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 تورج احمدی جویباریکتر د

 اهشگروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی کرمان )دانشیار( عضو هیئت علمی

 

  9/1/1411 متولد:

 dr.ahmadi_jouybari@yahoo.com  الکترونیک:پست 

  وضعیت تحصیلی:

  99/11با معدل کل   26دیپلم تجربی از دبیرستان شهید مفتح شهرستان بابل در سال -

  29التحصیل رشته پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران سال فارغ  -

 96سال  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهرانالتحصیل بورد تخصصی داخلی از فارغ  -

 سوابق اجرائی:

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از و دانشیار رسمی قطعی گروه داخلی عضو هیئت علمی  -

 تا کنون 61/11/1496

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

 تاکنون

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

 1/1/99لغایت  62/6/92 ی امام خمینی )ره(مرکز آموزشی درمان ICUریاست بخش  -

 1/1/99لغایت  6/1/91عضو شور ای آموزش پزشکی جامعه نگر از  -

در برنامه مدون پزشکان عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش  تجدید نظرکمیته  عضو -

   99پزشکی سال 

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

  1/1/99لغایت 

 11/6/12لغایت  19/1/12دبیر آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از تاریخ  -

لغایت  62/9/11آیین نامه اجرایی قانون آموزش مداوم دانشگاه از  2یته ماده کمعضو  -

11/6/12  
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 61/2/14های آموزش مداوم دانشگاه از  عضو کمیته دانشگاهی تخصیص امتیاز در برنامه -

 11/6/12لغایت 

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

 14ی در سال ت و درمان و آموزش پزشکوزارت بهداش

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

 11/6/12لغایت  6/6/14علوم پزشکی کرمانشاه از 

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

 (16/16/14 لغایت 16/2/14آموزش پزشکی )تاریخ 

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

 11/6/12لغایت  9/16/99

لغایت  61/1/12شورای توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از عضو  -

64/9/19 

نت درمان مدیریت دارویی معاو -سمت پزشک هماهنگ کننده ثبت عوارض جانبی داروها -

 تاکنون 69/1/16دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از تاریخ 

یو مرکز ؟آموزش درمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  -سی -های آی مسئول گروه بخش -

 1/1/99الی  62/6/92از 

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

 61/1/12زشکی قانونی استان کرمانشاه از عضو کمیسیون تخصصی داخلی اداره کل پ -

 تاکنون.

 11/11/19تا تاریخ  61/9/19عضویت در شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه از تاریخ  -

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

 تاکنون 1/6/11

ن اجتماعی استان کرمانشاه از عضو کمیسیون پزشکی تجدید نظر مدیریت درمان تأمی -

 تاکنون 1/6/11تاریخ 

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

2/2/19 
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پیاده سازی استانداردهای پایه آموزش پزشکی عمومی  دانشگاه علوم پزشکی کمیته عضو  -

  64/9/19تا  2/1/12از تاریخ 

در برگزاری بیست و هفتمین دوره آزمون ارتقاء دستیاری از)تاریخ  نماینده ریاست دانشگاه -

 (11/1/19ابالغ 

و اسفند  12دانشگاه در برگزاری آزمون جامع پیش کارورزی اسفند نماینده تام االختیار  -

 (6/2/19و  16/16/12 -12/16/12)تاریخ ابالغ  19و شهریور  12

 19اجرائی انتخابات نظام پزشکی سال نماینده تام االختیار ریاست دانشگاه در هیأت  -

)تاریخ سازمان نظام پرستاری استان کرمانشاه رئیس هیأت اجرایی انتخابات  -

 (11/11/19ابالغ

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

 (9/6/19علوم پزشکی )تاریخ ابالغ 

 (41/1/12ماهه )تاریخ ابالغ  29-1ودکان کمیته دانشگاهی کاهش مرگ و میرکعضو -

 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 1/11/19شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از تاریخ عضو  -

 64/9/19تا  11/11/12و توسعه آموزش دانشگاه از تاریخ مرکز مطالعات  IEQMکمیته عضو -

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

سرپرست کمیته ارزیابی و ارتقاء دستیاران دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزکی کرمانشاه از  -

 تاکنون 19/4/11تاریخ 

 64/9/19تا  1/11/12معاونت آموزشی بالینی دانشکده پزشکی از تاریخ  -

تا  61/2/12عضویت در کمیته منتخب اعضای هیأت علمی دانشکده پزشکی از تاریخ  -

64/9/99 

 64/9/19تا  11/11/12عضو شورای پژوهشی دانشکده پزشکی از تاریخ  -

 64/9/19تا  11/11/12 عضو شورای آموزشی دانشکده پزشکی از تاریخ -

 11/11/19تا  64/9/19معاونت امور درمان دانشگاه از تاریخ  -

 11/11/19تا  1/2/11دانشگاه علوم پزشکی از قائم مقام ریاست  -
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 تاکنون 1/9/91دانشگاه از  11نماینده وزیر در کمیسیون ماده  -

 11/11/19تا  62/4/19عضو شورای دانشگاه از تاریخ  -

 تاکنون 64/16/19سوءمصرف مواد غرب کشور از تاریخ ریاست مرکز تحقیقات  -

 1/2/91تا  1/1/91ریاست بخش اورژانس مرکز آموزش درمانی امام خمینی )ره( از تاریخ  -

 تاکنون 1/2/91مدیرعامل مرکز آموزش درمانی امام خمینی )ره( از  -

ینی رئیس شورای پژوهشی واحد توسعه و تحقیقات بالینی مرکز آموزش درمانی امام خم -

 تاکنون  9/6/91)ره( از 

 (11/11/19تا  61/11/11مدیریت دانشگاه علوم پزشکی )های  عضو کمیته اصالح نظام -

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

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

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

 2/11/11عضو ستاد اجرایی برنامه خدمات  بالینی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از تاریخ  -

 11/11/19تا 

های بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از تاریخ  دبیر ستاد ارتقاء خدمات اورژانس -

 11/11/19تا  66/6/19

 سوابق آموزشی:

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

 96دانشگاه 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  -

 91در سال  های برتر کشور خدمات بالینی بیمارستان

 : شده )مجری(تصویب  تحقیقات

بررسی تاثیر دو روش در برنامه آموزش مداوم عفونتهای تنفسی بر آگاهی پزشکان عمومی  .1

 16شهر کرمانشاه در سال 
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( و مقایسه سه روش درمانی NIDDMبررسی موارد مقاومت ثانویه در بیماران دیابتیک ) .6

فونیل اوره( در مرکز تحقیقات دیابت متفورمین و سول -قرص و انسولین -)انسولین

 (99مرداد  -92کرمانشاه) مرداد

ترین عوامل موثر بر جذب گردشگران سالمت در ایران )استان کرمانشاه(از  شناسایی مهم .4

 دیدگاه مسئولین ذیربط و اولویت بندی عوامل مذکور

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

 های پژوهشی مرکز تحقیقات سوء مصرف مواد غرب کشور ولویتتعیین ا .2

بررسی روند مرگ ومیر ناشی از تصادفات رانندگی و عوامل مرتبط با آن در استان کرمانشاه  .2

 1491تا 1414 طی سالهای

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

دی سوختگی در مراجعین سرپایی و بستری بخش بررسی عوامل عمدی و غیر عم .1

 19-91سوختگی بیمارستان امام خمینی کرمانشاه و عوامل مرتبط با آن طی سال های 

بررسی علل مسمومیت عمدی در مسمومین مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی  .9

 1419-91کرمانشاه طی سال های 

فوقانی در بیماران مراجعه کننده به بررسی اپیدمیولوژی خونریزی حاد دستگاه گوارش  .11

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

بررسی دیدگاه کارورزان رشته پزشکی عمومی دانشکده پزشکی کرمانشاه در مورد آموزش  .11

 11-1419درمانگاهی در سال 

ی امام خمینی بررسی اپیدمیو لوژیک بیماران بستری دربخش داخلی مرکز آموزشی درمان .16

 )ره(براساس تشخیص هماتیروئید

 برآورد میزان بروز سرطان معده در شهر تهران با استفاده از روش گیر و بازگیر دو منبعی .14

برآورد میزان بروز سرطان مری به روش مگ خطی با استفاده از داده های ثبت سرطانی  .11

 مبتنی بر جمعیت

مراکز آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه  ارزیابی وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار در کارکنان .12

 1496علوم پزشکی کرمانشاه در سال 

بررسی وضعیت شاخص های کشوری بخش اورژانس بیمارستانی در بیمارستان های تابعه  .12

 1491دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در شش ماهه اول سال 
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های سوختگی )مدل بومی بررسی نتایج استقرار آزمایشی مدل ادغام یافته ثبت علمی داده  .19

 و فرم جهانی ثبت داده ها( در بیمارستان امام خمینی کرمانشاه

داخلی  -ICU-بررسی فلبیت ناشی از کاتتر وریدهای محیطی در بخش های عفونی .11

 1494بیمارستان امام خمینی )ره( کرمانشاه در نیمه اول سال 

احد توسعه تحقیقات بالینی آن تبدیل داده های موجود در بیمارستان امام خمینی )ره( و و .19

 ISI بیمارستان به مقاالت قابل انتشار در

درمانی بیمارستان امام خمینی)ره(، واحد توسعه -تبدیل داده های موجود در واحد آموزشی .61

 ISI تحقیقات آن بیمارستان به مقاالت

سال بررسی اپیدمیولوژِی و سرو اپیدمیولوژی اهداکنندگان خون در استان کرمانشاه طی  .61

  94تا  11های 

 تصویب شده )همکارطرح(:تحقیقات 

 .اپیومیولوژی دیابت حاملگی درعرصه پزشکی جامعه نگرکرمانشاه .1

نظر سنجی از پزشکان عمومی در خصوص برنامه آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی  .6

 .1411کرمانشاه 

از دیدگاه بررسی میزان انطباق برنامه های آموزش مداوم با نیازهای مهارتی حرفه پزشکی  .4

 .1411پزشکان عمومی کرمانشاه سال 

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

 .تاثیر آن بر باکتری زنده در محیط کشت

 .بررسی وتحلیل موقعیت استراتژیک وتدوین نقشه جامع سالمت دراستان کرمانشاه .2

تگی به مواد در مراجعه کنندگان به مراکز درمانی سوء اپیدمیولوژی سوء مصرف و وابس .2

 .1491  مصرف مواد در استان کرمانشاه، سال

بررسی میزان شیوع و علل مسمومیت در سالمندان مراجعه کننده به بیمارستان امام  .9

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

با پروتتکل های  ( cuminum Cyminum Lبررسی اثر هم افزایی جوشانده گیاه زیره سبز .1

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

 .گوارشی
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بررسی اپیدمیولوژیک ترومای نافذ چشم در بیماران مراجعه کننده به بخش چشم  .9

 .96ماهه اول سال  2و  91ماهه دوم سال  2بیمارستان امام خمینی کرمانشاه در 

در بیمارستان های  6ررسی عوامل موثر بر بستری مجدد بیماران مبتال به دیابت نوع ب .11

 .1491منتخب شهر کرمانشاه در سال 

بررسی خلوص مت آمفتامین و تعیین ساختمان ناخالصی های موجود در محموله های  .11

 .شیشه کشف شده استان کرمانشاه

ای هلیکوباکتر پیلوری به دست آمده بررسی اپیدمیولوژی مولکولی و تنوع ژنتیکی ایزوله ه .16

در کرمانشاه به وسیله روش  1496از بیماران مبتال به بیماری های گاسترودئودنال در سال 

 .سکونس تایپینگ از هفت ژن ساختاری

راه اندازی نظام ثبت بیماری های التهابی روده و برآورد میزان بروز آن در شهرستان  .14

 .( IBD Registry )کرمانشاه

 .ی مقایسه ای سطح سرمی و ادراری کورتیزول در دیابت بارداری و زنان باردار سالمبررس .11

 مقاالت ارائه شده درکنگره ها:

در مراجعین به آزمایشگاه طبی  6بررسی فاکتور روماتوئید و آنتی بادی ضد کالژن نوع  .1

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

 .1499تهران اردیبهشت  -متخصص داخلی ایران

( و مقایسه سه روش درمانی NIDDMبررسی موارد مقاومت ثانویه در بیماران دیابتیک ) .6

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

ین کنگره ساالنه (. ارائه شده بصورت سخنرانی در دهم99مرداد  -92کرمانشاه) مرداد

 .91تهران اردیبهشت  -جامعه پزشکان 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 91-92کرمانشاه )فارابی 

 .1411و طب پیگیری کرمانشاه سال 

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

 .1/4/1411عفونی و گوش و حلق و بینی. تاریخ مجوز  -متخصص رشته داخلی
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نویسنده مقاله خود آموز نکات علمی در تجویز استروئیدها با امتیاز آموزش مداوم برای  .2

 ونی و جراحی عمومی.عف -پزشکان عمومی و متخصص رشته داخلی

های جدید در فیزیولوژی درد. ارائه شده در نهمین کنگره بین المللی بیماریهای مغز و  یافته .2

 .1411اعصاب و الکتروفیزیولوژی تهران خرداد 

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

همین کنگره سالیانه جامعه پزشکان تخصص کرمانشاه. ارائه شده بصورت سخنرانی سیزد

 .11اردیبهشت  -داخلی ایران

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  12-12تهران 

در درمان سندرم روده تحریک پذیر. ارائه شده در پنجمین  Tagaserodبررسی اثرات  .9

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

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

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

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

1419. 

لیانه همین کنگره سامقاومت ثانویه دربیماران دیابت نوع دو ارائه شده در یازد بررسی موارد .16

 .ح تحقیق()ارائه بصورت سخنرانی و همکاری طر 12/6/91بیماریهای داخلی 

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

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

 .92مهرماه

14. 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 2005 and 

December 2011, Presented in 2012 ASCO Annual Meeting. June 1-5, 

2012 / McCormick Place / Chicago, Illinois. 

 

15. illicit use of Ritalin among Iranian college student: prevalence motive 

and attitude, Presented in nitro professional, July 2014. 

http://5.63.15.58/webdocument/load.action?webdocument_code=3000&masterCode=3007329
http://5.63.15.58/webdocument/load.action?webdocument_code=3000&masterCode=3007329
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16. Determination of Amphetamine and Methamphetamine in Urine 

Samples Using Novel Micro Extraction Technique and High Performance 

Liquid Chromatography. 

شهریور  61-19تهران  -ارائه شده بصورت پوستر در هشتمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد

1494 . 

17. Ultrasound-assisted solvent extraction followed by dispersive liquid-

liquid micro extraction based on the solidification of floating organic 

drop for determination of organophosphorous pesticides in summer 

fruits 

 ؛ارائه دهنده نفر اول بصورت سخنرانی در ششمین کنگره ملی شیمی و محیط زیست ایران

 .1496دانشگاه تبریز سال 

 مقاالت چاپ شده در مجالت:

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

 .1491لمی پژوهشی بهبود کرمانشاه، زمستان شده در مجله ع

اثر بخشی برنامه آموزشی ارتقای آگاهی تغذیه ای در بیماران مبتال به دیابت نوع دو با بهره  .6

. نویسنده مسئول چاپ شده در مجله تحقیقات نظام گیری از مدل اعتقاد بهداشتی

 .1496سالمت، سال نهم، شماره چهارم، تیر 

)نفر دوم(. مجله  رتبط با پرخاشگری در بین نوجوانان شهر یاسوجبررسی شیوع و عوامل م .4

 .1496تحقیقات نظام سالمت، سال نهم، شماره سوم، خرداد 

انجام آزمایش پاپ اسمیر در بین زنان : یک مداخله آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد  .1

ره )نویسنده مسئول(. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، دو بهداشتی

 .1496، سال 6بیستم شماره 

)نویسنده مسئول(. مجله  میزان بقاء در اقدام کنندگان به خودسوزی در استان کرمانشاه .2

ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، سال هفدهم، شماره نهم، آذر 

1496. 

. نگهدارنده متادوندگاری در درمان بررسی نگرش و هنجارهای انتزاعی ترغیب کننده مان .2

 .1496مجله علمی پژوهشی نظام تحقیقات سالمت، چاپ ویژه آموزش بهداشت، 
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. کاربرد الگوی تصورات و تمایالت در توصیف رفتار سوء مصرف ریتالین در بین دانشجویان  .9

 .1494، سال 6شماره  11مجله علمی پژوهشی نظام تحقیقات سالمت، دوره 

. ادراری کورتیزول در دیابت بارداری و زنان باردار سالمبررسی مقایسه ای سطح سرمی و  .1

 .1494، سال 142، شماره 19مجله زنان و مامایی و نازایی ایران، دوره 

عوامل پیش بینی کننده مصرف مواد روان گردان در بین نوجوانان و جوانان شهر کرمانشاه  .9

پژوهشی نظام تحقیقات . مجله علمی با بهره گیری از تئوری رفتار برنامه ریزی شده

 .1494، سال 4سالمت، دوره دهم، شماره 

بررسی سرطان پستان در زنان ایرانی در یک مطالعه اکولوژیک بر اساس عرض جغرافیایی،  .11

، شماره 19. مجله زنان و مامایی و نازایی ایران، دوره D مواجهه با آفتاب و دریافت ویتامین

 1494، سال 169

انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه نگرش اعضای هیئت علمی د .11

 .1شماره ،2دوره ،91بهار. الکترونیکی یادگیری دانشگاهی مجله درباره آموزش الکترونیکی

ارزیابی وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار در کارکنان بیمارستان های استان کرمانشاه در سال  .16

 .1491، سال 1، شماره 1ه . مجله تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی، دور96

13. Attitude, Perceived Severity and Behavioral Intention to 

Methamphetamine use among Iranian Adolescents. 

 نفر دوم چاپ شده در:

Journal of science and Todays world 2014,3(4);99-101. 

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

Care Behaviors in Type II Diabetic Patients. 

 نفر دوم چاپ شده در:

Journal of Biology and Today's World. 2014 Dec; 3(12): 275-279. 

15. 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 2015, 15(1):42-46. 
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16. Prevalence & Socio-Demographic Characteristics Related to Stress, 

Anxiety, and Depression among Patients with Major Thalassemia in 

Kermanshah County. 

 چهارم چاپ شده در:نفر 

Journal of Biology and Today's World. 2015 Mar; 4(3): 79-84 

17. 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 2013. 

18. The role of arsenic treatment after induction in alternative and long- 

term case for the prevention of acute promyelocytic leukemia 

recurrence. 

 نفر هفتم چاپ شده در :

International journal of Hematology, Oncology and Stem cell research 

July 2010. 

19. Development and validation of a new method for determination of 

topiramate in bulk and pharmaceutical formulation using high 

performance liquid chromatography-UV detection after pre-column 

derivatization. 

 نفر هفتم چاپ شده در:

Journal of Reports in Pharmaceutical Sciences 2014, 3(2):179-183. 

 

20. The evaluation of sexual dysfunction among male patients with 

methamphetamine abuse and withdrawal. 

 نفر چهارم چاپ شده در:

Journal of Substance Use 2015, 20(5): 363-366. 

 

21. Web-based alcohol prevention intervention among Iranian male 
students of university of medical sciences: a randomized control trial. 

 نفر هفتم چاپ شده در:
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Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences 2015, vol 5: 
2231– 6345 (Online). 

22. Speciation of inorganic arsenic species and total inorganic arsenic in 

rice using microwave-assisted dispersive liquid–liquid micro-extraction 

and electro thermal atomic absorption spectrometry. 

 نفر اول چاپ شده در:

National Center for Biotechnology Information 2015, 32(7), 1140-7. 

 

23. Epidemiological data outcome and costs of burn patients in 

Kermanshah. 

 نفر سوم چاپ شده در:

Annals of burns and fire Disasters December 2012, vol. xxv- n4. 
24. Coverage, density and completeness of sources used in Tehran 

metropolitan area cancer Registry. 

 فر چهارم چاپ شده در:ن

According to the data of Esophageal cancer 2003-2007. Asian pacific 

Journal of cancer prevention 2010, vol. 13. 
25. dispersive liquid -liquid micro extraction followed by high-

performance liquid chromatography-ultraviolet detection to 

determination of opium alkaloids in human plasma. 

  نفر اول چاپ شده در :

Journal of pharmaceutical and biomedical analysis. 
26. Estimation of the gastric cancer incidence in Tehran by two-source 

capture-recapture. 

 نفر دوم چاپ شده در:

 Asian pacific Journal of cancer prevention 2013, vol. 14. 
27. Cytotoxic effects of the essential oil from Achilles Wilhelmsii C.Koch. 

 نفر اول چاپ شده در: 

 Journal of Report in pharmaceutical science 2013. 
28. Estimation of esophageal cancer incidence in Tehran by log-linear 

method using population-based cancer registry data. 

 نفر دوم چاپ شده در:

 Asian pacific Journal of cancer prevention 2013, vol. 14. 
29. Randomized controlled trial of aripiprazole versus risperidone for 

the treatment of amphetamine - induced psychosis. 
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 نفر چهارم چاپ شده در:

Am J Drug Alcohol Abuse 2014, 40(1), 5-10. 
30. two-year hospital records of burns from a referral center in western 

Iran: March 2010- March2012. 

 نفراول چاپ شده در:

Journal Injury Violence 2014,  6(1) : 31- 36.. 

31. Case report on the successful removal of an organic penetrating 

object into the orbit. 

 نفر چهارم چاپ شده در:

 Journal Injury violence, kums 2013. 
32. Gender Differences in Communicate with People Who Stuttering: an 

Explain of Attitude, Subjective Norms and Behavior Intention,. 

 نفر دوم چاپ شده در:

Journal of Biology & Today's World. 2014, volume 3, issue 2, pages: 22-

24 . 

33. Perceptual factors related to register as organ donors among Iranian 

medical college student. 

 شده در: نفر دوم چاپ

 Journal of biology and Todays world 2014, 3(2): 18-21. 

34. Factors related with intention to methadone maintenance treatment 

among Iranian men addicts. 

 نفر دوم چاپ شده در:

 Life Science Journal 2014, 11(4) :228-231. 

35. Rapid extraction and determination of amphetamines in human urine 

samples using dispersive liquid - liquid micro extraction and 

solidification of floating organic drop followed by high performance 

liquid chromatography. 

 نفر اول چاپ شده در:

National Center for Biotechnology Information2014 Jun; 94:145-51 
36. Effectiveness of stress management intervention among Iranian 

pregnant women: a randomized controlled trail. 
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 نفر دوم چاپ شده در:

 Life Science Journal 2014, 11(4) : 233-235. 

37. Images of methamphetamine users among Iranian adolescents: an 

application of prototype willingness model. 

 نفر دوم چاپ شده در :

Life Science Journal 2014, 11(4): 224- 227. 

38. Evaluation of parental marital satisfaction and parenting style in 

adolescents with opium abuse. 

 نفر چهارم چاپ شده در :

Life Science Journal 2014; 11(6):74-78. 

39. Prevalence of Internet Addiction and Its Associated Factors in 

Hamadan University of Medical College Students. 

 نفر دوم چاپ شده:

 Life Science Journal 2014; 11(4s). 

40. Understanding Physical Activity Behavior among Iranian Type II 

Diabetes Patients: A Test of the Trans theoretical Model. 

 نفر ششم چاپ شده در:

 Journal of Biology & Today's World. 2014, volume 3, issue 3, pages: 36-

38  
41. an assessment of suicide attempts by self-poisoning in the west of 

Iran. 

 نفر سوم چاپ شده در:

Journal of Forensic and Legal Medicine 2014, 27:1-5. 

42. Determination of Fenvalerate in Tomato by Ultrasound-Assisted 

Solvent Extraction Combined with Dispersive Liquid–Liquid Micro 

extraction. 

 نفر دوم چاپ شده در:

 Journal of chromatographic science 2013: 1-6. 
43. A manual shaking-enhanced, ultrasound-assisted dispersive liquid–

liquid micro extraction for the determination of betamethasone and 

dexamethasone: optimization using central composite design. 

 نفر دوم چاپ شده در:

Annals. Methods 2014, 6: 4542-4550. 
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44. Self-care in cardiovascular patients: a cross-sectional study in 

Hamadan county the west of Iran. 

 نفر دوم چاپ شده در:

 Journal of biology and Todays world 2014, 3(4): 88-93. 

45. Trends of mortality of road traffic accidents in Fars province 

southern Iran 2004-2010. 

 چهارم چاپ شده در: نفر

Iranian Journal of Public Health 2014. 43(9):1259-65. 
46. Cognitive factors related to drug abuse among a sample of Iranian 

male medical college students. 

 نفر پنجم چاپ شده در:

Global Journal of science 2015, 7 (5):143-151. 

 تالیف کتاب :

تحت عنوان  ارتقاء مهارت درمان و دارو شناسی بالینی در  )گروه مؤلفین( کتابلف مؤ -

علوم پزشکی بیماریهای سرپایی شایع )چاپ توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه 

 .( 1491کرمانشاه در سال 

 :  همکاری در فرایند منتخب

مطهری تحت عنوان:  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در چهارمین جشنواره آموزش پزشکی -

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

 در محل داروخانه مدل )آموزش پزشک پاسخگو(

 :  فرهنگی و سیاسی ،های مذهبی فعالیت

 تاکنون 1411عضو فعال شورای بسیج جامعه پزشکی استان کرمانشاه از  -

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

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

را در میان تمامی واحدهای دانشگاه متوالی این مرکز رتبه نخست فرهنگی در سه سال 

 (96و  91،91سالهای ه است )کسب کرد

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

 تاکنون 1491

 به مدت دو سال 96عضو هیئت منصفه تخلفات مطبوعاتی استان کرمانشاه از مهر ماه سال  -


