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 مشخصات فردي -1

 

 /ایرانکرمانشاهمحل تولد : ) شهر / كشور(                                                                         نام و نام خانوادگي:افشین گودرزی

 

 48193991290همراه:                     39728682          محل كار:                 :تلفن 

 

 ی پزشکیفوریتهاگروه  پیراپزشکی/  كار: )دانشكده / بخش / گروه(محل 

 

 کرمانشاه، خیابان دولت آباد،روبروی دانشکده بهداشتآدرس پستي)محل كار( : 

 

 afshingoodarzy@yahoo.com : ایمیل                                    كد پستي :                  صندوق پستي : 

 

 :دانشجوی دکتری تخصصی پرستاریتحصیالت -7

 

 تاریخ اخذ مدرك مؤسسه رشته عنوان  )درجه(

 کارشناس

 

 1321 علوم پزشکی کرمانشاه پرستاری

 یرکارشناس ارشد پرستا

 

)عنوان پایان نامه:بررسی مقایسه ای جراحی–آموزش داخلی 

آموزش به روش فیلم و چهره به چهره در آگاهی بیماران 

 دیابتی(

 1391 اهواز علوم پزشکی

 سوابق استخدامي -3

 

 تا تاریخ از تاریخ نام مؤسسه عنوان

 پرستار

 

شبکه بهداشت شهرستان  -علوم پزشکی کرمانشاه

 قصر شیرین

1321 1391 

 سرپرستار

 

 1391 1391 بیمارستان امام رضا-علوم پزشکی کرمانشاه

 سوپر وایزر آموزشی

 

 1392 1391 بیمارستان امام رضا -علوم پزشکی کرمانشاه

 مدیر خدمات پرستاری

 

 1384 1392 بیمارستان امام رضا-علوم پزشکی کرمانشاه 

 1383 1398 دانشکده پیراپزشکی-علوم پزشکی کرمانشاه همکار آموزشی

 کنون 1383 دانشکده پیراپزشکی-علوم پزشکی کرمانشاه عضو هیئت علمی



 بنام خدا

 

 

 

 سوابق فعالیتهاي اجرائي -0

 محل سمت و نوع فعالیت

 مدت

 از               تا

 با ابالغ از طرف

 کارشناس اداره نظارت

 

 معاونت درمان 34/9/91 1/1/93 معاونت امور درمان

 مدیر داخلی بیمارستان امام رضا)ع(

 

 ریاست بیمارستان 74/3/91 71/7/91 بیمارستان امام رضا)ع

 مدیر درمان

 

 بیمارستانریاست  74/7/84 79/8/99 بیمارستان امام رضا)ع

عضوووووووویوت در کمیته های بیمارسوووووووتانی ودبیر 

 چندین کمیته)مرگ ومیر، فرایندهاو..(

 

 ریاست بیمارستان 74/7/84 74/1/91 بیمارستان امام رضا)ع

 ریاست بیمارستان)با احراز پست 11/3/91 7/3/91 بیمارستان امام رضا)ع ICUسرپرستار

 ریاست بیمارستان 74/1/92 11/3/91 بیمارستان امام رضا)ع سوپروایزر آموزشی

 ریاست دانشگاه )با احراز پست 74/7/84 74/1/92 بیمارستان امام رضا)ع مدیر خدمات پرستاری

موسوووووسووووووه مطالعات وبهره وری و  ارزیاب سازمان ملی بهره وری

 منابع انسانی

 ریاست سازمان ادامه دارد 74/7/98

 دبیر اجرایی همایش سووراسووری بیمارسووتان امام

 رضا)ع

 ریاست بیمارستان 14/17/98 71/7/98 بیمارستان امام رضا)ع

 معاون امور درمان 74/7/84 17/3/98 معاونت درمان ستاد ارتقاء خدمات اورژانسها

 فرمانده حوزه 71/1/91 71/1/91 بسیج نبی اکرم مسئول بازرسی پایگاه مقاومت حمزه

 فرمانده پایگاه ادامه دارد 11/1/92 کارمندیبسیج  مسئول فرهنگی و عضو شورای پایگاه

 ریاست دانشکده ادامه دارد 1/1/1381 دانشکده پیراپزشکی مسئول امور بالینی دانشکده پیراپزشکی

 

 سوابق خدمات آموزشي -9

 الف( دروس تدریس شده :

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

 تا  از           

 بیهوشی و.. تئوری کمک های اولیه

 

 تا... 1381 دانشکده پیراپزشکی کرمانشاه کارشناسی

 19/14/84تا76/6/84 دانشکده پیراپزشکی کرمانشاه کاردانی فوریتها کاراموزی درعرصه7جراحی -فوریتهای داخلی

 تا کنون 1384 دانشکده پیراپزشکی کرمانشاه و کارشناسی کاردانی فوریتها تئوری دروس تئوری سر فصل گروه فوریتها



 بنام خدا

دانشکده پرستاری ومامایی  کارشناسی پرستاری تئوری پرستاری  مراقبتهای ویژه

 کرمانشاه

 31/0/92تا1/1/92

 1/14/96تا1/2/99 دانشکده شبانه کرمانشاه کارشناسی پرستاری کاراموزی جراحی-پرستاری داخلی 

 31/0/93تا79/6/91 دانشکده شبانه کرمانشاه کارشناسی پرستاری کاراموزی جراحی-پرستاری داخلی 

 31/0/90تا1/2/94 دانشکده شبانه کرمانشاه کارشناسی پرستاری کاراموزی جراحی-پرستاری داخلی 

 کنونتا74/11/98 دانشکده پیراپزشکی کرمانشاه کاردانی فوریتها کاراموزی فوریتهای داخلی

 1/14/96تا1/2/96 دانشکده شبانه کرمانشاه کارشناسی پرستاری کاراموزی جراحی-پرستاری داخلی 

-هوشبری تئوری بهداشت وتنظیم خانواده

 اطاق عمل

 19/14/83تا76/6/84 دانشکده پیراپزشکی کرمانشاه کارشناسی

و  تئوری اصول و فنون پرستاری

 عملی

 کنون-1383 دانشکده پیراپزشکی کرمانشاه کاردانی فوریتها

 کنون-1383 دانشکده پیراپزشکی کرمانشاه کاردانی فوریتها تئوری 7تروما

 کنون-1383 دانشکده پیراپزشکی کرمانشاه کاردانی فوریتها تئوری 1تروما

بهداشت  تئوری کمک های اولیه

دهان و 

 دندان

 

 تا... 1381 دانشکده پیراپزشکی کرمانشاه کاردانی

فناوری  تئوری کمک های اولیه

 سالمت

 

 تا... 1381 دانشکده پیراپزشکی کرمانشاه کاردانی

و  تئوری احیاء پایه

 عملی

 کنون-1383 دانشکده پیراپزشکی کرمانشاه کاردانی فوریتها

 کنون-1383 دانشکده پیراپزشکی کرمانشاه کاردانی فوریتها تئوری فوریت های محیطی

 کنون-1383 پیراپزشکی کرمانشاهدانشکده  کاردانی فوریتها تئوری اورژانس ها ی محیطی

 کنون-1383 دانشکده پیراپزشکی کرمانشاه کاردانی فوریتها کارآموزی اطفال

 کنون-1383 دانشکده پیراپزشکی کرمانشاه کارشناسی فوریتها کارآموزی اطفال

 کنون-1383 دانشکده پیراپزشکی کرمانشاه کارشناسی ناپیوسته هوشبری تئوری مراقبت های ویژه

 کنون-1384 دانشکده پیراپزشکی کرمانشاه کاردانی فوریت ها کارآموزی تروما

 کنون-1387 دانشکده پیراپزشکی کرمانشاه کاردانی فوریت ها کارآموزی اصول و فنون

یتئور تروما پیشرفته تهایفور  یکاردان  کرمانشاه یراپزشکیپ دانشکده   کنون-1383 

 

 

 كارگاههاي آموزشيب( برنامه ریزي و تدریس در 

 

 تاریخ محل برگزاري نوع مشاركت عنوان كارگاه

 برنامه ریزي / اجرا تدریس) موضوع آن( از       تا



 بنام خدا

مراقبتهووای پرسوووووووتوواری در بیموواران دچووار 

 اختالل هوشیاری

 

 همانروز 1/1/92 دانشکده پیراپزشکی تدریس روشهای ارزیابی سطح هوشیاری

 اکسیژن درمانیمراقبتهای پرستاری در 

 

 

حوووزه پوورسووووووووتوووواری  تدریس واجرا اختاللت تنفسی

 معاونت امور درمان

 همانروز 74/17/91

 تسکین درد

 

 

روشوووووووهوای دارویی وییر دارویی کنترل 

 درد

حوووزه پوورسووووووووتوووواری  تدریس واجرا

 معاونت امور درمان

 همانروز 1/17/91

حوووزه پوورسووووووووتوووواری  واجراتدریس  روش تسکین درد در سرطان مراقبتهای پرستاری در سرطان

 معاونت امور درمان

 همانروز 71/11/91

 CPRدوره های آموزشی 

 

BLS حوووزه پوورسووووووووتوووواری  تدریس واجرا

 معاونت امور درمان

1/1/91 74/17/92 

حوووزه پوورسووووووووتوووواری  تدریس واجرا روند آموزش به بیمار اصول آموزش به بیمار

 معاونت امور درمان

 همانروز 18/17/91

بیمووووارسوووووووتووووان امووووام  تدریس واجرا گزارش نویسی سیستماتیک استاندارد در پرستاریگزارش نویسی 

 رضا)ع(

1/1/91 31/1/91 

بیمووووارسوووووووتووووان امووووام  تدریس واجرا تفسیر عملیاتی ABGتفسیر 

 رضا)ع(

 همانروز 1/1/91

بیمووووارسوووووووتووووان امووووام  تدریس واجرا مروری بر آناتومی وفیزیولوژی قلب بازآموزی پرستاری

 رضا)ع(

 همانروز 11/11/91

حوووزه پوورسووووووووتوووواری  تدریس واجرا CPR BLSپرستاری در

 معاونت درمان

1/3/99 8/1/99 

حوووزه پوورسووووووووتوووواری  تدریس واجرا ABG بازآموزی بخشهای ویژه

 معاونت درمان

 همانروز 11/1/91

بیمووووارسوووووووتووووان امووووام  تدریس واجرا عوارض تزریق خون ترانسفوزیون خون وفراورده های آن

 رضا)ع(

 همانروز 1/3/91

 

 CPRدوره های آموزشی 

 

BLS حوووزه پوورسووووووووتوووواری  تدریس واجرا

 معاونت درمان

 هر پنج شنبه72/17/92 11/1/92

 CPRدوره های آموزشی 

 

BLS حوووزه پوورسووووووووتوووواری  تدریس واجرا

 معاونت درمان

 همانروز 13/14/91

 CPRدوره های آموزشی 

 

حوووزه پوورسووووووووتوووواری  تدریس واجرا CPRداروهای 

 درمانمعاونت 

 همانروز 11/11/91

 CPRدوره های آموزشی 

 

حوووزه پوورسووووووووتوووواری  تدریس واجرا CPRداروهای 

 معاونت درمان

 همانروز 71/8/91

حوووزه پوورسووووووووتوووواری  تدریس واجرا پایه CPRمروری بر  احیاء قلبی ریوی بزرگساالن

 معاونت درمان

11/1/98 71/1/98 

حوووزه پوورسووووووووتوووواری  تدریس واجرا سرطانروش تسکین درد در  مراقبتهای پرستاری در سرطان

 معاونت امور درمان

 همانروز 8/1/92



 بنام خدا

حوووزه پوورسووووووووتوووواری  تدریس واجرا روند آموزش به بیمار آموزش به مددجو

 معاونت امور درمان

 همانروز 14/17/92

حوووزه پوورسووووووووتوووواری  پرستاری تدریس واجرا روند آموزش به بیمار اصول آموزش به بیمار

 معاونت امور درمان

 همانروز 18/1/92

 تسکین درد

 

 

روشوووووووهوای دارویی وییر دارویی کنترل 

 درد

حوووزه پوورسووووووووتوووواری  تدریس واجرا

 معاونت امور درمان

 همانروز 73/9/92

 مراقبتهای پرستاری در اکسیژن درمانی

 

 

حوووزه پوورسووووووووتوووواری  تدریس واجرا اختاللت تنفسی

 معاونت امور درمان

 همانروز 2/17/92

حوووزه پوورسووووووووتوووواری  تدریس واجرا پرستاری در هپاتیتمراقبتهای  هپاتیت

 معاونت امور درمان

 همانروز 74/3/99

 مراقبتهای پرستاری در اکسیژن درمانی

 

 

حوووزه پوورسووووووووتوووواری  تدریس واجرا اختاللت تنفسی

 معاونت امور درمان

 همانروز 14/1/99

 

 سوابق فعالیتهاي پژوهشي -6

 

 

 

 

 

 

 

 الف( طرحهاي پژوهشي  مصوب

 سازمان متبوع طرحعنوان 

 نوع مشاركت

 وضعیت فعلی طرح شماره طرح

 مشاور همكار مجري

علوم پزشکی  بررسی بقای شش ماهه بیماران پس از احیای قلبی ریوی

 کرمانشاه

* 
 

 پایان یافته  

بررسی میزان آگاهی پرستاران  از آخرین دستور العمل های 

CPR 0202 در بیمارستانهای آموزشی درمانی منتخب شهر

 .0932کرمانشاهدر سال 

 

علوم پزشکی 

 کرمانشاه

 

* 

 پایان یافته  

 

بررسی شیوع وعلل فرسودگی در پرستاران شاغل در 

 بیمارستانهای.....

علوم پزشکی 

 کرمانشاه

* 

 

 پایان یافته  

 

لوم ع بررسی رفتار رانندگان پرسنل فوریتهای پزشکی دانشگاه

 .0930پزشکی کرمانشاه طی سال 

علوم پزشکی 

 کرمانشاه

 
* 

 پایان یافته  

بررسي الگوي رفتار رانندگي رانندگان آژانس هاي شهرستان 

 0931کرمانشاه در سال 

علوم پزشکی 

 کرمانشاه

 
* 

 پایان یافته  

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


 بنام خدا

گروه فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارزیابی درونی 

 0939-31کرمانشاه در سال 

علوم پزشکی 

 کرمانشاه

* 
 

 پایان یافته  

بررسی تاثیر تحریک شنوایی ساختارمند با صدای آشنا بر 

سطح هوشیاری، وضعیت همودینامیک واکسیژناسیون شریانی 

بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان امام 

 0931-39رضا )ع( کرمانشاه در سال 

علوم پزشکی 

 کرمانشاه

* 

 

 در دست اجرا  

حیاء قلبی ریوی در مرکز آموزشی اساله  1بررسی پیامدهای 

 درمانی امام رضا)ع(

علوم پزشکی 

 کرمانشاه

* 
 

 گزارش نهایی  

بررسی تاثیر زمان حضور تیم پزشک و تیم احیا بر نتیجه احیا 

بیمارستان امام رضا )ع( شهر کرمانشاه در قلبی ریوی در 

 0939سال

علوم پزشکی 

 کرمانشاه

 پایان یافته   * 

پرسنل دانشگاه های علوم پزشکی  CPRبررسی میزان سواد 

استان های کرمانشاه و خوزستان از آخرین دستور العمل های 

CPR 2015 0931در سال 

علوم پزشکی 

 کرمانشاه

 در دست اجرا   * 

درمانی گروهی بر نظریه ذهن کودکان بازیاثربخشی 

 دبستانیپیش

 یپزشک علوم

 کرمانشاه

 در دست اجرا   * 

بررسی مقایسه دو سیستم مرطوب کننده راه هوایی بر 

پارامترهای تنفسی و پارامترهای گازهای خون شریانی در 

 بیماران تروما به سر تحت تهویه مکانیکی تهاجمی.

 یپزشک علوم

 کرمانشاه

 در دست اجرا   * 

بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی سالمندان مبتال به دیابت مقیم 

سرای سالمندان با سالمندان مقیم خانواده در شهر کرمانشاه در 

 0931سال 

 یپزشک علوم

 کرمانشاه

 در دست اجرا   * 

 

 

 

 :ب(طرح های پژوهشی ییر مصوب

 عنوان طرح

 نوع مشاركت

 وضعیت فعلی طرح اسامي افراد

 مشاور همكار مجري

 

 

     

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 نتشاراتا -7
 

 چاپ مقاله در مجالت -الف



 بنام خدا

 عنوان مجله عنوان مقاله سال نويسنده يا نويسندگان اسامي

 شماره                     صفحه

 

AfshinGoodarzi,Amir Jalali,Reza 

Pourmirza Kalhori 

2015 Study of Survival Rate 

Cardiopulmonary 

Resusitation…….. 

Global Journal of 

Healt Science 

Canadian 

Vol.7,No.1,Jan2015 

بررسییییییر قانور ااتقا  رقرا  بیرب  ر  بر  0930 ابراهیم عزتی ،امیر جاللی،افشین گودرزی

 عق مل مرقبط با رضایت شغلر پرستار ا

 

دو ماهنامه علمی پژوهشی 

دانشگاه علوم پزشکی 

 کرمانشاه

.0930شانزدهم ،خرداد سال   

بررسیر رر   تر  علل رضایت شصیر رر  0930 افشین گودرزی،بیژن صبور...

بیویرییییار ا میر دی ییییو ژاایییی ب بییییو   ر  ت  

 بورارستاا  مام رضا)ع(

دو ماهنامه علمی پژوهشی 

دانشگاه علوم پزشکی 

 کرمانشاه

.0930سال شانزدهم ،خرداد   

Afshin Goodarzi1, Ebrahim Ezzati, 

Bijan Sabour, Reza Pourmirza Kalhori, 

Arsalan Naderipour 

2012 Prevalence and affecting 

factors on burnout in nurses in 

selected hospitals of 

Journal of Clinical 

Research in 

Paramedical Sciences 

Vo1,no4:63-73 

Ebrahim Ezzati,Amir Jalali,Afshin 

Goodarzi 

2013 Effect of Iranian adolescents' 
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 بنام خدا

 عنوان مقاله

 

 نوع ارائه                             عنوان كنفرانس

 یا همایش

 

 محل برگزاري

 نام شهر / كشور

 تاریخ ارائه

 

ارزیابی کیفی ارائه خدمات پرسووووتاری در مرکز آموزشووووی درمانی امام 

 رضا)ع(کرمانشاه

 تعالی-همایش سراسری مدیریت کیفیت

 نظام سالمت

 

 سخنرانی

 99اسفند ایران-کرمانشاه

 

 sofaبیماران بستری در بخش ویژه با معیار  out come بررسی

 99مهر " " " سخنرانی همایش سراسری فوریتهای پزشکی

 

 در بیماران بستری در بخش ویژه fourمقایسه معیار گالسکو و

 7449 استرالیا-وینا پوستر کنگره بین المللی جراحان

 مقایسه روشهای آموزش در ارتقائ اصول خود مراقبتی

 

 92آبان  ایران-کرمانشاه  سخنرانی توسعه نظام سالمت و انتظارات فراروی

بررسوووی میزان وعلل مورتالیتی در مرکز آموزشوووی درمانی امام رضوووا 

 1391طی سال 

 

 بیمارستان فردا-بیمارستان امروز

 چالشهای فراروی

 

 سخنرانی

 91آذر ایران-کرمانشاه 

 sofaپیشگویی وضعیت نهایی بیماران با استفاده از معیار 

 

 همایش مهارتهای بالینی :ایمنی بیشتر؛

 عملکرد بهتر

 پوستر

 

 99آبان ایران-اصفهان

 

 ICUبررسی میزان حمایت تغذیه ای از بیماران بستری در

 -همایش سراسری بیمارستان امروز

 بیمارستان فرداچالشهای فراروی

 

 پوستر

 91آذر ایران-کرمانشاه 

 

 بررسی نقش ارزشها و عقاید در سالمندان

 99اردیبهشت ایران-سنندج پوستر سومین سمینار سراسری ارتقاء سالمت

 

 بررسی عدالت در نظام سالمت

 همایش سراسری عدالت در نظام

 سالمت

 

 پوستر

 99اسفند ایران-اصفهان 

 

Hocpice care به عنوان یک ضرورت در مراکز درمانی 

 99اسفند ایران-کرمانشاه پوستر تعالی نظام سالمت-مدیریت کیفیت

 

بررسوووی میزان آگاهی و رعایت منشوووور حقوق بیمار در بیمارسوووتانهای 

 کرمانشاه

 همایش سراسری توسعه نظام سالمت و

 انتظارات فراروی

 

 سخنرانی

 92آبان  ایران-کرمانشاه 

 

پایین در  بررسوووووووی نگرش همراهان در بیماران با سوووووووطح هوشووووووویاری

 خصوص اهداء عضو

همهایش سووووراسووووری توسووووعه نظام سووووالمت و 

 انتظارات فراروی

 92آبان  ایران-کرمانشاه  سخنرانی

 ارزشها وعقاید در سالمندان

 

 92اسفند ایران-اصفهان  پوستر همایش سراسری سالمندی و پزشکی سالمندان

 

 بحرانبررسی راههای انتقال ؛درمان و پیشگیری از وبادر شرایط 

 99مهر ایران-کرمانشاه پوستر همایش سراسری فوریتهای پزشکی

 

 CPRمقایسه اثر بخشی یک روش نوین در مدیریت 

همایش سووووراسووووری توسووووعه نظام سوووووالمت و 

 انتظارات فراروی

 92آبان  ایران-کرمانشاه  سخنرانی



 بنام خدا

 

 بررسی تاثیر استقرار واحد رسیدگی به شکایات در کالن بیمارستانها

 تعالی نظام-سوووراسوووری مدیریت کیفیتهمایش 

 سالمت

 99اسفند ایران-کرمانشاه پوستر

 

 بررسی مورتالیتی مادران باردار یک شاخص در مدیریت کیفیت

 تعالی نظام-همایش سوووراسوووری مدیریت کیفیت

 سالمت

 99اسفند ایران-کرمانشاه پوستر

 

 HAPپنومونی های اکتسابی از بیمارستان 

 98آبان ایران-سنندج پوستر پاتوژندومین سمینار انتریک 

 ارتقاء وتوانمند سازی پرسنل در حوزه کار با تجهیزات پزشکی

 

 تعالی نظام-همایش سوووراسوووری مدیریت کیفیت

 سالمت

 99اسفند ایران-کرمانشاه پوستر

بررسووووی میزان رضووووایت شووووغلی و عوامل مرتبط با آن در پرسوووووتاران 

 مراکز آموزشی درمانی کرمانشاه

 

سووووراسووووری توسووووعه نظام سووووالمت و همهایش 

 انتظارات فراروی

 92آبان  ایران-کرمانشاه  سخنرانی

 VAP,ORAL CAREبررسی تجربیات بین المللی در زمینه 

 

همایش سووووراسووووری توسووووعه نظام سوووووالمت و 

 انتظارات فراروی

 92آبان  ایران-کرمانشاه  پوستر

 بستری بررسی علل مورتالیتی و عوارض حین بارداری مادران باردار

 درمرکز آموزشی درمانی امام رضا)ع(

همایش سووووراسووووری توسووووعه نظام سوووووالمت و 

 انتظارات فراروی

 92آبان  ایران-کرمانشاه  پوستر

بررسوووووووی میزان ؛علل و فاکتورهای مداخله گر در میزان مورتالیتی در 

 بیمارستان امام رضا)ع(

 

همایش سووووراسووووری توسووووعه نظام سوووووالمت و 

 انتظارات فراروی

 92آبان  ایران-کرمانشاه  پوستر

بررسووی کیفیت درمان در بیماران مبتال به نارسووایی قلبی در بیمارسووتان 

 امام رضا)ع(

 

همایش سووووراسووووری توسووووعه نظام سوووووالمت و 

 انتظارات فراروی

 92آبان  ایران-کرمانشاه  پوستر

 

 همایش مهارتهای بالینی :ایمنی بیشتر؛ نیدل استیک

 عملکرد بهتر

 پوستر

 

 99آبان ایران-اصفهان

صودمات فرو رفتن سورسووزن آلوده و میزان گزارش دهی این صوودمات 

 در پرستاران بالینی.

همایش سراسری حاکمیت بالینی وتوسعه نظام 

 سالمت.

 98اسفند  ایران-کرمانشاه  سخنرانی

در کودکان بسووتری در بیمارسووتان   بررسووی مبتنی بر شووواهدمسوومومیت

 امام رضا .

سراسری حاکمیت بالینی وتوسعه نظام همایش 

 سالمت.

 98اسفند  ایران-کرمانشاه  سخنرانی

شوووویوه رهبری از دیدگاه کارکنان ضوووورورتی در آمادگی بیمارسووووتان در 

 توسعه حاکمیت بالینی.

همایش سراسری حاکمیت بالینی وتوسعه نظام 

 سالمت.

 98اسفند  ایران-کرمانشاه  سخنرانی

 

 روان سالمنداننقش مذهب در سالمت 

 92اسفند ایران-اصفهان  پوستر همایش سراسری سالمندی و پزشکی سالمندان

بررسوی وضوعیت نیروی انسوانی وچگونگی تقسویم کار کادر پرستاریدر 

 .مراکز درمانی

همایش سراسری حاکمیت بالینی وتوسعه نظام 

 سالمت.

 98اسفند  ایران-کرمانشاه  سخنرانی

اختیار توسووووط مدیران ارشوووود پرسووووتاریبه  بررسووووی موانع اجراء تفویض

 سرپرستاران در راستای تسهیل سازی کیفیت خدمات پرستاری.

همایش سراسری حاکمیت بالینی وتوسعه نظام 

 سالمت.

 98اسفند  ایران-کرمانشاه  پوستر

روانی مرتبط با نوبت کاری و ارتباط آن با -بررسووووی مشوووووکالت روحی

 خطاهای پرستاری.

حاکمیت بالینی وتوسعه نظام همایش سراسری 

 سالمت.

 98اسفند  ایران-کرمانشاه  پوستر

همایش سراسری حاکمیت بالینی وتوسعه نظام  .DSAبررسی مبتنی بر شواهد موارد آنژیوگرافی با روش 

 سالمت.

 98اسفند  ایران-کرمانشاه  پوستر

بررسوی موارد خطای مسوتند سازی دستورات پزشکی در پرونده بالینی 

 بیماران بستری.

همایش سراسری حاکمیت بالینی وتوسعه نظام 

 سالمت.

 98اسفند  ایران-کرمانشاه  پوستر



 بنام خدا

 راههای انتقال درمان و پیشگیری از وبا

 

 98آبان ایران-سنندج پوستر دومین سمینار انتریک پاتوژن

 CPRبررسی میزان یادداری مهارت عملی در 

 

 بیشتر؛همایش مهارتهای بالینی :ایمنی 

 عملکرد بهتر

 99آبان ایران-اصفهان سخنرانی

بررسی رضایتمندی و عوامل موثر بر آن در سالمندان جوان بستری در 

 مرکز آموزشی درمانی امام رضا)ع(

 81اسفند  ایران-کرمانشاه  پوستر همایش سراسری سالمندان

بررسووووی میزان آگاهی و نگرش پرسووووتاران بخش های مراقبت ویژه در 

 پیوند اعضاء ونسوجخصوص 

 84آبان  ایران-کرمانشاه  پوستر همایش سراسری مراقبتهای ویژه

وابسوتگی دارویی و سوء استفاده از داروهای مخدر در پرستاران بخش 

 های ویژه

 84آبان  ایران-کرمانشاه  پوستر همایش سراسری مراقبتهای ویژه

پرتونگاری پرتابل در بررسووی میزان آگاهی پرسووتاران مراقبت ویژه از 

 .1384بیمارستان امام رضا)ع( 

 84آبان  ایران-کرمانشاه  پوستر همایش سراسری مراقبتهای ویژه

بررسوی آگاهی و عملکرد سوالمندان مبتال به سنک کلیه مراجعه کننده به 

 بخش سنک شکن بیمارستان امام رضا)ع(کرمانشاه.

 81اسفند  ایران-کرمانشاه  پوستر همایش سراسری سالمندان

 81آذر  ایران-کرمانشاه  پوستر همایش کشوری عفونت های بیمارستانی خطاهای شایع در تزریق آنتی بیوتیک ها توسط پرستاران.

چهارمین کنگره پژوهشووی سووالیانه دانشووجویان  کوتاه کردن مسیر انغقاد خون .

 علوم پزشکی یرب کشور

 81اسفند  ایران-کرمانشاه  پوستر

Analysis of the relationship between 

Emotional Intelligence and Performance 

Management Kermanshah Rural Water 

Co 

nternational conference 

on Management &social 

scince 

 7411 امارات-دبی پوستر

The immunity status of sterilization in 

hospitals in Kermanshah 

 7411 ایران-کرمانشاه پوستر کنگره سراسري مدیریت بحران

The blood supply in crisis situations 7411 ایران-کرمانشاه پوستر کنگره سراسري مدیریت بحران 

Evaluation of safety standards in the 

operating room hospital in the city of 

Kermanshah 

 7411 ایران-کرمانشاه پوستر بحرانکنگره سراسري مدیریت 

Evaluation of readiness operating rooms 

in hospitals in Kermanshah fires disaste 

 7411 ایران-کرمانشاه سخنرانی کنگره سراسري مدیریت بحران

The Effectof group discussionon the 

postoperative pain in patients 

undergoing cesarean section 

 7411 ایران-اصفهان پوستر کنگره مدیریت درد اصفهان

بررسووووووی میزان خواب بر درد پس از عمل جراحی 

 هرنی اینگوینال

 7411 ایران-اصفهان پوستر کنگره مدیریت درد اصفهان
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 توسعه فردي -11

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

محل و سازمان برگزار  مدت دوره عنوان دوره ردیف

 كننده

تاریخ اتمام دوره یا دریافت  مدرك عنوان گواهي یا

 مدرك

 

1 

سوووازمان مدیریت و برنامه  ساعت76 دوره آموزشی صفحه گسترده

 ریزی

 14/8/96 نوع اول

 

7 

سوووازمان مدیریت و برنامه  ساعت 76 دوره آموزشی بانکهای اطالعاتی

 ریزی

 14/8/96 نوع اول



 بنام خدا

3 

 

-و پژوهشدفوتر آموزش  ساعت 17 دوره آموزشی اطالعات و ارتباطات

 استانداری کرمانشاه

 74/17/96 نوع اول

 

0 

 

-دفوتر آموزش و پژوهش ساعت74 دوره آموزشی ارائه مطالب

 استانداری کرمانشاه

 9/17/96 نوع اول

معواونووت آموزشوووووووی جهوواد  ساعت 76 پودمان آموزشی واژه پردازها 9

 دانشگاهی

 79/17/90 نوع اول

پودمان آموزشووووووی اسوووووووتفاده از کامپیوتر و  6

 مدیریت فایلها

معواونووت آموزشوووووووی جهوواد  ساعت 9

 دانشگاهی

 79/17/90 نوع اول

2 

 

پودمووان آموزشوووووووی مفووواهیم پوووایوووه فنووواوری 

 اطالعات

معواونووت آموزشوووووووی جهوواد  ساعت 17

 دانشگاهی

 79/17/90 نوع اول

9 

 

 12/9/99 نوع اول دانشگاه علوم پزشکی ساعت 0 پودمان آموزشی مدیریت استراتژیک

8 

 

 9/6/1384 نوع اول دانشگاه علوم پزشکی ساعت6 پدافند ییر عاملدوره آموزش 

14 

 

 3/2/1392 نوع اول دانشگاه علوم پزشکی ساعت CPR 6پودمان آموزشی 

11 

 

 70/0/99 نوع اول دانشگاه علوم پزشکی ساعت CPR 6پودمان آموزشی 

17 

 

 78/9/99 نوع اول دانشگاه علوم پزشکی ساعت3 پدافند ییر عامل در نظام سالمت

13 

 

پودموان آموزشوووووووی مراقبتهوای پرسوووووووتاری 

 دربیماران قلبی

 79/9/92 نوع اول دانشگاه علوم پزشکی ساعت 6

10 

 

 73/0/93 نوع اول دانشگاه علوم پزشکی ساعت 6 پرستار وقانون

19 

 

 12/11/99 --------- سازمان امداد ونجات ساعت9 دوره امداد و کمکهای اولیه عمومی

16 

 

 9/11/96 نوع اول دانشگاه علوم پزشکی ساعت CPR 6پودمان آموزشی 

 76/11/1322 نوع اول دانشگاه علوم پزشکی ساعت CPR 12پودمان آموزشی  12

19 

 

 70/14/1399 --------- بیمارستان امام رضا)ع( ساعت74 دوره آموزشی مراقبتهای ویژه

 1/2/99 --------- سازمان امداد ونجات ساعت39 دوره امداد و کمکهای اولیه عمومی پایه 18

74 

 

 72/17/92 نوع اول دانشگاه علوم پزشکی ساعت 6 پودمان آموزشی اکسیژن درمانی

71 

 

 71/14/92 نوع اول دانشگاه علوم پزشکی ساعت 6 پودمان آموزشی کنترل درد



 بنام خدا

77 

 

 76/1/92 اولنوع  دانشگاه علوم پزشکی ساعت 6 پودمان آموزشی اکسیژن درمانی

73 

 

 9/9/92 نوع اول دانشگاه علوم پزشکی ساعت 6 پودمان آموزشی آموزش به بیمار

70 

 

پودمان آموزشووووی مراقبتهای پرسووووتاری در 

 بیماران قلبی

 79/9/92 نوع اول دانشگاه علوم پزشکی ساعت 6

79 

 

 19/0/92 نوع اول دانشگاه علوم پزشکی ساعت 6 پودمان آموزشی کنترل درد

76 

 

 13/2/92 نوع اول دانشگاه علوم پزشکی ساعت 6 پودمان آموزشی آموزش به بیمار

72 

 

پودمووووان آموزشوووووووی بحران وحواد  ییر 

 مترقبه

 79/9/92 نوع اول دانشگاه علوم پزشکی ساعت74

79 

 

 76/0/98 نوع اول دانشگاه علوم پزشکی ساعت 6 پودمان آموزشی بهداشت روانی

78 

 

گنووود زدایی پودموووان آموزشوووووووی اصوووووووول 

 واسترلیزاسیون

 6/8/98 نوع اول دانشگاه علوم پزشکی ساعت 6

34 

 

-دفوتر آموزش و پژوهش ساعت0 دوره آموزشی مدیریت موثر وقت

 استانداری کرمانشاه

 79/2/98 ویژه بهبود مدیریت

 

31 

 

-دفوتر آموزش و پژوهش ساعت6 دوره آموزشی مدیریت موثر وقت

 استانداری کرمانشاه

های مشوووووتر  ویژه دوره 

 اداری

79/9/98 

 

37 

 

دوره آموزشوووووووی عواموول موثر بر افزایش 

 بهره وری سازمانها

-دفوتر آموزش و پژوهش ساعت0

 استانداری کرمانشاه

ویژه دوره های مشوووووتر  

 اداری

79/8/98 

 

 

 

 هاي آموزشيب( شركت در كارگاه

 

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

 13/9/98 17/9/98 موسسه مطالعات وبهره وری و منابع انسانی تربیت ارزیاب جایزه ملی بهره وری وتعالی سازمانی 3

 همانروز 1/9/98 موسسه مطالعات وبهره وری و منابع انسانی (7414)ویرایش EFQMآشنایی با ویرایش جدید  4

 73/2/98 77/2/98 آموزش مداوم جامعه پزشکی-دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سمینار آشنایی با مبانی حاکمیت بالینی 5

 1/17/93 1/17/93 آموزش مداوم جامعه پزشکی-دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه همایش سراسری مدیریت و برنامه ریزی بیمارستانی 6

 همانروز 79/14/91 آموزش مداوم جامعه پزشکی-دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی 7



 بنام خدا

 همانروز 77/2/93 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه همایش الگوی عملکردی بهداشت بیمارستانها 8

9 
همووایش فرهنووک سووووووووازی پوودافنوود ییر عوواموول در نظووام 

 سالمت
 34/1/92 78/1/92 وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

 1/11/92 1/11/92 بیمارستان امام رضا)ع( کارگاه باز آموزی دیالیز 10

 همانروز 71/14/92 آموزش مداوم جامعه پزشکی-بیمارستان امام رضا)ع(  کارگاه ارتباطات خانوادگی 11

 34/2/99 79/2/99 آموزش مداوم جامعه پزشکی-دانشکده پیراپزشکی همایش سراسری فوریتهای پزشکی 12

13 
بیمارسوووتان فردا،چالشوووهای –همایش بیمارسوووتان امروز 

 فراروی
 همانروز 18/14/91 آموزش مداوم جامعه پزشکی-بیمارستان امام رضا)ع( 

 1/14/91 7/14/91 آموزش مداوم جامعه پزشکی-پزشکی کرمانشاهدانشگاه علوم  کارگاه روش تحقیق مقدماتی 14

15 
همایش سوووراسوووری مراقبتهای پرسوووتاری در بیماریهای 

 خاص
 11/3/91 14/3/91 آموزش مداوم جامعه پزشکی-دانشکده پرستاری ومامایی

16 
بیمارسوووووتان فردا،حاکمیت –همایش بیمارسوووووتان امروز 

 بالینی
 1/17/98 3/17/98 مداوم جامعه پزشکیآموزش -بیمارستان امام رضا)ع( 

 73/7/98 71/7/98 آموزش مداوم جامعه پزشکی-دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه همایش کشوری سالمت زنان 17

 17/17/98 14/17/98 آموزش مداوم جامعه پزشکی-دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دومین همایش کشوری استاندارد،توسعه سالمت 18

 همانروز 8/3/92 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی آموزش هماهنگی اهداء وپیوند اعضاءسمپوزیوم  19

 همانروز 71/8/98 معاون تحقیقات وفناوری-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کارگاه آموزشی آشنایی با کتابخانه دیجیتال 20

   وزارت بهداشت و تریاژ animal labکارگاه آموزشی  21

 

 ها و مجامع علميها و انجمندر كمیتهعضویت  -17

 

 از تاریخ      تا تاریخ شهر / كشور سازمان متبوع نام انجمن یا كمیته

 ادامه دارد74/7/98 تهران/ایران موسسه مطالعات وبهره وری و منابع انسانی کمیته تعالی سازمانی

 

 

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

 هیئت تحریریه بررسی مقاله مجلهنام 

 پژوهشی بهبود -علمی

 

*  

  * دانشگاه علوم پزشکی ایالمپژوهشی  -علمی

 تقدیر نامه و... -10

 مسئول تاریخ سازمان متبوع

معاونت امور درمان)به مناسبت راه اندازی  77/14/99 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 بخش ایزوله تنفسی(

ریاست بیمارستان)به مناسبت راه اندازی  19/8/99 کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی

 بیمارستان امام رضا)ع((

استاندار کرمانشاه)به مناسبت اخذ گواهی  74/14/98 استانداری کرمانشاه

 تعهد به تعالی(

 تشویق از ریاست دانشگاه 14/11/98 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه



 بنام خدا

 تشویق از ریاست دانشگاه 14/11/98 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 تشویق از ریاست دانشگاه 14/11/98 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

تشویق از ریاست دانشگاه) به مناسبت  9/9/90 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 کارمند یرجسته سال(

تشویق از ریاست دانشگاه) به مناسبت  76/7/96 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 کارمند یرجسته سال(

تشویق از ریاست دانشگاه) به مناسبت  2/0/84 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 برپایی همایش(

تشویق از ریاست دانشگاه) به مناسبت  74/9/92 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 برپایی همایش(

مناسبت تشویق از ریاست دانشگاه) به  7/3/98 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 برپایی همایش(

تشویق از ریاست دانشگاه) به مناسبت  31/6/92 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 کارمند یرجسته سال(

فرماندار کرمانشاه)به مناسبت احراز درجه  34/7/99 فرمانداری کرمانشاه

 عالی بیمارستان(1

 معاونت امور درمان 19/1/84 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 معاونت امور درمان 10/11/98 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 معاونت امور درمان 19/14/96 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

معاونت امور درمان)به مناسبت برگزاری  73/11/99 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 دوره های آموزشی(

 ریاست بیمارستان 12/8/92 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 مدیر بیمارستان 3/8/96 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 مدیر بیمارستان 19/7/92 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

سرپرست شبکه به مناسبت خدمات در تبادل  19/1/26 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 اسرا

 مدیر بیمارستان 19/6/92 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

تشویق از ریاست دانشگاه) به مناسبت  13/14/96 کرمانشاهدانشگاه علوم پزشکی 

 برپایی همایش(

معاونت امور درمان)به مناسبت برگزاری  2/11/99 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 دوره های آموزشی(

 ریاست بیمارستان 78/1/99 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

   

 بیمارستانمدیر  9/0/92 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

تشویق از ریاست دانشگاه)بمناسبت کسب  14/11/98 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 عنوان پرستار نمونه سال(

تشویق از ریاست دانشگاه)بمناسبت کسب  73/7/96 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 عنوان پرستار نمونه سال(

دانشگاه)بمناسبت کسب تشویق از ریاست  73/1/98 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 عنوان مدیرپرستاری نمونه استان(

تشویق از ریاست دانشگاه)بمناسبت کسب  73/7/96 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 عنوان سرپرستار نمونه استان(

 ریاست بیمارستان 8/6/92 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

درمان)به مناسبت برگزاری معاونت امور  19/7/84 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 موفق هفته سالمت(

معاونت امور درمان)به مناسبت برگزاری  19/11/92 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 دوره های آموزشی(

معاونت امور درمان)به مناسبت برگزاری  72/2/98 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 سمینار دوروزه(

ریاست بیمارستان)به مناسبت برگزاری  16/9/92 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 سمینار سراسری(

تشویق از ریاست دانشگاه) به مناسبت  10/14/96 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 برپایی همایش(

تشویق از معاونت درمان) به مناسبت  10/11/96 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 برپایی همایش(

تشویق از ریاست دانشگاه) به مناسبت  74/17/99 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 برپایی همایش(

 ریاست بیمارستان 17/17/99 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 ریاست بیمارستان 18/3/99 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

 .98دبیر اجرایی همایش سراسری بیمارستان امام رضا )ع(درسال -موارد دیگر :

 سال متوالی. 0واجرایی همایش سراسری بیمارستان امام رضا )ع(طی عضو کمیته علمی -



 بنام خدا

 .98عضو کمیته اجرایی همایش سراسری سالمت زنان درسال -

 عضو کمیته اجرایی دومین همایش کشوری استاندارد،توسعه سالمت .-

 و..... ارزیاب کشوری سازمان ملی بهره وری.-

 

 

 

 

  

 

 

 


