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ار ياستاد - بهشتي داخلي يدهاي داخلي از دانشگاه علوم پزشكي شه بيماريهاي بورد تخصصي - ويباريدكتر تورج احمدي ج

  علوم پزشكي كرمانشاه
 

  :ييسوابق اجرا

  تاكنون 21/10/1372از  –ت علمي گروه داخلي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه اعضو هي -

  تاكنون 30/3/77و دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه از عضو كميته علمي تجويز مصرف منطقي دار -

  1/1/77تا تاريخ  18/10/73مدير گروه داخلي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه از  -

  1/1/77لغايت  25/2/75مركز آموزشي درماني طالقاني از  ICUرياست بخش  -

  1/1/77لغايت  2/8/74عضو شوراي آموزش پزشكي جامعه نگر از  -

  77ه تجديد نظر در برنامه مدون پزشكان عمومي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي سال عضو كميت -

  1/1/79لغايت  1/1/77عضو كميته جمع آوري اطالعات بيماران بستري دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه از  -

  11/2/86لغايت  17/8/76دبير آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه از تاريخ   -

  11/2/86لغايت 26/9/80آيين نامه اجرايي قانون آموزش مداوم دانشگاه از  6عضو كميته ماده  -

  11/2/86لغايت  21/6/83عضو كميته دانشگاهي تخصيص امتياز در برنامه هاي آموزش مداوم دانشگاه از  -

رت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي در و تخصصي وزادر دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي  ت ممتحنه پيش كارورزي دانشگاهعضو هيا -

  83سال 

  11/2/86لغايت  2/2/83عضو كميته مركزي پژوهش در آموزش مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه از  -

  )12/12/83لغايت  12/5/83تاريخ (عضو كميته اعتبار بخشي و استاندارد سازي آموزش مداوم وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي  -

  11/2/86لغايت  9/12/79عضو كميته برنامه ريزي آموزش مداوم مركز  مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه از  -

  23/9/87لغايت  21/1/85توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه از عضو شوراي  -

 27/8/82مديريت دارويي معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه از تاريخ  –سمت پزشك هماهنگ كننده ثبت عوارض جانبي داروها  -

  تاكنون

  1/1/77الي  25/2/75يو مركز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه از  –سي  –آي مسئول گروه ارزشيابي بخش هاي  -

  بمدت يكسال 15/1/88دافند غيرعامل دانشگاه از تاريخ عضو كميته پ -

  تاكنون 20/1/85عضو كميسيون تخصصي داخلي اداره كل پزشكي قانوني استان كرمانشاه از  -

  11/11/89تاريخ  تا 21/9/87عضويت در شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه ازتاريخ  -

  تاكنون 1/2/80عضو شوراي علمي تخصصي اسناد پزشكي سازمان تامين اجتماعي استان كرمانشاه از تاريخ  -

  تاكنون 1/2/80ميسيون پزشكي تجديد نظر مديريت درمان تامين اجتماعي استان كرمانشاه از تاريخ عضو ك -

  5/5/87تا  5/5/85عضو هيات بدوي انتظامي سازماني نظام پزشكي استان كرمانشاه از تاريخ  -

  23/9/87تا  5/8/86اه ازتاريخ عضو كميته پياده سازي استانداردهاي پايه آموزش پزشكي عمومي دانشگاه علوم پزشكي كرمانش -

  )11/4/87تاريخ ابالغ ( نماينده رياست دانشگاه در برگزاري بيست و هفتمين دوره آزمون ارتقاء دستياري از  -

 – 16/12/85تاريخ ابالغ ها (  87و شهريور  86و اسفند  85نماينده تام االختيار دانشگاه در برگزاري آزمون جامع پيش كارورزي اسفند  -

   )2/6/87و  12/12/86

   87نماينده تام االختيار رياست دانشگاه در هيات اجرائي انتخابات نظام پزشكي سال  -

  )18/10/89تاريخ ابالغ (رئيس هيات اجرايي انتخابات سازمان نظام پرستاري استان كرمانشاه  -  

  )9/2/87تاريخ ابالغ ( نشگاه علوم پزشكي دبير كميته پشتيبان برنامه ريزي و اجراي رشته هاي تخصصي و فوق تخصصي دا -

  )30/4/86تاريخ ابالغ ( ماهه  1-59عضو كميته دانشگاهي كاهش مرگ و مير كودكان  -

  تاكنون 3/11/87دبيركميته دانشگاهي كاهش مرگ و مير مادران ازتاريخ  -

  11/11/89تا  11/10/87از زشكي كرمانشاه عضويت هيات عالي نظارت بر اجراي طرح نظام نوين دانشگاه علوم پ -

  تاكنون 8/10/87عضو شوراي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه ازتاريخ  -
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   23/9/87تا  10/10/86مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه از تاريخ  IEQMعضو كميته  -

  تاكنون  87اران گروه داخلي ازسالهاي ارتقاء دستيسرپرست كميته امتحانات  -

  تاكنون 17/3/88ته ارزيابي و ارتقاء دستياران دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه از تاريخ عضو كمي -

  23/9/87تا  8/11/85معاونت آموزشي باليني دانشكده پزشكي از تاريخ  -

  23/9/87تا  20/6/86عضويت در كميته منتخب اعضاي هيات علمي دانشكده پزشكي از تاريخ  -

  23/9/87تا  18/11/85هشي دانشكده پزشكي از تاريخ عضو شوراي پژو -

  23/9/87تا  18/11/85عضو شوراي آموزشي دانشكده پزشكي از تاريخ  -

  11/11/89تا   23/9/87معاونت امور درمان دانشگاه از تاريخ  -

  11/11/89تا  8/5/88قائم مقام رياست دانشگاه علوم پزشكي از  -

  11/11/89تا  25/3/89عضو شوراي دانشگاه از تاريخ  -

  تاكنون 23/12/89تحقيقات سوء مصرف مواد غرب كشور از تاريخ  رياست مركز -

  1/6/90تا  1/4/90از تاريخ ) ره(رياست بخش اورژانس مركز آموزشي درماني امام خميني -

  تاكنون 1/6/90از ) ره(مديرعامل مركز آموزشي درماني امام خميني -

  تاكنون 9/2/91از ) ره(وسعه و تحقيقات باليني مركز آموزشي درماني امام خمينيرئيس شوراي پژوهشي واحد ت -

  ) 11/11/89تا  20/11/88(عضو كميته اصالح نظام هاي مديريت دانشگاه علوم پزشكي  -

  )10/8/89تاريخ ابالغ ( عضو كارگروه كاهش تصدي گري در دانشگاهها  -

تاريخ ابالغ (مپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي در دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه مسئول حيطه مديريت در نظام سالمت سومين ال -

8/3/90(  

   11/11/89تا  6/11/88عضو ستاداجرايي برنامه حاكميت خدمات باليني دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه از تاريخ  -

  11/11/89تا  22/3/89ارستان دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه ازتاريخ دبير ستاد ارتقاء خدمات اورژانس هاي بيم -

  :سوابق آموزشي و پژوهشي

  )20/2/90(كسب عنوان استاد نمونه دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه  -

  :)مجري(د شده تحقيقات تائي

متفورمين و  –قرص و انسولين  –انسولين ( روش درماني و مقايسه سه   (NIDDM)بررسي موارد مقاومت ثانويه در بيماران ديابتيك  -

  )77مرداد  – 76مرداد ( در مركز تحقيقات ديابت كرمانشاه ) سولفونيل اوره

  82بررسي تاثير دو روش در برنامه آموزش مداوم عفونت هاي تنفسي بر آگاهي پزشكان عمومي شهر كرمانشاه در سال  -

  )89 – 90سالهاي ( كرمانشاه ) ره(ين مراجعه كننده به بيمارستان امام خمينيبررسي علل مسموميت عمدي در مسموم -

  )83 - 90طي سالهاي (بررسي روند مرگ و مير ناشي از تصادفات رانندگي و عوامل مرتبط با آن در استان كرمانشاه  -

  و عوامل موثر بر آن  83 - 90بررسي روند خودكشي در استان كرمانشاه طي سالهاي  -

كرمانشاه و عوامل ) ره(ي موارد عمدي و غير عمدي سوختگي در مراجعين سرپايي و بستري بخش سوختگي بيمارستان امام خمينيبررس -

  89 - 90مرتبط با آن در طي سالهاي 

  غرب كشور مواد در اولويت هاي پژوهشي مركز تحقيقات سوء مصرف تعيين  -

  ):همكار طرح( ب شده تحقيقات تصوي

  80كان عمومي كرمانشاه در مورد برنامه هاي مداوم پزشكان دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه در سال نظرسنجي از پزش -

  74بررسي اختالالت قلبي عروقي و نفروپاتي در مبتاليان ديابت مركز تحقيقات ديابت كرمانشاه در سال  -

  81شكي از ديدگاه پزشكان عمومي شهر كرمانشاه سال بررسي ميزان انطباق برنامه هاي آموزش مداوم با نيازهاي مهارت هاي حرفه پز -

  : مقاالت ارائه شده دركنگره ها 

  بررسي  فاكتور روماتوئيد و آنتي  بادي ضد كالژن نوع دو در مراجعين به آزمايشگاه تشخيص طبي مركزي كرمانشاه  -

  )79تهران ارديبهشت  –ايران  ارائه شده بصورت پوستر در يازدهمين كنگره ساالنه جامعه پزشكان متخصص داخلي( 
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متفورمين و  –قرص و انسولين  –انسولين ( و مقايسه سه روش درماني  (NIDDM)بررسي موارد مقاومت ثانويه در بيماران ديابتيك  -

  ) 76مرداد  – 77مرداد ( در مركز تحقيقات ديابت كرمانشاه ) سولفونيل اوره 

  )78تهران ارديبهشت  –ساالنه جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران ارائه شده بصورت سخنراني در دهمين كنگره (

  )  76 – 78( بررسي اپيدميولوژيك و ريسك فاكتورهاي ضايعات عروق مغز در مركز آموزشي درماني فارابي كرمانشاه  -

  )80ارائه شده بصورت پوستر در دومين كنگره ملي بهداشت عمومي و طب پيگيري كرمانشاه سال (

  هاي جديد در فيزيولوژي درديافته  -

  )81ارائه شده در نهمين كنگره بين المللي بيماريهاي مغز و اعصاب و الكتروفيزيولوژي تهران خرداد ( 

  در درمان سندرم روده تحريك پذير Tegaserodبررسي اثرات  -

  )84 تهران آذرماه –ارائه شده در پنجمين كنگره بين المللي بيماريهاي گوارش و كبد ايران ( 

  كرمانشاه ) ره(بررسي اپيدميولوژيك بيماران بستري در بخش داخلي بيمارستان امام خميني -

  )81ارديبهشت  –ارائه شده بصورت سخنراني سيزدهمين كنگره ساليانه جامعه پزشكان تخصص داخلي ايران (

عفوني و گوش و حلق و  –عمومي و متخصص رشته داخلي امتيار آموزش مداوم براي پزشكان  5/1نويسنده مقاله خود آموز فارنژيت حاد با  -

  4/3/81تاريخ مجوز . بيني 

عفوني و  –نويسنده مقاله خودآموز نكات علمي در تجويز استروئيدها با امتياز آموزش مداوم براي پزشكان عمومي و متخصص رشته داخلي  -

  جراحي عمومي

  :مقاالت چاپ شده در مجالت فارسي  -

نفر ( مركز تحقيقات  ديابت كرمانشاه و مقايسه سه روش درماني در افراد فوق  NIDDNقاومت ثانويه در بيماران ديابتيك بررسي موارد م -

  80شماره اول بهار  –سال پنجم  –مجله علمي پژوهشي بهبود ) 76 – 77) ( اول

نفر دوم چاپ شده در  – 90شهر كرمانشاه در سال  در مصرف كنندگان مواد مخدر مراجعه كننده به مراكز درماني اعتياد عودبررسي علل  -

  )90شماره اول و دوم بهار و تابستان  –سال دوم ( فصلنامه علمي پژوهشي دانشكده پيراپزشكي كرمانشاه 

  ):چاپ شده درمجالت انگليسي(  ISIمقاالت  -

1- 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 stemcell  Reserch (IJHOSCR) July , 2010 

2- Coverage , Density and Completeness of sources used in Tehran Metropolitan area Cancer Registry : 

According to the Data of Esophageal Cancer 2003 – 2007 

  :نفر چهارم چاپ شده در 

Asian Pacific Journal of Cancer prevention vol 13, 2010 

  )نفر دوم: ( همكاري در فرايند منتخب  -

افزايش توانمنـدي درمـان و نسـخه نويسـي فـارغ      : پزشكي مطهري تحت عنواندانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه در چهارمين جشنواره آموزش  -

  )آموزش پزشك پاسخگو( مدل التحصيالن پزشكي عمومي از طريق آموزش در محل داروخانه

  :تاليف كتاب -

اپ توسـط معاونـت   چـ ( تحت عنوان ارتقاء مهـارت درمـان و داروشناسـي بـاليني در بيماريهـاي سـرپايي شـايع        ) گروه مولفين( مولف كتاب  -

  )1391تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه در سال 

  


