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 تورج احمدی جویباریدکتر 

 (13معادل  h index)با  کرمانشاهگروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی استاد تمام 

 

 9/1/1411 متولد:

 وضعیت تحصیلی:

 99/11 کل معدل با  سال در بابل شهرستان مفتح شهید دبیرستان از تجربی دیپلم -

 99 سال تهران بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه از عمومی پزشکی رشته التحصیل فارغ -

 97 سال تهران بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه از داخلی تخصصی بورد التحصیل فارغ -

 سوابق اجرائی:

  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از رسمی قطعی گروه داخلی  ستاداو عضو هیئت علمی

 .تا کنون 71/11/97

  تاکنون 41/4/99علوم پزشکی کرمانشاه از عضو کمیته علمی تجویز مصرف منطقی دارو دانشگاه. 

  1/9/99تا تاریخ  11/11/94مدیر گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از. 

  ریاست بخشICU 1/1/99لغایت  72/7/92 ی امام خمینی )ره(مرکز آموزشی درمان. 

  1/1/99لغایت  7/1/91عضو شور ای آموزش پزشکی جامعه نگر از. 

 در برنامه مدون پزشکان عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  نظرتجدید کمیته  عضو

 . 99سال 

  1/1/99دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از  جمع آوری اطالعات بیماران بستریعضو کمیته 

 . 1/1/99لغایت 

  11/7/19لغایت  19/1/19دبیر آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از تاریخ. 

  11/7/19لغایت  79/9/11آیین نامه اجرایی قانون آموزش مداوم دانشگاه از  9ماده کمیته عضو 

. 
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 لغایت  71/9/14های آموزش مداوم دانشگاه از عضو کمیته دانشگاهی تخصیص امتیاز در برنامه

11/7/19. 

  عضو هیأت ممتحنه پیش کارورزی دانشگاه در دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی

 .14ی در سال و درمان و آموزش پزشکوزارت بهداشت 

  عضو کمیته مرکزی پژوهش در آموزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم

 .11/7/19لغایت  7/7/14پزشکی کرمانشاه از 

  عضو کمیته اعتبار بخشی و استاندارد سازی آموزش مداوم وزارت بهداشت و درمان و آموزش

 .(17/17/14 لغایت 17/2/14پزشکی )تاریخ 

  ریزی آموزش مداوم مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه از برنامهعضو کمیته

 .11/7/19لغایت  9/17/99

  74/9/19لغایت  71/1/12شورای توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از عضو. 

 عاونت درمان مدیریت دارویی م -سمت پزشک هماهنگ کننده ثبت عوارض جانبی داروها

 .تاکنون 79/1/17دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از تاریخ 

 آموزش درمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از یو مرکز  -سی -های آیل گروه بخشمسئو

 .1/1/99الی  72/7/92

  بمدت یکسال 12/1/11پدافند غیر عامل دانشگاه از تاریخ عضو کمیته. 

 تاکنون. 71/1/12کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه از  عضو کمیسیون تخصصی داخلی اداره 

  11/11/19تا تاریخ  71/9/19عضویت در شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه از تاریخ. 

  عضو شورای علمی تخصصی اسناد پزشکی سازمان تامین اجتماعی استان کرمانشاه از تاریخ

 .تاکنون 1/7/11

 ان تأمین اجتماعی استان کرمانشاه از تاریخ عضو کمیسیون پزشکی تجدید نظر مدیریت درم

 .تاکنون 1/7/11

  2/2/19تا  2/2/12هیأت بدوی انتظامی سازمانی نظام پزشکی استان کرمانشاه از تاریخ عضو. 

  پیاده سازی استانداردهای پایه آموزش پزشکی عمومی  دانشگاه علوم پزشکی از کمیته عضو

  .74/9/19تا  2/1/19تاریخ 

 ست دانشگاه در برگزاری بیست و هفتمین دوره آزمون ارتقاء دستیاری از)تاریخ ابالغ نماینده ریا

11/1/19). 
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  و  19و اسفند  12دانشگاه در برگزاری آزمون جامع پیش کارورزی اسفند نماینده تام االختیار

 .(7/9/19و  17/17/19 -19/17/12)تاریخ ابالغ  19شهریور 

 19گاه در هیأت اجرائی انتخابات نظام پزشکی سال نماینده تام االختیار ریاست دانش. 

  (11/11/19)تاریخ ابالغسازمان نظام پرستاری استان کرمانشاه رئیس هیأت اجرایی انتخابات. 

 های تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم دبیر کمیته پشتیبان برنامه ریزی و اجرای رشته

 .(9/7/19پزشکی )تاریخ ابالغ 

 (41/1/19ماهه )تاریخ ابالغ  29-1کاهش مرگ و میرکودکان کمیته دانشگاهی عضو. 

  تاکنون 4/11/19دبیر کمیته دانشگاهی کاهش مرگ و میر مادران از تاریخ. 

  عضویت هیأت عالی نظارت بر اجرای طرح نظام نوین دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از

 .11/11/19تا  11/11/19

  تاکنون 1/11/19رمانشاه از تاریخ شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کعضو. 

 کمیته عضوIEQM  74/9/19تا  11/11/19و توسعه آموزش دانشگاه از تاریخ مرکز مطالعات. 

  91تا  19ارتقاء دستیاران گروه داخلی از سالهای امتحانات  کمیتهسرپرست. 

 رمانشاه از ککی شسرپرست کمیته ارزیابی و ارتقاء دستیاران دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پز

 .تاکنون 19/4/11تاریخ 

  74/9/19تا  1/11/12معاونت آموزشی بالینی دانشکده پزشکی از تاریخ. 

  74/9/99تا  71/9/19عضویت در کمیته منتخب اعضای هیأت علمی دانشکده پزشکی از تاریخ. 

  74/9/19تا  11/11/12عضو شورای پژوهشی دانشکده پزشکی از تاریخ. 

  74/9/19تا  11/11/12دانشکده پزشکی از تاریخ عضو شورای آموزشی. 

  11/11/19تا  74/9/19معاونت امور درمان دانشگاه از تاریخ. 

  11/11/19تا  1/2/11دانشگاه علوم پزشکی از قائم مقام ریاست. 

  تاکنون 1/9/91دانشگاه از  11نماینده وزیر در کمیسیون ماده. 

  تاکنون. 79/9/99و از تاریخ  11/11/19تا  72/4/19عضو شورای دانشگاه از تاریخ 

  91غایت خرداد ل 74/17/19ریاست مرکز تحقیقات سوءمصرف مواد غرب کشور از تاریخ. 

  1/9/91تا  1/1/91ریاست بخش اورژانس مرکز آموزش درمانی امام خمینی )ره( از تاریخ. 

  12/1/1492تا  1/9/91مدیرعامل مرکز آموزش درمانی امام خمینی )ره( از.  
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  )رئیس شورای پژوهشی واحد توسعه و تحقیقات بالینی مرکز آموزش درمانی امام خمینی )ره

 .تاکنون 9/7/91از 

 (11/11/19تا  71/11/11مدیریت دانشگاه علوم پزشکی )های عضو کمیته اصالح نظام. 

  (11/1/19عضو کارگروه کاهش تصدی گری در دانشگاهها )تاریخ ابالغ. 

  در نظام سالمت سومین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی در مسئول حیطه مدیریت

 .(1/4/91دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه)تاریخ ابالغ 

  تا  9/11/11عضو ستاد اجرایی برنامه خدمات  بالینی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از تاریخ

11/11/19. 

 وم پزشکی کرمانشاه از تاریخ های بیمارستان دانشگاه علدبیر ستاد ارتقاء خدمات اورژانس

 .11/11/19تا  77/7/19

  رئیس هیئت بدوی انتظامی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از تاریخ

 تا دو سال. 79/17/91

 تاکنون. 79/17/94توزیع درامد اختصاصی دانشگاه از تاریخ  گروه عضو کار 

  تاکنون. 71/1/94عضو شورای سیاست گذاری دانشگاه از تاریخ 

 74/1/91معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از تاریخ  غیر عامل گروه پدافندکار  وعض 

 .تاکنون

  عضو گروه تشخیص و تایید مرگ مغزی به منظور اهدا عضو به مدت چهار سال از تاریخ

19/11/94. 

  تاکنون. 71/7/92عضو کمیته راهبردی ارتقای خدمات اورژانس بیمارستانی از تاریخ 

  17/4/92عضوکمیته اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات مصرفی بیمارستانی دانشگاه از تاریخ 

 تاکنون.

  تاکنون. 79/11/94دبیر علمی کمیته علمی مرگ و میر دانشگاه علوم پزشکیاز تاریخ 

 14/9/92مدیریت خطاهای پزشکی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی از تاریخ  عضو کمیته 

 ن.تاکنو

  92آمایش در سال  4عضو هیئت ممتحنه رشته تخصصی داخلی در کالن منطقه. 

  تاکنون. 11رئیس کمیسیون پزشکی دانشگاه از سال 
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  تاکنون. 92عضو هیئت مدیره نظام پزشکی از خرداد 

 ای آموزش مداوم دانشگاه های کوتاه مدت حرفهریزی و تصویب دورهعضو کمیته مرکزی برنامه

 تاکنون. 12/9/92از تاریخ 

 تاکنون. 41/4/99های تحقیقاتی دانشگاه از تاریخ عضو کمیته راهبردی تعیین اولویت 

  12/9/99ریاست کمیسیون پزشکی تجدید نظر سازمان تأمین اجتماعی استان کرمانشاه از تاریخ 

 تاکنون.

  کی زشپعضو کارگروه بررسی صالحیت عمومی کمیته جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم

 تاکنون. 9/11/99کرمانشاه از تاریخ 

 - 17/9/99 تاریخ از دانشگاه بیمارستانی سرطان ثبت کمیته عضو. 

 -تاکنون 9/17/99 تاریخ از پژوهشی معاونت واگیر غیر های بیماری تخصصی کمیته مسوول. 

 ختاری از دانشگاه مداوم اموزش حضوری های برنامه امتیاز وتخصیص ریزی برنامه کمیته عضو 

 .تاکنون 71/1/91

 تاکنون 79/7/91 تاریخ از کرمانشاه استان مداوم اموزش ریزیوبرنامه هماهنگی شورای عضو. 

 تاکنون 11/4/91 تاریخ از( ره)خمینی امام درمانی اموزشی مرکز پژوهشی معاون. 

  تاکنون 11/2/91 تاریخ از دانشگاه های بیماری ثبت های برنامه گروه کار عضو. 

 تاکنون 4/9/91 تاریخ از دانشگاه بالینی کارازمایی مرکز عالی شورای عضو. 

 کنون تا 99/ 12/9 تاریخ از دانشگاه شورای عضو. 

 71/1/99 تاریخ از کرمانشاه استان پزشکی نظام انتظامی نظر تجدید هیات دوم شعبه عضو  

 .تاکنون

 :و پژوهشی سوابق آموزشی

  1491دانشگاه علوم پزشکی در سال پزشکی کسب عنوان استاد نمونه دانشکده 

 97دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال  اعضا هیئت علمی  برتر کسب عنوان پژوهشگر 

  کسب لوح با امضا وزیر وقت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در جشنواره حاکمیت خدمات

 91در سال  های برتر کشوربالینی بیمارستان

  94کسب عنوان پژوهشگر برتر اعضا هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سالهای ، 

 .99و  92،  91
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  )کسب رتبه پنجم کشوری مرکز توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزش درمانی امام خمینی )ره

 در بیمارستانهای سراسر کشور.

 هیجدهمین همایش کشوری  کسب رتبه قابل تقدیر کشوری در حیطه ارزشیابی آموزشی، در

 .1/7/99آموزش علوم پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهری مورخ 

 

 تحقیقات :

 : شده )مجری(تصویب 

 19بررسی علل عود درمصرف کنندگان مواد مخدر شهر کرمانشاه درسال  .1

تعیین میزان شیوع مصرف مواد و آمادگی به اعتیاد در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهر  .7

 1492شناختی مرتبط با آن در سال ¬کرمانشاه و بررسی عوامل جمعیت

بررسی ویژگیهای همه گیر شناسی و بالینی اختالالت روانپزشکی در زنان دارای همسر وابسته  .4

 1492به مواد مخدر شهر کرمانشاه، سال 

 کشور غرب مواد مصرف سوء تحقیقات مرکز پژوهشی هایاولویت تعیین .1

ش در برنامه آموزش مداوم عفونتهای تنفسی بر آگاهی پزشکان عمومی شهر بررسی تاثیر دو رو .2

 17کرمانشاه در سال 

( و مقایسه سه روش درمانی NIDDMبررسی موارد مقاومت ثانویه در بیماران دیابتیک ) .9

متفورمین و سولفونیل اوره( در مرکز تحقیقات دیابت کرمانشاه)  -قرص و انسولین -)انسولین

 (99د مردا -99مرداد

ترین عوامل موثر بر جذب گردشگران سالمت در ایران )استان کرمانشاه(از دیدگاه شناسایی مهم .9

 مسئولین ذیربط و اولویت بندی عوامل مذکور

بررسی روند مرگ ومیر ناشی از تصادفات رانندگی و عوامل مرتبط با آن در استان کرمانشاه  .1

 1414-91طی سالهای 

 و عوامل موثر بر آن 1491تا  1414استان کرمانشاه طی سالهای بررسی روند خودکشی در  .9

بررسی عوامل عمدی و غیر عمدی سوختگی در مراجعین سرپایی و بستری بخش سوختگی  .11

 19-91بیمارستان امام خمینی کرمانشاه و عوامل مرتبط با آن طی سال های 
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 امام خمینی کرمانشاهبررسی علل مسمومیت عمدی در مسمومین مراجعه کننده به بیمارستان  .11

 1419-91طی سال های 

بررسی اپیدمیولوژی خونریزی حاد دستگاه گوارش فوقانی در بیماران مراجعه کننده به  .17

 1/2/11لغایت  2/1/14بیمارستان امام خمینی کرمانشاه از تاریخ 

بررسی دیدگاه کارورزان رشته پزشکی عمومی دانشکده پزشکی کرمانشاه در مورد آموزش  .14

 11-1419گاهی در سال درمان

لوژیک بیماران بستری دربخش داخلی مرکز آموزشی درمانی امام خمینی بررسی اپیدمیو .11

 )ره(براساس تشخیص هماتیروئید

 برآورد میزان بروز سرطان معده در شهر تهران با استفاده از روش گیر و بازگیر دو منبعی .12

ه از داده های ثبت سرطانی مبتنی برآورد میزان بروز سرطان مری به روش مگ خطی با استفاد .19

 بر جمعیت

ارزیابی وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار در کارکنان مراکز آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه  .19

 1497علوم پزشکی کرمانشاه در سال 

بررسی وضعیت شاخص های کشوری بخش اورژانس بیمارستانی در بیمارستان های تابعه  .11

 1491در شش ماهه اول سال دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

بررسی نتایج استقرار آزمایشی مدل ادغام یافته ثبت علمی داده های سوختگی )مدل بومی و  .19

 فرم جهانی ثبت داده ها( در بیمارستان امام خمینی کرمانشاه

داخلی بیمارستان  -ICU-بررسی فلبیت ناشی از کاتتر وریدهای محیطی در بخش های عفونی .71

 1494رمانشاه در نیمه اول سال امام خمینی )ره( ک

 91 اکریل ایران سال بررسی رابطه اختالالت لیپیدی با نوبت کاری در کارکنان شرکت پلی .71

تبدیل داده های موجود در بیمارستان امام خمینی )ره( و واحد توسعه تحقیقات بالینی آن  .77

 ISI بیمارستان به مقاالت قابل انتشار در

درمانی بیمارستان امام خمینی)ره(، واحد توسعه -واحد آموزشیتبدیل داده های موجود در  .74

 ISI تحقیقات آن بیمارستان به مقاالت

بررسی اپیدمیولوژِی و سرو اپیدمیولوژی اهداکنندگان خون در استان کرمانشاه طی سال های  .71

  94تا  11
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 و میبو مدل) سوختگی های داده علمی ثبت یافته ادغام مدل آزمایشی استقرار نتایج بررسی .72

 کرمانشاه خمینی امام بیمارستان در( ها داده ثبت جهانی فرم

 واحد و کرمانشاهی محمد دکتر و( ره) خمینی امام هایبیمارستان در موجود های داده تبدیل .79

 ISI در انتشار قابل مقاالت به بیمارستان آن بالینی تحقیقات توسعه

 محمد دکتر و( ره) خمینی امام هایبیمارستان مسمومیت و اورژانس بخش های داده تبدیل .79

 ISI در انتشار قابل مقاالت به بیمارستان آن بالینی تحقیقات توسعه واحد و کرمانشاهی

 ISI در انتشار قابل مقاالت به( ره)خمینی امام بیمارستان داخلی بخش های داده تبدیل .71

 و یعاطف تنهایی احساس با اینترنت به اعتیاد و هوشمند گوشی به اعتیاد ی رابطه بررسی .79

 کرمانشاه شهر متأهلین میان در خانوادگی های مؤلفه سایر و بزرگساالن اجتماعی

اربرد تکنیک جدید میکرواستخراج بر پایه جریان قطره نمونه پیوسته و اسپکتروسکوپی جذب ک .41

انشاه شهر کرماتمی کوره گرافیتی جهت بررسی سطح الودگی کادمیوم در مواد ارایشی مصرفی 

 1499در سال 

تبدیل داده های واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستانهای امام خمینی )ره( و دکتر محمد  .41

 ISI کرمانشاهی به مقاالت قابل انتشار در

 یتکیف) خواب شاخصهای براساس مواد با مرتبط اختالالت و اعتیاد به گرایش بینی پیش .47

 ناکارآمد نگرشهای و بیخوابی شدت -خواب الگوی نوع -آلودگی خواب-خواب بهداشت-خواب

 شهرکرمانشاه راهنمایی مقطع پسر آموزان دانش در شناختی جمعیت متغیرهای و( خواب به

 بخش در بستری تریسیکلیک ضدافسردگی داروهای با مسموم بیماران اپیدمیولوژیکی بررسی .44

 1499 سال طول در(ه ر) خمینی امام درمانی آموزشی مرکز مسمومیت

 تا 1491 سال از کرمانشاه( ره) خمینی امام بیمارستان در تخت از سقوط شاخص بررسی .41

1492 

 پایان نامه()فک جراحی تحت بیماران در آتلکتازی بروز میزان بر تنفسی تمرینات تاثیر بررسی .42

 زا بازمانده سالمند و میانسال نوجوان، و کودک گروه سه در خودکشی افکار شناسی شیوع .49

 سپ و حاد استرس اختالالت شناختی، جمعیت متغیرهای نقش: ذهاب سرپل شهرستان زلزله

 آسیبی

 علوم دانشگاه بهداشت های رشته دانشجویان در شادکامی و معنوی سالمت رابطه بررسی .49

 پزشکی
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 نبیمارا در پذیر¬تحریک ی¬روده سندرم بالینی و شناسی گیر¬همه های¬ویژگی تعیین .41

 بر مبتنی ای¬مطالعه(: 1491) شهرکرمانشاه( ره)خمینی امام بیمارستان به کننده مراجعه

 جمعیت

 آموزشی مرکز به کننده مراجعه سمی قارچ با مسمومیت به مبتال موارد ویژگیهای بررسی .49

 )پایان نامه(1499 بهار در کرمانشاه( ره) خمینی امام درمانی

 رمانید اموزشی مرکز به شکمی های بدخیمی با کننده مراجعه بیماران اپیدمیولوژیک بررسی .11

 )پایان نامه(99سال در( ره)خمینی امام

 Scrophularia straita) داری تشنه گیاه ابی عصاره حاوی گیاهی پماد بخشی اثر بررسی .11

Boiss , )دانه سیاه روغن (Nigella Sativa  , )زخم درمان در سیب سرکه,  عسل,  مازو 

 1499 سال کرمانشاه – خمینی امام د. آ.  م بستری بیماران و مراجعین بستر

 نآ با مرتبط عوامل و ویژه های مراقبت بخش در بستری بیماران ماندگاری زمان مدت بررسی .17

 )پایان نامه(99 سال دوم نیمه طی کرمانشاه( ره)خمینی امام بیمارستان در

 درمانی آموزشی مرکز در بستری بیماران در خون انتقال از ناشی عوارض ی مقایسه و بررسی .14

 )پایان نامه(هموویژیالنس کشوری طرح از بعد و قبل( , ه ر) خمینی امام

 امام بیمارستان درمانی -آموزشی واحد در عمدی مسمومیت هایداده ثبت نظام اندازی راه .11

 کرمانشاه استان در بیمارستان آن بالینی تحقیقات توسعه واحد توسط( ره) خمینی

 بیماران در مصرف ولع کاهش بر آن با مرتبط درمانی هایروش و سوزنی طب اثربخشی .12

 متاآنالیز و سیستماتیک مرور: مواد کننده سوءمصرف

 سیستماتیک مرور: پذیر تحریک ی روده سندرم عالئم شدت بر دارویی گیاهان اثربخشی .19

 حفاظت هایتکنیک از کرمانشاه شهر درمانی آموزشی مراکز درمانی پرسنل آگاهی بررسی .19

 99 سال در COVID-19 مقابل در شخصی

 یابتید نفروپاتی بیماران در اترواسکلروزیس فاکتورهای ریسک و دیابت کنترل میزان بررسی .11

 کرمانشاه( ره)خمینی امام و( ع)رضا امام های بیمارستان در نگهدارنده دیالیز با درمان تحت

 (پایان نامه)1499 سال در

 تصویب شده )همکارطرح(:
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اپیدمیولوژی سوء مصرف و وابستگی به مواد در مراجعه کنندگان به مراکز درمانی سوء مصرف  .1

 .1491 مواد در استان کرمانشاه، سال

 رابطه اعتیاد به موادمخدر با ابتالء به دردهای مزمن و کیفیت خواب: نقش میانجی گر تنظیم .7

 هیجان منفی

بررسی خلوص مت آمفتامین و تعیین ساختمان ناخالصی های موجود در محموله های شیشه  .4

 .کشف شده استان کرمانشاه

 برنامه ثبت عوارض اعتیاد و عوامل مرتبط با درمان آن در ایران .1

 .اپیومیولوژی دیابت حاملگی درعرصه پزشکی جامعه نگرکرمانشاه .2

خصوص برنامه آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نظر سنجی از پزشکان عمومی در  .9

1411. 

بررسی میزان انطباق برنامه های آموزش مداوم با نیازهای مهارتی حرفه پزشکی از دیدگاه  .9

 .1411پزشکان عمومی کرمانشاه سال 

تولیدی آنتی بادی ضد هلیکوباکترپیلوری در مرغ ، تخلیص آن از زرده تخم مرغ و بررسی تاثیر  .1

 .آن بر باکتری زنده در محیط کشت

 .بررسی وتحلیل موقعیت استراتژیک وتدوین نقشه جامع سالمت دراستان کرمانشاه .9

بررسی میزان شیوع و علل مسمومیت در سالمندان مراجعه کننده به بیمارستان امام  .11

 .1412-91خمینی)ره( کرمانشاه در سال های 

با پروتتکل های  cuminum Cyminum بررسی اثر هم افزایی جوشانده گیاه زیره سبز .11

 .درمانی سه و چهار دارویی بر علیه هلیکو باکتر پیلوری در بیماران مبتال به زخم های گوارشی

بررسی اپیدمیولوژیک ترومای نافذ چشم در بیماران مراجعه کننده به بخش چشم بیمارستان  .17

 .97 ماهه اول سال 9و  91ماهه دوم سال  9امام خمینی کرمانشاه در 

در بیمارستان های منتخب  7بررسی عوامل موثر بر بستری مجدد بیماران مبتال به دیابت نوع  .14

 .1491شهر کرمانشاه در سال 

بررسی اپیدمیولوژی مولکولی و تنوع ژنتیکی ایزوله های هلیکوباکتر پیلوری به دست آمده از  .11

کرمانشاه به وسیله روش در  1497بیماران مبتال به بیماری های گاسترودئودنال در سال 

 .سکونس تایپینگ از هفت ژن ساختاری
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 )راه اندازی نظام ثبت بیماری های التهابی روده و برآورد میزان بروز آن در شهرستان کرمانشاه .12

IBD Registry ). 

 بررسی مقایسه ای سطح سرمی و ادراری کورتیزول در دیابت بارداری و زنان باردار سالم .19

 شهر سطح سبزیجات و میوه بمیوه،آ در زینآ تری های کش فتٓ  باقیمانده ابررسی میزان  .19

 در باال ییکارای با مایع کروماتوگرافی با نالیزآکمک تکنیک های میکرو استخراج و  به کرمانشاه

 1499 سال

و فرآورده گیاهی تیشوک در  E بررسی اثر درمانی تجویز همزمان داروی متفورمین، ویتامین .11

 مبتال به کبد چرببیماران 

 سال کرمانشاه در بار فاجعه زلزله شدگان فوت بازماندگان بین در روانپزشکی اختالالت شیوع .19

1499-1499 

-1499بررسی مقطعی شیوع اختالل استرس حاد در باز ماندگان زلزله کرمانشاه در سال  .71

1499 

 کرمانشاه امام رضادرمانگاه بیمارستان  روماتویید مراجعه کننده به ثبت بیماران آرتریت .71

 در آگاهی ذهن و هیجانی های¬واره¬طرح گری¬میانجی با توجهی-شناختی سندرُم نقش .77

 ساختاری معادالت مدل بررسی: مواد کننده سوءمصرف بیماران در مصرف ولع بینی پیش

 اختالل و( PMS) قاعدگی از پیش سندرم بالینی و شناسی گیر همه های ویژگی بررسی .74

 شهر دوم متوسطه مقطع دختر آموزان دانش در( PMDD) قاعدگی از پیش دیسفوریای

 شناختی جمعیت متغیرهای نقش: کرمانشاه

 ، کوهی آویشن دارویی گیاهان الکلی هیدرو عصاره ترکیب از جامد نیمه فرم وساخت طراحی .71

 کینتس جهت آن، بالینی و فیزیکوشیمیایی خصوصیات ارزیابی کوهستان، لعل و بابونه

 استئوآرتریت دردهای

 مکلسی و آهن روی، منگنز، مس، های الیمنت تریس متوسط سطح بر ترامادول مصرف تاثیر .72

 کرمانشاه شهر در ترامادول کننده مصرف افراد ادرار در

 و کلسیم مس، روی،) ضروری فلزات با کادمیوم و سرب سنگین فلزات متقابل اثر ارزیابی .79

 )پایان نامه(کرمانشاه شهر در سالم افراد با آن مقایسه و اپیومی افراد ادرار در( آهن

 دانشجویان بین در اجتماعی های رسانه به اعتیاد پرسشنامه فارسی نسخه اعتباریابی .79
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 هایبیمارستان درمانی پرسنل شغلی رضایت میزان با بیمار ایمنی فرهنگ ارتباط بررسی .71

 1499 سال در کرمانشاه پزشکی علوم دانشگاه به وابسته

 کرمانشاه سوختگی بیمارستان در سوختگی موارد ثبت .79

 مقاالت ارائه شده درکنگره ها:

در مراجعین به آزمایشگاه طبی  7بررسی فاکتور روماتوئید و آنتی بادی ضد کالژن نوع  .1

مرکزی کرمانشاه. ارائه شده بصورت پوستر در یازدهمین کنگره ساالنه جامعه پزشکان 

 .1499اردیبهشت تهران  -متخصص داخلی ایران

( و مقایسه سه روش درمانی NIDDMبررسی موارد مقاومت ثانویه در بیماران دیابتیک ) .7

متفورمین و سولفونیل اوره( در مرکز تحقیقات دیابت کرمانشاه)  -قرص و انسولین -)انسولین

(. ارائه شده بصورت سخنرانی در دهمین کنگره ساالنه جامعه پزشکان 99مرداد  -99مرداد

 .91تهران اردیبهشت  -متخصص داخلی ایران

بررسی اپیدمیولوژیک و ریسک فاکتورهای ضایعات عروق مغز در مرکز آموزشی درمانی  .4

(. ارائه شده بصورت پوستر در دومین کنگره ملی بهداشت عمومی 91-99کرمانشاه )فارابی 

 .1411و طب پیگیری کرمانشاه سال 

امتیاز آموزش مداوم برای پزشکان عمومی و  2/1با  حادنویسنده مقاله خود آموز فارنژیت  .1

 .1/4/1411عفونی و گوش و حلق و بینی. تاریخ مجوز  -متخصص رشته داخلی

نویسنده مقاله خود آموز نکات علمی در تجویز استروئیدها با امتیاز آموزش مداوم برای  .2

 عفونی و جراحی عمومی. -پزشکان عمومی و متخصص رشته داخلی

جدید در فیزیولوژی درد. ارائه شده در نهمین کنگره بین المللی بیماریهای مغز و های یافته .9

 .1411اعصاب و الکتروفیزیولوژی تهران خرداد 

بررسی اپیدمیولوژیک بیماران بستری در بخش داخلی بیمارستان امام خمینی )ره( کرمانشاه.  .9

 -انان تخصص داخلی ایرارائه شده بصورت سخنرانی سیزدهمین کنگره سالیانه جامعه پزشک

 .11اردیبهشت 

بررسی میزان بقاء در اقدام کنندگان به خودسوزی در غرب ایران)استان کرمانشاه( طی  .1

 -. ارائه شده بصورت پوستر در کنگره سوختگیو عوامل موثر بر آن 1491تا  1419سالهای 

 .1491اسفند سال  19-12تهران 
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در درمان سندرم روده تحریک پذیر. ارائه شده در پنجمین  Tagaserodبررسی اثرات  .9

 .1411تهران آذرماه  -کنگره بین المللی بیماریهای گوارش و کبد ایران

ارائه  .1419بررسی عوامل خطر در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سال .11

 .1419اسفند  2-4کرمانشاه از  -شده بصورت سخنرانی در کنگره حاکمیت بالینی

 .1419کرمانشاه آبان  -قصد درمانی. ارائه شده بصورت سخنرانی در کنگره طب انتقال خون .11

یانه لهمین کنگره سامقاومت ثانویه دربیماران دیابت نوع دو ارائه شده در یازد بررسی موارد .17

 .)ارائه بصورت سخنرانی و همکاری طرح تحقیق( 19/7/91بیماریهای داخلی 

رد پاسخ هومورال بیماران دیابتی و افراد شاهد درمقابل قارچ رایزوپوس اوزیرا مقایسه عملک .14

وکاندیدا ارائه شده )ارائه بصورت سخنرانی و همکاری طرح( درکنگره سالیانه پاتولوژی 

 .99مهرماه

41..Maintenance therapy with arsenic after induction in an 

alternative and long-term case for the prevention of recurrence of 

acute promyelocytic leukemia during the period between 

November 5002 and December 5044, Presented in 5045 ASCO 

Annual Meeting. June 4-2, 5045 / McCormick Place / Chicago, 

Illinois. 

  

42. Illicit use of Ritalin among Iranian college student: prevalence 

motive and attitude, Presented in nitro professional, july 5041. 

41. Determination of Amphetamine and Methamphetamine in 

Urine Samples Using NovelMicroextraction Technique and High 

Performance Liquid Chromatography. 

شهریور  71-19تهران  -ارائه شده بصورت پوستر در هشتمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد

1494 . 

41. ultrasound-assisted solvent extraction flowed by dispersive 

liquid-liquid micro extraction based on the solidification of 

floating organic drop for determination of organophosphorous 

pesticides in summer fruits 
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 دانشگاه -بصورت سخنرانی در ششمین کنگره ملی شیمی و محیط زیست ایرانارائه شده 

 .1497تبریز سال 

41. Comparison of early maladaptive schemas in amphetamine 

users and normal people in 5042 

 .1499تهران سال  -یازدهمین کنگره بین الملی دانش اعتیادارائه شده بصورت سخنرانی در 

 

 مقاالت چاپ شده در مجالت:

. نفر اول چاپ شده تعیین اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات سوء مصرف مواد غرب کشور.1

 .1491بهبود کرمانشاه، زمستان در مجله علمی پژوهشی 

ه . مجلبررسی نگرش و هنجارهای انتزاعی ترغیب کننده ماندگاری در درمان نگهدارنده متادون.7

 1497علمی پژوهشی نظام تحقیقات سالمت، چاپ ویژه آموزش بهداشت، 

 .کاربرد الگوی تصورات و تمایالت در توصیف رفتار سوء مصرف ریتالین در بین دانشجویان .4

 .1494، سال 7شماره  11ه علمی پژوهشی نظام تحقیقات سالمت، دوره مجل

عوامل پیش بینی کننده مصرف مواد روان گردان در بین نوجوانان و جوانان شهر کرمانشاه با .1

. مجله علمی پژوهشی نظام تحقیقات سالمت، دوره بهره گیری از تئوری رفتار برنامه ریزی شده

 .1494، سال 4دهم، شماره 

2.Attitude, Perceived Severity and Behavioral Intention to Methamphetamine 

use among Iranian Adolescents. 

 نفر دوم چاپ شده در:

journal of science and Todays world 504102(1);99-404. 

1.Socio-Demographic Characteristics Associated with Cigarettes Smoking, 

Drug Abuse and Alcohol Drinking among Male Medical University Students 

in Iran. 

 نفر پنجم چاپ شده در:

Journal in health science 5042, 42(4):15-11. 
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1.Aripiprazole versus risperidone in amphetamine- induced psychotic 

disorder treatment of amphetamine- induced psychosis. 

 نفر چهارم چاپ شده در:

 The American journal of drug& alcohol abuse 5042. 

1.The evaluation of sexual dysfunction among male patients with 

methamphetamine abuse and withdrawal. 
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 پزشکی مطهری تحت عنوان:  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در چهارمین جشنواره آموزش

افزایش توانمندی درمان و نسخه نویسی فارغ التحصیالن پزشکی عمومی از طریق آموزش در 

 محل داروخانه مدل )آموزش پزشک پاسخگو(

 

 :  های مذهبی فرهنگی و سیاسیفعالیت

  تاکنون 1411عضو فعال شورای بسیج جامعه پزشکی استان کرمانشاه از 

  مذهبی، فرهنگی، اعتیاد و جشنهای ملی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و شرکت در مراسم

 مرکز آموزش درمانی امام خمینی )ره(
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 های فرهنگی مرکز آموزش درمانی امام خمینی )ره( کرمانشاه بطوریکه پشتیبانی از فعالیت

 کسب رتبه نخست فرهنگی مرکز آموزشی درمانی امام خمینی )ره( در میان تمام واحدهای

 .91و  94، 97، 91، 91دانشگاه در سال

 1491موضوعات مرتبط با بخش سالمت بعضی از نمایندگان مجلس استان کرمانشاه از  مشاور 

 .تاکنون

  به مدت دو سال 97عضو هیئت منصفه تخلفات مطبوعاتی استان کرمانشاه از مهر ماه سال. 

 به مدت دو سال دیگر. 91ال هیئت منصفه تخلفات مطبوعاتی استان کرمانشاه از مهر ماه س 

  به مدت دو سال. 99عضو هیئت منصفه استان کرمانشاه از مهر ماه سال 

 سال دو تا 91 مهرماه از کرمانشاه استان منصفه هییت عضو. 

 


