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 وضعيت استخدامي:

  

 پايه مرتبه علمي نوع استخدام
تاريخ آخرين 

 ارتقاء
 مالحظات تاريخ استخدام

  1398 1398 1 یارستادا Kطرحی ضریب 

  
  

 سوابق تحصيلي:

  

 محل تحصيل رشته تحصيلي نوان درجه تحصيليع رديف
تاريخ 

 شروع

تاريخ 

 اتمام

1 
آزاد اسالمی دانشگاه  پزشکی عمومی دکتری

 اردبیل

1382 1390 

2 
دانشگاه علوم پزشکی  طب اورژانس دکتری تخصصی 

 گیالن

1395 1398 

 

 

 

 

 



 

 عنوان رساله)ها(: 

 
 

کرر شانه  التارژه در بیماران با در رفتگی م-تکنیک بریستو مقایسه دو روش ترمیم آرتروسکوپیک ضایعه بانکارد و .1

 89تا  86در بیمارستان پورسینای رشت از 

یمارستان ر بدبررسی تغییرات نوار قلب در بدو ورود و شش ساعت پس از بستری در بیماران دچار تشنج با ترامادول  .2

 1397پورسینای رشت طی سال 

 

   
 

 
  

 

 خل و خارج كشور:سوابق خدمت آموزشي در دا 

  

 نام مؤسسه محل تدريس رديف

 مدت

 عناوين دروس تدريس شده مقطع تحصيلي

 تا از

1      

 

 

 

 

 

 

 
  



 واجرايي:هاي آموزشي، پژوهشي در دوره شركت .1

 

 ردیف

 نوع دوره

 محل برگزاري نام دوره
تاريخ 

 برگزاري
 توضيحات

 اجرايي پژوهشي آموزشي

1    
ن بیماری تشخیص و درما

 جذام

دانشکده علوم پزشکی 

و خدمات درمانی 

 خلخال

02/06/91  

2    
گواهی آموزش پرشکی 

 خانواده

مرکز بهداشتی و 

 درمانی لرد خلخال
07/3/91  

 دوره آموزشی سل    3

دانشکده علوم پزشکی 

و خدمات درمانی 

 خلخال

26/04/91  

 دوره آموزشی التور    4

دانشکده علوم پزشکی 

ات درمانی و خدم

 خلخال

21/04/91  

 ذامجدوره آموزشی     5

دانشکده علوم پزشکی 

و خدمات درمانی 

 خلخال

01/06/91  

6    

دوره ضمن خدمت راههای 

پیشگیری و کنترل بیماری 

های قلبی عروقی ویژه 

 کارکنان دولت

شبکه بهداشت و درمان 

 شهرستان شفت
07/12/92  

7    
دوره آموزشی پیشگیری از 

 انسرط

دانشکده علوم پزشکی 

و خدمات درمانی 

 خلخال

30/06/92  

8    

دوره آموزشی نقش تغذیه 

در پیشگیری از بیماری ها 

 )فشار خون(

دانشکده علوم پزشکی 

و خدمات درمانی 

 خلخال

12/08/92  

9    
کارگاه اجرای برنامه 

 آموزشی در حوزه سالمت

مرکز بهداشت و درمان 

 شهرستان شفت
30/11/92  

10    
کارگاه آموزشی غربالگری 

 (ASQتکاملی کودکان )

دانشگاه علوم پزشکی 

 گیالن
19/03/93  

11    
کارگاه آموزشی راهنمای 

 وزن گیری مادران باردار

دانشگاه علوم پزشکی 

 گیالن
13/02/93  

12    

کارگاه نیازسنجی در برنامه 

های آموزش و ارتقاء 

 سالمت

دانشگاه علوم پزشکی 

اون بهداشتی معگیالن)

 (درمانی دانشگاه

23/10/93  

13    

کارگاه آموزشی 

 15دستورالعمل نسخه 

 پزشک خانواده

دانشگاه علوم پزشکی 

 گیالن
22/05/93  



14    
جلسه آموزشی پرونده 

 الکترونیک سالمت

دانشگاه علوم پزشکی 

معاون بهداشتی ) گیالن

 (درمانی دانشگاه

24/08/94  

15    

ان کارگاه سالمت زن

)خدمات جامع سالمت 

 بانوان در ایران(

دانشگاه علوم پزشکی 

معاون بهداشتی ) گیالن

 (درمانی دانشگاه

29/01/94  

16    

و  CPRآموزشی کارگاه 

اورژانس های داخلی و 

 جراحی

دانشگاه علوم پزشکی 

معاون بهداشتی ) گیالن

 (درمانی دانشگاه

29/05/94  

17    

جلسه آموزشی چک لیست 

رنامه پزشک جدید ب

 خانواده

دانشگاه علوم پزشکی 

معاون بهداشتی ) گیالن

 (درمانی دانشگاه

15/02/94  

18    
کارگاه آموزشی بهداشت 

 بلوغ

دانشگاه علوم پزشکی 

معاون بهداشتی ) گیالن

 (درمانی دانشگاه

24/06/94  

19    
آموزشی مراقبت کارگاه 

 ادغام یافته سالمند

دانشگاه علوم پزشکی 

معاون بهداشتی ) گیالن

 (درمانی دانشگاه

  26/11/93و  25

20    
کارگاه آموزشی غربالگری 

 (ASQتکاملی کودکان )

دانشگاه علوم پزشکی 

معاون بهداشتی ) گیالن

 (درمانی دانشگاه

25/04/93  

21    
کارگاه آموزشی مهارت 

 روش ها و فنون تدریس

دانشگاه علوم پزشکی 

معاون بهداشتی ) گیالن

 (دانشگاهدرمانی 

12/12/93  

22    
کارگاه آموزشی راهنمای 

 وزن گیری مادران باردار

دانشگاه علوم پزشکی 

 گیالن
 مدرس 01/04/93

23    

آموزشی کارگاه 

واکسیناسیون پنج گانه 

 )پنتاواالن(

دانشگاه علوم پزشکی 

معاون بهداشتی ) گیالن

 (درمانی دانشگاه

18/08/93  

24    
کارگاه آموزشی 

 دهای غذایی ایرانرهنمو

دانشگاه علوم پزشکی 

 گیالن
 مدرس 20/09/93

25    
آموزشی مراقبت کارگاه 

 ادغام یافته سالمند

دانشگاه علوم پزشکی 

معاون بهداشتی ) گیالن

 (درمانی دانشگاه

  23/10/93و  25

26    

 برنامه ریزیدوره آموزشی 

عملیاتی مراکز بهداشتی 

 درمانی

رئیشس دانشگاه علوم 

 کی خلخالپزش
16/05/92  

27    
انواع آزمون و تحلیل 

 آزمون

معاونت آموزشی 

دانشگاه علوم پزشکی 

 گیالن

مرداد  31الی  25

99 
 شرکت کننده



28    
ش و پژوهش در آموز

 یآموزش دانش پژوهی

معاونت آموزشی 

دانشگاه علوم پزشکی 

 گیالن

 21الی  15

 99شهریور 
 شرکت کننده

29    
 -محیط های یاددهی 

 (یادگیری ) بالینی

معاونت آموزشی 

دانشگاه علوم پزشکی 

 گیالن

شهریور  7الی  1

99 
 شرکت کننده

 روش ها و فنون تدریس    30

معاونت آموزشی 

دانشگاه علوم پزشکی 

 گیالن

مرداد  24الی  19

99 
 شرکت کننده

 برنامه ریزی درسی    31

معاونت آموزشی 

دانشگاه علوم پزشکی 

 گیالن

مرداد  17الی  11

99 
 شرکت کننده

 داستاد توانمن    32

معاونت آموزشی 

دانشگاه علوم پزشکی 

 گیالن

مرداد  10الی  4

99 
 شرکت کننده

33    

کارگاه مجازی آموزش 

مجازی ساخت تولید 

محتوای آموزشی از طریق 

 camtasia نرم افزار

معاونت آموزشی 

دانشگاه علوم پزشکی 

 گیالن

 27الی  17

 99شهریور 
 ت کنندهشرک

34    
احیاء کودکان با رویکرد به 

 (ترومای اطفال )تصادفات

معاونت پژوهشی 

دانشگاه علوم پزشکی 

 گیالن

 سخنران 01/12/1398

35    

شیوه سیستماتیک ارزیابی 

بیماران ترومایی در ساعت 

 اولیه

معاونت پژوهشی 

دانشگاه علوم پزشکی 

 گیالن

 سخنران 15/05/1399

36    
در بیماران  صول پرستاری

 ترومای سر و ستون فقرات

معاونت پژوهشی 

دانشگاه علوم پزشکی 

 گیالن

 سخنران 15/05/1399

 چالش های کرونا در اطفال    37

معاونت پژوهشی 

دانشگاه علوم پزشکی 

 گیالن

 سخنران 02/06/1399

38    

سونوگرافی بیماران 

ترومایی و بد حال مراجعه 

 کننده به بخش اورژانس

پژوهشی  معاونت

دانشگاه علوم پزشکی 

 گیالن

27/07/1399  سخنران 

 

39 
   

CPR  بالغین و اطفال با

رویکرد شیوع کرونا 

 ویروس

معاونت پژوهشی 

دانشگاه علوم پزشکی 

 گیالن

18/08/1399  سخنران 

40    
ترومای فک و صورت و 

 جمجمه در بیماران تصادفی

معاونت پژوهشی 

دانشگاه علوم پزشکی 

 گیالن

22/09/1399  سخنران 



 یقلب عیشا یها یتمیآر    41

معاونت پژوهشی 

دانشگاه علوم پزشکی 

 گیالن

1398/10/24 
 

 سخنران

42    
الزامات و طراحی آموزشی 

 محتوای الکترونیکی

معاونت پژوهشی 

دانشگاه علوم پزشکی 

 گیالن

28/11/1399  شرکت کننده 

 

 

 هاي تحقيقاتي مصوب :عناوين طرح 

 

 سسه محل پژوهشنام مؤ رديف

 مدت
  

 هاي تحقيقاتيها و پروژهعناوين طرح

 تا از

1 

واحد توسعه تحقیقات بالینی 

 دانشگاه علوم پزشکی پورسینا

 گیالن

1396 1398 

بررسی تغییرات نوار قلب در بدو ورود و شش ساعت پس از 

بستری در بیماران دچار تشنج به دنبال مصرف ترامادول، در 

 1396-1397سینای رشت طی سالهای پور بیمارستان

2 

واحد توسعه تحقیقات بالینی 

پورسینا دانشگاه علوم پزشکی 

 گیالن

1399 1400 

 -مفنتانیل و میدازوال -مقایسه دو رژیم دارویی ترکیبی میدازوالم

بخشی بیماران تحت تهویه مکانیکی مورفین سولفات در آرام

پورسینای رشت  جنرال بیمارستان ICU بستری در بخش تروما و

 1399در سال 

 
 

 عناوين تحقيقاتي مورد عالقه:

 تروما-1

2-Emergency department planning 

3- Emergency medicine 

4- Neurology,cardiology,neurosurgery, 

 

 
 

صيالت هاي جديد و تحيا تاسيس و يا فعال سازي و گسترش مؤسسه يا واحد يا رشته راه اندازي 

 تكميلي:

 

 نام موسسه يا واحد رديف
زمان 

 انجام
 شرح همكار)ان(

1     
 

 
 



 تأليف،تدوين، تصحيح و ترجمه كتاب:

   

 عنوان كتاب رديف

نوع كتاب )نگارش، 

ترجمه، گردآوري و 

 تصحيح(

تاريخ نگارش 

 يا...

نام و مشخصات 

 محل انتشار
 نام همكار)ان( تاريخ انتشار

1       

 

 

 :الت معتبر داخليمقاالت چاپ شده در مج

  

 نوع مقاله عنوان مقاله رديف
نام و مشخصات  

  نشريه

زبان 

 مقاله

نام ناشر ومحل 

 انتشار
 همكار)ان(

1       

  
 مقاالت چاپ شده به زبان خارجي:

  

 همكار)ان( نام ناشر و محل انتشار زبان مقاله نام ومشخصات نشريه نوع مقاله  عنوان مقاله رديف

1       

 

 :مقاالت در همايش ها و كنفرانس هاي داخلي وخارجي

 

 له عنوان مقا ردیف
 نوع مقاله

 تاریخ چاپ یا ارائه
عنوان همایش  یا کنفرانس و 

 محل برگزاری
 همکار)ان(

1      

 

 عضويت در مجامع علمي داخلي و خارجي:

  

 نام مجمع رديف
موضع 

 فعاليت
 شهر و کشور مبداء نوع فعاليت

 مدت

 تا از

 1       

 
 شركت فعال در انتشار مجالت علمي معتبر:   

  

 نام و نوع نشريه رديف

تاريخ 

شروع 

 فعاليت

 سمت نشريه نوع فعاليت

1     



 سمت هاي علمي و اجرايي)داخل و خارج دانشگاه(:  

   

 محل سمت و نوع فعاليت رديف
شماره و تاريخ  مدت

 ابالغ
 توضيحات

 تا از

 پزشکی عمومیدوره  طرح 1
شبکه بهداشت 

 و درمان خلخال
06/03/91 30/07/92 

12793/8 

30/02/91 
 

2 

پزشک عمومی )پزشک 

خانواده( مرکز خدمات جامع 

سالمت احمد سرگوراب 

 مرکز بهداشت شفت

بخش احمد سر 

 گوراب
1/8/92 6/7/95 

4561/22/13/3 

15/7/93 
 

3 

مدیر برنامه دستیاری و 

 ناتمسئول کمیته امتحا

 دستیاری

دانشکده پزشکی 

 رشت
31/03/1399 31/03/1400 

 /پ2035/1/3

07/04/99 
 

4 

ارزیاب و پایشگر دوره 

آموزش مهارتــی و حرفه ای 

 امدادگر کمک های اولیه

مرکز ملی 

آموزش مهارتی 

و حرفه ای علوم 

 پزشکی

01/06/1399 19/07/1399 
 /د168/525

16/05/99 
 

5 
برکزاری نوزدهمین دوره 

 مون صالحیت بالینیآز

مرکز مطالعات و 

 توسعه دانشگاه
 تاکنون 12/06/99

 /پ3/آ/6418/125

12/06/99 
 

6 
برکزاری بیست و ششمین 

 دوره آزمون صالحیت بالینی

مرکز مطالعات و 

 توسعه دانشگاه
 تاکنون 18/08/99

 /پ3/آ/10239/125

18/08/99 
 

7 

مسئول درمان فوری تیم 

اصلی ستاد فرماندهی 

و بالیا در مرکز  حوادث

 آموزشی درمانی پورسینا

بیمارستان 

 پورسینای رشت
 تاکنون 13/06/99

 /پ5542/7/3

13/06/1399 
 

8 
 نازنین دکتر خانم معرفی

 سرپرست بعنوان نوری

EDO 

بیمارستان 

 پورسینای رشت
 تاکنون 04/11/99

 /پ10178/7/3

04/11/1399 
 

9 

 داوطلب علمی هیئت عضو

 زیمجا محتوای تدوین در

 عمومی پزشکی ملی

دانشکده پزشکی 

 رشت
 تاکنون 12/11/99

 /پ10133/7/3

12/11/1399 
 

10 

ارزیاب و پایشگر دوره 

آموزش مهارتــی و حرفه ای 

 امدادگر کمک های اولیه

مرکز ملی 

آموزش مهارتی 

و حرفه ای علوم 

 پزشکی

04/11/1397 17/12/1399 
 /د489/525/3

12/11/1399 
 

11 

آموزش  عضو تیم مدیریت

بالینی مرکز آموزشی درمانی 

 پورسینا

بیمارستان 

 پورسینای رشت
 تاکنون 10/12/1399

 /پ11416/7/3

10/12/1399 
 

 عضو کمیته اخالق پزشکی 12
بیمارستان 

 پورسینای رشت
 تاکنون 02/12/1399

 /پ11108/7/3

02/11/1399 
 



 

 ز:يوجوا ها و تقديرهاتشويق

  

 نام و سمت مقام اعطا كننده دريافتمحل  ت دريافتعل دريافت تاريخ عنوان رديف

1 

تقدیر و تشکر جهت خدمت 

در منطقه محروم مرکز 

 بهداشتی درمانی لرد

27/07/92 

خدمت در منطقه محروم 

مرکز بهداشتی درمانی 

 لرد

دانشگاه علوم 

 پزشکی خلخال

 دکتر صالح صالحی

دانشکده علوم پزشکیو خدمات )رئیس 

  (لبهداشتی درمانی خلخا

2 
تقدیر و تشکر جهت روز 

 پزشک
 روز پزشک 1/07/92

رئیس دانشگاه 

علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی 

 درمانی اردبیل

 دکتر فرهاد پور فضلی 

 رئیس دانشگاه

3 

تقدیر و تشکر جهت 

همکاری در جهت برنامه 

های واحد بهداشت مدارس 

در معاینه دانش آموزان 

 مدارس شهرستان شفت

18/06/93 

در جهت  همکاری

برنامه های واحد 

بهداشت مدارس در 

معاینه دانش آموزان 

مدارس شهرستان 

 شفت

 شهرستان شفت

 دکتر حیدر محمودی چناری 

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان 

 شفت

4 
تقدیر و تشکر جهت ویزیت 

 رایگان
 ویزیت رایگان 30/08/93

منطقه محروم 

روستای السک 

 شهرستان شفت

 رعباس دکتر ابراهیم پو

مسئول سازمان بسیج جامعه پزشکی 

 گیالن

5 
تقدیر و تشکر جهت روز 

 پزشک
 روز پزشک 31/05/94

رئیس دانشگاه 

علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی 

 درمانی اردبیل

 دکتر حیدر محمودی چناری 

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان 

 شفت

6 
تقدیر و تشکر جهت ویزیت 

 رایگان
 گانویزیت رای 15/12/94

منطقه محروم 

روستای لپوندان 

 شهرستان شفت

 دکتر ابراهیم پورعباس 

مسئول سازمان بسیج جامعه پزشکی 

 گیالن

7 

تقدیر و تشکر جهت 

همکاری در جهت برنامه 

های واحد کاهش خطر و 

 بالیا شهرستان شفت

9/03/95 

همکاری در جهت 

برنامه های واحد 

کاهش خطر و بالیا 

 شهرستان شفت

 فتشهرستان ش

 دکتر حیدر محمودی چناری 

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان 

 شفت

8 
تقدیر به مناسبت روز 

 پزشک

01/06/1399 
 روز پزشک

بیمارستان پورسینا 

 رشت

 دکتر سیروس امیر علوی

 رئیس بیمارستان پورسینا

9 

تقدیر به مناسبت ارتقاع 

سطح علمی و تربیت 

 دستیاران

04/09/1399 

 ارتقاع سطح علمی
رئیس دانشکده 

 پزشکی 

 جالل خیرخواهدکتر 

 رئیس دانشکده پزشکی 

10 

درصد برتر  5حائز رتبه 

 نفرات بورد و 

 گرامی داشت روز دانشجو

06/09/1398 
گرامی داشت روز 

 دانشجو

دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن 

 ارسالن ساالریدکتر 

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 



 

 اهاي دانشگاه، وزارتخانه، شوراي عالي انقالب فرهنگي و...  :ها و شورشركت در كميته  

  
  

 نام كميته يا شورا رديف
 مدت فعاليت

 شماره و تاريخ ابالغ
 توضيحات

 مرجع صدور حكم تا از

 تا کنون 1398 واحد توسعه تحقیقات بالینی پورسینا 1
 /پ11416/7/3

10/12/1399 
 معاونت پژوهشی

 تاکنون 1399 عضو کمیته اخالق پزشکی 2
 پ/11108/7/3

02/11/1399 
 معاونت پژوهشی

 

 :رستي شدهپهاي سرنامهپايان
 

 

 

 تعداد نامهعنوان پايان رديف

 وره تحصيليعنوان د
نوع پايان 

 نامه
 تاريخ

محل 

 انجام

اسامي همكاران 

به ترتيب 

اولويت)شامل 

 (نگارندهنام 

سمت 

در 

ارتباط 

با پايان 

 نامه

  كارشناسي

 ارشد

دكتري 

 عمومي

دوره 

 تخصصي

 دكترا

(PHD) 
 پايان شروع غيره تحقيقي

1 

 بین زاویه بررسی

 شفت و گردن

 در فمور استخوان

-عهمراج بیماران

 به کننده

 بیمارستان

 شهر پورسینا

 مهر از رشت

 الی 1397

 1398 شهریور

       1398 1399 

واحد 

توسعه 

تحقیقات 

بالینی 

 پورسینا

? 
استاد 

 مشاور

2 

  یفراوان یبررس

در  19 دیکوو

با   مارانیب

تظاهرات 

  کینورولوژ

 در شده یبستر

و  98اسفند 

در  99 نیفرورد

 مارستانیب

  نایپورس

 ن رشتشهرستا

 
 

 

      1398 1399 

واحد 

توسعه 

تحقیقات 

بالینی 

 پورسینا

 
استاد 

 مشاور



3 

ررسی رابطه ب

سطح بندی تریاژ 

و عوامل موثر بر 

بستری بیماران 

مبتال به کووید 

مراجعه کننده  19

به بیمارستان 

رازی رشت با 

پیامد نهایی آنها 

 1398طی اسفند 

 1399و فروردین 

 

      1398 1399 

د واح

توسعه 

تحقیقات 

بالینی 

 پورسینا

 
استاد 

 مشاور

4 

بررسی سالمت 

روانی و مکانیسم 

های دفاعی در 

پزشکان و 

پرستاران درگیر با 

مراقبت و درمان 

بیماران مبتال به 
covid covid 

در   19

بیمارستانهای 

آموزشی علوم 

پزشکی گیالن 

-99درسال 

1398 

 

      1398 1399 

واحد 

توسعه 

تحقیقات 

لینی با

 پورسینا

 
استاد 

 مشاور

5 

بررسی میزان 

آگاهی کارکنان 

 115اورژانس 

رشت از تجهیزات 

داخل آمبوالنس 

 1399در سال 

 

      1398 1399 

واحد 

توسعه 

تحقیقات 

بالینی 

 پورسینا

 
استاد 

 مشاور

6 

مقایسه فراوانی 

میزان رعایت 

پروتکل بهداشتی 

در پیشگیری از 

covid-19  در

د دو گروه افرا

 عادی جامعه

 

 

 

 

 

 

 

      1398 1399 

واحد 

توسعه 

تحقیقات 

بالینی 

 پورسینا

 
استاد 

 مشاور



7 

بررسی فراوانی 

پریکارددیال 

افیوژن در بیماران 

بستری محتمل 

covid  در

بیمارستان رازی 

و  98رشت اسفند 

فروردین و 

 99اردیبهشت 

 

      1398 1399 

واحد 

توسعه 

تحقیقات 

بالینی 

 پورسینا

 
 استاد

 مشاور

8 

مقایسه 

رضایتمندی 

شهر  115پرسنل 

رشت در استفاده 

های از فرم

الکترونیک به 

جای                                                  

های کاغذی فرم

 1399در سال 

 

      1398 1399 

واحد 

توسعه 

تحقیقات 

بالینی 

 پورسینا

 
استاد 

 مشاور

9 

بررسی فرسودگی 

شغلی و ارتباط 

ن با فضای آ

فیزیکی از دیدگاه 

پرستاران و 

پزشکان شاغل در 

بخش های 

بستری بیماران 

 19مبتال به کوید 

در بیمارستان 

پورسینا و رازی 

رشت و پیروز 

الهیجان طی 

الی  98اسفند ماه 

 99مرداد ماه  

 

      1398 1399 

واحد 

توسعه 

تحقیقات 

بالینی 

 پورسینا

 
استاد 

 مشاور

10 

 فراوانی بررسی

 تغییرات انواع

 در قلب نوار

 محتمل بیماران

 در بستری کووید

 بیمارستان

 پورسینای

 اسفند در رشت

 فروردین و 98

99 

 

      1398 1399 

واحد 

توسعه 

تحقیقات 

بالینی 

 پورسینا

 
استاد 

 راهنما



11 

اپیدمیولوژیک و 

بالینی بیماران 

مشکوک به کووید 

با تظاهرات  19-

اولیه ترومای در 

تان بیمارس

پورسینای رشت 

و  1398سال 

 99فروردین سال 

 

      1398 1399 

واحد 

توسعه 

تحقیقات 

بالینی 

 پورسینا

 
استاد 

 راهنما

 


