شهر کرمانشاه   )نفر دوم(  

 سراسری مراقبتهای پرستاری            پوستر
 دربیماریهای داخلی وعفونی 

 1382 کرمانشاه / ایران

وع کاهش فشارخون حین دیالیز دربیماران بررسی شی
 1384همودیالیزی شهر کرمانشاه 

 

 سراسری مراقبتهای پرستاری            پوستر
 دربیماریهای داخلی وعفونی 

 1382 کرمانشاه / ایران

  سخنرانیسمینارکنترل وپیشگیری عفونت         نقش واهدا  کمیته کنترل عفونت دربیمارستانها
 بیمارستانی 

 1382 کرمانشاه / ایران

 
 کاتترهای وریدی ونقش آن درعفونات هاای بیمارساتانی

 ICUدربخش 

 سراسری مراقبتهای پرستاری            پوستر
 دربخشهای ویژه 

 1382 کرمانشاه / ایران

        مراقبتهای پرستاری                         سخنرانی  مراقبت پرسناری درپیوند کلیه کودکان )نفر دوم(
 دربخشهای ویژه 

 1382 کرمانشاه / ایران

 مراقبتهای پرستاری شوک کاردیوژنیک واقدامات تشخیصی
 دربخشهای ویژه 

 پوستر        
 

 1382 کرمانشاه / ایران

دربیماران  Bبررسی مقایسه ای واکسیناسیون هپاتیت 
درمراکز همودیالیز شهر  Cمبتال وغیر مبتال به هپاتیت 
 1384کرمانشاه  

 

 همایش سراسرس عفونتهای
 بیمارستانی 

 
 پوستر  

 1389 کرمانشاه / ایران

مقایسااه ارزشاایابی عملکاارد آموزشاای اسااتاد توسااط 
 دانشجو وخودارزیابی

هماااایش سراسااارس توساااعه 
 آموزش پزشکی

 1389 سنندج/ ایران پوستر  

هماااااایش سراسااااارس ارتقاااااا  تروما وجوانان
 سالمت جوانان

 1390 یرانکرمانشاه / ا پوستر  

همااایش سراسااری مراقبتهااای  و عیت پرستاران درتریاژ بیمارستانی
 ویژه

 1390 کرمانشاه / ایران پوستر  

همااایش سراسااری مراقبتهااای  کفایت دیالیز دربیماران همودیالیزی ایران
 ویژه

 1390 کرمانشاه / ایران سخنرانی 

 سراسرس عفونتهای همایش آگاهی پرسنل فوریتهای پزشکی از اصول کنترل عفونت
 بیمارستانی 

 1389 کرمانشاه / ایران سخنرانی

مغازی  –ریاوی –مروری برتغییرات اساسی پروتکل احیااء 
 پیشرفته

همااایش سراسااری مراقبتهااای 
 ویژه

 1390 کرمانشاه / ایران سخنرانی



     مقايسه ويژگي ها و ارزش تشخیصي سونوگرافي

 راهکارهااااي کااااهش تشعشاااعات پرتاااو نگااااري در
 نوزادان بستري در بخش هاي مراقبت ويژه

    

بااازتواني در بیماريهاااي ماازمن قلبااي عروقااي بااا 
 eecpاستفاده از 

    

     راهکارهاي پرستاري در فرآيند جداسازي بیماران

بررسي میزان شیوع افسردگي در بیماران دياابتي 
 و عوامل مرتبط با آن

    

آموزشااي میاازان آگاااهي پرسااتاران بیمارسااتانهاي 
درماني منتخاب شاهر کرمانشااه از اساتانداردهاي 

2010cpr 

    

بررسااي میاازان رعاياات اسااتانداردهاي مراقبتااي در 
مرکز آموزشي درماني امام ر ا کرمانشاه در سال 

 بر اساس مدل اعتبار بخشي بیمارستانها 1390

    

بررسي فراواني و علل ر ايت شخصي در بیمااران 
ژانس بیمارستان اماام ر اا در مراجعه کنننده به اور
 90شش ماهه سال 

    

کااااربرد آزماااون باااالیني سااااختار يافتاااه عیناااي در 
ارزشااااایابي درس جابجاااااايي و حمااااال مصااااادوم 

 دانشجويان فوريت هاي پزشکي

    

های سیستت  اطالعتات جارافیتایی در متدیریت قابلیت

 اطالعات حوادث ترافیکی

    

بررسی میزان رعایت استتاندارد هتای ایمنتی در اطتا  

 ز آموزشی درمانی شهر کرمانشاهعمل مراک

    

بررسی میزان تاثیر بحت گروهتی بتردردپس ازعمتل در 

 بیماران کاندید عمل جراحی سزارین

    

میتزان بتروز  بررسی ارتباط داروهای دیابتت نتوع دو بتا

 سرطان پستان

    

بررسی مقایسه ای وضعیت مدیریت ریسک بخش هتای 

تصویربرداری مراکتز آموزشتید درمتانی دانشتگاه علتوم 

 1391پزشکی کرمانشاه در سال 

    

     

 
 نوآوري ، اكتشاف، اختراع -9

 

 تاريخ ارائه اسامي همكاران مرجع تأيید كننده محل ارائه يا اجرا نوع كار عنوان

     
 

 

 
 

     

 

 الملليهاي كسب شده استاني / كشوري/ بینمقام  -10

 

رتبه يا مقام 
 كسب شده

 سطح

 تاريخ كسب مقام محل اعطا نام جشنواره زمینه كار

 الملليبین كشور استان

پژوهشگر  -
 نمونه دانشگاه 

* - - 
 پژوهشی

 
  1383 

 - - * استاد نمونه
آموزشی 

 هشی،پزو
  1385 

 - - * مربی نمونه
آموزشی 
 ،پزوهشی

  1384 

http://5.63.15.58/main/cartable.action
http://5.63.15.58/main/cartable.action
http://5.63.15.58/main/cartable.action
http://5.63.15.58/main/cartable.action
http://5.63.15.58/main/cartable.action
http://5.63.15.58/main/cartable.action
http://5.63.15.58/main/cartable.action
http://5.63.15.58/main/cartable.action
http://5.63.15.58/main/cartable.action
http://5.63.15.58/main/cartable.action
http://5.63.15.58/main/cartable.action


استاد نمونه 
 )بسیج(

*   
آموزشی 
 ،پزوهشی

  1383 

 - - * مربی نمونه
آموزشی 
 ،پزوهشی

  1391 

 - - * داورنمونه
 پژوهشی
 

  1390 

 - - * استاد نمونه
آموزشی 
 ،پزوهشی

  1392 

   * استاد نمونه
آموزشی 
 ،پزوهشی

  1395 

 

 وسعه فرديت -11

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

محل و سازمان  مدت دوره عنوان دوره رديف
 برگزار كننده

عنوان گواهي يا 
 مدرك

تاريخ اتمام دوره يا 
 دريافت مدرك

 

 
علاااااااوم پزشاااااااکی  ماه 5/4 پرستاری ویژه )دیالیز(

 کرمانشاه
 1379 پایان دوره

 

 
 1385 پایان دوره علوم پزشکی ایران هفته2 پزشکیفوریتهای 

 

 
نهااااد رهباااری علاااوم  هفته 2  یافت اندیشه استادان

 پزشکی کرمانشاه
 10/10/90 گواهی خضور

کمیته پدافند غیرعامل  یک هفته  پدافند غیر عامل درنظام سالمت 
 وزارت بهداشت

 19/5/87 پایان دوره

 1391 پایان دوره رانته علوم پزشکی هفته1 فوریتهای پزشکی 

 1392 پایان دوره علوم پزشکی ایران هفته1 فوریتهای پزشکی 

 1390 پایان دوره مرکز فوریتهای تهران هفته1 فوریتهای پزشکی 

 

 
 

 هاي آموزشيب( شركت در كارگاه
 

ف
دي

ر
 محل برگزاري عنوان كارگاه 

 تاريخ
 تا                 از

 
 روش تدریس    
 

  1382 انشگاهمرکز توسعه د

  1386 مرکز توسعه دانشگاه ارزشیابی دانشجو 

  1385 مرکز توسعه دانشگاه ارزشیابی اساتید   

  1382 مرکز توسعه دانشگاه   SPSSروشهای آماری و    

  1384 مرکز توسعه دانشگاه مقاله نویسی به زبان فارسی وانگلیسی 

 تهیه پوستربه زبان انگلیسی 
 شگاهمرکز توسعه دان

1384  

 مدیریت کیفیت 
 مرکز توسعه دانشگاه علو پزشکی ایران

  

 روش تحقیق مقدماتی وتکمیلی 
 مرکز توسعه دانشگاه

1381 1382 

 داوری مقاالت 
 مرکز توسعه دانشگاه

1386  

 power powint –  PDF    
 مرکز توسعه دانشگاه

1382  

 طرح درس 
 مرکز توسعه دانشگاه

1382  

 به شیوه سخنرانی روش تدریس 
 مرکز توسعه دانشگاه

1385  



 ترجمه متون انگلیسی 
 مرکز توسعه دانشگاه

1384  

 مدیریت نیروی انسانی 
 مرکز توسعه دانشگاه علو پزشکی ایران

1385  

 ارائه مقاالت پزشکی 
 مرکز توسعه دانشگاه

1382  

  1381 مرکز توسعه دانشگاه ارتقا مستمر کیفیت 

  1384 مرکز توسعه دانشگاه فی درعلوم پزشکیروش تحقیق کی 

  1386 معاونت درمان needle stickنازه های  

  1385 مرکز توسعه دانشگاه علو پزشکی ایران فوریتهای پزشکی 

 11/11/90  10/11/90 مرکز توسعه دانشگاه اخالم حرفه ای 

 1/10/90 1/10/90 مرکز توسعه دانشگاه مهارت های برقراری ارتباط 

 14/2/90  31/1/90 مرکز توسعه دانشگاه مدیریت برنامه ریزی استراتژیک 

 26/7/90 26/7/90 مرکز توسعه دانشگاه تفکر انتقادی 

 2/4/90 2/4/90 دانشگاه رازی اخالم علمی 

 13/6/90 13/6/90 معاونت تحقیقات وفناوری مالکیت فکری 

 Up to date 25/2/90 25/2/90 معاونت تحقیقات وفناوری 

  1389 مرکز مدیریت حوادث وزارت بهداشت فوریتهای پزشکی 

  1390 مرکز مدیریت حوادث وزارت بهداشت فوریتهای پزشکی 

  1391 مرکز مدیریت حوادث وزارت بهداشت فوریتهای پزشکی 

  

 

 
 

 
 

 ها و مجامع علميها و انجمنعضويت در كمیته -12

 
 تا تاريخ      از تاريخ شهر / كشور سازمان متبوع نام انجمن يا كمیته

 کمیته پژوهش درآموزش 
 

  کرمانشاه /ایران مرکز توسعه دانشگاه

 کمیته ارزشیابی اساتید     
 

  کرمانشاه /ایران مرکز توسعه دانشگاه

 کمیته پژوهشی دانشجویان دانشگاه     
 
 

  کرمانشاه /ایران دانشگاه

  کرمانشاه /ایران ستاری وماماییدانشکده پر شورای پژوهش دانشکده  

  کرمانشاه /ایران دانشکده پرستاری ومامایی کمیته ارزشیابی دانشکده

  کرمانشاه /ایران مرکز توسعه دانشگاه کمیته کاربست 

    

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

 هیئت تحریریه بررسی مقاله نام مجله

 - * بهبود



نشکده پرستاری ،مامایی دا
 وپیراپزشکی

* * 

عضو هیات تحریریه مجله توسعه 
 در آموزش

* * 

م ومجله تحقیقات بالینی در عل
 پیراپزشکی

* * 

 تقدیر نامه و... -14

 مسئول تاریخ سازمان متبوع

 رئیس دانشکده 1384 دانشکده پرستاری ومامایی

 
 معاونت درمان  دانشگاه

 معاون درمان 1385

 رئیس دانشکده 1382 شکده پرستاری وماماییدان

 رئیس دانشکده 1383 دانشکده پرستاری ومامایی

 
 معاونت درمان  دانشگاه

 معاون درمان 1382

 معاون دانشجویی 1384 معاونت دانشجویی دانشگاه 

 رئیس بیمارستان 1380 م آ دچهارمین شهید محراب 

 انشگاهمعاون آموزشی د 1390 معاون آموزشی دانشگاه

 معاون آموزشی دانشگاه 1391 معاون آموزشی دانشگاه

 معاون آموزشی دانشگاه 1392 معاون آموزشی دانشگاه

 معاون آموزشی دانشگاه 1393 معاون آموزشی دانشگاه

 موارد دیگر

 

 

  



 


