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 سوابق تحصیلی -۲

 

 کشور/ شهر محل تحصیل

 مدت تحصیل

 از تا مقطع تحصیلی رشته تحصیلی

 پزشک عمومی ۱۳۸۴ ۱۳۹۲ شاهد دنشگاه-تهران
 دکتری حرفه ای

 اورژانس طب تخصص ۱۳۹۵ ۱۳۹۸ کرمانشاه پزشکی علوم دانشگاه
 دکتری تخصصی

 

  وضعیت استخدامی: -۳

تمام وقت استادیار  عضو هیات علمی            مرتبه دانشگاهی:    وضعیت همکاری:             ۱/۶/۱۴۰۱تاریخ استخدام:    

 ۲پایه :        جغرافیایی

 سوابق آموزشی: -۴

 دروس تدریس شده  تاریخ پایان تاریخ شروع وضعیت همکاری نام موسسه ردیف

دانشگاه علوم  ۱

پزشکی 

 کرمانشاه

 کارورزی طب اورژانس ۳۱/۳/۱۴۰۱ ۷/۹/۱۳۹۸ عضو هیات علمی

 کارآموزی طب اورژانس

 

 

 سوابق پژوهشی : -۵

 

 مقالت علمی پژوهشی:

 



 

 تاریخ چاپ عنوان مجله مقالهن عنوا ر

۱ -146a, miR-126, miR-Genetic Variants miR
499 in Polycystic Ovary -196a2, and miR

Syndrome 

British Journal of 
Biomedical Science 

Original Article / 2022 

۲ Diagnosis of acute nasal fractures using 
ultrasound and CT scan 

Annals of Medicine and 
Surgery 

Original Article / 2022 

۳ Optimization and predictive modelling for the 
6,6 nanofibers via -diameter of nylon

electrospinning for coronavirus face masks 

Journal of Saudi 
Chemical Society 

Article Original / 1202 

۴ Comparison of two different stems for total 
hip arthroplasty 

International journal 
of burns and trauma 

Original Article / 1202 

۵ 19 pandemic on patients -Impact of covid
with schizophrenia spectrum disorders: A 

 review study 

schizophrenia Clinical 
and related psychoses 

Original Article / 2022 

   

 اید:که به عنوان استاد راهنما و مشاور همکاری داشتهی یهانامهرساله و پایان 
 

 پایان نامه ۳   راهنما:استاد با سمت پزشکی عمومی تعداد پایان نامه های مقطع دکتری 

 پایان نامه ۲ مشاور:استاد با سمت  حرفه ای پزشکی عمومی تعداد پایان نامه های مقطع دکتری

 

 

 کتاب : یا ترجمه تألیف    

 سال انتشار ناشر / محل نشر  نوع ) تألیف / ترجمه( عنوان کتاب  ردیف

۱ 
بیماریهای داخلی جراحی و 

 اورژانس ها در بارداری و زایمان
 ۱۴۰۰ انتشارات کتاب ونوس اراک ألیفت

 

 پژوهشی:طرح های 

 

 تاریخ پایان تاریخ شروع عنوان طرح دیفر

بررسی مقایسه ای اثر ضد درد ترکیب پاراستامول و کتوروالک با مورفین به  ۱

 تنهایی در بیماران دچار کولیک کلیوی؛ یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده

 در حال نظارت ۱۳/۵/۱۴۰۰

بررسی تأثیر میزان احیای مایعات بیماران سپتیک در بخش اورژانس بر  ۲

 ۱۳۹۷ -۹۸پیامد آن طی سال های 

 در حال نظارت ۶/۵/۱۴۰۰

برای پیش بینی مرگ و میر مصدومین تصادفات  GAP بررسی شاخص ۳

 رانندگی در کرمانشاه

 در حال نظارت ۶/۵/۱۴۰۰

فرهنگی پزشکان اورژانس در بررسی تجارب زیسته و کشف چشم اندازهای  ۴

 اعالم مرگ پس از احیای قلبی ریوی ناموفق در بخش اورژانس

 در حال نظارت ۶/۱۲/۱۳۹۹
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بررسی ارتباط یافته های الکتروکاردیوگرافیک آمبولی حاد ریه بر پیامد آن  ۵

در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا )ع( کرمانشاه طی سالهای 

۱۳۹۸-۱۳۹۷ 

 در حال نظارت ۲۹/۱۱/۱۳۹۹

مقایسه ی اثر تکنیک بلوک صفحه ی سراتوس قدامی با تکنیک بلوک  ۶

اعصاب بین دنده ای در کاهش درد به دنبال شکستگی متعدد دنده در 

 بخش اورژانس

۲۱/۱/۱۳۹۸ ۲۹/۸/۱۳۹۸ 

ریوی:مرور -بررسی میزان موفقیت و عوامل موثر بر احیاء قلبی ۷

 متاآنالیزسیستماتیک و 

 در حال نظارت ۲۶/۹/۱۳۹۹

بررسی اثر پیرفنیدون در پیشگیری و درمان فیبروز ریوی و سندرم  ۸

 دیسترس حاد تنفسی ناشی از پنومونی کوروناویروس جدید

 در حال نظارت ۲۶/۱/۱۳۹۹

 

 

 سوابق اجرایی ) مسئولیت ها (: -۶     

 سال)های( سازمان / موسسه  عنوان  مسئولیت ردیف

 ۱۴۰۱-۱۳۹۸ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کارورزی گروه طب اورژانس آموزش مسئول  ۱

 تاکنون ۱۴۰۱ دانشکده علوم پزشکی ساوه دبیر مرکز آموزش مداوم جامعه پزشکی  ۲

 

 توضیحات ) افتخارات / جوایز/سایر (: -۷      

 ) ده درصد( ۶۶رتبه برتر دانشنامه )بورد( تخصصی طب اورژانس دوره  .۱

رتبه چهارم بیست و پنجمین جشنواره قرآن و عترت )ع( دانشگاه های علوم پزشکی کشور تهران  .۲

 در رشته ی نهج البالغه ۹۹

 

 عضویت در مجامع و انجمن های علمی : -۸

 اهلل طالقانی کرمانشاهمرکز آموزشی درمانی آیت  EDUعضویت در کمیته .１

 دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه EDOعضویت در کمیته  .２

 

 مهارت ها ) تسلط بر زبان های خارجی(: -۹

 MHLEدارای مدرک –مسلط به زبان انگلیسی 

 

 :شرکت در کارگاه ها و دوره های آموزشی -۱۰

 – دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه علوم پزشکیمرکز مطالعات و توسعه آموزش –کارگاه روش تحقیق مقدماتی  .１

 ۱۳۹۵دی ماه 



 ۱۹/۳/۱۳۹۹ –معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  -کارگاه روش تحقیق کیفی .２

 ۱۸/۳/۱۳۹۹ –معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  -کارگاه کتابخانه دیجیتال حنان .３

 ۲۷/۲/۱۳۹۹ –معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  -کارگاه سامانه های نوپا  .４

 ۱۰/۳/۱۳۹۹ –معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  -مقدماتی  SPSSکارگاه  .５

 ۱۷/۳/۱۳۹۹ –معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  -آمار توصیفی SPSSکارگاه  .６

 –کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  -کارگاه روش های نمونه گیری در مطالعات کیفی .７

۲/۱۰/۱۳۹۹ 

 
 


