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 :سوابق آموزشی(  ۲
  1376 -تهران -12منطقه  -ستان روشنگرردبيفارغ التحصيل علوم تجربي از 

  1385  -تهران -از علوم پزشكي ايرانفارغ التحصيل پزشكي عمومي 

  پايان نامه دوره پزشكي: بررسي فراواني عفونت مجاري تناسلي حين بارداري در خانم هاي مبتال به

   1378-1383زايمان زودرس بستري در بيمارستان فيروزگر سال 

 1394 -وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي–شكي اجتماعي بورد تخصصي پز 

  :تدوين ابزار ارزيابي عملكرد بيمارستاني دانشگاه هاي علوم پايان نامه دوره تخصص                 

 ناتالپزشكي کشور در ارائه خدمات پري

          

 

 سوابق شغلی:(  ۳    
 (1379-82) عضو گروه کارشناسان موسسه پژوهشگران بدون مرز 

 ( 1385-1386مشاور هيات مديره شرکت تعاوني فن آوري اطالعات و علوم نوين) 

     کارشناس و مشاور آمار و متدلوژي واحد پژوهش معاونت آموزشي و پژوهشي ساازمان انتقاال خاون

 ( 1385-87ايران )

 (1385-1387عضو هيات مديره موسسه سالمت پژوهان نيكان) 

 (1386-1387نتقال خون ايران)دبير شوراي پژوهش سازمان ا 

 ( 1386-1389عضو هيات مديره موسسه کارگستران پژوهشگر شريف) 

  (1389-1390مشاور متدلوژي و آمار اداره سالمت نوزادان وزارت بهداشت)مجري طرح و 

 (1394-هيات علمي گروه پزشكي اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي زنجان )تا کنون 
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 (1394-ي معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي زنجان)تا کنونمشاور پژوهش و توسعه فرآيندها 

  1395دانشگاه علوم پزشكي زنجان  1404دبير کميته تدوين نقشه راه درمان 

 1395، حيطه مديريت سالمت، عضو کميته علمي هشتمين المپياد علمي علوم پزشكي کشور 

 1396ريت سالمت، ، حيطه مديعضو کميته علمي نهمين المپياد علمي علوم پزشكي کشور 

  ،1396عضو کميته علمي نهمين المپياد علمي علوم پزشكي کشور، حيطه استدالل باليني 

 تا کنون( 1395) عضو شوراي پژوهشي مرکز آموزشي درماني آيت ا... موسوي 

 (1395-97) دبير واحد ارتباطات و کاربست نتايج تحقيقات دانشگاه 

 کنون( تا -1397زشكي )عضو شوراي پژوهش پزشكي عمومي دانشكده پ 

 ( 1396-1398دبير کارگروه آموزش پاسخگو، مرکز مطالعات دانشگاه) 

  مسول واحد آموزش پاسخگو، مرکز مطالعات دانشگاه 

  (1397همايش کشوري آموزش پاسخگو )عضو کميته علمي 

 ( 1397دبير شوراي پژوهشي مرکز آموزشي درماني آيت ا... موسوي )تا کنون 

 تا کنون( 1396طراحي سواالت آزمون علوم پايه پزشكي ) عضو هيات ممتحنه 

 تا کنون( 1397کارورزي پزشكي )عضو هيات ممتحنه طراحي سواالت آزمون پيش 

 تا کنون( 1397)  عضو مرکز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت 

 

 
 

 :طرح هاي تحقیقاتی(  ۴
 ان)مجري(بررسي کيفيت زندگي در بيماران مبتال به سرطان تحت درم 

 هاي اجتماعي در بيماران مبتال به سرطان)مجري(گربررسي تعيين 

  موزشيآبررسي وضعيت حمايت اجتماعي در بيماران مبتال به سرطان مراجعه کننده به مراکز 

 درماني دانشگاه علوم پزشكي زنجان)مجري(

 شگاهكي دانبررسي سطح خود ابراز)خودابراز( سالمت در دانشجويان مقاطع مختلف رشته پزش 

 )مجري(1396علوم پزشكي زنجان در سال 

 (ي)مجر1397زنجان در سال  يعلوم پزشك انيدانشجو نيسطح سواد سالمت در ب يبررس 

 صلي(كار اارزيابي تاثير استقرار طب اورژانس بر شاخص هاي عملكردي اورژانس بيمارستاني)هم 

 و  دستگاه گوارش يرطان هابه س انيدر مبتال ييغذا ميرژ تيفيشاخص التهاب و ک يبررس

 )مجري(آن با افراد سالم در شهر زنجان سهيمقا

 اه انشگد يپزشك انياز سالمت در دانشجو تيپرسشنامه حما ينسخه فارس ييايو پا ييروا يبررس

 (ي)مجر1397-98زنجان  يعلوم پزشك

  بررسي فراواني کشت خون مثبت در نوزادان بستري با شک به سپسيس در بخشNICU 

 )همكار اصلي(1395رستان آيت اهلل موسوي زنجان در سال بيما
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  دوره ي در ارتقاء مهارت هاي باليني دانشجوياناطفال بررسي ميزان تأثير آموزش هاي بخش 

 دانشگاه علوم پزشكي زنجان)همكار اصلي(کارورزي 

 ي  هدور بررسي ميزان تأثير آموزش هاي بخش داخلي در ارتقاء مهارت هاي باليني دانشجويان

 کارورزي طبق کوريكولوم آموزشي بخش مربوطه)همكار اصلي(

 ياهقبت در بخش مرا يآن در نوزادان بستر يامدهايو پ يتوپنيو علل ترومبوس يفراوان يبررس 

 79زنجان در سال  ياهلل موسو تيآ مارستانيب نوزادان در ژهيو

 96 ر سالپزشكي زنجان د بررسي شيوع اعتياد به اينترنت در دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم 

 ه  ن آيت الارستامقايسه نمونه گاز خون شرياني و وريدي در بيماران ترومايي مراجعه کننده به بيم

 )همكار اصلي(96_95موسوي زنجان در سال 

  موني درصد در پيش گيري از پنو 5بررسي تاثير شستشوي متناوب ساب گلوت با کلريد سديم

 )همكار اصلي(ن بستري در بخش مراقبت هاي ويژهناشي از ونتيالتور در بيمارا

 )بررسي نتايج ترميم آلوپسي و اسكار اسكالپ با نسج گستر متعدد)همكار اصلي 

 ياختالل دفع ادرار يفراوان يبررس(voiding dysfunction))ونت در کودکان مبتال به عف

  يادرار

 1396-97 ياله در سالهاس 2-12در کودکان يو اضافه وزن با عفونت ادرار يارتباط چاق يبررس 

 در شهر زنجان 

  علومزش در مورد کيفيت آمو پيش بالينيارزيابي ادراک و انتظارات دانشجويان پزشكي مقطع 

 )مجري(99دانشگاه علوم پزشكي زنجان بر اساس مدل سروکوال در سال  پايه

  الينيآموزش بارزيابي ادراک و انتظارات دانشجويان پزشكي مقطع کارورزي در مورد کيفيت 

 )مجري(99دانشگاه علوم پزشكي زنجان بر اساس مدل سروکوال در سال 

 )پايش برنامه هاي اداره سالمت نوزادان و تحليل وضعيت موجود در کشور )مجري 

 (ي)مجر98دانشگاه زنجان در سال  انيسطح سواد سالمت دانشجو يبررس 

  ل در سا دانشگاه علوم پزشكي زنجانبررسي سطح خودابراز سالمت در دانشجويان مقاطع مختلف

 )مجري(1398

 ده در ولد شدر  نوزادان تازه مت يمتر يپالس اکس لهيبوس يقلب يمادرزاد يهايماريب يغربالگر

  1397زنجان به مدت  شش ماه در سال  ياهلل موسو تيآ مارستانيب

 ييرومات مارانيب آگهي¬شيدر پ يسرم مريدا يمقدار د راتييو تغ هيمقدار اول ييکارا يبررس 

 زنجان ياهلل موسو تيآ مارستانيمراجعه کننده به ب

  ر کوله د يهوشياز ب يكاوريو ر يهوشيدارو بر عمق ب شيبعنوان پ نياثر استفاده از مالتونبررسي

 يستكتوميس

 ر د ،يوگرافيآنژ يت يآن با س سهيو مقا کيترانس توراس يسونوگراف يصيارزش تشخ يبررس

 جانزن هاي¬مارستانيمراجعه کننده به اورژانس ب مارانيدر ب هير يترومبوآمبول  صيتشخ



 

 

5 

 تصل به م رانمايدر ب ياندکس کالپس ژوگوالر داخل يبازدم بر رو يفشار مثبت انتها ريتاث يبررس

 ژهيو يدر بخش مراقبت ها التوريدستگاه ونت

 تيستيس کوله همبتال ب مارانيدر ب سكشنيدرودايباز با کمک ه يستكتوميکوله س يمنيا يبررس 

 به کمک کالمپ و متس يستكتوميکله س جيبا روش را سهيمزمن درمقا

 تا  3يزادمادر يديروئيپوتيو عوامل موثر بر آن در کودکان مبتال به ه يرشد يشاخص ها يبررس

 آنها با کودکان سالم در زنجان سهيساله پس از درمان و مقا 12

 نرستامايدر نوزادان متولد شده در ب يرزادماد يقلب يها يماريب جاديعوامل خطر ا يبررس 

 1397-98 سال زنجان در يموسو

  بررسي ميزان آگاهي، نگرش و عملكرد  افراد آلوده به  HIVل سبت به راه هاي انتقا

 )همكار(بيماري

 پايگاه  ده بهبررسي فراواني کالميديا پنومونيه در اهداکنندگان خون به ظاهر سالم مراجعه کنن

 )همكار(1383-85تهران

  ارزيابي روش خود حذفي محرمانه از طريق بررسي فراوانيHCV, HIV  با روشNAT  در

 )همكار(اهداکنندگان خون 

  ر()همكابيمارستان و پايگاه هاي خونگيري مازندران و گيالن 70بررسي زنجيره سرد در 

 همكار(هاي پالکتي غير فعال کردن دو مرحله اي باکتري ها در کنسانتره( 

 پاسخ درماني بيماران مبتال به هپاتيت  مقايسهC رفرون و مزمن تحت درمان دو دارويي اينت

 )همكار( (Zn)ريباويرين و درمان سه دارويي اينترفرون و ريباويرين و روي 

  مد در نمونه گيري سطحي و  بيوپسي بافتي در پيش بيني پيا مقايسه نتايج باکتريولوژيک

 هران( )همكار(ت -گي شهيد مطهريسوانح سوخت بيماران  سوختگي)مرکز

 ن رسول ارستاتعيين فراواني عفونت هاي بيمارستاني استرپتوکوکي مقاوم به وانكومايسين در بيم

 )همكار(1381تا  1375اکرم در فاصله سالهاي 

 اريهاي ه بيمدر زنان مبتال ب بررسي تاثير کورتاژهاي مكرر بر کمتر شدن نياز به شيمي درماني

 حاملگي)همكار(تروفوبالستيک 

 

 
 

 در همایشها:مقاالت ارایه شده  ( 5
   بررسي ميزان آگاهي، نگرش و عملكرد  افراد آلوده به HIVل بيماريسبت به راه هاي انتقان  

ريمي، دکتر سميه دکتر غريب ک -دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 85)سمينار سراسري ايدز آذر     

 عبدالهي ثابت(

 نومونيه در منونوکلئرهاي خون محيطي در روش فراواني کالميديا پRT_PCR  در اهداکنندگان به

غريب کريمي،  -1386کنگره بين المللي طب انتقال خون ، سال ) ظاهر سالم خون در پايگاه تهران،
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شهرام سميعي، احمد قره باغيان، محمد مسلمي، سميه عبدالهي ثابت، محمود محموديان 

 (ه اميني کافي آباد، آزيتا آذرکيوانشوشتري، مهتاب مقصودلو، صديق
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 (  تالیف کتاب7
  1386ش نور دان، انتشارات يپرسشنامه در مطالعات علوم پزشك يطراحاصول 

  1381طراحي و آناليز در مطالعات مشاهده اي تحليلي، انتشارات سارا، پاييز 

 1386ه کتاب: اصول پاية روش تحقيق در علوم پزشكي، انتشارات نوردانش، يدر ته يهمكار 

 

 

 :آموزشیهاي ( حضور در کارگاه8

 مدرس 

 (: 1379داد مااه  مار  23الاي   16)علوم پزشكي ايران يكم  ودورة بيست  -روش تحقيق عمومي

 و مربي مدرس

http://mjiri.iums.ac.ir/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=Bahar
http://mjiri.iums.ac.ir/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=Manafi
http://mjiri.iums.ac.ir/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=Bouduhi
http://mjiri.iums.ac.ir/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=Karimi
http://mjiri.iums.ac.ir/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=Hormazdi
http://mjiri.iums.ac.ir/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=Hormazdi
http://mjiri.iums.ac.ir/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=Esfandi
http://mjiri.iums.ac.ir/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=Abdollahi+Sabet
http://mjiri.iums.ac.ir/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=Kabir
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hamdi%20K%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Danaii%20S%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Farzadi%20L%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Abdollahi%20S%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Abdollahi%20Sabet%20S%5Bauth%5D
http://ijp.tums.pub/en/articles/3706.html
http://ijp.tums.pub/en/articles/3706.html
https://www.sid.ir/en/journal/JournalList.aspx?ID=21116
https://www.sid.ir/en/journal/JournalList.aspx?ID=21116
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 آذر مااه   5آباان مااه الاي     28)علاوم پزشاكي اياران    دوم  ودورة بيست  -روش تحقيق عمومي

 (: مدرس و مربي1379

 (1380ه )آبانماعلوم پزشكي ايران  گيري و محاسبة حجم نمونهنمونه 

 (1380آبان ماه  17لي ا 14)علوم پزشكي ايران تحليلي -ايمطالعات مشاهده 

 (1384بهمن )تحقيق عمومي ويژه اعضاي هيات علمي بيمارستان بقيه اهلل )عح(  روش 

 SPSS (1384 شهريور)ويژه اعضاي هيات علمي بيمارستان بقيه اهلل )عح(  و آمار 

  (1384بهمن )روش تحقيق عمومي ويژه فرهنگسراي علوم 

  (1384بهمن )بهداشت و سالمت ويژه رابطين سالمت فرهنگسراي علوم 

 (92)مارداد   قطب علمي آموزشي پزشكي مبتناي بار شاواهد اياران     مبتني بر شواهد، پزشكي :

 مربي

  (92 بانعلوم پزشكي تبريز) آمرکز توسعه و هماهنگي پژوهش پروپوزال نويسي 

 ،(92مرکز توسعه و هماهنگي پژوهش علوم پزشكي تبريز )آذر  روش تحقيق 

 (92لوم پزشكي تبريز) آذر روش تحقيق مقدماتي مرکز توسعه و هماهنگي پژوهش ع  

  (92پروپوزال نويسي، مرکز توسعه و هماهنگي پژوهش علوم پزشكي تبريز) آذر 

          پزشكي مبتني بر شواهد، مرکاز مطالعاات و توساعه آماوزش پزشاكي دانشاگاه علاوم پزشاكي

 (93خراسان شمالي )خرداد 

 (93د آذربايجان شرقي)خردا روش تحقيق، ويژه کارشناسان مرکز بهداشت استان 

 ،(93قطب علمي آموزشي پزشكي مبتني بر شواهد ايران )شهريور  پزشكي مبتني بر شواهد 

         وپزشكي مبتني بر شواهد، مرکاز درماان نابااروري جهااد دانشاگاهي آذربايجاان شارقي)بهار 

 (93تابستان 

  داد مار )، معاونت بهداشت علوم پزشكي زنجاان،   6توانمند سازي مديران بهداشت قطب کارگاه

95) 

 تان آيت کارگاه آموزشي روش تحقيق و پروپوزال نويسي، پايگاه توسعه تحقيقات باليني بيمارس

 ا کنون(ت -1396کارگاه،  3ا... موسوي)زنجان، ساالنه 

 مستمع 

 (1379خرداد ماه  1ارديبهشت ماه الي  24ورة بيستم )د -روش تحقيق عمومي 

 (1379مقاله نويسي)خرداد 

 ( 1379مهر ماه  19الي  16اصول طراحي پرسشنامه) 

 SPSS (level 1, 2 & 3)  (1379)آبان و آذر ماه 

 SPSS (level 4 & 5)  (1380)دي و بهمن ماه 

 ي مااه  )د، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشاكي آشنايي با مرور سيستماتيک و متاآناليز

1391) 

 (1391 )بهمن ، دانشكده مديريت و اطالع رسانيمطالعات کيفي در نظام سالمت 



 

 

8 

 )(92)تير  ، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكيآموزش باليني )سرپايي و عملي 

      کارگاه تصميم گيري مبتني بر شواهد در سالمت عماومي، مرکاز بهداشات اساتان آدربايجاان 

 (92)مرداد شرقي

  آوري دانشاگاه علاوم پزشاكي    داوري مقالاه و سارقت علماي، معاونات تحقيقاات و فان      کارگاه

 (94ن)بهمنزنجا

   کارگاه آشنايي با پايگاهISI Web of Knowledge    ه معاونت تحقيقاات و فنااوري دانشاگا

 (95علوم پزشكي زنجان)شهريور

 افزار مديريت منابع کارگاه آشنايي با نرم Mendeleyشگاه علوم معاونت تحقيقات و فناوري دان

 (95پزشكي زنجان)شهريور

  ن و معاونت تحقيقاات و فنااوري وزارت بهداشات درماا     شترجمان و انتقال دانکارگاه آموزشي

 (95آموزش پزشكي )مهر

  ي معاونات تحقيقاات و فنااوري دانشاگاه علاوم پزشاك       اخالق در انتشاار آثاار پژوهشاي   کارگاه

 (96زنجان)تير

  عه ، مرکاز مطالعاات و توسا   ترويج مباني و کاربست عملي مولفه هاي اجتمااعي ساالمت  کارگاه

 (96وين )آذر آموزش علوم پزشكي قز

  پزشاكي   معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم انتخاب مجله مناسب براي چاپ مقالهکارگاه

 (97زنجان)تير

  زي اثاربخش  کاربرد گايدالين ها و منابع اطالعاتي جديد باليني در تصميم ساکارگاه آشنايي با

 (97معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي زنجان)تير درماني

 (96 کارگاه آشنايي با يادگيري الكترونيكي، معاونت آموزشي علوم پزشكي زنجان)ارديبهشت 

  (96 شهريور، معاونت آموزشي علوم پزشكي زنجان)تدريس در محيط مجازيکارگاه 

  معاوناات آموزشااي علااوم پزشااكي -نويساايياادالينگا-تاادوين راهكااار طباباات بااالينيکارگاااه ،

 (96 آبان-مهرزنجان)

  لاوم  عآماوزش  هاي آموزشي و پژوهشي، مرکز مطالعات و توسعه شهاي ارزيابي فعاليتروکارگاه

 (96 آبانپزشكي زنجان)

  وم معاونات آموزشاي علا   ، هااي اعضااي هياات علماي    نامهشرح وظايف و آيينکارگاه آشنايي با

 (96پزشكي زنجان)آذر 

  (96 ذرنجان)آبان و آمعاونت آموزشي علوم پزشكي ز، 2و 1مباني روش تدريس مقدماتي کارگاه 

  (96 سفند، معاونت آموزشي علوم پزشكي زنجان)اطراحي ست اساليدکارگاه 

  (96 سفند، معاونت آموزشي علوم پزشكي زنجان)اکالس درس وارونهکارگاه 

  ندساف ، معاونت آموزشاي علاوم پزشاكي زنجان)ا   چگونه يک سخنراني تعاملي ارائه دهم؟کارگاه 

96) 

  (97 مرداد، معاونت آموزشي علوم پزشكي زنجان)قيتاصول و مباني خالکارگاه 
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  معاونات آموزشاي علاوم پزشاكي     سانجي ابزارهااي سانجش در آماوزش پزشاكي     روانکارگاه ،

 (97 بهمنزنجان)

 

 

 :مدیریت کسب و کارهاي مرتبط با ( حضور در کارگاه9
 )دي ) شريف ، مرکز رشد و کارآفريني دانشگاه صنعتيکارگاه آموزشي طرح تجاري )کسب و کار

 (1386ماه 

 نعتي ، مرکز رشد و کارآفريني دانشاگاه صا  کارگاه عملي آموزشي اصول و فنون مذاکرات تجاري

 (1387)خرداد  شريف

 د )ماردا  ، مرکاز رشاد و کاارآفريني دانشاگاه صانعتي شاريف      کارگاه آموزشي بازاريابي و فروش

1387) 

  علوم  تحقيقات و فناوري دانشگاه، معاونت ثبت اختراع خارجي و آموزش جستجوي پتنتکارگاه

 (95پزشكي زنجان)بهمن

 

 

 ( داوري مقاالت  10
 1392-1393 پژوهش دانشگاه علوم پزشكي تبريز يهنگامجله مرکز توسعه و هم 

  مجلهHepatitis Monthly 1388-تا کنون 

  (93کنگره دانشجويي کشوري سرطان، دانشگاه علوم پزشكي تبريز)مهر 

  تا کنون( 1396لوم پزشكي زنجان)در عمجله توسعه آموزش 

 

 

 ( مهارتهاي رایانه اي:11
 نرم افزارهاي سيستم عامل  MS-Windows 

  :نرم افزارهاي آماريSPSS   وSTATA 

 :ساير نرم افزارها MS-Office, End Note  

 

 :زبانی( مهارتهاي 1۲
 زبان مادري: فارسي 

  :تسلط به زبان انگليسي 

o ديپلم کانون زبان ايران 

o امهگواهين TKT  دانشگاه کمبريج انگلستان 
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