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1

سوابق شغلی
رديف

سمت

نام و آدرس محل خدمت

4

اداره آمار و فناوری اطالعات دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

2

شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

9

شورای پژوهشی بیمارستان امام رضا(ع)

1

شورای پژوهشی مرکز تحقیقات توسعهی بالینی بیمارستان امام رضا(ع)

تاريخ
شروع

تاريخ پايان

کارشناس

4919

4913

عضو و مشاور

4918

4913

سرپرست

4915

4911

عضو و مشاور

4934

تاکنون

عضو و مشاور

4932

تاکنون

8

مرکز تحقیقات قلب و عروق ببمارستان امام علی (ع)

مشاور آمار

34

32

5

مجله تحقیقات بالینی در پیراپزشکی

مشاور آمار

34

32

1

مجله انگلیسی زبان Nosocomial Infection

مشاور آمار

32

تاکنون

3

مجله مراقبتهای بالینی

مشاور آمار

32

تاکنون

7

شورای پژوهشی مرکز تحقیقات توسعهی بالینی بیمارستان امام
خمینی(ره)

فعالیتهای آموزشی
رديف
4

عنوان
تدریس دروس آمارحیاتی در دانشکدههای پیراپزشکی  ،پرستاری و مامایی ،بهداشت و شبانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از سال
 4917تاکنون

2

سخنرانى در کارگاه روش تحقیق مقدماتی دستیاران

9

برگزاری و سخنرانى در کارگاه روش تحقیق مقدماتی ویژه کارشناسان

1

تدریس دروس کارشناسی ارشد آمارزیستی

دورهها و کارگاهها
عنوان

رديف
4

روش تحقیق مقدماتی

2

روش تحقیق تکمیلی

9

نگارش و ارائه مقاالت پزشکی

1

نگارش مقاله به زبان انگلیسی

7

Trend Analysis

8

Correlated data Analysis
2

5

Complex survey analysis

فعالیتهای پژوهشى
عنوان

رديف
4

مشاور آماری شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از سال  4915تا سال .4913

2

مشاور آماری بیش از  14مورد پایان نامههای دانشجویان پزشکی و رزیدنتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

9

مشاور آماری مجله علمی پژوهشی مجله تحقیقات بالینی در پیراپزشکی

1

مشاور آماری طرحهای تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از سال .4957

3

مشاور آماری مجله علمی مجله مراقبتهای بالینی
مشاور آماری مجله انگلیسی زبان Nosocomial Infection

44

مشاوره آماری بیش از  24مورد پایان نامه دانشجویان دندان پزشکی و دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

41

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات توسعهی بالینی بیمارستان امام رضا از سال  4934تاکنون
مجری و مشاورآماری در بیش از  24طرح تحقیقاتی
عضویت در کمیته علمی سه همایش کشوری بیمارستان امروز -بیمارستان فردا

3
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لیست برخی مقاالت ارائه شده درسمینارهای داخلی و خارجی
-1بررسي رضايتمندي دستياران تخصصي رشته پزشکي از امتحانات ارتقاء سال - 1831
 -2برسي مقايسه اي بيمارستانها به شيوه هئت امنايي وشيوه بر انگيزش ورضايتمندي کارکنان در دو بيمارستان
منتخب کرمانشاه
-8بررسي کفايت دياليز در بيماران همو دياليزي بيمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه در سال 31
-4بررسي مقايسه اي سطح اضطراب و پاسخ هاي مقابله اي افراد سالم با بيماران مبتال به بيماري عروق کرونري و
اختالالت سيستم گوارشي بستري در بيمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه -
-5بررسي ويژگيهاي امداد خواهان مرکز فوريت هاي پزشکي شهر کرمانشاه در شش ماهه اول سال - 1835
-6بررسي مقايسه اي ميزان آگاهي و رعايت منشور حقوق بيمار در بيمارستانهاي شهر کرمانشاه  -م
-1مقايسه اثر بخشي يک روش نوين در مديريت  CPRکالن بيمارستانها -
-3بررسي عاقبت( )OUTCOMبيماران بستري شده در بخش  ICUتوراکس بيمارستان امام رضا(ع) ومتغيرهاي
مداخله گر
-9بررسي تاثير آموزش ونظارت بر بهبود مستند سازي پرونده هاي پزشکي
10-Risk factors for low birth weight at motazedy hospital in kermanshah in iran 2005-2004

-11بررسي سزارين وعلل مرتبط با آان دربيماران مراجعه کننده به بيمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه طي سال
1836
-12بررسي ارتباط بين بهداشت روان و موفقيتهاي تحصيلي در دانشجويان پرستاري مامايي -م
-18بررسي ميزان دانش پرستاران از عملکرد کميته بحران در مراکز آموزشي درماني شهر کرمانشاه
-14بررسي ميزان اگاهي پرستاران مرکز آموزشي درماني امام رضا (ع) از پدافند غير عامل
-15بررسي ( )OUT COMبيماران با معيار  SOFوارتباط آن با تشخيص وبيماري هاي زمينه اي در زمان پذيرش بيماران
در  ICUبيمارستان امام رضا (ع) طي سال 31
-16بررسی مقایسه ای تاثير دکوسپت و دسدرمان -ان بر شمارش ميکروبی((1831
-11بررسی دستيابی دانشجویان پزشکی به اهداف آموزشی کارآموزی های بالينی در مرکز آموزشی درمانی امام
رضا (ع) کرمانشاه در نيمسال اول تحصيلی 1836-31
-13بررسي ميزان آگاهي پرستاران در برخورد با حمله تشنج
 -19بررسی ميزان آگاهی پرسنل فوریت های پزشکی کرمانشاه از اصول کنترل عفونت های ناشی از مواجهه
شغلی
-22بررسی ميزان ایفای نقش حفاظت از بيمار در پرستاران شاغل در مراکز آموزشي درماني منتخب کرمانشاه
-21مقایسه ميزان فلبيت در دو روش پانسمان با گاز استريل و لوکوپالست در محل ورود کاتتر وريدي محيطي
-22مقايسه نتايج زايمان در آب با زايمان طبيعي خارج از آبدر مرکز آموزشي درماني معتضدي شهر کرمانشاه سال
1839
-28تاثير کالس های آمادگی برای زایمان فيزیولوژیکبر شدت در دو طول مدت مرحله دوم زايمان و ميزان رضايتمندي
مادران
 -24فراواني عوامل باکتريال و حساسيت دارويي سپتي سمي در نوزادان بستري در بيمارستان امام رضا (ع)
کرمانشاه در سالهاي 31-36
-25بررسي ميزان دستيابي به اهداف آموزشي کار آموزي بخش مراقبت هاي ويژه از ديدگاه دانشجويان پرستاري
-26آلودگي باکتريايي در تجهيزات پرتو نگاري بخش هاي راديولوژي دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه 1839
-21بررسي ميزان آگاهي پرستاران از آخرين دستورالعمل هاي احياي قلبي ريوي در بيمارستان هاي آموزشي
درماني
-23مقايسه عفونتهاي بيمارستاني در بخش زنان بيمارستان امام رضا(ع) شهر کرمانشاه در سال هاي  1892و
1891
-29بررسي علل گرايش به سيگار از ديدگاه دانشجويان
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-82خطاهاي شايع در تزريق آنتي بيوتيک توسط پرستاران مراکز آموزشي درماني منتخب در شهر کرمانشاه
-81ارزيابي اثرات پرتوهاي يونساز بر شاخص هاي خوني پرتو کاران شاغل در بيمارستان هاي منتخب وابسته به
دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه
 -82بررسي ارتباط بين شيفت کاري و عوامل خطرقلبي عروقي در پرستاران شاغل در بخش هاي مراقبت هاي ويژه
و اورژانس مراکز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه 1891
-88ميزان بقاء در اقدام کنندگان به خودسوزي در استان کرمانشاه
 -84بررسي ميزان آگاهي پرسنل فوريت هاي پزشکي استان کرمانشاه از آخرين دستورالعمل هاي سي پي آر
 2212در سال 1891
-85مقايسه سطح آگاهي از خودآزمايي پستان در دانشجويان دختر دانشگاه علوم و علوم پزشکي کرمانشاه در
سال 1891
-86بررسي وضعيت شاخص هاي بهداشتي ،بهسازي و اماکن مشمول و غير مشمول ماده  ،18مطالعه موردي:
شهر کرمانشاه1891
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