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معاونت آموزشی، پژوهشی، دانشجویی  -دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان -سیرجان آدرس محل کار:

 دانشکده و فرهنگی
 

 سوابق تحصیلی

 4931الی  4931 م پزشکی شیرازفوق تخصص روماتولوژی دانشگاه علو

 رد فوق تخصص)کتبی و شفاهی(ودارای ب 

  پایان نامه:عنوان 

Hearing loss in patients with scleroderma: associations with clinical manifestations and 

Capillaroscopy 
 

 4931  الی  4931دکتری تخصصی  بیماریهای  داخلی دانشگاه  علوم پزشکی  بندرعباس  

   ( 83)  دوره    113.75شفاهی  و نمره  121نمره  بورد کتبی 

 :بررسی الگوی درگیری ریوی در عنوان پایان نامه HRCT   بیماران آرتریت روماتوئید دارای شکایات و عالئم تنفسی و

 9431در سال  کایت و عالئم تنفسی مراجعه کننده به بیمارستان شهید محمدی بندرعباسبیماران بدون ش
 

 4961الی  4916دکتری  پزشکی  عمومی دانشگاه  علوم  پزشکی  بندرعباس 

  : 16.49معدل 

 : بر اسهال های حاد باکتریال ناشی از سالمونال  کوتریموکسازول و نالیدیکسیک اسیدبررسی مقایسه اثر  عنوان پایان نامه

 9474-9473ال ارستان کودکان بندرعباس در سکننده به بیم و آنتی بیوگرام در کودکان مراجعهو شیگال بر اساس کشت 
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 مقاالت و پایان نامه ها
 

 

 Shenavandeh S, Hashemi SB, Masoudi M, Nazarinia MA, Zare A. Hearing loss in patients 

with scleroderma: associations with clinical manifestations and capillaroscopy. Clinical 

rheumatology. 2018 Sep 1;37(9):2439-46. 

 Impact Factor: 2.293 
 

 Navari, Kazem, et al. "The evaluation of pulmonary involvement pattern in high 

resolution computerized tomography of patients with rheumatoid arthritis in Iran from 

2010-2011." (2012)(Publication Number: P3559) 

Impact Factor: 11.807 
 

 

  چاپ چکیده گزارش موردی با عنوانWANDERING WOMEN WITH RLACCID QUADRIPLEGIA  در کنگره بین

 th28 -May 25 2010 المللی نرولوژی

  یری ریوی درگبررسی الگوی در HRCT  بیماران آرتریت روماتوئید دارای شکایت و عالیم تنفسی و بیماران بدون شکایت و

 .PhD پایان نامه مقطع .9431بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در سال  عالیم تنفسی مراجعه کننده به

 سه آزمایشگاهی اثر کوتریموکسازول و نالیدیکسیک اسید بر اسهال حاد شیگالئی بر اساس انجام آنتی بیوگرام در بیماران مقای

 حرفه ای دکتری پایان نامه مقطع 9473در سال  مراجعه کننده به بیمارستان کودکان بندرعباس

 

 سوابق آموزشی و تدریس

 

 در دانشکده  9416-9414کارشناسی مامایی در سال تحصیلی مقطع دانشجویان برای های داخلی یتدریس درس بیمار

  علوم پزشکی سیرجان

 9419 -9416 و 9412-9419در سال  تحصیلی  ریهای داخلی برای دانشجویان رشته دندان پزشکیبیما تدریس درس 

 وم پزشکی بندرعباسدانشگاه عل

 ضریب عضو هیئت علمیK  در  عالف شرکتو  9416تا آبانماه  9419ابتدای سال از  در دانشکده پزشکی بندرعباس

ی آموزشی در بخش داخلی جنرال و در و راندها آموزش دستیاران و کارورزان و دانشجویان پزشکی و ویزیت بیماران

 صبحگاهی دانشجویان و دستیاران  گزارش

 (تدریس درس نشانه شناسیsemiologyدر دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس ) 

  دانشگاه علوم پزشکی بندرعباسو مامایی  سال متوالی در دانشکده پرستاری6تدریس درس بیماری های داخلی به مدت 

  اختار شبکه های بهداشتی و سدانشکده پزشکی بندرعباس در آموزش همکاری با گروه پزشکی اجتماعی مشارکت و

 در دوره کارآموزی و کارورزی بهداشت. درمانی
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 بین الملل قشم در  غدد و روماتولوژی برای دانشجویان پزشکی شعبهدوره تئوری فیزیوپاتولوژی بلوک گوارش و  تدریس

 9419 -9416و  9412-9419سال تحصیلی 

 مامایی بندرعباس  ده پرستاری ودر دانشک رستاری و ماماییپ تدریس مبحث بیماریهای داخلی به دانشجویان کارشناسی

 9433-9431و  9437-9433 در سالهای تحصیلی

 9431و  9437-9433 و عملی جهت دانشجویان پزشکی سال تحصیلی تئوری تدریس درس شرح حال و معاینه فیزیکی-

9433 

 و مدیریتی سوابق اجرایی
 

 در حال حاضر(ی دانشکده علوم پزشکی سیرجانمعاون آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگ( 

 رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان 

 بندرعباس بیمارستان شهید محمدی شورای پژوهشی رئیس 

  رئیس مرکز آموزشی درمانی شهید محمدی بندرعباس 

  پزشکی بندرعباس معاون پشتیبانی دانشگاه علوم  قائم مقاممدیر بودجه و تشکیالت و همچنین 

 پزشکی بندرعباس  معاون پزشکی عمومی دانشکده 

 وظیفه بعنوان پزشک متخصص داخلی بیمارستان شهرستان حاجی آباد انجام 

  دوره 6رئیس مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس 

 حاجی آباد  شبکه بهداشت و درمان شهرستان رئیس 

  پزشک قانونی معاضدتی شهرستان حاجی آباد 

  اورژانس بیمارستان شهرستان حاجی آباد رئیس مرکز 

 شهرستان حاجی آباد مرکز اورژانس بیمارستان (پزشک پیام آور بهداشت) پزشک عمومی 

  

 کارگاه هاو  شرکت در دوره های آموزشی
 

 ماهه فلوشیپ پژوهش در پزشکی 2دوره  گذراندن •

از   Certificate و اخذ  Health Care management and facility managementآموزشی شرکت در دوره •

 آلماندانشگاه کالسروهه 

 9کارگاه آموزشی نقد مقاالت و پزشکی مبتنی برشواهد سطح  •

 6کارگاه آموزشی نقد مقاالت و پزشکی مبتنی بر شواهد سطح  •

 4کارگاه آموزشی نقد مقاالت و پزشکی مبتنی بر شواهد سطح  •
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 9کارگاه پزشکی مبتنی بر شواهد سطح  •

 6ی مبتنی بر شواهد سطح کارگاه پزشک •

 کارگاه مقاله نویسی •

 کارگاه آموزش درمانگاهی •

 کارگاه آموزشی برخورد سیستماتیک با عوامل انگیزش اساتید •

 کارگاه آموزشی تفکر نقادانه •

 کارگاه برنامه ریزی درسی •

 گزارش صبحگاهی مبتنی بر شواهد کارگاه •

 

 و فوق برنامه فعالیت های فرهنگی
 

 دوره و اخذ گواهینامه پایان اعضای هیات علمیی طرح ضیافت اندیشه حضور در کالس ها
 

 مهارتها

 مهارتهای نرم افزاری

 و ...  Microsoft office( Word, PowerPoint)،عمومی با کامپیوتر، اینترنتآشنایی 
 

 آشنایی با زبانهای خارجی

 در حد تخصصینگلیسی ، توانایی خواندن و نوشتن متون پزشکی ا زبان

 

 سایر مهارتها

 آشنایی با طب مبتنی  بر شواهد  و قادر  به  استفاده  از:

Cochrane Library, PubMed, Embase, Essential evidence plus, Medline  plus 
 فن بیان مناسب

 توانایی مدیریت و رهبری
 

 


