
Curriculum Vitae 
 اطالعات شخصی

 ماری:نام 
 عطايی: نام خانوادگی
 ١٢/۵/١٣۴٣:تاريخ تولد

 ايرانی:مليت
 نز: جنسيت

رسـتان اهـر بـا      ديپلم جتربی درآذربايجان شرقی شه     :وضعيت حتصيلی 
 لغايـت   ١/٢/١٣۶٢ از   M.D دکرتا پزشـکی عمـومی       ١٢/١٩معدل ايی   

  ۵٠/١٧دل ايی اه علوم پزشکی شهيد هبشتی با معگش دان١/٧/١٣۶٨
ــی از    ــای داخل ــصی بيماريه ــورد ختص ــت ١/٧/۶٨ب  ١/٧/١٣٧١ لغاي

 دانشگاه علوم پزشکی شهيد هبشتی 
  

 :سوابق فعاليتهای شغلی
ايـران از   –وم پزشـکی کرمانـشاه      هيات علمی دانـشگاه علـ      -١

  تاکنون ١/٧/١٣٧٣

 ١/١٢/٧٣ايـران از    -رياست مرکز حتقيقات ديابـت کرمانـشاه       -٢

 ١٣٧٧لغايت 

سئول عضو کميته بيماريهای غير واگير استان کرمانشاه و م         -٣

 لغايـت   ۴/٢/۶٢ از ديابـت     علمی و اجرايـی طـرح پيـشگيری       

٧/١٣٧٧  

) ره(م مخينـی    رياست خبش اورژانس مرکز آموزشی درمانی امـا        -۴

 ١٢/١٣٨١ لغايت ١۶/۵/٧٨از 

) ره(معاونت آموزشی مرکـز آموزشـی درمـانی امـام مخينـی              -۵

 ١٠/١٣٨٨تا ١/١٢/٨٣کرمانشاه از 

 دانـشگاه علـوم پزشـکی       EDC درآمـوزش    عضو کميتـه پـژوهش     -۶

 ١٠/١٣٨٨تا٧/١٢/٨٣کرمانشاه از 

) ره(عضو هيئت امناء مرکـز آموزشـی درمـانی امـام مخينـی             -٧

  تاکنون١/٧/٨۶از

رئيس کميته برنامه ريزی آموزشی مرکز مطالعـات وتوسـعه آمـوزش             -٨

  تاکنون٧/٨۵پزشکی از 

  تاکنون٣/٨۶مديرگروه داخلی از -٩

عضو کميتـه مرکـزی تـدوين کوريکولـوم دسـتياران داخلـی             -١٠

  دروزارت هبداشت درمان آموزش پزشکی٣/٨۶لغايت ١/٧/٨۴از

از سـال   عضو کميته استاندارد سازی آموزش پزشـکی عمـومی          -١١

 تاکنون٨٧

 تاکنون٨٧ازسال مغزی و اهداء عضو عضو کميته تشخيص مرگ -١٢

 تاکنون٨٨از سال clinical governaneعضو کميته حاکميت بالينی -١٣

عضو شواری عالی سياست گذاری آموزش پزشکی عمومی از سـال           -١۴

١٣٨٩ 



 )جمری(تائيد شده : حتقيقات 
تی درمبتاليـان مرکـز     بررسی اختالالت قلبی عروقـی و نفروپـا       -١

ــت  ــات دياب ــشاه                          حتقيق  ١٣٧۴کرمان

 )جمری(

بررسی اختالالت تيروئيدی دربيماران ديـابتی مرکـز حتقيقـات          -٢

-٧۶کرمانــشاه                                    ديابــت 

 )جمری (١٣٧۵

 مسموميت هـا درمـراجعين بـه اورژانـس مرکـز            اپيدميولوژی-٣

 )جمری(١٣٧٣) ره(ی درمانی امام مخينیآموزش

ی آنتـی بيوتيکهـا برحنـوه       تاثيرکارگاه جتويزمنطق بررسی ميزان   -۴

 عمـومی    پزشکان                                   نسخه نويسی 

 )جمری(شهر کرمانشاه 

 مـسموميت بـا مسـوم دفـع آفـات نبـاتی             بررسی اپيدميولوژی -۵

 بيمارســتان امــام مراجعــه کننــده بــه اورژانــسدربيمــاران 

  ١٣٨۵طی ساهلای )ره(مخينی

 ):مهکارطرح(تصويب شده -حتقيقات
مقايسه عملکرد پاسخ هومـورال بيمـاران ديـابتی وافـراد            -١

شاهد درمقابل قارچ رايزوپوس اوزيرا و کانديدا با مهکاری         

  ١٣٧۵-٧۶دکرتميکائيلی دکرتای قارچ شناسی 

 بـا   ٢طرح ارزيابی برنامه کشوری پيشگيری و کنرتل ديابت نـوع            -٢

مهکاری مرکز حتقيقات غدد درون ريز دانشگاه علوم پزشـکی شـهيد            

  ١٣٧٧-٧٨) معاونت سالمت(هبشتی و وزارت هبداشت درمان 

ديابـت نـوع دو و      بررسی موارد مقاومت ثانويه دربيماران       -٣

نـسولين و   بـا قـرص بعـالوه ا     O.H.Aمقايسه سه روش ترکيـب      

انسولين به تنهايی با مهکاری دکرتتورج امحدی جويباری هيئت         

  ١٣٧۶علمی داخلی کرمانشاه 

مقايسه تاثير آموزش به روش سخنرانی و اسـتفاده از خـود             -۴

آموز در دانش پزشکان شـرکت کننـده در دوره هـای آمـوزش              

 )١٣٨۶(مداوم نسبت به سندرم روده حتريک پذير 

می درخصوص برنامه آمـوزش مـداوم       نظر سنجی از پزشکان عمو     -۵

  )٨٢(دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

 :مقاالت ارائه شده درکنگره ها

دربيماران ديابتی مرکـز حتقيقـات      اختالالت تيروئيدی   بررسی   -١

ديابــت کرمانــشاه ارائــه شــده در مــين کنگــره سراســری 

  به صورت سخنرانی توسط اينجانب٢۴/٢/٧٧بيماريهای داخلی 

مقاومـت ثانويـه دربيمـاران ديابـت نـوع دو           دبررسی موار  -٢

بيماريهـای داخلـی    ارائه شده در دمهين کنگره سـا ليانـه          

، بـه صـورت سـخنرانی         طرح حتقيق  اينجانب و مهکار   (٢/٧٨/١۶

 )جمری

 



 

ديـابتی و افـراد     مقايسه عملکرد پاسخ هومورال بيمـاران        -٣

شاهد درمقابل قارچ رايزوپوس اوزيرا وکانديدا ارائه شده        

 به صورت    مهکار طرح   (٧۶انه پاتولوژی مهرماه  گره سالي درکن

 )سخنرانی توسط جمری

طرح ارزيابی برنامه کشوری پيشگيری و کنرتل ديابت نوع دو           -۴

ارائه شده درهشتمين کنگـره                بـين املللـی                        

 ١٧/٧/٨٩) پوسرت(غدد درون ريز 

 

نظر سنجی از پزشکان عمومی در خصوص برنامه آموزش مـداوم            -۵

ارائه شده به صورت پوسـرت      (دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه     

ش پزشـکی در دانـشگاه علـوم          آمـوز  درهفتمين مهايش کشوری  

  بعنوان مهکار اول١٣٨۴آبان ٢۴تا٢١)پزشکی تربيز

بررسی اپيدميولوژی مسموميت بـا عـدم دفـع آفـات نبـاتی              -۶

دربيماران مراجعه کننده بـه اورزانـس بيمارسـتان امـام           

ارائه شـده درکنگـره دانـشکاه        (١٣٨۵ی ساهلای   ط) ره(مخينی

 )علوم پزشکی کرمانشاه

 
 : مقاالت چاپ شده 

ی آنتـی بيوتيکهـا برحنـوه       تاثيرکارگاه جتويزمنطق بررسی ميزان   -١

 پزشکان عمـومی                                      نسخه نويسی 

فـر   بعنوان جمری ون   ١٣٨٩شهر کرمانشاه  چاپ شده درجمله هببود هبار         

 اول مقاله

 
 مقايسه تاثير آموزش به روش سخنرانی و اسـتفاده از خـود             -٢

آموز در دانش پزشکان شرکت کننده در دوره های آموزش مـداوم            

چاپ درجمله هببود سـال      )١٣٨۶(نسبت به سندرم روده حتريک پذير       

  مهکار دوم ١٣٨۶

 
بررسی مواردمقاومـت ثانويـه دربيمـاران ديابـت نـوع دو             -٣

بيماريهـای داخلـی    ده در دمهـين کنگـره سـا ليانـه           ارائه شـ  

چاپ  ، به صورت سخنرانی        طرح حتقيق  اينجانب و مهکار   (٢/٧٨/١۶

  مهکار اول ١٣٨٠درجمله هببود سال 


