
  
  
  
  
  

  عضو هيئت علمي واستادیار گروه داخلي –دآتر قباد سليمي 
  

  :سوابق شخصي 
    ١٣۵۴فرزند، ورود به دانشگاه در سال   ٣در اسالم آبادغرب، متاهل داراي  ١٣٣۵متولد       

ال  ومي درس كي عم درك پزش ذ م ال   ١٣۶٢واخ ان س ي در هم ته تخصص داخل ه رش و ورود ب
  .از دانشگاه علوم پزشكي تبریز ١٣۶٧ واخذ بورد تخصص داخلي در سال

ال    اه از س كي آرمانش وم پزش گاه عل تخدام در دانش ال   ١٣۶٢اس تيار و از س ي دس وان مرب بعن
  .بعنوان استادیار رسمي قطعي ١٣۶٧بعنوان استادیار پيماني واز سال ١٣۶٧

  
  : اجرائي سوابق
  سال ۶مدیر گروه داخلي بمدت  - ١
 سال ٢رئيس بخش داخلي بمدت  - ٢
 سال ١۵راي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي بمدت عضو شو - ٣
 سال ۴عضو آميته پژوهشي بمدت  - ۴
 سال ۶عضو هيئت انتظامي بدوي اعضاء هيئت علمي بمدت  - ۵
 سال ١٧عضو شوراي بورس دانشگاه بمدت  - ۶
 ١٣۶٨راه اندازي بخش داخلي بيمارستان امام خميني در سال  - ٧
 ١٣٧٠تجهيز بخش آندوسكوپي  بيمارستان امام خميني در سال - ٨
 ١٣٧١طالقاني در سال ٠٠٠راه اندازي بخش داخلي بيمارستان آیت - ٩
   ١٣٧٠راه اندازي دوره تخصص داخلي از سال  -١٠
 ١٣٨۵در سال  عضو هيئت مؤسس آلينيك هپاتيت -١١

  
  :سوابق اموزشي

      
  سال ٢٠تدریس فصول مختلف فيزیو پاتولوژي بمدت  - ١
 سال ٢٠تدریس سميوتوژي نظري بمدت  - ٢
 ریهاي داخلي به دانشجویان مقاطع آارآموزي و آارورزيتدریس و اموزش بيما - ٣
يش از   ١٧آموزش باليني  - ۴ ر   ۴٠دوره دستيار تخصصي داخلي با فارغ التحصيلي ب نف

 متخصص داخلي
ه      - ۵ ا ارائ ازاموزي ب دون ب اموزش پزشكان عمومي ومتخصص در قالب برنامه هاي م

 آنفرانس و سخنراني ۴٠بيش از 
  
  
  
  



  
  

  :جوائز و عناوین 
  

   ١٣٧۶اد نمونه دانشگاه در سال  است - ١
  ١٣٧٨آموزشي دانشگاه در سال  استاد نمونه - ٢
ر          - ٣ ه گ ازمانهاي بيم اهنگي س وراي هم رف ش تان از ط ه اس ك نمون پزش

   ١٣٨٠درسال
   ١٣٨٢استاد نمونه از طرف بسيج دانشجوئي دانشگاه علوم پزشكي در سال - ۴
  ١٣٨۵پزشك نمونه منتخب استان از طرف سازمان نظام پزشكي درسال - ۵
   ١٣٨۶استاد نمونه دانشگاه درسال  - ۶

دریافت لوح تقدیر در همایش اساتيد علوم پزشكي از طرف وزیر بهداشت، درمان و  - ٧
    ١٣٨۶اموزش پزشكي در سال 

  
  

 : عضویت در شوراي پژوهشي هابقس -١
  

  با بيش)  ١٣٨۵الي  ١٣٧٠از سال ( –سال  ١۵عضویت در شوراي پژوهشي دانشگاه بمدت  - الف
  از یكهزار ساعت بررسي آارشناسي طرحهاي پژوهشي       
  با ) ١٣٨١-١٣٨۵(مسئول آميته پژوهش زیر شاخه شوراي پژوهشي بمدت حدود چهار سال  - ب

  بررسي  آارشناسي و داوري رفع موانع و اشكال طرحهاي پژوهشي     
  
یا  در قالب طرحهاي تحقيقاتي مصوب به عنوان مجري و انجام پروژه هاي تحقيقاتي -٢

  و پایان نامه هاي مقطع تخصصي و مقطع عمومي همكارپژوهشگر
        

 
  :طرحهاي تحقيقاتي - الف    

بررسي ارتباط بين یافته هاي اندوسكوپي با عالئم باليني در بيماران مبتال به نارسائي مزمن -١          
  آليه تحت دیاليز مزمن

  دبستاني آرمانشاه نه سال پس از مصرف نمك یدداربررسي شيوع گواتر در دانش اموزان  -٢          
بيمارستان ICU معده بيماران بستري در   PHمقایسه تاثير امپرازول و رانيتيدین بر روي -٣          

  طالقاني آرمانشاه
  بررسي ميزان افالتوآسين در شير گاوداریها و آارخانجات شير پاستوریزه آرمانشاه -۴          
ررسي دوز نگهدارنده وارفارین در بيماران مصرف آننده در بيمارستان شهيد بهشتي ب-۵          
  آرمانشاه
  در بيمارستان امام خميني آرمانشاه ١٣٧٢بررسي بيماران مبتال به اسيت بستري شده در سال  -۶          
  بررسي گواتر اندميك در دانش اموزان دبستانهاي آرمانشاه -٧         

        
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  بررسي تاثير امپول روغني یده بر روي گواتر در جوانرود -٨  

بررسي ميزان مقاومت انتي بيوتيكي هليكوباآتر پيلوري بدست امده از بيوپسي معده بيماران  -٩         
  مراجعه آننده به بيمارستان امام خميني آرمانشاه

  در بيماران مبتال به زخم پپتيك و آانسر معده بررسي و تعيين سوشهاي هليكو باآترپيلوري -١٠        
    
   : پایان نامه ها -ب

  بررسي اپيدميولوژیك و عالئم باليني در یكصد بيمار مبتال به اولسر پپتيك -١       
  بررسي اپيدميولوژي آانسر مري در آرمانشاه  -٢       
  امام خميني آرمانشاهمورد اسپلنومگالي در بيمارستان  ۵٧بررسي اتيولوژیك  -٣       
  )مرور متون ( بررسي نحوه درمان سنگهاي صفراوي  -۴       
تعيين لوسمي ميلوئيد مزمن بعنوان بهترین تشخيص در بيماران مبتال به اسپلنومگالي ماسيو  -۵       
  ایزوله
  معرفي چهار مورد انمي هموليتيك اتوایميون -۶       
  اوليه و گزارش یك مورد از این بيماريمروري بر سيروز صفراوي  -٧      
 ١٣٧٣بررسي نتایج اندوسكوپي هاي انجام شده در بيمارستان امام خميني آرمانشاه طي سالهاي  -٨      

   ١٣٧۴و 
  بررسي اپيدميولوژیك انواع مسموميت در بيمارستان امام خميني آرمانشاه -٩     
بتال به پان سيتو پني در بيمارستان امام خميني ارزیابي تشخيصي و اتيولوژیك بيماران م -١٠     

  آرمانشاه
  مورد اسپلنو مگالي هيوج در بيمارستان امام خميني آرمانشاه  ٣٠بررسي اتيولوژیك  -١١      

  
  
  
  :چاپ مقاله در مجالت پزشكي  – ٣
  

1-A survey of endemic goiter in school children in kermanshah , H.Karrazi Ph.D, 
G.Salimi MD. Med J of Islamic Republic of Iran , 7,4:245-248, 1994 

  مجله نبض –بررسي آلسترول مایع پلور بعنوان معيار تشخيص اگزودا از ترانسودا -٢
  مجله بهبود –سال پس از مصرف نمك یددار در دانش اموزان ابتدایي آرمانشاه  ٩شيوع گواتر  -٣
وان در ب -۴ يوع سل پریت اه  بررسي ش ي آرمانش ام خمين تان ام ه اسيت در بيمارس تال ب اران مب ه  –يم مجل

  بهبود
5- optimal maintenance dose of warfarin in patients with prosthetic heart 
valves in kermanshah , west of iran . Arch of Iranian Med ,8(3):219-220,2005 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  :ها ارائه مقاله در آنگره  -۴
  
ورد   ٣٠بررسي  -١ ي        -   huge splenomegallyم ه متخصصين داخل االت آنگره جامع  –خالصه مق

  ١٣٧٢اردیبهشت 
د یفعي ادرار در جوانرود      -٢ زان ی  –تاثير تزریق امپول روغني یده در هورمونهاي تيروئيدي خون و مي

  ١٣٧۵ابان –چهارمين آنگره بين المللي بيماریهاي غدد درون ریز 
اه        H.Pyloriسي همراهي برر-٣ ي آرمانش ام خمين ده در بيمارستان ام دخيمي هاي مع ين آنگره    -و ب نهم

  ١٣٧٧اردیبهشت  –سراسري و بازاموزي بيماریهاي داخلي 
  ١٣٧٢-آنگره بين المللي غدد درون ریز  –بررسي گواتر اندميك در آرمانشاه  -۴
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  : چاپ آتاب -۵
  
اليف مبحث - دز تظاهرات گوا" ت ه ای تال ب اران مب ه هاي پزشكي بهداشتي و " رشي در بيم اب جنب از آت

  .اجتماعي ایدز 
  
  :انجام طرحهاي پژوهشي ارزیابي  -۶
  
   ١٣٧٨مجري طرح پژوهشي ارزیابي دروني بخش داخلي در سال  -١
  به عنوان آمك پژوهشگر ١٣٨٢انجام دومين دوره ارزیابي دروني بخش داخلي در سال  -٢

           
  

 


