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 دکتر ماری عطائی

 گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشیار

 

 ماری عطائی نام و نام خانوادگی:

 21/50/2131 تولد:تاریخ 

 شهرستان اهر -: استان آذربایجان شرقیمحل تولد

 مرکز آموزشی درمانی امام خمینی )ره( -: بلوار شهید صابونیآدرس محل کار

 mariataee@yahoo.com: آدرس الکترونیک

 وضعیت تحصیلی:

 21/21شهرستان اهر با معدل نهائی  -آذربایجان شرقیدیپلم تجربی از  -

 05/27پزشکی شهید بهشتی با معدل نهائی دانشگاه علوم  از MD 52/7/2131دکتری پزشکی عمومی  -

 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیاز  52/57/2171بورد تخصصی بیماریهای داخلی  -

 سوابق اجرائی:

  تا کنون 52/57/2171عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از 

 تا کنون 11 /1 معاونت آموزش بالینی دانشکده پزشکی از 

  2177لغایت  52/21/2177ریاست مرکز تحقیقات دیابت کرمانشاه از 

  1/2111لغایت  7/10رئیس کمیته برنامه ریزی آموزشی مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی از 

 57/2115لغایت  1/13مدیرگروه داخلی از 

 در وزارت بهداشت درمان  1/13لغایت  2/7/13عضو کمیته مرکزی تدوین کوریکولوم دستیاران داخلی از

 آموزش پزشکی

  2113عضو کمیته استاندارد سازی آموزش پزشکی عمومی از سال  

  57/15لغایت  53/11ریاست بخش داخلی مرکز آموزشی درمانی امام رضا از 

 عضو شورای عالی مرکز تحقیقات سوء مصرف مواد غرب کشور 
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  2115عضو هیئت موسس تمام وقت مرکز تحقیقات سوء مصرف مواد غرب کشور از سال 

  عضو کمیته پژوهش درآموزشEDC  25/2111تا 7/21/11دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از 

  تاکنون 2/7/13ره( از) خمینیعضو هیئت امناء مرکز آموزشی درمانی امام 

  2112لغایت اسفند  2171ریاست بخش اورژانس مرکز آموزشی درمانی امام خمینی )ره( مرداد 

  25/2111تا  2/21/11معاونت آموزشی مرکز آموزشی درمانی امام خمینی )ره( کرمانشاه از 

  اکنونت 13عضو کمیته پیاده سازی استانداردهای پایه آموزش پزشکی عمومی از سال 

  12عضو شورا پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی درمانی امام خمینی )ره( از سال 

 تاکنون

  2173مجری دومین کارگاه سراسری آموزش دیابت در ایران تیر ماه 

  11مسئول واحد امتحانات دستیاری دانشکده پزشکی در سال 

 اد علمی دانشجویان پزشکی در کرمانشاهمسئول حیطه استدالل بالینی دومین و سومین المپی 

 عضو کمیسیون تخصصی داخلی اداره کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه 

 طرح پیشگیری از دیابت از  عضو کمیته بیماری های غیرواگیر استان کرمانشاه و مسئول علمی و اجرائی

 2177لغایت مهر  2171اردیبهشت 

 2170کز امام خمینی )ره( دبیر کمیته رسیدگی به موارد مرگ و میر مر 

  2110لغایت  2171عضو کمیته ازرشیابی درونی مرکز امام خمینی )ره( از سال 

 عضو کمیسیون مرجع جهت تائید نهائی مسمومیت ها 

  عضو کمیته حاکمیت بالینیgovernance Clinical دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

 51/2111کرمانشاه دانشگاه  عضو شورای عالی آموزش پزشکی پاسخگو 

  تا  2110عضو کمیسیون تخصصی پزشکی و رشته های وابسته در سازمان پزشکی قانونی کشور از سال

 کنون با حکم تمدید شده

  تا کنون با حکم تمدید شده 2113عضو کمیته تشخیص مرگ مغزی و اهداء عضو از سال 

 

 :و پژوهشی سوابق آموزشی

  10و  11پزشکی در ارتقاء مسئول کمیته امتحانات دستیاری دانشگاه علوم 

  11کسب عنوان استاد نمونه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی در سال 

  10کسب عنوان استاد نمونه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی در سال 
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  11و  13کسب عنوان پزشک نمونه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 

  13پزشکی کرمانشاه در سال کسب عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه علوم 

 

 تحقیقات:

 :شده )مجری(تصویب 

بررسی و مقایسه شیوع عوارض نفروپاتی و کاردیو واسکوالر درمبتالیان مرکز تحقیقات دیابت کرمانشاه  .2

2173 

 73و  70در سال کرمانشاه  بررسی اختالالت تیروئیدی دربیماران دیابتی مرکز تحقیقات دیابت .1

 2171ره( ) خمینیدر مراجعین به اورژانس مرکز آموزشی درمانی امام  اپیدمیولوژی مسمومیت ها .1

پزشکان  هتجویز آنها در نسخ تجویز منطقی آنتی بیوتیکها بر الگوی بررسی میزان تاثیر کارگاه آموزشی .3

 2170عمومی شهر کرمانشاه 

دربیماران مراجعه کننده به اورژانس  بررسی اپیدمیولوژیک مسمومیت با سموم دفع آفات نباتی .0

 2115لغایت  2177طی سالهای از شهریور  در( ره) خمینیبیمارستان امام 

بررسی میزان دستیابی به محتوای طرح دوره کارآموزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از  .3

 2111دیدگاه فراگیران از سال 

 2115 و 2111 هایسال در کرمانشاه استان در سوختگی اپیدومولوژی .7

 NIDMو  IDDM بررسی شیوع عوارض کاردیواسکوالر ونفروپاتی ونحوه کنترل قندخون دربیماران .1

بررسی علل مسمومیت عمدی در مسمومین مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی کرمانشاه طی  .1

 2111-15سال های 

 ارزیابی روانشناختی اقدام کنندگان به خودکشی .25

 و 2112تا  2111در استان کرمانشاه طی سال های  self-immolation بقاءخودسوزبررسی میزان  .22

 عوامل موثر بر آن

 12بررسی اپیدمیولوژیک مسمومیت در کودکان بستری در م. آ.د شهید فهمیده و رازی کرمانشاه از مهر  .21

 11تا مهر 

 بیماران در تیشوک یاهیگ فرآورده و E ویتامین متفورمین، داروی همزمان تجویز درمانی اثر بررسی .21

 چرب کبد به مبتال

 (:طرح همکارتصویب شده )
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 ریز غدد درون با همکاری مرکز تحقیقات 1طرح ارزیابی برنامه کشوری پیشگیری و کنترل دیابت نوع  .2

 .2177-71 هداشت درمان )معاونت سالمت(دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و وزارت ب

 ،تنهایی بهسه روش درمانی انسولین بیماران دیابت نوع دو و مقایسه  بررسی موارد مقاومت ثانویه در .1

احمدی  تورج دکترفورمین بعالوه سولفونیل اوره. با همکاری قرص خوراکی بعالوه انسولین و مت

 .2173جویباری هیئت علمی داخلی کرمانشاه 

پزشکی از دیدگاه پزشکان عمومی  ای حرفه نیازهایمداوم با  آموزش های برنامه انطباقبررسی میزان  .1

 .2112شهر کرمانشاه در سال 

تنفسی بر آگاهی  های عفونتدو روش سخنرانی و آموزش کارگاهی در برنامه آموزش مداوم  تأثیربررسی  .3

 .2111پزشکان عمومی شهر کرمانشاه در سال 

بین  در علیه قارچ موکور کننده مقابلهغیرایمنولوژیک  ایمنولوژیک و فاکتور مقایسه عملکرد چند .0

 .2170 -73با همکاری دکتر میکائیلی در سال  شاهد افراد مبتالیان به دیابت ملیتوس و

 .2115از پزشکان عمومی در خصوص برنامه آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  نظرسنجی .3

یه در طب بالینی در بررسی نظرات دانشجویان پزشکی مقطع کارورزی در مورد کاربرد دروس علوم پا .7

 .2110دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سال 

 .بر آن مؤثرو عوامل  2115تا  2111 های سالبررسی روند خودکشی در استان کرمانشاه طی  .1

سوختگی در مراجعین سرپایی و بستری بخش سوختگی بیمارستان  غیرعمدیبررسی عوامل عمدی و  .1

 .11-15 های سالامام خمینی کرمانشاه و عوامل مرتبط با آن طی 

درمانی سه  های پروتکل با (cuminum Cyminum L) جوشانده گیاه زیره سبز افزایی همبررسی اثر  .25

 .گوارشی های زخمبه هلیکو باکتر پیلوری در بیماران مبتال  برعلیهو چهار دارویی 

 IBD التهابی روده و برآورد میزان بروز آن در شهرستان کرمانشاه های بیمارینظام ثبت  اندازی راه .22

Registry. 

ای کانالیزاسیون مجدد در ترومبوز وریدهای عمقی در سونوگرافی داپلر در مقاطع زمانی  بررسی مقایسه .21

 .2113در سال  مختلف پس از درمان با هپارین یا انوکساپارین

 .ISI در انتشار قابلره( به مقاالت ) خمینیبخش داخلی بیمارستان امام  های دادهتبدیل  .21

 از پس هیپوکلسمی بروز در عمل از بعد و قبل پاراتیرویید وهورمون کلسیم سطوح تغییرات بررسی .23

 2115-13 سالهای بین(ع)رضا امام بیمارستان در تیروییدکتومی جراحی
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 درکنگره ها: شده ارائهمقاالت 

 شهریور تا 2170 شهریور از کرمانشاه دیابت تحقیقات مرکز بیماران در تیروئیدی اختالالت بررسی .2

 های بیماری و بازآموزی سخنرانی، مجری و سخنران( در نهمین کنگره سراسری صورت به)ارائه  2173

 .13/1/77داخلی 

 های بیماریلیانه همین کنگره سادر یازد شده ارائهدیابت نوع دو  بیماران درثانویه  مقاومت مواردبررسی  .1

 .سخنرانی و همکاری طرح تحقیق( صورت به)ارائه  23/1/71داخلی 

کاندیدا  مقابل قارچ رایزوپوس اوزیرا و مقایسه عملکرد پاسخ هومورال بیماران دیابتی و افراد شاهد در .1

 .73 مهرماهسالیانه پاتولوژی  کنگره درطرح( سخنرانی و همکاری  صورت به)ارائه  شده ارائه

 در پوستر( صورت به)ارائه  شده ارائهبرنامه کشوری پیشگیری و کنترل دیابت نوع دو  طرح ارزیابی .3

 .27/7/11 ریز درونغدد  المللی بینکنگره  هشتمین

دانشگاه علوم های آموزش مداوم پزشکان  ومی شهر کرمانشاه در خصوص برنامهاز پزشکان عم نظرسنجی .0

پوستر( در هفتمین همایش کشوری آموزش پزشکی  صورت به)ارائه  2115 پزشکی کرمانشاه در سال

 دانشگاه علوم پزشکی تبریز.

 ،2171ره( ) خمینیها در مراجعین به اورژانس مرکز آموزشی درمانی امام  وژی مسمومیتاپیدمیول .3

 21الی  20هداشت عمومی و طب پیشگیری از ( در دومین کنگره ملی بسخنرانی صورت به شده ارائه)

 .2115بان ماه آ

بررسی کیفیت فرایند ادغام کورس فیزیو پاتولوژی کلیه و پاتولوژی از دیدگاه دانشجویان دانشکده  .7

، از دهمین کنگره آموزش پزشکیپوستر(  صورت به شده ارائه)، پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 .2111اردیبهشت  27الی  20

 

 . Risk of Repetition of self-poisoning attempts, Presented in  nd International 

&  th National Iranian Congress on Health Education and Promotion,    

MAY,     . 

 

 . Impact of Regulations on Trend of Road-Traffic Fatalities in western Iran 

    -    , Presented in  nd International &  th National Iranian Congress 

on Health Education and Promotion,    MAY,    . 

 

 

  . burn epidemiology in kermanshah province in the years      and      

 .2112اسفند  23الی  20همایش سوختگی تهران از  پوستر صورت به شده ارائه
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  . matintenance therapy eith arsenic after induction in an alternative and long-

term case for the prevention of recurrence of acute promyelocytic leukemia 

during the period, Presented in asco annual meeting, June     . 

 

  . illicit use of ritalin among iranian college student: prevalence motive and 

attitude, Presented in nitro professional, july     . 

 

 

 مقاالت چاپ شده در مجالت:

پزشکان  هدر نسخ ها آنتجویز  بر الگوی ها بیوتیک آنتیتجویز منطقی  کارگاه آموزشی تأثیربررسی میزان  .2

 .2111بهار  ،سال چهاردهم ،بهبود. مجله 2170عمومی شهر کرمانشاه 

قارچ رایزوپوس اوزیرا و کاندیدا  مقابل درشاهد  افراد ومقایسه عملکرد پاسخ هومورال بیماران دیابتی  .1

 .2171تابستان  ،سال چهارم شماره اول ،بهبود. مجله 2170

، تنهایی بهدیابت نوع دو و مقایسه سه روش درمانی انسولین  بیماران دربررسی موارد مقاومت ثانویه  .1

، سال پنجم شماره اول، بهبود مجله خوراکی بعالوه انسولین و مت فورمین بعالوه سولفونیل اوره. قرص

 .2115بهار 

عمومی  پزشکی از دیدگاه پزشکان ای حرفه نیازهایمداوم با  آموزش های برنامهاق ببررسی میزان انط .3

 .2113، سال 2شماره  22. مجله بهبود، دوره 2112شهر کرمانشاه در سال 

 از گیری بهره با کرمانشاه شهر جوانان و نوجوانان بین در گردان روان مواد مصرف کننده بینی پیش واملع .0

 .2111 پاییز سوم، شماره دهم، سال. سالمت نظام تحقیقات مجله .شده ریزی برنامه رفتار تئوری

 و کهکیلویه استان ازدواج مشاوره مراکز به مراجعین میان در فامیلی ازدواج کننده بینی پیش عوامل .3

 .2111 ، پائیز01 تا 37 صفحات ،1 شماره ،2 دوره جامعه، سالمت و آموزش مجلهبویراحمد. 

 دانشگاه پژوهشی علمی ماهنامه کرمانشاه. استان در آن از ناشی میرای و خودسوزی به اقدام کاهش .7

 .2111 دی دهم، شماره ،هجدهم سال. کرمانشاه پزشکی علوم

 زنان مجله سالم. باردار زنان و بارداری دیابت در کوتیزول ادراری و سرمی سطح ای مقایسه بررسی .1

 .2111 ، زمستان10-23 صفحه ،210 شماره ،27 دوره ،1 مقاله. ایران نازائی و مامائی

 آموزش درباره کرمانشاه درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه علمی هیئت اعضای نگرش .1

 .2 شماره ،3 دوره ،13 بهار. الکترونیکی یادگیری دانشگاهی مجله الکترونیکی.
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 با مواجهه جغرافیائی، عرض اساس بر اکولوژیک مطالعه یک در ایرانی زنان در پستان سرطان بررسی .25

-27: صفحه ،211 شماره هفدهم، دوره. ایران نازائی و مامائی زنان مجله. D ویتامین دریافت و آفتاب

 .2111 دی سوم هفته ،10

 پژوهشی علمی ماهنامه ،(2115-2111) کرمانشاه استان در خودسوزی به کنندگان اقدام در بقاء میزان .22

 .2111 آذر نهم، شماره هفدهم، سال. کرمانشاه پزشکی علوم دانشگاه

بررسی دستیابی به اهداف طرح دوره کارآموزی از دیدگاه دانشجویان پزشکی دانشگاه کرمانشاه در سال  .21

 .2112، پاییز  سال اول، شماره ، تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکیفصلنامه  .2112

مجله علمی . متادون دارنده نگهماندگاری در درمان  کننده ترغیببررسی نگرش و هنجارهای انتزاعی  .21

 .2111، 2107-2131آموزش بهداشت، صفحه  نامه ویژهپژوهشی تحقیقات نظام سالمت، 

مجله علمی  .ریتالین در بین دانشجویان سوءمصرفکاربرد الگوی تصورات و تمایالت در توصیف رفتار  .23

 .2111، پاییز 133-110، صفحه 1پژوهشی تحقیقات نظام سالمت، دوره دهم شماره 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  علمی هیئتپذیرش آموزش الکترونیکی از نظر اعضای  .20

، مرداد 337-317، صفحه 0دوره چهاردهم شماره مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی،  .کرمانشاه

2111. 

مجله فصلنامه پژوهشی  .11تا  11 های سالروند اهدای خون در اهداکنندگان استان کرمانشاه طی  .23

 .111-120شماره سه، صفحات  21مرکز تحقیقات انتقال خون ایران، جلد 

 

  . Understanding Physical Activity Behavior among Iranian Type II Diabetes 

Patients: A Test of the Trans theoretical Model. 

 نویسنده اول چاپ شده در:

Journal of Biology & Today's World.     , volume  , issue  , pages:   -   

  . predicting aggression among male adolescents : an application of the theory 

of planned behavior 

 :نفر دوم چاپ شده در

health promotion perspectives. 

  . Gender Differences in Communicate with People Who Stuttering: an 

Explain of Attitude, Subjective Norms and Behavior Intention. 

 :در شده چاپ اول نویسنده

 journal of Biology & Today's World.     , volume  , issue  , pages:   -   

  . Prevalence of Internet Addiction and Its Associated Factors in Hamadan 

University of Medical College Students. 

 نویسنده چهارم چاپ شده در:
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Life Science Journal     ;   ( s) 

  . Prevalence & Socio-Demographic Characteristics Related to Stress, Anxiety, 

and Depression among Patients with Major Thalassemia in Kermanshah 

County. 

 نویسنده ششم و نویسنده مسؤول چاپ شده در:

 Journal of Biology and Today's World.      Mar;  ( ):   -   

  . Cognitive Factors Related to Cesarean Intention among Iranian Pregnant 

Women. 

 نفر دوم چاپ شده در:

 Journal of Biology and Today's World.      Nov;  (  ):    -    

  . Is the Health Belief Model as an Appropriate Predictor of the Self-Care 

Behaviors in Type II Diabetic Patients? 

 :در شده چاپ مسؤول نویسنده و ششم نفر 

Journal of  Biology and Today's World.      Dec;  (  ):    -    

  . Illicit Use of Ritalin among Iranian College Student: Prevalence, Motive and 

Attitude. 

 

International Science Index Vol:      No:   Part V 

  . Cosmetic Products Use Intention among Iranian Female College Students. 

 

International Science Index Vol:      No:   Part V 

  . Is Web-Based Education Effective in Reducing Belief Toward Drug Abuse 

among College Students? 

 نفر ششم و نویسنده مسؤول چاپ شده در:

 Avicenna J Neuro Psych Physio.      February;  ( ): e     . 

  . Attitude,Perceived Severity and Behavioral Intention to Methamphetamine 

use among Iranian Adolescents. 

 نفر اول چاپ شده در:

journal of science and Todays world       ( );  -   . 

  . Socio-Demographic Characteristics Associated with Cigarettes Smoking, 

Drug Abuse and Alcohol Drinking among Male Medical University Students 

in Iran. 

 نفر چهارم چاپ شده در:

 journal in health science     ,   ( ):  -  . 

  . WEB-BASED Alcohol Prevention Inter Venation Among Iranian Male 

Students Of  Universities Of Medical Sciences: A Randomized Control 

Trial. 

 نفر پنجم چاپ شده در:
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 Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences     , vol  : 

    –      (Online). 

  . prevalence and factor related to Ritalin abuse among Iranian medical college 

student: an application of theory of planned behavior. 

 نفر چهارم چاپ شده در:

Research paper,    ,    ( ). 

  . perceptual factors related to register as organ donors among Iranian medical 

college student. 

 :در شده چاپ اول نفر

Journal of biology and Todays world     ,  ( ):   -  . 

  . Factors related with intention to methadone maintenance treatment among 

Iranian men addicts. 

 :در شده چاپ اول نفر

Life Science Journal     ,   ( ):   -   . 

  . effectiveness of stress management intervention among iranian pregnant 

women: a randomized controlled trail. 

 :در شده چاپ اول نفر

life Science Journal     ,   ( ):    -   . 

  . images of methamphetamine users among iranian adolescents: an application 

of prototype willingness model. 

 نفر اول چاپ شده در:

life Science Journal     ,   ( ):    -    . 

  . explain of ecstasy use among kermanshah adolescents the west of iran: an 

application of the theory of planned behavior. 

 چاپ شده در: نفر دوم

Life Science Journal     ,   ( ):   -  . 

  . two-year hospital records of burns from a referral center in western 

iran:march     -march    . 

 نفر ششم چاپ شده در:

J Inj Violence Res     ,  ( ):   -   . 

  . intention and willingness in understanding ritalin misuse among iranian 

medical college students: a cross-sectional study. 

 نفر سوم چاپ شده در:

Global Journal of science     ,  ( ):   -  . 

  . self-care in cardiovascular patients: a cross-sectional study in hamadan 

county the west of iran. 

 نفر اول چاپ شده در:

 Journal of biology and Todays world     ,  ( ):   -  . 
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  . cognitive factors related to drug abuse among a sample of iranian male 

medical college students. 

 نفر دوم چاپ شده در:

Global Journal of science     ,   ( ):   -   . 

  . Epidemiology of drug abuse and drug dependence in individuals visiting 

drug abuse treatment centers in Kermanshah province, in     . 

 : در شده چاپ پنجم نفر

 Journal of biologi and today,s world     ,  ( ):    -    . 

  . Survival probability in self immolation attempters: a prospective 

observational cohort study. 

 :در شده چاپ مسؤول نویسنده و چهارم نفر

 Ulus Travma Acil Cerrahi Derg.     ;   ( ):   -  .   

  . Application of microwave-assisted dispersive liquid–liquid microe xtraction 

and graphite furnace atomic absorption spectrometry for ultra-trace 

determination of lead and cadmium in cereals and agricultural products.  

 نفر اول چاپ شده در:

Journal of Environmental Analytical Chemistry     ,   ( ):    -    . 

  . Fitness Intention and Its Relationship With Eating Attitudes: A Cross-

Sectional Study of Iranian Female Medical College Students. 

 : در شده چاپ پنجم نفر

 Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences      March; 

  ( ): - . 

  . Measurement of Quality of Primary Health Services by Servqual Model: 

Evidence from Urban Health Centers in West of Iran. 

 نفر پنجم و نویسنده مسؤول چاپ شده در:

 Medwell journals     ,   ( ):    -   . 

  .  The Personality Factors Predictors in Substance Abuse Among Iranian 

College Students 

 نفر چهارم چاپ شده در :

 Int J High Risk Behav Addict,       ( ). 

  . Psychometrics of the Instrument Measuring Beliefs Related to Drug Abuse 

among Iranian College Students 

 نفر پنجم چاپ شده در :

Journal of health management,     ,   ( ),    -   . 
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 کتاب: تألیف

 سرپایی شایع  های بیماریبالینی در  داروشناسیارتقاء مهارت درمان و  لف کتاب تحت عنوانمؤ

 .(2115 علوم پزشکی کرمانشاه در سال)چاپ توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه 

 

 تدوین طرح دوره برای کارآموزان پزشکی در بخش داخلی:

  2111برای اولین بار در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 

 

 :اندازی راه

برای فراگیران رشته پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مستقر در مرکز  داروخانه مدل اندازی راه -

دانشگاه و دانشکده  به تائید معاونت محترم آموزشی 2115آموزشی درمانی امام رضا )ع( در سال 

 پزشکی رسید.

 

 فرآیند منتخب:

ان: افزایش دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در چهارمین جشنواره آموزش پزشکی مطهری تحت عنو -

 ریق آموزش در محل داروخانه مدلطپزشکی عمومی از  التحصیالن فارغ نویسی نسخهتوانمندی درمان و 


