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٢

  پیشینه علمی ـ پژوهشی : بخش اول

   چــــاپ شـــده مقـــــاالتـ 1

  الف ـ مقـــاالت فـــارســیـ  1

ف
دی

ر
  

  نام مجله  هعنوان مقال
دوره و 

  شماره

شماره 

  نویسنده
  ایندکس

تاریخ 

  انتشار

1  
هاي روانی در شهر  نقش اعتماد اجتماعی در تبیین اختالل

  کرمانشاه

مجله دانشگاه علوم 

  پزشکی مازندران
  Scopus  مسئول  25) 124(

اردیبهشت 

1394  

2  
نشین و ارتباط آن  کیفیت گذران اوقات فراغت در زنان حاشیه

  ت زندگی مرتبط با سالمتبا کیفی

مجله دانشگاه علوم 

  پزشکی مازندران
  Scopus  اول  24) 120(

دي 

1393  

  )1390( عوامل مرتبط با باروري کلی در شهر کرمانشاه  3
مجله علمی دانشگاه 

  علوم پزشکی کرمانشاه
  ISC  ششم  18) 11(

بهمن 

1393  

4  
برخی عوامل زمینه ایی و : شادکامی در کارکنان بخش سالمت

  شغلی مرتبط با آن

مجله داتشکده پزشکی 

  اصفهان
  Scopus  مسئول  24) 120(

دي 

1393  

5  
بررسی عوامل اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی تأثیرگذار بر 

  رمانشاهمیزان باروري کل در ک

مجله دانشگاه علوم 

  پزشکی مازندران
Scopus  چهارم  25) 127(

مرداد 

1394  

6  

هاي دانشگاه علوم پزشکی کارائی فنی بیمارستان گیري اندازه

پوششی تحلیل  ناپارامتریک روش کرمانشاه با استفاده از

   DEA( 1390-1384( ها داده

مجله دانشگاه علوم 

  پزشکی رفسنجان
  ISC  اول  13) 9(

آذر 

1393  

7  
سنجش کیفیت زندگی مرتبط با سالمت زنان ساکن در محالت 

  نشین شهر کرمانشاه و برخی عوامل مرتبط با آن حاشیه

مجله علمی دانشگاه 

  علوم پزشکی کرمانشاه
  ISC  مسئول  18) 9(

آذر 

1393  

8  
ي  رضایت شغلی با کیفیت زندگی مرتبط با  سنجش رابطه

  1392در سال  بالنغریسالمت در معلمان شهر گ

مجله دانشگاه علوم 

  پزشکی رفسنجان
  ISC  اول  13) 1(

بهار 

1393  

9  
کلید گم شده امنیت اجتماعی در سکونتگاه هاي غیررسمی 

  )مطالعه سکونتگاه غیررسمی دولت آباد کرمانشاه(

فصلنامه مددکاري 

  اجتماعی
  ISC  دوم  3) 1(

بهار 

1393  

10  
تأثیر آن بر مشکالت بررسی وضعیت سوء رفتار در خانواده و 

  رفتاري در  دانش آموزان دبیرستانی شهر کرمانشاه

مجله دانشگاه علوم 

  پزشکی مازندران
  Scopus  اول  24) 115(

مرداد 

1393  

11  
ی بکارگیري اتوماسیون اداري بر بهره وري بررسی اثر بخش

  کارکنان حوزه ستادي دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

مجله یادگیري 

  )مدیا(الکترونیکی 
  ISC  چهارم  6) 2(

تابستان 

1394  

12  
ن مناطق مرتبط با سالمت در زنا یزندگ تیفیسنجش ک

  عوامل مرتبط با آن یکرمانشاه و برخ ییروستا

مجله دانشگاه علوم 

  پزشکی مازندران
  Scopus  اول  23) 109(

بهمن  

1392  

13  
مرتبط با  یزندگ تیفیو ک یاجتماع هیسرما نیرابطه ب یبررس

  سالمت در معلمان

مجله علمی دانشگاه 

  علوم پزشکی زنجان
  Scopus  مسئول  21) 88(

دي /آذر

1392  

14  
از آموزش در عرصه  یکارورز پزشک انیدانشجو دگاهید

  1386-90: ساله دوره پنج ینگر کرمانشاه ط جامعه یپزشک

 یمجله آموزش پزشک

  زدی
  ISC  مسئول  8) 4(

زمستان

1392  



٣

ف
دی

ر
  

  نام مجله  عنوان مقاله
دوره و 

  شماره

شماره 

  نویسنده
  ایندکس

تاریخ 

  انتشار

15  
مرزيتحلیلتصادسنجیاقروشباکاراییگیري اندازه

  کرمانشاه پزشکی م علو دانشگاهبیمارستانهايمطالعه :تصادفی

مجله علمی دانشگاه 

  علوم پزشکی کرمانشاه
  ISC  مسئول  17) 10(

دي 

1392  

16  
دانشدرپرخاشگريباايرایانههايبازيانجامبینرابطه

  )1391(شهرکرمانشاهراهنماییمقطعآموزان

ه مجله علمی دانشگا

  علوم پزشکی کرمانشاه
  ISC  مسئول  17) 3(

خرداد 

1392  

17  
فراوانی کوررنگی در رانندگان مرد مراجعه کننده به درمانگاه 

  )1384-87(ثامن االئمه 

مجله علمی دانشگاه 

  علوم پزشکی کرمانشاه
  ISC  مسئول  16) 5(

آذر 

1391  

  ساله0-5دار  مدیریت تب در والدین داراي طفل تب  18
دانشگاه مجله علمی 

  علوم پزشکی همدان
  مسئول  19) 64(

Chemical

Abstract

تابستان

1391  

  رابطه عدالت توزیعی و سالمت در ایران  19
مجله علمی پژوهشی 

  رفاه اجتماعی
  ISC  دوم  12) 46(

پاییز

1391  

20  
و ساخت نرم افزار هوشمند سالمت مادران باردار در  یطراح

  معرض خطر

مجله علمی دانشگاه 

  شکی کرمانشاهعلوم پز
  ISC  1391  دوم  16) 2(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٤

  ســـیـب ـ مقـــاالت انگلـیـ  1

ف
دی

ر
  

  نام مجله  عنوان مقاله
دوره و 

  شماره

شماره 

  نویسنده
  ایندکس

تاریخ 

  انتشار

1  

Comparative Study of the Cultural Effective 
Factors on Women’s Total Fertility Rate in 

Fertile Age

Zahedan Journal of 
Research in Medical 

Sciences
18 (3)4CAS2016

2  

The Relationship between Rural Women’s 
Health-related Quality of Life and Domestic 

Violence

Zahedan Journal of 
Research in Medical 

Sciences
17 (4)FirstCAS2015

3  

The role of community participation in 
promoting social security from viewpoint of 

people in Kermanshah, Iran

Journal of Research 
& Health

4 (2)First  ISC2014

4  
Reasons for Referrals of Children Less than Five 

Years, Kermanshah, Iran

Zahedan Journal of 
Research in Medical 

Sciences
17 (1)

Corresp
ond

CAS2015

5  

Spatiotemporal Distribution of Gastrointestinal 
Tract Cancer through GIS over 2007-2012 in 

Kermanshah-Iran

Asian Pacific 
Journal of Cancer 

Prevention
16 (17)6  ISI2015

6  

Assessment of Rural Women Empowerment 
Level and its Relation with Demographic andl 

Factors…
Life Science Journal  11 (4)3Scopus2014

7
The relationship between alexithymia irrational 

beliefs positive and negative emotions with 
mental disorders

Hormozgan Medical 
Journal

18 (5)  4CAS2014

8  

The study of the effectiveness of office 
automation deployment in the administrative 

staffs productivity (a case study of the employees 
of the medical school of kermanshah-iran )

Technical Journal of 
Engineering and 
Applied Sciences

5 (1)  6  CAS2015

9  

Perceived Stress, Alexithymia, and 
Psychological Health as Predictors of Sedative 

Abuse
Korean J Fam Med.36 (5)  5PubMed2015  

10  

Spatial accessibility of the population to urban 
health centres in Kermanshah, Islamic Republic 

of Iran: a geographic information systems 
analysis

Eastern 
Mediterranean
Health Journal  

21 (6)  4ISI  2015  

11  

The relationship between playing computer or 
video games with mental health and social 
relationships among students in guidance 

schools, Kermanshah  

Eastern 
Mediterranean 
Health Journal  

19 
(Sup.3)  

2ISI  2013  

12  

Exploring the Prevalence of Various Psychiatric 
Disorders and Commitment of Violence in the 
Patients Referring to Farabi Educational and 

Medical Center of Kermanshah  

Life Science Journal  10 (4)  5ISI  2013  

13  

Training Needs Assessment of Cooperatives in 
Applicable Technical and vocational educations 

in Kermanshah, Iran  

Journal of Applied 
Sciences  

12 (21)  3Scopus  2012  



٥

  پ ـ مقـــاالت همــایــش هـاـ  1

و پنجمـین سـمینار    سـمینار بـین المللـی    اولـین در » کرمانشـاه - GIS قیاز طر دزیا یمکان ییفضا عیتوز لیتحل«عنوان  بامقاله .1

) دانشگاه شهید بهشتی، تهران، بیماریهاي عفونیمرکز تحقیقات  -1393 آبان 22و  21( سراسري ایدز

ـ اجتماعی در حوادث ترافیکی ایران «ارائه مقاله تحت عنوان .2 کاهش بار سـوانح   دومین سمینار بین المللیدر » تفاوتهاي اقتصادي 

) شیرازمرکز تحقیقات سیاستگذاري سالمت،  -1390اسفند  21و  20( ترافیکی، چالش ها و راهکارهاي پیش رو

دومـین  در » 1387الی  1384-ت سالمت در کرمانشاهبررسی فراوانی کوررنگی در رانندگان متقاضی کار«ارائه مقاله تحت عنوان .3

مرکـز تحقیقـات    -1390اسـفند   21و  20( کـاهش بـار سـوانح ترافیکـی، چـالش هـا و راهکارهـاي پـیش رو         سمینار بین المللی

)سیاستگذاري سالمت، شیراز

در همـایش  » ط با سالمت خـود سازماندهی مشارکت مردم در سطح محالت با هدف مداخله در امور مرتب«ارائه مقاله تحت عنوان .4

) سازمان نظام پزشکی ایران، تهران -1390بهمن ( عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت

عوامل در همایش » ارائه آموزشهاي قرآنی و دینی با روشهاي نشاط آور با هدف سالمت معنوي نوجوانان«ارائه مقاله تحت عنوان .5

) م پزشکی ایران، تهرانسازمان نظا -1390بهمن ( اجتماعی مؤثر بر سالمت

عوامل در همایش » مشارکت مردم در امور مرتبط با سالمت خود و بررسی تأثیرات آن از دیدگاه ساکنین«ارائه مقاله تحت عنوان .6

) سازمان نظام پزشکی ایران، تهران -1390بهمن ( اجتماعی مؤثر بر سالمت

در » اریها در منطقه تحت پوشش عرصه پزشکی جامعـه نگـر کرمانشـاه   آموزش پیشگیري از ابتال به بیم«ارائه مقاله تحت عنوان .7

) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -1390آذر 25-23( مراقبتهاي جامعه نگر در بیماریهاي مزمن اولین همایش کشوري

آذر  20( و طـب  قرآن پژوهـی در همایش » هاي قرآنی و دینی ي آموزه سالمت معنوي نوجوانان در سایه« ارائه مقاله تحت عنوان .8

) دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه -1390

دي  6و  5( پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعـه ایـران   کنفرانس ملیدر » پژوهش با مردم نه بر مردم«ارائه مقاله تحت عنوان .9

) انجمن جامعه شناسی ایران، دانشگاه تهران -1389

) شیشـه (ختی، رفتاري و روانپزشکی در مصرف کنندگان ترکیبات آمفتامین بررسی ویژگیهاي جمعیت شنا«ارائه مقاله تحت عنوان .10

پـائیز  ( دهمین همایش پیاپی سالیانه انجمن علمـی روانپزشـکان ایـران   در » در مراکز ترك اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

) تهران -1389

سـومین  در » پستان مراجعه کننده به مراکز شیمی درمـانی فراوانی افسردگی در بیماران مبتال به سرطان «ارائه مقاله تحت عنوان .11

) مرکز تحقیقات سرطان پستان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران -1389تابستان ( کنگره سراسري سرطان پستان

)شهرداري تهران -1389( اولین کنگره ملی سالمت شهريدر » مددکاري و حاشیه نشینی«ارائه مقاله تحت عنوان .12



٦

  ـ طـــرح هاي پژوهــشی2

  سال اجرا  سمت  عنوان طرح  ردیف

1  
اي و ارتباط آن با کیفیت زندگی مرتبط با  هاي رسانه بررسی میزان استفاده از تکنولوژي

آموزان دوره متوسطه شهر کرمانشاه انشسالمت در د
  1394مجري 

2  
بررسی وضعیت کیفیت خواب و کیفیت زندگی مرتبط با سالمت در کارگران واحدهاي 

کننده به واحد هاي طب کار شهر کرمانشاه عهصنعتی شهر کرمانشاه، مراج
  1394مجري 

3  
آموزان دبیرستانی شهر  تعیین وضعیت انزواي اجتماعی و مشکالت بین فردي در دانش

ایی و ارتباطی جدید هاي رسانه آن با استفاده از تکنولوژيکرمانشاه ارتباط 
  1394مجري 

  1394مجري اقتصادي در حوادث ترافیکی - مرور نظام مند تفاوتهاي اجتماعی   4

5  
ارزیابی میزان محافظت مالی از بیماران بستري در بیمارستان هاي آموزشی دانشگاه علوم 

بررسی اثربخشی برنامه تحول نظام سالمت: 1393پزشکی کرمانشاه در سال 
  1394اراصلیهمک

6  
مطالعه ي موردي در بیمارستان هاي آموزشی دانشگاه : ارزیابی پاسخگویی نظام سالمت

1393علوم پزشکی کرمانشاه در سال 
  1394همکاراصلی

7  
بررسی پیشایندهاي روانی کنترل عوامل خطرآفرین بیماري هاي قلبی در بین مردم 

کرمانشاه
  1394همکاراصلی

8  
اي و ارتباط آن با کیفیت زندگی مرتبط با  هاي رسانه بررسی میزان استفاده از تکنولوژي

آموزان دوره متوسطه شهر کرمانشاه سالمت در دانش
  1394مجري 

9  
بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی با استرس شغلی در بین کارکنان 

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
  1393مجري 

10  
نقش استرس ادراك شده، آلکسی تیمیا و اختالل هاي روانی درپیش بینی سوء مصرف مواد 

آرام بخش در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
  1393همکاراصلی

11  
رابطه سرمایه اجتماعی با خطر پذیري در دانش آموزان دبیرستانی شهر کرمانشاه در سال 

1393
  1393همکاراصلی

12  
عوامل : یزان پرداخت هاي مستقیم از جیب خانوار در بهره مندي از خدمات سالمتبرآورد م

93تعیین کننده و بارمالی ناشی از آن در شهر کرمانشاه در سال 
  1393همکاراصلی

13  
، باروري و فقر با استفاده از سیستم (HIV/AIDS)تحلیل خوشه بندي فضایی بیماري ایدز

ایران- در کالنشهر کرمانشاه (GIS)اطالعات جغرافیایی
  1393همکاراصلی

14  
و  1375-1385- 1390درمانی طی سه دوره زمانی  - ارزیابی وضعیت مکانی مراکز بهداشتی

GISاز استفاده با کرمانشاه شهر در یابی¬ارائه الگوي بهینه مکان
  1393همکاراصلی

  1393همکاراصلیدر جوانان HIVارائه یک مدل علی براي پیش بینی کنترل رفتارهاي پرخطر مرتبط با  15

16  
هاي  فیت زندگی مرتبط با سالمت در سکونتگاهسنجش فقر شهري و ارتباط آن با کی

رسمی شهر کرمانشاه غیر
  1393مجري 

17  
شگیري از برخی حوادث در کودکان سال بررسی آگاهی و نگرش مادران در خصوص پی

1392
  1392همکاراصلی

  1392همکاراصلی1392بررسی آگاهی و نگرش مادران به هنگام مقابله با برخی حوادث در کودکان ، سال   18

  1392مجري بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی مرتبط با سالمت در معلمان  19

20  
شناختی و رضایت شغلی با کیفیت زندگی در معلمان  بررسی رابطه بین متغیرهاي جمعیت

1392شهر گیالنغرب، 
  1392مجري 



٧

  سال اجرا  سمت  عنوان طرح  ردیف

21  
ي بین چگونگی گذران اوقات فراغت با کیفیت زندگی زنان ساکن در محالت  بررسی رابطه

نشین حاشیه
  1392مجري 

  1392مجري متغیرهاي جمعیتی و شغلی مرتبط با آن: شادکامی در کارکنان بخش سالمت  22

23  
زواي اجتماعی در بین دانش آموزان تاثیر بازي هاي رایانه اي برابعاد سالمت روانی و سطح ان

پسر و دختر مقطع راهنمایی شهر کرمانشاه
  1391همکاراصلی

24  
ه با استفاده از دو روش تعیین کارائی فنی بیمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکی کرمانشا

1380- 1389طی سالهاي (DEA)و تحلیل فراگیرداده ها (SFA)تحلیل مرزي تصادفی
  1391مجري 

  1391مجري کرمانشاه و برخی عوامل مرتبط با آن بررسی کیفیت زندگی زنان روستایی شهرستان  25

26  
بررسی رابطه بین انجام بازي هاي رایانه اي با پرخاشگري در دانش آموزان مقطع راهنمایی 

1391در سال شهر کرمانشاه 
  1391مجري 

27  
بررسی نقش ارائه آموزه هاي قرآنی و دینی از طریق روش هاي نشاط آور بر سالمت معنوي 

ي از دیدگاه آناندانش آموزان شرکت کننده در طرح نشاط معنو
  1390همکاراصلی

  1390همکاراصلیساخت نرم افزار هوشمند سالمت مادران باردار در معرض خطر  28

  1389همکاراصلی2بررسی رابطه رویدادهاي استرس زا با سطح قند خون بیماران دیابتی نوع  29

  1389مجري 1389حرکتی شهر کرمانشاه در سال - بررسی وضعیت حمایت اجتماعی معلولین جسمی  30

31  
خشونت در بیماران مراجعه کننده به بررسی شیوع انواع اختالالت روانپزشکی و ارتکاب 

مرکز آموزشی درمانی فارابی
  1389مجري 

32  
ئمه طی بررسی اپیدمیولوژیک کوررنگی دررانندگان مراجعه کننده به درمانگاه ثامن اال

84-88سال
  1389همکاراصلی

33  
بررسی آگاهی ،نگرش وعملکرد والدین داراي طفل زیرپنج سال به هنگام تب کودك 

1388اعی وارتقاي سالمت کرمانشاه درمنطقه تحت پوشش مرکزتحقیقات توسعه اجتم
  1389همکاراصلی

34  
بررسی نقش مشارکت جامعه در بهبود وضعیت بهداشتی ساکنین منطقه تحت پوشش مرکز 

و ارتقاء سالمت کرمانشاه از دیدگاه ساکنین تحقیقات توسعه اجتماعی
  1389مجري 

35  
بررسی نقش مشارکت جامعه درارتقاء امنیت اجتماعی محالت منطقه تحت پوشش مرکز 

تماعی وارتقاء سالمت کرمانشاه ازدیدگاه ساکنینتحقیقات توسعه اج
  1389مجري 

36  
بررسی نقش مشارکت جامعه در سالم سازي محیط زندگی محالت منطقه تحت پوشش 

ه اجتماعی و ارتقاء سالمت کرمانشاه از دیدگاه ساکنینمرکز تحقیقات توسع
  1389مجري 

37  
 ها و حوادث در منطقه تحت ارزیابی اجراي طرح شبکه آموزش پیشگیري از ابتال به بیماري

1389- 90پوشش مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سالمت کرمانشاه، سال 
  1389مجري 

  

  

  

  

  

  



٨

  ـ تألیــف کتـــاب3

  1393، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، »فقر و نابرابري درآمدي«نویسنده اول کتاب .1

  1391کرمانشاه، زمستان  ، دانشگاه علوم پزشکی»بهداشت براي همه با مشارکت جامعه«نویسنده دوم کتاب .2

1390، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، زمستان »مشارکت مردمی، راهی به سوي توسعه سالمت«نویسنده دوم کتاب .3

  

  ها ـ مشاوره پایان نامه4

 بررسی آگاهی و نگرش مادران در خصوص پیشگیري از برخی حوادث« اي رشته پزشکی با عنوان همشاوره پایان نامه دکتري حرف.1

1392، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کودکان 

برخـی حـوادث    بـه هنگـام مقابلـه بـا    بررسی آگاهی و نگرش مادران « اي رشته پزشکی با عنوان همشاوره پایان نامه دکتري حرف.2

1392، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کودکان 

  

  

  

  سوابق اجرایی و فعالیت ها : بخش دوم 

  

  

  

  ییاجراـ ســوابــق 1

تا حال حاضر 1388تقاء سالمت کرمانشاه از سال کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ار-1

تا حال حاضر 1391کارشناس مسئول ارزشیابی مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سالمت کرمانشاه از سال -2

1389آذرماه  ایتلغ 1388ري کرمانشاه از دیماه کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتا-3

1389لغایت آذرماه  1388کرمانشاه از دیماه  مسئول وب سایت مرکز تحقیقات علوم رفتاري-4

تا حال حاضر 1390مسئول وب سایت مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سالمت کرمانشاه از -5

1389از دي ماه » نسیم سالمت«ژوهشی مدیر اجرایی گاهنامه علمی، آموزشی، پ-6

مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سالمت کرمانشاه ITسیستم اکانتینگ و مسئول -7

  1386-87 یلیتهران در سال تحص یو توان بخش یستیدانشگاه علوم بهز کانون هالل احمر  يمرکز يعضو شورا-8

شـکده بهداشـت و انسـتیتو    دبیر کمیته پشتیبانی دومین سمینار کشوري تازه هاي علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهـران، دان -9

1387آذرماه  23-22تحقیقات بهداشتی

، دانشـکده بهداشـت و انسـتیتو    دانشگاه علوم پزشکی تهـران  ،دومین سمینار کشوري تازه هاي علوم بهداشتی ییته اجرایعضو کم -10

1387آذرماه  23-22تحقیقات بهداشتی

  



٩

  ـ ســوابــق تدریــس2

جهـت   نگـر  ماعی سـالمت و مشـارکت مردمـی در سـالمت در عرصـه پزشـکی جامعـه       کننده هاي اجت تدریس در خصوص تعیین-1

دانشجویان کارورز پزشکی

. در دانشگاه علوم پزشکی ایران SPSSتدریس در کارگاه دوروزه آشنایی با نرم افزار -2

مانشاهکردر مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سالمت » روش تحقیق مقدماتی«تدریس در کارگاه پنج روزه -3

  

  ـ کســـب  رتبــــه 3

در گروه کارشناسان 1393پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال -1

در گروه کارشناسان 1390پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال -2

1385 یارشد رشته رفاه اجتماع یکارشناس يکسب رتبه سوم در آزمون ورود-3

اردانی رشته بهداشت عمومی، گرایش مبارزه با بیماري ها، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه طی سال هاي دانشجوي ممتاز مقطع ک-4

83-1381 

  

  ـ شرکت در همایش ها و کارگاه هـا4

الف ـ همــــایــــش هـاـ 4

 21و  20، »رو دومین سمینار بین المللی کاهش بار سوانح ترافیکی، چـالش هـا و راهکارهـاي پـیش    «شرکت در همایش دو روزه -1

.، دانشگاه علوم پزشکی شیراز1390اسفند 

.، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، معاونت تحقیقات و فناوري1390آذر  20» قرآن پژوهی و طب«شرکت در همایش یکروزه -2

.، دانشکده علوم، دانشگاه رازي کرمانشاه1388بهمن  ISI, ISC  ،28شرکت در همایش ملی -3

.تهران ، دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی1386بهمن  28ش اختالل استرس پس از حادثه، شرکت در اولین همای-4

ب ـ کــارگــــاه هــاـ 4

، دانشـگاه  1393 اسـفند  11» اي شمال غرب، غرب و جنوب غـرب کشـور   منطقه علم سنجی«شرکت درکارگاه یک روزه آموزشی -1

مانشاه، معاونت تحقیقات و فناوريعلوم پزشکی کر

مانشـاه، معاونـت   ، دانشـگاه علـوم پزشـکی کر   1392 بهمـن  7» سـایت  طراحی پیشـرفته وب «رکت درکارگاه یک روزه آموزشی ش-2

تحقیقات و فناوري

مانشـاه، معاونـت تحقیقـات و    ، دانشـگاه علـوم پزشـکی کر   1392 دي 30» سایت طراحی وب«شرکت درکارگاه یک روزه آموزشی -3

فناوري

مانشاه، معاونت ، دانشگاه علوم پزشکی کر1392آبان  30و  29» هاي زمانی تحلیل روند و سري« روزه آموزشی دوشرکت درکارگاه -4

تحقیقات و فناوري

مانشاه، معاونت تحقیقات و فناوري، دانشگاه علوم پزشکی کر1391 تیر 28» مدل سازي«شرکت درکارگاه یک روزه آموزشی -5

مانشاه، معاونت تحقیقات و فناوري، دانشگاه علوم پزشکی کر1391 دخردا Ploy Meal «24«شرکت درکارگاه یک روزه آموزشی -6
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مانشاه، معاونـت تحقیقـات و   ، دانشگاه علوم پزشکی کر1391 خرداد 10» ارزشیابی تحت وب«شرکت درکارگاه یک روزه آموزشی -7

فناوري

معاونت تحقیقات و فناوري مانشاه،، دانشگاه علوم پزشکی کر1391 خرداد Trend «23«شرکت درکارگاه یک روزه آموزشی -8

، دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمانشـاه،     1390بهمـن   End Note & End Note Web «11«شرکت در کارگاه یک روزه آموزشـی  -9

.معاونت تحقیقات و فناوري

مانشاه، معاونت تحقیقات و فناوري، دانشگاه علوم پزشکی کر1390 بهمن 9» علم سنجی«شرکت درکارگاه یک روزه آموزشی -10

.تحقیقات وفناوري کرمانشاه، معاونت ، دانشگاه علوم پزشکی1390شهریور  14» مالکیت فکري«کارگاه یکروزه آموزشی رکت درش-11

، دانشـگاه علـوم پزشـکی    1390تیـر   UpToDate&OVID&EBSCO&PMDR «21«شرکت در کارگاه یـک روزه آموزشـی   -12

.کرمانشاه، معاونت تحقیقات و فناوري

، دانشگاه علـوم پزشـکی کرمانشـاه، معاونـت     1389بهمن  27و  Systematic Review «26«آموزشی  شرکت در کارگاه دو روزه-13

.تحقیقات و فناوري

، دانشـگاه  1389خـرداد  25و  GIS( «24(آموزش اصولی و کاربردي نظام اطالعات جغرافیایی «شرکت در کارگاه دو روزه آموزشی -14

.علوم پزشکی کرمانشاه، معاونت تحقیقات و فناوري

.، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، معاونت تحقیقات و فناوري1389خرداد  2» آموزش عملی طراحی وب سایت«شرکت در کارگاه -15

.، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، معاونت تحقیقات و فناوري1388اسفند  23» اخالق در پژوهش«شرکت در کارگاه آموزشی -16

.، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، معاونت تحقیقات و فناوري1388اسفند  23» اخالق در پژوهش«شرکت در کارگاه آموزشی -17

، دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمانشـاه، معاونـت      1388بهمـن   18» طراحی وب سایت مراکز تحقیقـاتی «شرکت در کارگاه آموزشی -18

 تحقیقات و فناوري

علوم پزشکی کرمانشاه، معاونت تحقیقات و فناوري، دانشگاه 1388آذر  26» مطالعات مورد شاهدي«شرکت در کارگاه آموزشی -19

، دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمانشـاه،     1388آذر  Letter to Editor, Short Communication «23«شرکت در کارگاه آموزشی -20

.معاونت تحقیقات و فناوري

.انشاه، معاونت تحقیقات و فناوري، دانشگاه علوم پزشکی کرم1388دي  7» آماده سازي و ارائه پوستر«شرکت در کارگاه آموزشی -21

.، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، معاونت تحقیقات و فناوري1388آذر  24» پروپوزال نویسی«شرکت در کارگاه آموزشی -22

، دانشگاه علوم بهزیستی 1386آذر  Reference Manager  «17مدیریت منابع و آشنایی با نرم افزار « شرکت در کارگاه آموزشی -23

نبخشی تهرانو توا

  ، مرکز همایشهاي رازي دانشگاه ایران1386آبان  26تا  24» مطالعه مروري سیستماتیک« شرکت در کارگاه آموزشی -24

دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی تهران« 1386خرداد  29» مقاله نویسی « شرکت در کارگاه آموزشی -25

، دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی تهران1386داد خر IDL & Science Direct  «5« شرکت در کارگاه آموزشی -26

، دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی تهران1384خرداد  Elsevior 2007 «16-15« شرکت در کارگاه آموزشی -27
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  ـ مهــــارت هــــا5

 MSRTداراي گواهی قبولی آزمون زبان .1

 MHLEداراي گواهی قبولی آزمون زبان .2

.از سازمان فنی و حرفه اي ICDL2انه کار کسب گواهینامه رای.3

، کانون هالل احمر دانشگاه علوم پزشکی تهرانمه دوره عمومی کمکهاي اولیهکسب گواهینا.4

ندوز مقدماتی و پیشرفتهکسب گواهینامه کامپیوتر وی.5

SPSS ،Reference Manager ،End Noteنرم افزارهاي  تسلط بر.6

)Word ،Excel ،PowerPoint(فت آفیس مایکروسا نرم افزارهاي ربکافی  تسلط.7


