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خدابنام    

 

 

 

:رزومه   

                                  متاهل  وضعیت تاهل :                       پوراسد    نام خانوادگی :                  محمد حسیننام :  

 09183308840شماره همراه :                      Pourasad.mh@gmail.com:  ایمیل

  : مدارك تحصیلی

 شهداي انقالب کرمانشاه )از دبیرستان نمونه مردمی ( ریاضی فیزیک دیپلم -١

 کرمانشاه ) واحد نرم افزار ( از دانشگاه آزاد اسالمی گرایش لیسانس مهندسی کامپیوتر -٢

اي کامپیوتري ( از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات هگرایش شبکه  - ITفوق لیسانس مهندسی  -٣

 ) قزوین

لوم پزشکی ع(دانشگاه روزانه -رشته انفورماتیک پزشکیکتري تخصصی دمقطع  سال آخر دانشجوي -٤

 ) 19,45با نمره  99( نفر اول آزمون جامع سال  کرمان)
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  مقاالت :        

، تخصیص پهناي باند به کاربران درون سازمانی با 1395، محمد کاظمی فرد، و مژگان کرمی، محمدحسین پوراسد -1

استفاده از شبکه هاي شناختگر، دومین کنفرانس ملی فناوري، انرژي و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر ، 

02TEDECE-https://www.civilica.com/Paper-شاخه دانشجویی کردستان،  IEEEکرمانشاه، انجمن 

.html113_02TEDECE  
بررسی تاثیر هوشمند سازي "، 1398، علی افراز، محمد حسین پوراسدرضا خواجویی، راحله محبوب، مهدیه،  منتظري -2

 فناوري اطالعات و ارتقا سالمت با محوریت سرطان، تهران،، دومین همایش "رجیستري ثبت سرطان بر کارایی کاربران

 ( ارائه بصورت سخنرانی)،دانشگاه تربیت مدرس

، پنجمین کنگره  "روندهاي موثر بر تغییر نحوه آموزش علوم پزشکی"، 1398، پوراسد محمد حسینشعبانی یوسف،  -3

 بصورت پوستر) ( ارائهکشوري کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

 سیستم سازي پیاده و طراحی .1399خواجویی رضا، حسینی خواه زهرا، محبوب فرامانی راحله.، پوراسد محمد حسین -4

اپیدمیولوژي  فارماکو آسیایی اروپایی کنگره سومین .کرمانشاه رضا امام بیمارستان در درختی روش به داروها مصرف ثبت

  اصفهان ( ارائه بصورت پوستر)

  هاي تدریس شده :واحد 

تعداد   عنوان درس  گروه  نام دانشکده  ردیف

  واحد

  نیمسال

فوریت هاي   دانشکده پیراپزشکی  1

  پزشکی

  69-97نیمسال دوم   1  کامپیوتر

فوریت هاي   دانشکده پیراپزشکی  2

  پزشکی

  79-98نیمسال دوم   1  کامپیوتر

فناوري اطالعات در   اتاق عمل  دانشکده پیراپزشکی  3

  اتاق عمل

  79-98نیمسال دوم   1

  89-99نیمسال اول   2  کامپیوتر  گروه مامایی  دانشکده پرستاري و مامائی  4

فناوري هاي نوین   گروه پرستاري  دانشکده پرستاري و مامائی  5

  اطالعات در پرستاري

  89-99نیمسال اول   1

آشنایی با فناوري هاي   گروه رادیولوژي  دانشکده پیراپزشکی  6

  نوین اطالعات

  89-99نیمسال اول   2

  89-99نیمسال دوم   1  کامپیوتر  گروه هوشبري  دانشکده پیراپزشکی  7
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فناوري هاي نوین   گروه پرستاري  دانشکده پرستاري و مامائی  8

  اطالعات در پرستاري

  89-99نیمسال دوم   1

آشنایی با فناوري هاي   گروه پرستاري  دانشکده پرستاري و مامائی  9

نوین اطالعات در 

  پرستاري

  99-1400نیمسال اول   1

کامپیوتروآشنایی   گروه مامایی  دانشکده پرستاري و مامائی  10

  باسیستمهاي اطالع رسانی

  99-1400نیمسال اول   1

  99-1400نیمسال اول   1  کامپیوتر  گروه مامایی  دانشکده پرستاري و مامائی  11

گروه فوریت هاي  دانشکده پیراپزشکی  12

  پزشکی

 نیمسال اول 1400-99  1  کامپیوتر

گروه فناوري  دانشکده پیراپزشکی  13

 اطالعات سالمت

مدیریت اطالعات سالمت 

  در بحران

 نیمسال اول 99-1400  2

گروه فناوري  دانشکده پیراپزشکی  14

 اطالعات سالمت

مدیریت منابع اطالعاتی 

  سالمت

 نیمسال اول 99-1400  2

گروه فناوري  دانشکده پیراپزشکی  15

سالمت اطالعات  

 نیمسال اول 1400-99  1 مبانی کامپیوتر

گروه فناوري  دانشکده پیراپزشکی  16

 اطالعات سالمت

 نیمسال اول 1400-99  1 آزمایشگاه مبانی کامپیوتر

گروه فناوري  دانشکده پیراپزشکی  17

 اطالعات سالمت

 نیمسال اول 1400-99  4  2و 1کارآموزي در عرصه 

دانشکده مدیریت و اطالع   18

 رسانی

گروه علوم 

 اطالعات سالمت

مدیریت اطالعات 

  1سالمت

 نیمسال اول 99-1400  2

آشنایی با فناوري هاي   گروه پرستاري  دانشکده پرستاري و مامائی  19

نوین اطالعات در 

  پرستاري

 نیمسال دوم99-1400  1

آشنایی با فناوري هاي   گروه رادیولوژي دانشکده پیراپزشکی  20

  نوین اطالعات

 نیمسال دوم99-1400  2

گروه پزشکی هسته  دانشکده پیراپزشکی  21

  اي

 نیمسال دوم1400-99  2  اصول کامپیوتر

گروه فناوري  دانشکده پیراپزشکی  22

  اطالعات سالمت

 نیمسال دوم1400-99  4  4و  3کارآموزي در عرصه 
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  :هاي تخصصیشرکت در کارگاه 

 تخصصی شبکه هاي کامپیوتري ( از موسسه آموزش عالی فناور ) شامل : ورهد  

A +  ، Network +  ، CCNA، ISA Server   ،Windows Server   ،.MCSE . Active Directory . 

Security+  

معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  -ارگاه اصول مقاله نویسی پیشرفته(انگلیسی) که در تاریخ ک -

  ساعت  6، 

  ساعت  2،  کرمانشاه معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی - Ovid-Embase کارگاه پایگاه هاي اطالعاتی -

معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم  -مجالت معتبر و سابمیت مقاالت)  کارگاه چگونه مقاله منتشر کنیم(انتخاب -

 ساعت  6پزشکی کرمانشاه ، 

 ساعت  20کمیته اجرایی آموزش و توانمندسازي دانشگاه  - ویندوز سرور کارگاه -

 ساعت  30کمیته اجرایی آموزش و توانمندسازي  - دوره هاي شبکه مقدماتی کارگاه -

 ساعت  15کمیته اجرایی آموزش و توانمندسازي دانشگاه  سخت افزاردوره هاي کارگاه  -

 ساعت  90کمیته اجرایی آموزش و توانمندسازي دانشگاه  - CCNAدوره هاي کارگاه  -

 ساعت  6کمیته اجرایی آموزش و توانمندسازي دانشگاه  - حفاظت فن آوري اطالعات کارگاه -

 ساعت  70کمیته اجرایی آموزش و توانمندسازي دانشگاه  - +Security کارگاه -

 ساعت  24کمیته اجرایی آموزش و توانمندسازي دانشگاه  - مفاهیم پایه فناوري اطالعات کارگاه -

 ساعت  50کمیته اجرایی آموزش و توانمندسازي دانشگاه  - +Networkکارگاه  -

 ساعت End Note  4آموزشی نرم افزار  کارگاه -

 ساعت 12  سیستماتیک ریویو و متا آنالیز آموزشی کارگاه -

 ساعت 4کارگاه پردازش تصویر در پزشکی  -

 ساعت GIS  12کارگاه کاربرد سیستم اطالعات جغرافیایی  -

 ساعت 4کارگاه سالمت همراه  -

 ساعت 6کارگاه واقعیت مجازي و واقعیت افزوده  -
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  برگزاري کارگاه :

  گروه پرستاري دانشگاه علوم پزشکی کرمان -ساعت 6 –کارگاه مهارت هاي سواد اطالعاتی  -

  انجمن داروسازان کرمانشاه –ساعت  6 – تکنسین هاي داروییکارگاه انفورماتیک دارویی براي  -

  مرکز آپا دانشگاه رازي کرمانشاه -ساعت 2 -وبینار تاکتیک هاي تیم قرمز در امنیت سایبري -

  : شرکت در همایش ها      

 شیراز - 2/12/97و1 (mHealth)  سالمت همراه المللیسومین کنگره بین  -

 کرمانشاه – 8/6/98الی  5بیستمین کنگره پژوهشی سراسري دانشجویان علوم پزشکی ایران  -

 کرمانشاه – 17/8/98الی  15شانزدهمین همایش علوم دارویی ایران   -

 اصفهان-18/9/99الی  16 اپیدمیولوژي فارماکو آسیایی اروپایی کنگره سومین -

  

  سوابق کاري و اجرائی :

پست  محل کار ردیف
 سازمانی

 مدت ھمکاری پایان شروع

شرکت مهندسی   1

  رامک طرح

کارشناس مونتاژ و 

  شبکه

  ماه 12  1/2/87  1/2/86

2  

  

  

شهرك آزمایش 

  کرمانشاه

کارشناس 

انفورماتیک و 

  شبکه

  

1/2/87  

  

  

1/7/88  

  

  ماه 18

نیروگاه سیکل   3

ترکیبی اسالم آباد 

  غرب

  (شرکت فراب )

کارشناس کامپیوتر 

  و شبکه

+  

دستیار مدیر 

  اجرائی

  

  

1/7/88  

  

  

1/8/89  

  

  

  ماه 13

استانداري   4

  کرمانشاه

(شرکت زاگرس 

  سیستم ماهان)

  

  ITکارشناس 

  

1/4/90  

  

1/11/90  

  

  

  ماه 7
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دانشگاه علوم   5

  پزشکی کرمانشاه

  )دارو(معاونت غذاو

مسئول شبکه و 

  انفورماتیک

(Admin) 

  

1/11/90  

  

1/2/95  

  ماه 51

  

دانشگاه علوم   6

  پزشکی کرمانشاه

مدیریت امور بین (

  )الملل

  ماه12  1/2/96  1/2/95  مدیر اجرائی

دانشگاه علوم   7

  پزشکی کرمانشاه

دانشکده (

  )پیراپزشکی

و  ITمسئول واحد 

  شبکه

  همکاري ادامه دارد  همکاري ادامه دارد  1/2/96

دانشگاه علوم   8

  پزشکی کرمانشاه

دانشکده (

  )پیراپزشکی

مربی گروه فناوري 

  اطالعات سالمت

  همکاري ادامه دارد  همکاري ادامه دارد  1/12/98

دانشگاه علوم   9

  پزشکی کرمانشاه

دانشکده (

  )پیراپزشکی

مسئول ژورنال 

تحقیقات بالینی در 

  علوم پیراپزشکی

  همکاري ادامه دارد  همکاري ادامه دارد  1/12/98

دانشگاه علوم   10

  پزشکی کرمانشاه

دانشکده (

  )پیراپزشکی

مدیر امور بین 

  الملل

  همکاري ادامه دارد  همکاري ادامه دارد  4/3/1400

 

  :انجام شده  فنی از پروژه هايرخی ب

  ISA Serverو   Accountingاینترنت مراکز توسط نرم افزارهاي  شبکه و مدیریت -

، و کلیه متعلقات Server ،Client ،laptopرفع نواقص سخت افزاري و نرم افزاري نصب ، راه اندازي ، بهره برداري و  -

 سیستم ها

 بهره برداري از آنتی ویروس تحت شبکه پیکربندي و  -

 پرسنل به  ITدر زمینه  نرم افزارها و کلیه مباحث گوناگون آموزش مداوم -

(شرکت غرب نیروگاه سیکل ترکیبی اسالم آباد (Active & Passive)داخلی  LANطراحی و نظارت بر اجراي شبکه  -

 فراب)

(شرکت پدیده هوشمند داخلی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  LANطراحی و نظارت بر اجراي شبکه  -

 آپادانا)
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همکاران سیستم ) معاونت غذا و دارو به عنوان شرکت نصب و راه اندازي و بهره برداري از نرم افزار اتوماسیون اداري ( -

 راهبر سیستم

(شرکت تارگان) پیکربندي و بهره برداري از سایت مدیریت امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  طراحی، -

http://gsia.kums.ac.ir/en  

  

  عضویت در :

 عضو انجمن علمی انفورماتیک پزشکی ایران -

 کرمانشاه استان عضو نظام صنفی رایانه اي -

  عضو کمیته فنی و تخصصی امنیت شبکه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه -

  سطح زبان انگلیسی :          

  و تسلط در مکالمه Reading  ،Writing  ،Speaking  ، Translatingشامل :   IELTSگذراندن دوره           

  MSRT=52کسب نمره        


