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 سوابق اجرايي:
 1400واحد توسعه تحقيقات باليني مرکز آموزشي درماني شهداي خليج فارس بوشهر در سال  عضو شوراي پژوهشي واحد

 به بعد 1399و  1395-96 شهداي خليج فارس بوشهر در سالمرکز آموزشي درماني توسعه تحقيقات باليني  واحد مشاوره پژوهشي

 ه بعدب 1399پزشکي بوشهر در سال دانشگاه علوم عاونت پژوهشي مطرح هاي پژوهشي و پايان نامه  اورد

 1398-99پزشکي بوشهر در سال گروه پزشکي اجتماعي دانشکده پزشکي دانشگاه علوم  ت علمياغير هيعضو 

 1395در سال  رانيا ياجتماع يکنگره پزشک نياولعضو کميته اجرايي 

 1395همکاري با مرکز توسعه آموزش پزشکي دانشگاه علوم پزشکي بوشهر در سال 

 1385-86سرپرست مرکز بهداشتي درماني صاحب الزمان شهرستان بوشهر در سال 

 1384فت تير شهرستان بوشهر در سال پزشک مرکز بهداشتي درماني ه

 

 

 

 

 

 

 

 

 سال تدريس تحصيلي رشته عنوان درس مقطع تدريس مؤسسه محل تدريس

دانشگاه علوم پزشکی 
 بوشهر

دکترای حرفه 
 ای

سالمت دهان و 
 اجتماعی دندانپزشکی

 1395 دندانپزشکی

دانشگاه علوم پزشکی 
  بوشهر

دکترای حرفه 
 ای

سالمت دهان و 
 دندانپزشکی اجتماعی

 1398 دندانپزشکی

دانشگاه علوم پزشکی 
  بوشهر

دکترای حرفه 
کارشناسی  ای

 ارشد

کارورزی پزشکی 
 اجتماعی

 99-1398 پزشکی
1396 

دانشگاه علوم پزشکی 
 بوشهر

دکترای حرفه 
 ای

آموزی پزشکی کار
 اجتماعی

 99-1398 پزشکی
1396 

دانشگاه علوم پزشکی 
 بوشهر

گروه پزشکی 
اجتماعی 

 بوشهر

امور علمی و اجرایی 
مرتبط با راه اندازی 
 کلینیک پیشگیری

 1398 پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی 
 بوشهر

گروه پزشکی 
اجتماعی 

 بوشهر

امور علمی راه اندازی 
کارآزمایی مداخله ای 

 جمعیتمبتنی بر 

 1398 پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی 
 بوشهر

سیزدهمین 
 المپیاد علمی 

PHC   در حیطه
 مدیریت نظام سالمت

دانشجویان علوم 
 بوشهر پزشکی

1400 

دانشگاه علوم پزشکی 
 بوشهر

 1398 پزشکی کارگاه پروپوزال نویسی دستیاری
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 سوابق پژوهشي
 الف( کتب منتشر شده

 

 مجالت خارجيدر ( مقاالت منتشر شده 1-ب

ف
دي

ر
 

 محل نمايه شدن مجله سال چاپ نشريهنام  عنوان مقاله

1 The value of a simple method to 

decrease diagnostic errors in 

Turner syndrome: a case report 

Journal of Medical 

Case Reports 

2021 Scopus, PubMed, Embase, 

DOAJ  

 

 پژوهشي( -مجالت داخلي)علميدر ( مقاالت منتشر شده 2-ب
 محل نمايه شدن مجله سال چاپ مجلهنام  عنوان مقاله رديف

1 - - - - 

 

 و غيره هاي علميکنفرانسمقاالت ارائه شده در همايش، ج( 
 تاريخ نحوه ارائه  محل برگزاري نام همايش، کنفرانس عنوان مقاله رديف

 ری: نقطه خط در مسیاستیمهارت نوشتن اسناد س 1
 آموزش پاسخگو و ترجمان دانش پژوهش

 یکپزش ومعل یکشورش یاهم نیدهمهج
یآموزش وارهنجش و  

دانشگاه علوم 
 تهران پزشکی

 1396 پوستر

کنید؟ در کارآزمایی بالینی کدام رویکرد را انتخاب می 2
 تحلیل کوواریانس یا مقدار اختالف از پایه

تازه های علوم همایش دهمین 
 بهداشتی

دانشگاه علوم 
شهید پزشکی 

 بهشتی

 1396 پوستر

بررسی کیفیت زندگی و توانایی انجام فعالیت های  3
ن سکته مغزی شهرستان بوشهر روزانه در بیمارا  

دومین کنگره پزشکی اجتماعی، 
و  رییشگیو چشم انداز پ شرفتیپ

ریواگ ریهای غ مارییکنترل ب  

 یانجمن علم
 یپزشک

 رانیا یاجتماع
 در شهر تهران

 1397 پوستر

بررسی ساخت یک نظریه برنامه واقع گرا برای  4
  مداخالت پیچیده خودمراقبتی

ارمین جشنواره هفتمین سمپوزیوم و چه
 ملی خودمراقبتی و آموزش بیمار

دانشگاه علوم 
 تهران پزشکی

 1398 پوستر

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سال چاپ شهر و کشور محل نشر ناشر نوع کار عنوان کتاب

- - - - - 
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 هاي تحقيقاتي تصويب شده( پروژهد
 

وضعيت  نوع همکاري مجري اصلي عنوان طرح رديف

 فعلي طرح

 سال اجرا

در 

حال 

 اجرا

 

پايان 

 يافته

 یدندانپزشک کینیمراجعه کننده به کل مارانیلثه در ب لیو علل تحل وعیش یبررس 1
 1399-1400بوشهر در سال  یدانشگاه علوم پزشک

سامان محمد 
 زاده

 1400 *  مشاور اول

سال  17تا  7 تیدر جمع یو سن دندان یسن اسکلت ،یمیارتباط سن تقو یبررس 2
 1399در شهر بوشهر در سال  یخصوص یولوژیراد کینیکل کیمراجعه کننده به 

دکتر سحر 
دکتر و  پورحداد

 اینرگس آر

   مشاور اول
 

* 

1400 

شهر بوشهر در مورد سوء  ینگرش و عملکرد دندانپزشکان عموم ،یآگاه یبررس 3
 1399-1400رفتار با کودکان در سال 

 
 جوکار مایس

 *  مشاور اول
1400 

بررسی دیدگاه دندانپزشکان دارای مطب و دانشجویان ترم آخر دانشکده  4
دندانپزشکی بوشهراز اولویت های آموزش مدیریت مطب دندانپزشکی در سال 

 1400-99تحصیلی 

محمد 
آخوندزاده 

 حقیقی

 * مشاور اول 
 1400 

 یهامپلنتیاطراف ا یبقا و سالمت بافت ها زانیم یوگرافیو راد یکینیکل یابیارز 5
شهر بوشهر در فاصله  مارانیشده در ب یبارگذار CSM Bone Levelیدندان

 از آنها یمند تیرضا زانیو م 1397تا  1390 یسال ها

 *  مشاور اول یعمار بصر
1400 

 یرجراحینانومتر( به عنوان مکمل درمان غ 940) ودیدا زریل یکینیکل ریتاث یبررس 6
 مزمن تیودونتیپر مارانیب

 امان محمدس
 زاده

 1400 *  مشاور اول

توسط دندانپزشکان  شهیمورد استفاده در درمان ر یهامواد و روش یفراوان یبررس 7
 1400هر بوشهر در سال ش یعموم

رجس برقی ن
 ژادن

 1400 *  مشاور اول

دندانپزشکان  ییسرپا یدر کودکان در نسخه ها یزیتجو کیوتیب یآنت یبررس 8
 1399-1400 بوشهر در سال

محمد 
آخوندزاده 

 یقیحق
 

 1400  * مشاور اول

بر استحکام باند  %25/5 تیپوکلریه میو سد %2 نیدیاثر کلر هگز سهیمقا 9
 G_Premio نگیباند یزکششیر

   مشاور اول انیفاضل سهینف

* 

1400 

سال طی انجام پروسیجورهای  12مدیریت درد و دیسترس در کودکان زیر  10
در بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکیِ شهدای خلیج تشخیصی و درمانی  

 1400فارس بوشهر ظرف سال 

 * مشاور اول  گیسو حاتمی
 1400 
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بستری در  19بررسی شیوع کاهش حس بویایی در بیماران مبتال به کووید 11
 1400بیمارستان خلیج فارس بوشهر در سال 

 * مشاور اول  اله کرم اخالقی
 1400 

بررسی اپیدمیولوژیک استئوپروز و استئوپنی دربیماران تاالسمی مراجعه کننده به  12
 1400-1399بخش تاالسمی شهر بوشهر سال 

سیده طاهره  
 موسوی

 * مشاور اول 
 1400 

بررسی اپیدمیولوژیک کودکان دیابتی مراجعه کننده به کلینیک فوق تخصصی غدد  13
 1399تا 1393هر طی سال های کودکان استان بوش

سیده طاهره  
 موسوی

 * مشاور اول 
 1400 

-COVIDتاثیر روانشناختی استرس فوری و پایدار در برابر شیوع بیماری عفونی   14

بر کارکنان مراقبت های بهداشتی درمرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس  19
 بوشهر

  *  مجری  جمیله کیانی
1399 

بیمارستان   covid-19بررسی یافته های بالینی و اپیدمیولوژیک کارکنان مبتال به  15
 1399شهدای خلیج فارس بوشهردر سال 

 *  مجری  جمیله کیانی
1399 

مراجعه کننده به بیمارستان شهدای خلیج  19-ایجاد بیوبانک بیماران مبتال به کووید 16
 1399فارس بوشهر در سال 

 *   مجری جمیله کیانی
1399 

ادغام تکنیک های یادگیری ماشین  و یادگیری گروهی  برای شناسایی عوامل خطر  17
و تشخیص عود  مجدد سرطان سینه  در زنان مراجعه کننده به بیمارستان شهدای 

 1399-1393خلیج فارس بوشهر در سال های 

 * مجری  ندا سادات بویر
 1400 

بررسی حرفه ای گری دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در   18
 1400سال تحصیلی 

سید عمار 
 بصری

 *  مشاور اول 
1400 

بررسی تنوع موقعیت سه بعدی منتال فورامن در توموگرافی کامپیوتری با باریکه  19
وصی در شهر مخروطی در بیماران مراجعه کننده به یک مرکز رادیولوژی خص

 1390-1399بوشهر در سالهای 

علیرضا 
 باسردوئی

 *  مشاور اول 
1400 

مقایسه اثر روش رنگ آمیزی غوطه وری و رنگ آمیزی با برس در رنگ نهایی  20
 روکش زیرکونیا در محیط آزمایشگاهی

 * مشاور اول  مینا صداقت
 1400 

آگاهی دندانپزشکان عمومی شهر بوشهر در تجویز آنتی بیوتیک ها در بررسی میزان  21
 1400-1399سال 

 *  مشاور دوم  مینا صداقت
1400 

بررسی شیوع پسودوموناس ائروژینوزا  مقاوم به ماده ضدعفونی کننده از پوآرهای  22
دانشگاه علوم پزشکی آب و هوای یونیت های دندانپزشکی در کلینیک دندانپزشکی  

 1400بوشهر در سال  

 *  مشاور اول  میالد پروین
1400 

بررسی عرض بایگونیال در بیماران با شکستگی مندیبل بعد از جراحی باز و  23
  1396تا  1394فیکساسیون داخلی مراجعه کننده به بیمارستان رجایی شیراز از سال 

 *  مشاور دوم  محمد قاسمی
1399 
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بررسی آگاهی و عملکرد دندانپزشکان شهر بوشهر نسبت به رعایت اصول حفاظتی  24
 1399-1400اشعه در سال 

 *  مشاور اول  محمد قاسمی
1400 

در میزان درک درد حین تزریق بالک   NOPمقایسه دو طرح سرسوزن متداول و  25
 سال  8تا   6عصب اینفریور الوئوالر در کودکان 

 *  مشاور اول  سیما جوکار
1399 

بررسی اثرات استفاده از ژل فوم آغشته به دگزامتازون و تزریق موضعی دگزامتازون  26
در کاهش عوارض پس از جراحی دندان مولر سوم نهفته در بیماران مراجعه کننده 

 به کلینیک دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 *  مشاور اول  میالد پروین
1399 

مقایسه اثر تزریق موضعی دگزامتازون با شستشوی ساکت دندان کشیده شده توسط  27
 دگزامتازون در کاهش درد بعد از جراحی دندان مولرسوم نهفته فک پایین

 *  مشاور اول  میالد پروین
1399 

می عسل ، آلوئه ورا ، روغن الوندر و مطالعه کلینیکال و هیستوپاتولوژیک تاثیر ترمی 28
 پماد سیلورسولفادیازین بر زخم سوختگی درجه دوم در مدل خرگوش

سیدمهدی 
 حسینی

 *  مشاور اول 
1399 

ساله  7تا  6بررسی میزان آگاهی والدین از وضعیت بهداشت دهان و دندان کودکان  29
-1398ن در شهر بوشهر در سال مراجعه کننده به کلینیک های دندانپزشکی کودکا

1399 

محمد 
آخوندزاده 

 حقیقی

 *  مشاور اول 
1399 

ارزش تشخیصی کمکی نسبت پهنای توزیع سلولهای قرمز به پالکت در تشخیص  30
و پیگیری  مجرای شریانی باز در نوزادان نارس بستری در بیمارستان خلیج فارس 

 14001399-در سال 

روح اله 
 عادلیان

 *  مشاور دوم
1400 

ارزیابی پاسخگویی نظام سالمت در اورژانس بیمارستانهای دانشگاهی شهر بوشهر   31
 1399از دیدگاه مراجعین در سال 

 *  مشاور اول  نیلوفر معتمد
1400 

ارزیابی سطح  و توزیع پاسخگویی نظام سالمت در مراکز خدمات جامع سالمت  32
 1396دیدگاه مراجعین در سال شهری بوشهر از 

مجری/  نیلوفر معتمد
 دانشجو

 
 *ر

1396 
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 عضويت در انجمن ها و مجامع علمي
 

 
 

 ي علميهاکنفرانسو  هاشيهماشرکت در 
 برگزاري تاريخ محل برگزاري کنفرانسهمايش و عنوان  رديف

اولین کنگره پزشکی اجتماعی، پیشرفت و چشم انداز پیشگیری و کنترل  1
 بیماری های غیر واگیر

ی تهراندانشگاه علوم پزشک  1395 

دومین کنگره پزشکی اجتماعی، پیشرفت و چشم انداز پیشگیری و کنترل  2
 بیماری های غیر واگیر

 1397 هرانی تدانشگاه علوم پزشک

 هجدهمین همایش کشوری علوم پزشکی و جشنواره آموزشی 3

 
 1396 ایرانی دانشگاه علوم پزشک

همایش کشوری علوم پزشکی و جشنواره آموزشی نیکمیو  ستیب 4  

 
 1399 مجازی

 1398 ی تهراندانشگاه علوم پزشک هفتمین سمپوزیوم و چهارمین جشنواره ملی خودمراقبتی و آموزش بیمار 5

 1396 شهید بهشتیی دانشگاه علوم پزشک دهمین همایش تازه های علوم بهداشتی 6

بر شواهد یسالمت مبتن یالملل نیکنگره ب نیپنجم 7  1395 زیتبر یدانشگاه علوم پزشک 

رازیسالمت همراه ش یالملل نیکنگره ب نیسوم 8  1397 یرازش یدانشگاه علوم پزشک 

 

 ساير:
 داوري مقاالت براي مجالت زير:  -الف

 علمی پژوهشی طب جنوب دوماهنامه 

 نشریه علمی پرستاری گروههای آسیب پذیر 
 

 افتخارات علمي:  -ب

 بورد تخصصي پزشکي اجتماعي 

 يدوره مجاز نيمشته معتبر يگواه Health MBA يبهشت ديشه يعلوم پزشک يجهاد دانشگاه  
 

  پيوتر:ميزان آشنايي با کام -ج
  آشنایی با مهارت هایICDL 
  لشام یکیالکترون یمحتوا دیتول ینرم افزارهابا آشنایی Camtasia  وSnagit  
 محاسبباتی  آشنایی با نرم افزار های Stata statistical Software, SPSS, PASS, G*Power statistical Software, 

Epi Info 
 

 ميزان تسلط در زبان انگليسي: -د
 آشنایی با زبان انگلیسی در سطح پیشرفته 

 
 

 مدت عضويت  محل فعاليت مجمع تنوع همکاري و سم نام مجمع
 لغايت از

 تاکنون 1395 هرانتدانشگاه علوم پزشکی  محتوا نیتدو تهیکم انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران
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