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مراکز بررسی شیوع مراجعات بیماران بھ پزشکان عمومی شھر ایالم در 
 ١٣٨٧بھداشتی درمانی شھری در سال 

و  استاد راھنما  دکترا
 مشاور آماری

٢٩/١٢/٨٦ 

بررسی تأثیر ھایپرگلیسمی، ھایپوناترمی واورمی در مرگ و میر بیماران  2
  بستری شده در بیمارستان امام خمینی ایالم

و  استاد راھنما  دکترا
 مشاور آماری

٢٩/١٢/٨٨  

در استان   Smyrnium Cordifoliumتعیین مقدار کمی و کیفی اسانس گیاه  3
  ایالم

و  استاد راھنما  دکترا
 مشاور آماری

٢٩/١٢/٨٨  

و ترومبوسایتوپنی در مرگ و میر بیماران  بررسی تأثیر آنمی، لکوسیتوزیس 4
  بستری شده در بیمارستان مصطفی خمینی ایالم

و  استاد راھنما  دکترا
 مشاور آماری

٢٩/١٢/٨٩  

  ١٣٩١  استاد راھنما  دکترا  بررسی میزان شیوع مواد مخدر مصرفی در شھر ایالم 5

و  استاد راھنما  دکترا  بررسی علل و عوامل مرتبط با وزن کم نوزادان در شھر ایالم 6
  مشاور آماری

١٣٩٢  

  ١٣٩١  استاد راھنما  دکترا  ..بررسی ارتباط بین پرفشاری خون با قد و وزن و نمایھ توده بدنی در 7

  در حال اجرا  استاد راھنما  دکترا  ..  بررسی ارتباط ازدواج فامیلی و نقایص مادرزادی 8

  ١٣٩١  استاد راھنما  دکترا  ...بررسی تا ثیر دیابت در دوران بارداری بر نوزادان و ما دران در 9

و  راھنمااستاد   دکترا  .در Prosopis farctaشناسایی ترکیب شیمیایی گیاه   10
 مشاور آماری

١٣٩٠  



و  استاد راھنما  دکترا  ...بررسی علل مرتبط با اعزام بیماران اورژانسی در   11
  مشاور آماری

١٣٩٠  

و  استاد راھنما  دکترا  ..مقایسھ روش ھای سرولوژیک مرسوم با کیفیت بروسال کپ   12
  مشاور آماری

مھرماه 
١٣٨٨  

مھرماه   مشاور استاد   دکترا  ... ٧-١٢تعیین محدوده طبیعی زاویھ تیبیوفمورال در کودکان  13
١٣٨٨  

مھرماه   مشاور استاد   دکترا  ... ١٣٨٣بررسی اپیدمیولوژی سل در شھرستان ایالم 14
١٣٨٨  

بررسی درک خطر و عوامل مرتبط با انجام اقدامات پیشگیرانھ از سرطان پستان  15
....  

مھرماه   مشاور استاد   دکترا
١٣٨٨  

مھرماه   مشاور استاد   دکترا  .تحلیل ھزینھ اثربخشی غربالگری سرطان سرویکس با استفاده از  16
١٣٨٨  

مھرماه   مشاور استاد   دکترا  ٨٧بررسی عوامل ایجاد کننده آنمی در بیماران ھمودیالیزی شھر ایالم در سال  17
١٣٨٨  

مھرماه   مشاور استاد   دکترا  ...ماھھ مراجعھ کننده  ٦- ٢٤بررسی شیوع ریکتز در کودکان  18
١٣٨٨  

مھرماه   مشاور استاد   دکترا  .........بررسی سطح سرمی روی در بیماران مبتال بھ آکنھ و 19
١٣٨٨  

مھرماه   مشاور استاد   دکترا  ......با استفاده از ژن PCRمقایسھ تشخیص بروسلوز در انسان بھ روش  20
١٣٨٨  

مھرماه   مشاور استاد   دکترا  ...در  Arum Maculatumبررسی اثر موضعی عصاره گیاه  21
١٣٨٨  

سویھ ھای  ..تعیین پلی مورفیسم  و ژنھای ویروالنس و مقاومت آنتی بیوتیکی  22
..MRSA   

ی  کارشناس
  ارشد

  ٩٠مھر ماه   مشاور استاد 

 ٩٠مھر ماه   مشاور استاد   دکترا  ....بر یبوست و نفخ ھای شکمی در بیماران  گبررسی تاثیر گیاه جین سین 23
 ٩٠مھر ماه   مشاور استاد   دکترا  ....بررسی تاثیر بادام تلخ  بر سردرد ھای سینوزیتی در بیماران  24
مھرماه   مشاور استاد   دکترا  ..مقایسھ پی آمد ترومای شدید سر در بیمارانی کھ خارج از بیمارستان  25

١٣٨٩  
مھرماه   مشاور استاد   دکترا  ..بررسی وضعیت تراکم استخوان در دانش آموزان دبیرستانی 26

١٣٨٩  
مھرماه   مشاور استاد   دکترا  ...بررسی فراوانی موارد درخواست سقط جنین درمانی  27

١٣٨٩  
مھرماه   مشاور استاد   دکترا  بررسی رابطھ طاسی سر اندروژنیک و ھایپرلیپیدمی در افراد 28

١٣٨٩  
بررسی جنبھ ھای بالینی و دمو گرافیک بیماران مبتال بھ پسوریازیس مراجعھ  29

 ... کننده بھ 
مھرماه   مشاور استاد   دکترا

١٣٨٩  
مھرماه   مشاور استاد   دکترا ..... بررسی فاکتورھای خطر بیماریھای عروق کرونر در مبتالیان بھ 30

١٣٨٨  
مھرماه   مشاور استاد   دکترا  برنامھ تاالسمی در زوجین متقاضی ازدواج بررسی وضعیت 31

١٣٨٨  
مھرماه   مشاور استاد   دکترا  ....بررسی عوارض قلبی عروقی بیماران تاالسمی ماژوردر   32

١٣٨٨  
  ١٣٩١  مشاور استاد   دکترا  ...ردیابی ژنھای کد کننده مقاومت  33
  ١٣٩١  مشاور استاد   دکترا  ....ھیدرات بررسی شیوع اختالل متابولیسم کربو  34
  ١٣٩١  مشاور استاد   دکترا  ...بررسی رشد  شیوع بیش از حد باکتریھا در روده کوچک  35
ی   ١٣٩١شیوع ناامنی غذایی در نوجوانان دبیرستانی شھر ایالم در سال  بررسی 36 کارشناس

  ارشد
مھرماه   استاد راھنما

١٣٩٢ 
ی   قند خون ناشتا در شھرستان ایالم بررسی ارتباط سبک زندگی با 37 کارشناس

  ارشد
مھرماه   استاد راھنما

١٣٩٢ 
دربیماران )   HBA1C( بررسی تاثیر گیاه حنظل  بر ھموگلوبین گلیکوزیلھ  38

  ١٣٩٢در شھرستان سبزوار سال  ٢دیابت نوع 
ی  کارشناس

  ارشد
 ٩٤  استاد راھنما

ی   ٢مبتال بھ دیابت نوع  بیمارانبررسی  خطر ابتال بھ سرطان کولورکتال در   39 کارشناس
  ارشد

 ٩٢سال   استاد راھنما

تغذیھ استاندارد  بر سطوح  گلوکز، لیپیدھای خون و  -بررسی تاثیر فعالیت بدنی  40
  یک مطالعھ مداخلھ ای: کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع دو

ی  کارشناس
  ارشد

 ٩٢  استاد راھنما

و تنفسی منتسب  عروقی –و بیماری ھای قلبی  بررسی کمی پدیده گرد و غبار 41
  بھ مدت یک سال ١٣٩١-٩٢بھ آن در شھر ایالم در سال 

را  دکت
Ph.D 

  ٩٤  مشاور استاد 

ی   ١طرح آناتومیک 42 کارشناس
  ارشد

 در حال اجرا  مشاوراستاد 



ی   ٢طرح آناتومیک 43 کارشناس
  ارشد

 در حال اجرا  مشاوراستاد 

بر سلول ھای  شبھ استئوبالست انسانی  )Mummy(مومیایی تأثیر بررسی 44
MG63  

ی  کارشناس
  ارشد

 اجرادر حال   استاد راھنما

بررسی ارتباط شاخص مقاومت بھ انسولین با شدت و وسعت درگیری عروق  45
  ...کرونر در بیماران تحت آنژیوگرافی

ماه یوررشھ  مشاوراستاد   دکترا
١٣٩٣ 

در   Sequentialبررسی میزان موفقیت رژیم سھ دارویی در مقایسھ با رژیم  46
  ....ریشھ کنی ھلیکو باکتر در 

ماه یوررشھ  مشاوراستاد   دکترا
١٣٩٣ 

ماه مھر   مشاوراستاد   دکترا  ... بررسی ارتباط  بین بیماریھای پریو دنتال و بیماریھای عروق کرونر در  47
١٣٩٣ 

غیر الکلی و شاخص ھای عملکردی و آنزیمی کبد در  بررسی شیوع کبد پرب 48
  بیماران نارسایی مزمن کلیوی تحت دیالیز

ماه یوررشھ  مشاوراستاد   دکترا
١٣٩٣ 

بررسی پروفایل سایتوکین ھای التھابی و ارتباط آن با تغییرات بافت شناسی مخاط  49
  روده در بیماران سلیاکی

 ١٣٩٤  مشاوراستاد   دکترا

بررسی تاثیر عوامل مختلف مادری و جنینی برآپگار نوزادان و  تاثیر میزان   50
آپگار بر وضعیت و پیامد ھای بالینی نوزادان در  یک ماه اول زندگی در 

         ١٣٩۴شھرستان ایالم در سال
  

ی  کارشناس
  ارشد

 اجرادر حال   استاد راھنما

بررسي ارتباط بین گرفتگی عروق و فشار نبض و ارزش اخباری آن در  52
) ع(گرفتگی عروق قلب در بین افراد مراجعھ کننده بھ بیمارستان امام علی 

  ١٣٩۴کرمانشاه درسال 

ی  کارشناس
  ارشد

 اجرادر حال   استاد راھنما

بررسی عوامل خطر ایجاد کبدچرب غیرالکلی در افراد مراجعھ کننده بھ  53
  مطالعھ مورد شاھدی: کلینیک ھای شھر ایالم

  

ی  کارشناس
  ارشد

 اجرادر حال   استاد راھنما

) IUGR(رحمی  بررسی شیوع و عوامل خطر مرتبط با تاخیر رشد داخل 54
  ١٣٩٣دراستان ایالم در

ی  کارشناس
  ارشد

 اجرادر حال   استاد راھنما

علل و روش ھای  بر حسب)  موفق و ناموفق(بررسی اپیدمیولوژیک خودکشی  55
و پیش بینی بروزآن با ) ١٣٧٢-١٣٩٢(خودکشی در استان ایالم طی دو دھھ

  استفاده از مدل باکس و جینکینز

ی  کارشناس
  ارشد

 اجرادر حال   استاد راھنما

بررسی عوامل خطر مربوط بھ تولید مثل در ابتال بھ سرطان سینھ در شھر ایالم  56
  ٩۴طی سال

ی  کارشناس
  ارشد

 اجرادر حال   راھنمااستاد 

  استان خوزستان ھای شایعتوزیع جغرافیایی و برآورد بقاء مبتالیان بھ سرطان 57

  ١٣٨٨-١٣٩٢بین سالھای 

ی  کارشناس
  ارشد

 اجرادر حال   استاد راھنما

مقایسھ تأثیر شیرمادر و شیرخشک بر شدت درد ناشی از تزریق عضالنی  58
     ١٣٩۵نوزادان در سال  Bواگسن ھپاتیت 

 اجرادر حال   استاد راھنما  دکترا

سال مراجعھ کننده بھ  ٢۵تا١۵بررسی میزان شیوع واریکوسل در افراد  59
   ١٣٩۵ایالم در سال) ره(درمانگاه ارولوژی بیمارستان امام خمینی

 اجرادر حال   مشاوراستاد   دکترا

انتروپومتریکی در بیماران سلیاک بررسی تغییرات شاخص ھای متابولیکی و  60
  در مقایسھ با افراد سالم

 اجرادر حال   مشاوراستاد   دکترا

بر سطح  Dو ارتباط درمان کمبود ویتامین  Dبررسی سطح  سرمی ویتامین     61
در بیماران دیابتی تحت کنترل  مراجعھ کننده بھ بیمارستان   HbA1Cسرمی 

  ١٣٩۵شھید مصطفی شھر ایالم در سال

 اجرادر حال   مشاوراستاد   دکترا

ھای باز اثر ترمیمی عصاره روغنی گیاه راعی بر روند التیام زخمبررسی  62
  ھای صحرائی نر مبتال بھ دیابتپوستی در موش
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١٣٩۴  
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 اجرادر حال   مشاوراستاد 

مقایسھ تأثیر بیھوشی با ایزوفلوران و پروپوفول بر لرز پس از بیھوشی  64
  الکتیو عمومی در بیماران تحت عمل جراحی

 اجرادر حال   مشاوراستاد   کارشناسی 
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  و غیره ، جایزهتشویق، بورس تحصیلی
  تاریخ  مقام اعطا کننده  علت دریافت  عنوان

فعالیت مطلوب بھ عنوان   نامھتقدیر 
تي   بکھ بھداش ت ش ریاس
ھ   ران ک اني مھ درم
ازي و   ا بازس ان ب ھمزم
ي   مراجعت اوارگان جنگ
م   ران و ھ ھر مھ ھ ش ب
ار   بت مھ ھ مناس ین ب چن

دمي الک  در آن  اپی س
  شھر

اقاي دکتر طباطبایي مشاور 
  وزیر

  ١٣٧٢سال 

تي     ھای متعدد تقدیر نامھ دمات بھداش ھ خ ارائ
ب اني مناس راھم  درم و ف

راي    ھ ب ودن زمین نم
ھر   ھ ش ردم ب ت م مراجع

  مھران

الم   ھ ای ام جمع   ،ازام
ران  دار مھ ھردار   ،فرمان ش

مھران و ریاست اموزش و  
  پرورش مھران

   ١٣٧١-١٣٧۴سال 

دمات      ھای متعدد تقدیر نامھ ھ خ اطر ارائ ھ خ ب
مطلوب در دوران خدمت 
ف   اي مختل مت ھ در قس

  .دانشگاه

وم    گاه عل ت دانش ریاس
  پزشکي

١٣٧١-١٣٨٠   

دمات      ھای متعدد تقدیر نامھ ھ خ اطر ارائ ھ خ ب
مطلوب در دوران خدمت 
ف   اي مختل مت ھ در قس

  .دانشگاه

ان و   ،معاونین بھداشت  درم
وم     گاه عل تیباني دانش پش

  پزشکي ایالم

١٣٧١-١٣٨٠  

زی     بر جستھ  ارائھ خدمات  تقدیر نامھ ر مرک ل دفت دیر ک م
ت  ت وزارت بھداش  ،حراس

  درمان

١٣٧٨  

دمات   ھای متعدد تقدیر نامھ ھ خ تھ  ارائ ر جس  ب
ات    و ھی ب عض در قال
ایی   ھ راھنم ای مدرس امن

  پیام شھدای ایالم

وزش و    ر آم اون وزی مع
رورش وزش و  -پ یس آم ری

  پرورش و فرماندار ایالم

١٣٨٨-١٣٨٩  

معاون آموزشی و پژوھشی  ISIمقالھ  ۴چاپ   پزشکي ایالم  دانشکده ژوھشگر نمونھپ
  دانشگاه

١٣٨۶  

ر    پزشکي ایالم دانشگاه علوم ژوھشگر نمونھپ از الزم ب ب امتی کس
ای    اخص ھ اس ش اس

  گزینش پژوھشگر برتر

گاه  ت دانش اون   و  ریاس مع
ی   ی و پژوھش وم آموزش عل

  پزشکي

١٣٨٩  

  استاد نمونھ
  
  
  

ر   از الزم ب ب امتی کس
ای    اخص ھ اس ش اس

  گزینش اساتید برتر

گاه  ت دانش اون   و  ریاس مع
ی   ی و پژوھش ومآموزش  عل

  پزشکي

١٣٨٩  

ر    استاد فعال در زمینھ فرھنگی از الزم ب ب امتی کس
ای    اخص ھ اس ش اس
ر  اتید برت زینش اس گ

  فرھنگی

نماینده ولی فقیھ در دانشگاه 
  و مسئول دفتر نھاد

١٣٨٩  

دد چاپ  مقاال  پزشکي ایالم  دانشکده ژوھشگر نمونھپ  ISI ت متع
 و فعالیتھای پژوھشی

  ١٣٩٣  معاون پژوھشی دانشگاه

ر    پزشکي ایالم دانشگاه علوم برترژوھشگر پ از الزم ب ب امتی کس
ای    اخص ھ اس ش اس
گزینش پژوھشگر برترو 

و  مقالھ ٣۴چاپ بیش از 
  یک کتاب

گاه  ت دانش اون   و  ریاس مع
  علوم پزشکيپژوھشی 

١٣٩۴  

  
  

  سایر فعالیتھای علمی
  

  )داخلی و خارجی( الف ـ ارائھ مقالھ در ھمایش ، کنفرانس و غیره 

سخنرانی ، ( نوع ارائھ   تاریخ  محل ارائھ  نام ھمایش ، کنفرانس  مقالھ عنوان
  )…پوستر و 

تان   R&D seminarنقش ریسک فاکتورھاى ازمایشگاھي در ایجاد مرگ  -   سخنرانی  ١٣٨۴بیمارس



  یورپوللرویال   و میر
اد     گاھي در ایج اى ازمایش وزال ریسک فاکتورھ پروپ

  مرگ و میر
ھ    مدرس

ال  تروپیک
   یورپولل

  سخنرانی  ١٣٨٢

نقش ریسک فاکتورھاى ازمایشگاھي در ایجاد مرگ و 
  میر

گاه     دانش
   یورپولل

  پوستر  ١٣٨٣

  
  

  ب ـ سخنرانی بدون ارائھ مقالھ در ھمایش ، کنفرانس و غیره
  تاریخ  محل ارائھ  نام ھمایش ، کنفرانس  عنوان سخنرانی

  ١٣٨۶  دانشگاه علوم پزشکي ایالم   بسیج جامعھ پزشکی  اپیدمیولوژی ایدز
  ١٣٨٧  دانشگاه علوم پزشکي ایالم  بسیج جامعھ پزشکی  اپیدمیولوژی وبا

  ١٣٨٧  دانشگاه علوم پزشکي ایالم  بسیج جامعھ پزشکی  اپیدمیولوژی فشار خون 
  ١٣٨٨  ایالمدانشگاه علوم پزشکي   دانشگاه علوم پزشکي ایالممعاونت درمان   اپیدمیولوژی انفلو آنزای مرغی

کي    واکنش سریع وم پزش گاه عل تی دانش ت بھداش معاون
  ایالم

  ١٣٨٨  دانشگاه علوم پزشکي ایالم

وضعیت بازار دارویی و الگوی مصرف دارو 
  درایران

اولویت ھا و اصالح الگوی   ،ھمایش دارو 
  مصرف

  ١٣٨٨  دانشگاه علوم پزشکي ایالم

 مقالھ چاپ کنیم و قالب کلیچرا چگونھ و در کجا 
  مقالھ چطور است

کارگاه نحوه چاپ و انتشار مقالھ در مجالت 
  بین المللی پزشکی

ام    انی ام ی درم ز آموزش مرک
  خمینی ایالم

١٣٨٩  

HSR ١٣٨٩  دانشگاهآموزشی معاونت   سمینار توسعھ در بخش بھداشت  
Research open day   فاکتورھای آزمایشگاھی پیشبینی کننده مرگ

  و میر بیمارستانی

ول    ال لیورپ تان روی بیمارس
  انگلیس
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  ١٣٨٩  نحوه مھار اپیدمی ھا  ستاد دانشگاه  مدیریت بحران

  
  
  

  ج ـ عضویت در انجمن ھا و مجامع علمی داخلی و خارجی
  مدت عضویت  محل فعالیت مجمع  نوع ھمکاری  نام مجمع

  سال ٣  ایران  عضو  انجمن اپیدمیولوژی ایران

  
  )آموزشی ، پژوھشی و اجرائی( د ـ شرکت در دوره ھای مختلف 

  تاریخ  محل برگزاری  سطح فراگیران دوره  نام دوره
  ١٣٧٢  ایالم  پزشکان   کارگاه آموزش پزشکي جامعھ نگر

  ١٣٧٢  ایالم  پزشکان و کارشناسان  کارگاه بھداشت حرفھ اي
  ١٣٧٢  ایالم  پزشکان   کارگاه پزشکي داخلي

ا ک  اه ارتق تي   کارگ اي بھداش تم ھ ي در سیس یف
  درماني

  ١٣٧٩  تبریز  پزشکان و کارشناسان

  ١٣٨٢  یورپولدانشگاه ل  Masterو   PhDدانشجویان  کارگاه شغلي
  ١٣٨٧  علوم پزشکي ایالم دانشگاه  اعضای ھیات علمی End noteی کارگاه آموزش

  ١٣٨٧  علوم پزشکي ایالم دانشگاه  اعضای ھیات علمی کارگاه برنامھ نویسی
ان   ھمایش بین المللي آموزش پزشكي  کان و کارشناس ور  پزش ام

  پزشکی جھان
  ١٣٨٧   كیش 

ی   ناتوی فرھنگی و جنگ نرم ات علم ای ھی والن ،اعض  ،مس
  دانشگاهان کنپزشکان و کار

  ١٣٨٨  علوم پزشکي ایالم دانشگاه

رف ھمایش   کشوری دارو ، اصالح الگوی مص
  آموزش پزشكي

  )عضو ھیات  پا نل(

ای  ی اعض ات علم والن ،ھی  ،مس
  دانشگاهان کنپزشکان و کار

  ١٣٨٨  علوم پزشکي ایالم دانشگاه

  پزشكي کشوری اخالق کنگره
  )عضو ھیات  اجرایی(

ی  ات علم ای ھی والن ،اعض  ،مس
  دانشگاهان کنپزشکان و کار

  ١٣٨٨  علوم پزشکي ایالم دانشگاه

        

  
  ھـ ـ ھمکاری با مجالت علمی

  مدت ھمکاری  انتشارمحل   نوع ھمکاری  نام مجلھ



  سال ۶  علوم پزشکي ایالم دانشگاه  عضو کمیتھ  علوم پزشکي ایالم مجلھ علمی دانشگاه
  سال ۵  علوم پزشکي تھران دانشگاه  داور  مجلھ کودکان ایران
  سال ١  علوم پزشکي ایالم دانشگاه  مدیر مسول  علوم پزشکي ایالم مجلھ علمی دانشگاه

        

 
  
  
  
 

  اجرائیسوابق 
  

    اجرائی ھای ـ پست الف
  مدت  مکان فعالیت  سمت

  )١٣٧١-١٣٧۴( سال ٣  شھرستان مھران  ییس شبکھ بھداشتي درمانير -
  )١٣٧۵-١٣٧٧( سال ٣  شھرایالم  ییس بیمارستان آیت اهللا طالقانير

  )١٣٧٨-١٣٨١( سال ۴  دانشگاه علوم پزشکي ایالم  ییس  دانشگاه علوم پزشکي و سرپرست اداره حراستر مشاور
  ١٣٨۶-١٣٩٠  ایالم     سرپرست دانشکده  پزشکي
  ١٣٩٠- ١٣٩٠  ایالم  م پزشکی ایالمومعاون آموزشی دانشگاه عل

  ١٣٩٢تا  ١٣٩٠  ایالم  رییس دانشگاه علوم پزشکی ایالم
  ادامھ دارد ١٣٩٢  ایالم  نماینده مرکز سیاستگذاری سالمت قوه قضاییھ در استان

  
  و فعالیتھای فرھنگی ب ـ عضویت در انجمن ھا و مجامع صنفی

  فعالیتمدت   فعالیتمحل   نوع ھمکاری  نام مجمع
ات   نظام پزشکي ر اول انتخاب و  نف و عض

  سازمان
  سال ٢  استان ایالم 

  سال ۵  شھرستان ایالم  و عضو مسئول کمیسیون  فھیکمیسیون پزشکي نظام وظ
  سال ٢  استان ایالم  ھیات عضو  ھیات بدوي رسیدگي بھ تخلفات پزشکي

ات    ھ تخلف ا  ھیات بدوي رسیدگي ب اعض
  ھیات علمی

  ١٣٨٩- ١٣٨٧  استان ایالم  ھیات عضو

  ١٣٩٢- ١٣٨٧  ایالم  عضو  ھیات امنا مدرسھ راھنمایی پیام شھدا
  تا کنون ١٣٨۶  استان ایالم  عضو  پزشكان  جامعھ  بسیج

   ١٣٨١-١٣٨۵  لیورپول  عضو  اروپا  انجمن اسالمي دانشجویان
  ماه ٢١  استان ایالم  داوطلب   جنگیحضور در جبھھ ھای 

        

  
  
  
  
  
  
  

  ایالمج ـ عضویت در کمیتھ ھا و شوراھای دانشگاه علوم پزشکی 
  مدت فعالیت  نوع ھمکاری با کمیتھ یا شورا  یا شورا نام کمیتھ

  تا کنون ١٣٨۶  عضو شورا  ایالم علوم پزشکي دانشگاهشورای اموزشی 
  تا کنون ١٣٨۶  عضو شورا  ایالم علوم پزشکي دانشگاه شورای پژوھشی
  تا کنون ١٣٨۶  رییس شورا  ایالم پزشکي دانشکده شورای اموزشی 
  تا کنون ١٣٨۶  رییس شورا  ایالم علوم پزشکيدانشکده  شورای پژوھشی

  تا کنون ١٣٨٧  کمیتھعضو   کمیتھ اجرایی جذب اعضای ھیات علمی
  تا کنون ١٣٨۶  کمیتھ عضو  علوم پزشکي ایالم دانشگاه اینترنت کمیتھ سیاست گذاری

  تا کنون ١٣٨۶  کمیتھ عضو  علوم پزشکي ایالم دانشگاه اخالقی کمیتھ
  تا کنون ١٣٨۶  کمیتھ عضو  علوم پزشکي ایالم دانشگاه توانمندسازی کمیتھ

  تا کنون ١٣٨۶  کمیتھ عضو  علوم پزشکي ایالم دانشگاهپایگاه تحقیقات جمعیتی 
  تا کنون ١٣٨۶  عضو پایگاه  علوم پزشکي ایالم دانشگاه شورای فرھنگی

  تا کنون ١٣٨٧  مسئول کمیتھ  علوم پزشکي ایالم دانشگاهاپیدمیولوژیک  کمیتھ تحقیقات
  تا کنون ١٣٨٧  و رییس مرکزعضو  مرکز تحقیقات آسیب ھای اجتماعی



  تا کنون ١٣٨٧  عضو   ی جشنواره شھید مطھریدانشگاھ یکمیتھ علم
  تا کنون ١٣٨٨  عضو  رفاھی اعضای ھیات علمیکمیتھ 
  تا کنون ١٣٨٨  عضو  راھبردی آنفلوانزاکمیتھ 

   ١٣٨٨  عضو  کمیتھ برنامھ ریزی استراتژیک دانشکده پزشکی
   ١٣٨٨  عضو  کمیتھ برنامھ ریزی استراتژیک معاونت آموزشی

   ١٣٨٨  عضو  )دانش پژوھی(کمیتھ ارزیابی فعالیتھای نوآوری 
   ١٣٨٨  عضو  واکنش سریعتیم ارزیابی 

  ١٣٨٩  مدیر کارگروه   دانشگاه اساتید  اجتماعی ھم اندیشی –مدیر کارگروه سیاسی 
  ١٣٨۶  عضو  بورس دانشگاه عضو شورای

  ١٣٨۶  عضو  عضو کمیتھ موارد خاص
  ١٣٨٩  عضو  عضو ستاد حاکمیت خدمات بالینی

  ١٣٨٩  عضو  دانشگاه عضو شورای
  ١٣٨٧  عضو  پیام شھدا ایالم راھنمایی عضو ھیات امنای مدرسھ

  ١٣٨۶  عضو  اساتید بسیجو  عضو بسیج جامعه پزشکی

  ١٣٨۶  عضو  عضو کمیته بازنگري کوریکولوم  رشته پزشکی

  ١٣٨٨  عضو  عضو کمیتھ مرکزی اساتید مشاور دانشگاه
  ادامھ دارد ١٣٩٢  مسول  مسول  گروه پزشک خانواده

  داردادامھ  ١٣٩٣  مدیر  مدیر  گروه پزشکی اجتماعی

  


