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 اطالعات شخصی و تماس: .1

 محمودی   غفارعلی:ینام و نام خانوادگ

 دانشیار:یعلم مرتبه

 drghmahmoudi@yahoo.com:شخصی لیمیا

 mahmoudi.gh@lums.ac.irایمیل آکادمیک:

 09166636948تلفن همراه:

 0663336147:محل کار فنتل

 1349/2/1تاریخ تولد:

 متاهلوضعیت تأهل:

 تحصیلی:سوابق  .2

 (:التحصیلی)رشته، دانشگاه، سال فارغدکترای عمومی 

  1376پزشکی حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی قزوین شهریور 

 (:مشاوراساتید راهنما، استاد )عنوان، دکترای عمومی نامه ایانپ

 مراجعه کننده به بیمارستان شهید رجایی  70-75بررسی شیوع توموربیضه طی 

 (:التحصیلی)رشته، دانشگاه، سال فارغی بالینی تخصص یدکتر

 1379تا 1376دانشگاه علوم پزشکی تهران سال مسمومیت ها ، تخصصی پزشکی قانونی و دکترای

 (:مشاوراساتید راهنما، استاد )عنوان، ی بالینی تخصص یدکترنامه ایانپ

 ارجاعی به سازمان پزشکی قانونی کل کشور  80-85بررسی علل مرگ و میر در زندانهای کشور طی  سال 

 :(التحصیلیفارغ)عنوان رشته، دانشگاه، سال ی بالینی تخصصفوق  یدکتر
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 98-97سال فلوشیب سم شناسی بالینی ومسمومیتها دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

 (:مشاوراساتید راهنما، استاد )عنوان، ی بالینی تخصصفوق  یدکترنامه ایانپ

وعوامل همراه آن در مقایسه با بیمارانی که  (up)بررسی فراوانی بیمارانیکه  غیرمدیریت شده لوله تراشه ی آنها خارج شده 

ماه در سال  6مسمومیت بیمارستان لقمان حکیم طی مدت  ICUمدیریت شده لوله تراشه ی آنها خارج شده در بخش 
1398 

 جوایز و افتخارات: .3

 1393 معاونت پزوهشی دانشگاه علوم پزشکی استاد نمونه سال 

 1387 پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور تقدیر نامه حامی سالمت  کشوری

دومین همایش اساتید برگزیده دانشگاههای  تقدیر نامه

 علوم پزشکی کشور 

 1387 دکتر لنگرانی وزیر محترم بهداشت

تقدیر و تشکر  از تالش و زحمات جنابعالی در ستاد اجرایی 

 دومین دوره انتخابات سازمان نظام پرستاری

 1385 علویان معاونت سالمت وزارت بهداشتسید موید 

فعالیت در راه اندازی بیمارستان صحرایی بسیج جامعه 

 پزشکی  

سرتیپ دوم پاسدار محمد شاهرخی و اردشیر سیخ 

 آزادی

1390 

دکتر محمد تقی حلی ساز  رئیس مرکز پزشکی حج و  نمایندگی مرکز پزشکی حج و زیارت  

 زیارت

1388 

همکاری در خصوص سانحه سقوط تقدیر نامه جهت 

 هواپیمایی مسیر تهران ـ خرم آباد

 1380 الهیار ملکشاهی رئیس کل دادگستری استان لرستان

 1386 دکتر صدر ریاست سازمان نظام پزشکی  لوح تقدیر بعلت پزشک نمونه کشوری 

 

 

 1386 دانشگاهدکتر شمس خرم آبادی رئیس  بعلت نقش در راه اندازی جراحی قلب باز

 8913 بابک هادیان دبیر آموزش مداوم دانشگاه فعالیت در برنامه آموزشی

 8713 دکتر شمس رئیس دانشگاه تقدیر نامه به عنوان استاد نمونه جشنواره مطهری
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 8313 محمد رضا وفایی نسب معاونت درمان دانشگاه   بعلت انجام ارزشیابی بیمارستانی  تقدیر و تشکر

برگزیده شده دانشگاه بعنوان رتبه برتر کنترل عفونت 

 بیمارستانی

 8813 دکتر شمس رئیس دانشگاه

 8413 دکتر ایرج عبدی ریاست بیمارستان خدمات برتر به عنوان ریاست اورژانس شهدای عشایر   

 1384 دانشگاه  معاونت درمان بیمارستانهاتقدیر نامه جهت ارزشیابی 

تقدیر نامه جهت برگزاری نخستین همایش سراسری 

 جامعه سالم

 8713 دکتر شمس بعلت عضو هئیت رئیسه همایش  

 8613 رئیس دانشگاه  دکتر شمس خرم آبادی بعلت خدمات به مادران باردار تقدیر و تشکر

علمی ( بعلت تقدیر نامه ویژه مدرسین ) اعضاء هئیت 

 نقش فعال در آموزش مداوم

 1386 معاونت آموزشی دانشگاه  دکتر بهرام دلفان

 
 

 

 سوابق علمی: .4

 :های(استادیاری )دانشکده، دانشگاه، در طول سال

 1394لغایت  1384دانشگاه علوم پزشکی لرستان 

 :های(دانشیاری )دانشکده، دانشگاه، در طول سال

 تا کنون 1394لرستان دانشگاه علوم پزشکی 

 :های(استادی )دانشکده، دانشگاه، در طول سال

 

 سوابق اجرایی و مدیریتی:-5

   1384لغایت  1383مسئول و سرپرست علمی اورژانس شهدای عشایر -1 

 1385لغایت  1384دانشگاه علوم پزشکی لرستان مسئول مرکز توسعه و مطالعات پزشکی -2

 1388الی   1385 دانشگاه علوم پزشکی لرستان معاونت درمان -3

 1394- 1388سرپرست بیمارستان اعصاب و روان امام رضا)ع (  -4
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 1397لغایت فروردین   1394 خرم آباد سرپرست بیمارستان شهدای عشایر -5

 1399سرپرست دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان از -6

 سوابق تدریس:-6

 84دانشکده پزشکی ودندانپزشکی از سال   ،اخالق پزشکی تدریس -1

 83پزشکی قانونی ومسمومیت ،دانشکده پزشکی ازسال تدریس -2            

 راند وآموزش  بالینی مسمومیتها، برای دانشجویان پزشکی ورزدنت های داخلی-3           

 پرستاری وپیراپزشکیتدریس پزشکی قانونی واخالق پزشکی دانشکده -4         

 مسمومیت هاو مراقبت در بخش ویژه،برای دانشجویان ارشد پرستاری مراقبت ویژه راند وتدریس-5        

 

 

 وحرفه ایسوابق بالینی:-7

 سوابق حرفه ای محل خدمت تاریخ خدمت

 مشاوره پزشکی قانونی  سازمان پزشکی قانونی 95تا 80از سال 

 پزشک معتمد دانشگاه  لرستاندانشگاه علوم پزشکی  95تا 86از سال 

 مسئول تیم ارزشیابی بیمارستانهای استان لرستان دانشگاه علوم پزشکی 84تا  83از سال 

 رئیس کمیسیون نظام وظیفه  سازمان نظام وظیفه نیروی انتظامی 88تا  86از سال 

 

انتظامی نظام پزشکی عضو هیئت عالی  سازمان نظام پزشکی 92تا 86ازسال

 استان

 عضو کمیته پدافندغیرعامل دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی لرستان 96لغایت85ازسال

عضو کمیته کاهش مرگ ومیر ماردران  دانشگاه علوم پزشکی لرستان 91تا 85ار سال

 دانشگاه

 

 شورای کمیته اخالق در پژوهش  دانشگاه علوم پزشکی لرستان 96تا86ازسال
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 شورای تمدید قرارداد اعضاء هئیت  دانشگاه علوم پزشکی لرستان 92تا88از

 علمی 

 

شورای پژوهش در آموزش مرکز مطالعات و  دانشگاه علوم پزشکی لرستان 96تا88از

 توسعه آموزش پزشکی 

 

عضو هئیت بدوی رسیدگی به تخلفات  دانشگاه علوم پزشکی لرستان 96تا88از

 اعضای هئیت علمی 

 

 عضو  شورای آموزش مداوم  دانشگاه علوم پزشکی لرستان 97ا88از 

 

 

  

  زمینه تحقیقاتی:-8

 مسمومین وسم شناسی بالینی -1

 مراقبت های ویژه و اورژانسی -2

 اخالق پزشکی بالینی -3

 گیاه سمی وگیاهان دارویی -4

 پزشکی قانونی -5

 ها:گرنت-9
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 ومشاورعلمی:هانامهاستاد راهنمای پایان-10

 

تاريخ 

 دفاع

سمت درپايان 

 نامه

دوره 

 تخصصی

 عنوان پايان نامه نام دانشجو

ف
ردي

 

دفاع 

 شده

دکترای  مشاور علمی 

 عمومی

بررسی تغییرات گازهای خونی در بیماران بستری شده بعلت  نوايی

 مسمومیت در بیمارستان شهدای عشاير 

1 

دفاع 

 شده

دکترای  استاد راهنما

 عمومی

بررسی اپیدمیولوژيک موارد مسمومیت با مواد مخدر در  موحدی

  85 – 84بیماران بستری شده در بیمارستان عشاير 

2 

دفاع 

 شده 

فوق  استاد راهنما 

لیسانس 

 حقوق 

بررسی تحمل کیفر محکومین به شالق يا حبس اجرا شده به  عیدی 

 پزشکی قانونی 

3 

دفاع 

 شده

دکترای  استاد راهنما

 عمومی

مرجان نور 

 بخش

تعیین بار اقتصادی موارد فوت ناشی از حوادت رانندگی استان 

  86لرستان طی سال 

4 

دفاع 

 شده 

پزشکی  مشاور  علمی 

 عمومی 

سارا 

 بهبهانی 

بررسی علل درخواست سقط در مراجعین پزشکی قانونی 

  1387و  1386شهرستان خرم آباد طی سال 

5 

دفاع 

 شده

پزشکی  استاد راهنما 

 عمومی 

سیما خیاط 

 پیشه 

تعیین علل مرگ و میر در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان 

  1390شهدای عشاير خرم آباد در سال 

6  

دفاع 

 شده

پزشکی  مشاور علمی

 عمومی

دکتر 

 حسینی

بررسی نگرش اعضای هئیت علمی بالینی نسبت به رعايت 

 حقوق بیمار 

7 
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 مقاالت:-12

 انگلیسی:مقاالت 

 

    

2007, Volume1 

Issue3, Pages4-5 

Iranian Journal Of 

Toxicology 

First author 

 

1-The study of poisoning with 

mushroom and toxic plants ( Tattore 

and Ricinus Communis) incidence in 

patients who admitted in shohadaie 

Ashaier and Madani hospitals the 

spring and summer of 2007 

2008, Volume2 

Issue14 

Iranian Journal Of 

Toxicology 

 

First author 

 

2-Epidemiological study on poisoned 

patients who were admitted in the 

ICU ward of Shohadaie Ashaier and 

Tamin – e – Ejtemaii . hospitals of 

khoram Abad,Iran from Oct 2006 

until Oct 2007 

2008 ,Volume3 

Issue7 

Pages775-778 

Research Journal of 

Biological Sciences 

First author 

 

3-Analysis of Organophosphosphates 

Intoxicated Cases Treated at 

khorramabad and sari,Iran 

2011,Volume6 

Issue8 

Research Journal of 

Biological Sciences 

First author 

 

4-methanol Poisoning: Evaluation of 

28 Patients in a 6 Months Period 

2013,Volume7 

Issue22 

Pages915-920 

Iranian Journal of 

Toxicology 

First author 

 

5-Prevalence of clinical 

manifestations of poisoning in 

children admitted to hospitals of 

Khorramabad in2011 

2015,Volume65 

Issue6 

Pages623-625 

Journal of the Pakistan 

Medical Association 

First author 

 
6-The reasons for using and not 

using alternative medicine in 

Khorramabad women, west of Iran 

2015, Volume8 

Pages65 

International medical 

case reports journal 

First author 

 
7-N-acetylcysteine overdose after 

acetaminophen poisoning 

2015, Volume7 

Issue1-2 

Pages60 

Addiction & health Corresponding author 

نفره( 6)  
8-Post-operative analgesia in opioid 

dependent patients: comparison of 

intravenous morphine and sublingual 

buprenorphine 

2015.Volume3 

Issue3 

Pages50-52 

Journal of Case 

Reports 

Second author 9-Colchicine toxicity in a suicidal 

attempt: considering mental health of 

patients’ relatives 

2016,Volume9 

Issue4 

Pages3438-3448 

Journal of Chemical 

and Pharmaceutical 

Sciences 

6th author 10-Curcuma longa: A review of 

therapeutic effects in traditional and 

modern medical references 

2016, Volume10 

Issue8 

Pages27-31 

Journal of Global 

Pharma Technology 

First author 

 
11-Evaluation of medical error status 

in various wards of Shohadaye 

Ashayer Hospital, Khorramabad, 

Iran 

http://journals.lums.ac.ir/index.php/articles/article/view/773
http://journals.lums.ac.ir/index.php/articles/article/view/773
http://journals.lums.ac.ir/index.php/articles/article/view/773
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4354467/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4354467/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4530195/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4530195/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4530195/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4530195/
https://www.researchgate.net/profile/Vahid_Ziaee/publication/280902881_Colchicine_toxicity_in_a_suicidal_attempt_attention_to_patients'_relatives'_psychological_health/links/55cc645408aeb975674c89be.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Vahid_Ziaee/publication/280902881_Colchicine_toxicity_in_a_suicidal_attempt_attention_to_patients'_relatives'_psychological_health/links/55cc645408aeb975674c89be.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Vahid_Ziaee/publication/280902881_Colchicine_toxicity_in_a_suicidal_attempt_attention_to_patients'_relatives'_psychological_health/links/55cc645408aeb975674c89be.pdf
http://eprints.skums.ac.ir/1072/
http://eprints.skums.ac.ir/1072/
http://eprints.skums.ac.ir/1072/
http://eprints.skums.ac.ir/1048/
http://eprints.skums.ac.ir/1048/
http://eprints.skums.ac.ir/1048/
http://eprints.skums.ac.ir/1048/
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2016, Volume8 

Issue11 

Pages 17-20 

J Global Pharma 

Technol 

First author 

 
12-Medicinal plants with anti-

poisoning toxicity of carbon 

tetrachloride: An overview of the 

most important medicinal plants 

native to Iran with anticarbon 

tetrachloride toxicity 

2016, Volume8 

Issue11 

Pages 12-16 

Journal of Global 

Pharma Technology 

First author 

 
13-A review on the most important 

medicinal herbs native to Iran with 

anti-acetaminophen toxicity 

2016, Volume21 

Issue3 

Pages 179-188 

The IIOAB Journal–

Institute of Integrative 

Omics and Applied 

Biotechnology Journal 

Corresponding author 14-Psychological autopsy of suicide 

completers in Lorestan Province: A 

cross-sectional study 

2017, Volume8 

Issue1 

International Journal 

of Current 

Pharmaceutical 

Review and Research 

Corresponding author  15-Evaluation of Respect for 

Patient's Rights from the Viewpoint 

of Hospitalized Surgical Patinents in 

Shohada Ashayer Hospital of 

Khorramabad City, Iran in 2015-

2016 

2017,Volume6 

Issue2 

Pages114-116 

Journal of 

Nephropharmacology 

Corresponding author  16-A rare snake bite in a child and its 

treatment process with regards to 

renal function 

2019,Volume13 

Issue2 

EurAsian Journal of 

BioSciences 

First author 

 
17-A review of experiences and 

views of hospitalized patients about 

how bad news was delivered to them 

in hospitals in Khorramabad, 

Western of Iran, in 2016. 

2020,Volume13 

Issue3 

Pages1565-1569 

Research Journal of 

Pharmacy and 

Technology 

Corresponding author 18-A Review of medicinal plants 

used for snakebites and scorpion 

stings in Iran: A systematic review 

2020, Vol 14, No 

3, p 206-211 

Iranian Journal of 

Kidney Diseases 

 

Third aouthor 19-The Application of Urinary 

NGAL Measurement for Early 

Detection of AKI in Hospitalized 

Patients with Poisoning 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pdfs.semanticscholar.org/8f5f/b7f683710430c9aa41c3d4f46950af430696.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/8f5f/b7f683710430c9aa41c3d4f46950af430696.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/8f5f/b7f683710430c9aa41c3d4f46950af430696.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/8f5f/b7f683710430c9aa41c3d4f46950af430696.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/8f5f/b7f683710430c9aa41c3d4f46950af430696.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/8f5f/b7f683710430c9aa41c3d4f46950af430696.pdf
http://eprints.skums.ac.ir/985/
http://eprints.skums.ac.ir/985/
http://eprints.skums.ac.ir/985/
http://eprints.lums.ac.ir/641/
http://eprints.lums.ac.ir/641/
http://eprints.lums.ac.ir/641/
http://jnephropharmacology.com/Abstract/npj-20170606182549
http://jnephropharmacology.com/Abstract/npj-20170606182549
http://jnephropharmacology.com/Abstract/npj-20170606182549
http://www.ejobios.org/download/a-review-of-experiences-and-views-of-hospitalized-patients-about-how-bad-news-was-delivered-to-them-7239.pdf
http://www.ejobios.org/download/a-review-of-experiences-and-views-of-hospitalized-patients-about-how-bad-news-was-delivered-to-them-7239.pdf
http://www.ejobios.org/download/a-review-of-experiences-and-views-of-hospitalized-patients-about-how-bad-news-was-delivered-to-them-7239.pdf
http://www.ejobios.org/download/a-review-of-experiences-and-views-of-hospitalized-patients-about-how-bad-news-was-delivered-to-them-7239.pdf
http://www.ejobios.org/download/a-review-of-experiences-and-views-of-hospitalized-patients-about-how-bad-news-was-delivered-to-them-7239.pdf
http://www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:rjpt&volume=13&issue=3&article=088
http://www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:rjpt&volume=13&issue=3&article=088
http://www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:rjpt&volume=13&issue=3&article=088
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 فارسی: مقاالت

 رديف عنوان مقاله نويسندگان نام نشريه شماره مجله

 29شماره  9دوره 
  1382بهار 

مجله علمی 
 پزشکی قانونی 

لغايت  80بررسی علل مرگ و مير در زندانهای کشور از سال  نفر دوم
85 

1 

 1دوره دهم شماره 
  87بهار 

 

 يافته 

 

 نفر اول 

 )دو نفره ( 

بررسي اپيدميولوژيک موارد مسموميت با سموم حشره کش 
ارگانوکلره( در بيماران بستري شده در )ارگانوفسفره و 

 85بيمارستان شهداي عشاير خرم آباد در شش ماه اول سال  

 

2 

 5دوره يازدهم شماره 
  88زمستان 

شناسايي برخي گونه هاي قارچ هاي ماكروسكوپي دارويي و  نفر پنجم  يافته
 سمي شهرستان خرم آباد

3 

 2دوره نهم شماره 
  88تابستان 

 نفر سوم  يافته 

 نفر( 5)

بررسي ويژگيهاي فردي ، خانوادگي ، رواني و سوء مصرف 
خودكشي در بيمارستان شهداي  مواد در بيماران بستري با

 1383عشاير سال 

4 

 3دوره هشتم شماره 
 88تايستان 

 نفر سوم  پايش 

 )سه نفره ( 

سواري و هزينه هاي بيمارستاني آن در وضعيت تصادفات موتور 
 خرم آباد مراجعان بيمارستان شهداي

5 

 10شماره  6دوره 
 92بهار ـ تابستان 

مجله توسعه 
آموزش در علوم 

 پزشکی

 نفر اول

 )سه نفره (

نظر کارآموزان و کارورزان رشته پزشکی دانشگاه علوم 
پزشکی لرستان نسبت به جنبه های رفتار حرفه ای اساتيد در 

  88گروههای آموزشی ماژور در سال 

6 

دوره پانزدهم شماره 
 92بهار  1

 نفردوم  مجله يافته

 نفره ( 6)

بررسی شکايات بيماران از پزشکان و دندانپزشکان در مراجعه 
  87-90ان به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی از سال کنندگ

7 

دوره پانزدهم شماره 
 92بهار  1

 نفر اول مجله يافته 

 نفره( 4)

لغايت  86بررسی مرگ و مير ناشی از مسموميت ها طی سال 
 بيماران بستری در بيمارستان شهدای عشاير خرم آباد  90

8 

 - ۱ شماره ،۱۷ دوره
 (۲-۱۳۹۴ ) 

پيمان آسترکی،  مجله يافته
غفارعلی 
محمودی، 

خاطره عنبری، 
 نيلوفر حسينی،

 بيماران ديدگاه از بيمار حقوق منشور رعايت ميزان بررسی
 سال در آباد عشايرخرم شهدای بيمارستان در شده بستری
۱۳۹۲ 

9 

 - ۱ شماره ،۱۷ دوره
 (۲-۱۳۹۴ ) 

غفارعلی  مجله يافته
محمودی، حسن 

نورمحمدی، 
يونس 

عزيزپورفرد، 
 علی فرهادی،

 تشخيص با بيماران نظر از مخدر مواد به گرايش علل بررسی
 هایبيمارستان به کننده مراجعه اعتياد و مخدر مواد مسموميت
 آبادخرم شهر آموزشی

10 

http://yafte.lums.ac.ir/article-1-1841-fa.html&sw=%D8%BA%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C
http://yafte.lums.ac.ir/article-1-1841-fa.html&sw=%D8%BA%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C
http://yafte.lums.ac.ir/article-1-1841-fa.html&sw=%D8%BA%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C
http://yafte.lums.ac.ir/article-1-1846-fa.html&sw=%D8%BA%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C
http://yafte.lums.ac.ir/article-1-1846-fa.html&sw=%D8%BA%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C
http://yafte.lums.ac.ir/article-1-1846-fa.html&sw=%D8%BA%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C
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 - ۲ شماره ،۱۷ دوره
 (۶-۱۳۹۴ ) 

پيمان آسترکی،  يافته
غفارعلی 
محمودی، 

خاطره عنبری، 
بهزاد محمد 
سوری، ليال 

 دوستی،

 در یدرمان نيجن سقط یتقاضا دييتأ عدم و دييتأ موارد یبررس
 ۱۳۹۲ سال در لرستان استان یقانون یپزشک نيمراجع

11 

 ، 1394 زييپا« 
 - کمي و ستيب دوره

 صفحه 10) 3 شماره
 (188 تا 179 از -

 یپزشکمجله 
 رانيا یقانون

 ترا؛يم صفا،
 غفار ،یمحمود

 ینجف ؛یعل
 ون؛يکتا زاده،
 قاسم

 ،یبروجرد
 یخدام فاطمه؛

 ديحم شته،يو
 رضا؛

 ديکاند مارانيب در گر مداخله عوامل و یشناخت روان یها جنبه
 حيمس دکتر مارستانيب به کننده مراجعه قلب و هير ونديپ

 یدانشور

12 

 رانيا یقانون یپزشک
 و 1392 زمستان« 

 دوره ،1393 بهار
 و 4 شماره - نوزدهم

 از - صفحه 8) 1
 (358 تا 351

 یپزشکمجله 
 رانيا یقانون

 غفار ،یمحمود
 ،یآسترک ؛یعل
 مان؛يپ
 ،یخاونديک

 ،یديمج ستار؛
 یدوست سا؛يپر

 د؛يسع نژاد،
 ال؛يل ،یدوست

 ،یاحد

 ارتکاب هنگام در ،یمدع افراد در یآن جنون وجود زانيم یبررس
 یروانپزشک ونيسيکم به یارجاع یها پرونده در یفريک ميجرا

 85 - 89 یها سال یط الميا و لرستان یها استان یقانون

13 

    14 

    15 

 

 :)تألیف، ترجمه، گردآوری( هاکتاب-13

 

 

 :)سخنرانی، پوستر( المللیی ملی و بینهاها و همایشکنگرهمقاالت ارائه شده در -14
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دعوت یا 

 ماموریت

محل  موضوع بحث مجمع تاریخ عنوان سمینار

 برگزاری

اسامی همکاران به 

ترتیب )شامل نام 

 متقاضی(

دومین پیشگیری از  دعوت

 خطاهای پزشکی

اشتباهات موجود در اداره  1386 27و26

نوزادان نارس و کم وزن 

بستری گردیده در بخش های 

بیمارستان  ----نوزادان و 

 مدنی خرم آباد

 وحید الماسی د ع پ ل 

 غفارعلی محمودی

اولین همایش  دعوت

خطاهای پیشگیری از 

 پزشکی

 29و28

 1384اردیبهشت

بررسی موارد قصور در صدور 

 یک گواهی و چگونگی از آن

 غفارعلی محمودی د ع پ ل 

پیشگیری از آسیبها و  دعوت

 ارتقا ایمنی در حوادث

میزان شیوع مسمومیت با  

قارچ های سمی در مراجعه 

کنندگان به بیمارستان های 

 شهدای عشایر و شهید مدنی

 غفارعلی محمودی د ع پ ل 

سمینار انطباق خدمات  دعوت

با موازین شرع مقدس 

 اسالم

1اردیبهشت22و21

390 

بررسی مواجهه دانشجویان 

پزشکی با جنبه های مختلف 

 رفتار اخالق حرفه ای

 غفارعلی محمودی د ع پ ل 

 علیرضا آذرگون

 فریبا اصغری

سومین سمینار  دعوت

پیشگیری از خطاهای 

 پزشکی

اردیبهشت  31و30

1388 

بررسی خطاهای درمانی 

مادران فوت شده در 

 بیمارستان های استان

 غفارعلی محمودی د ع پ ل 

 پاکدل

دوازدهمین کنگره سم  دعوت

 شناسی ایران

 17و15

 2013  

Prevalence of clinical 

manife stations 

poisoning children 

admitted 

 محمودیغفارعلی  د ع پ ل 

 خاطره عنبری
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 :)تدریس، شرکت( هاکارگاه-15

 عنوان کارگاه  مدت کارگاه  سال 

 کارگاه  معرفت افزایی تفکرات سیاسی سه دهه اخیر ساعت 5 15/9/89

 کارگاه معرفت ارزیابی با موضوع تربیت اسالمی   ساعت 5 15/9/89

 دوره آموزشی مثبت اندیشی    یک روز 13/8/86

 کارگاه معرفت افزایی با موضوع احکام پزشکی   ساعت 4به مدت  25/2/90

با موضوع علم و دین و آداب  کارگاه در طرح ضیافت اندیشه استادان ساعت 40به مدت  

 تعلیم و تربیت در اسالم 

 معرفت افزایی با موضوع تربیت اسالمی  ساعت  5  15/9/89

 کارگاه توجیهی سومین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی یک روز  22/3/90

 کارگاه آموزشی دانش پژوهی آموزش یک روز 27/1/90

شرکت در نشست علمی با عنوان معرفی در کارگاه کتابخانه دیجیتال و  یک روز 24/6/90

 Science Directی آشنایی با پایگاه اطالعات

نشت علمی رویکرد درمانی جدید در عرصه پزشکی ) سلول های  یک روز 21/6/90

 بنیادین(

 2کارگاه آموزشی روشهای تدریس  یک روز 25/10/89

 کارگاه آموزشی ارزیابی دانشجو و شیوه های طراحی سئوال   یک روز 20/9/89

 کارگاه توجیهی سومین المپیاد   یک روز 21/12/89

 کارگاه آموزش اخالق در پژوهش   یک روز 7/12/89

 کارگاه آموزشی روشهای تدریس   یک روز 13/8/89

 کارگاه آموزش روشهای نوین ارزیابی صالحیت بالینی   یک روز 7/12/89

 کارگاه آموزشی روشهای نوین ارزیابی دانشجو   یک روز 28/10/87

 کارگاه آموزشی اخالق در پژوهش   یک روز 14/12/87
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 کارگاه آشنایی با منابع الکترونیکی کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ایران یک روز 29/7/87

 کارگاه آموزشی اساتید مشاور ویژه دانشجویان دارای استعداد درخشان روزیک  25/9/85

   Wordکارگاه واژه پرداز  یک روز 13/11/84

 Power pointکارگاه  یک روز 14/10/84

7/4/84 

 

کارگاه آموزشی برنامه ریزی درس و تهیه طرح درس با رویکرد آموزش  یک روز

 بالینی  

 کارگاه روشهای آموزش بالینی   یک روز 16/3/84

18/9/92  

16/10/89 

 کارگاه ارزیابی دانشجویان و میز طرح سئوال  ساعت  6

 گواهینامه حضور در جشنواره پیشگیری از بتا تاالسمی ماژور   یک روز 21/2/87

شرکت در همایش روسای مراکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی  یک روز 31/3/86

 کشور  

 گواهینامه آموزش یکروزه شبکه علمی کشور   یک روز 28/7/86

 پزشکیشرکت در یازدهمین همایش مدیران و مسئوالن تجهیزات  یک روز 
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 26/9/82شرکت در کنفرانس عوارض ناخواسته دارویی    -

 26/7/82شرکت در سمینار اخالق پزشکی    -

  27/8/83تدریس در برنامه آموزش ضمن خدمت اختالالت اسید و باز    -

 18/9/83شرکت در کنگره هشتمین همایش سم شناسی و مسمومیتهای ایران    -

 15/4/83شرکت در اولین کنگره بین المللی پزشکی قانونی کشورهای اسالمی    -

 17/2/83شرکت در سمینار پزشکی قانونی    -

 4/5/83نی سمینار اطاله رسانی دارو و سموم  ایراد سخنرا  -

 18/7/83کارگاه آموزشی اصالح ساختار اقتصادی مدیریتی بیمارستان   -

 4/5/83شرکت سمینار اطالع رسانی دارو و سموم    -

 26/11/83ایراد سخنرانی همایش تجویز صحیح عوارض و تداخالت دارویی    -

  15/4/83شکی قانونی کشورهای اسالمی  شرکت در اولین کنگره بین المللی پز  -

 4/5/83ایراد سخنرانی کنفرانس مدیریت و درمان بیماریهای ناشی از رفتارهای مخاطره آمیز    -

 31/5/83شرکت در یک دوره کارگاه پیشگیری و درمان اعتیاد   -

 1383ایراد سخنرانی اورژانسهای داخلی ـ جراحی  -

 

 عنوان کارگاه  مدت کارگاه  سال 

 معرفت افزایی احکام پزشکی  ساعت  4 7/12/89

 کارگاه آموزشی اخالق در پژوهش  ساعت  14  21/11/89و  20

 ( 2کارگاه آموزشی روشهای تدریس ) ساعت  6 25/2/90

 دانش پژوهش آموزشی  ساعت 5 27/1/90

 روش های تدریس  ساعت  6 13/8/89

 کارگاه المپیاد علمی دانشجویان  ساعت  8 

 کارگاه توجیهی علمی المپیاد سوم  ساعت  8 23/3/89
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 24/9/84شرکت در کنفرانس های علمی   -

 24/9/84ایراد سخنرانی در کنفرانسهای علمی    -

  28/3/84شرکت در سمینار پیشگیری از خطاهای پزشکی   -

  28/4/84شرکت در کنفرانس مدیریت صحیح مسمومیتهای رایج پزشکی   -

 11/7/84تدریس در برنامه آموزش ضمن خدمت گزارش نویسی در خصوص مسائل قانونی در گزارش نویسی    -

 27/6/84شرکت در همایش سراسری پیشگیری از خطاهای پزشکی   -

 29/11/84ایراد سخنرانی در برنامه مدون یکروزه آموزش مداوم مسمومیتهای رایج ویژه پزشکان عمومی   -

 28/12/84ایراد سخنرانی در برنامه مدون یکروزه آموزش مداوم مسمومیتهای رایج ویژه پزشکان عمومی    -

 7/3/84مسمومیتهای رایج   سخنرانی دریراد ا -

 7/3/84اخالق پزشکی   سخنرانیایراد  -

 28/4/84کنفرانس مدیریت صحیح مسمومیتهای رایج در پزشکی    -

 28/4/84شرکت در کنفرانس مدیریت صحیح مسمومیتهای رایج در پزشکی  -

 28/4/84ی ایراد سخنرانی کنفرانس مدیریت صحیح مسمومیتهای رایج در پزشک  -

 24/11/84ایراد سخنرانی برنامه مدون آموزش مداوم ویژه پزشکان عمومی     -

 4/10/84ایراد سخنرانی کارگاه اصالح جریان مرگ بر اساس گواهی فوت یکسان    -

 23/3/84ایراد سخنرانی برنامه مدون آموزش مداوم ویژه پزشکان عمومی    -

 7/3/84داوم ویژه پزشکان عمومی   ایراد سخنرانی برنامه مدون آموزش م -

 7/8/84ایراد سخنرانی برنامه مدون آموزش مداوم ویژه پزشکان عمومی    -

  7/3/84ایراد سخنرانی برنامه مدون آموزش مداوم ویژه پزشکان عمومی     -

 1384ایراد سخنرانی مسمومیتها    -

  1384لوم دارویی ایران ایراد سخنرانی در سمینارها و کنگره ها انجمن متخصصین ع  -

 12/2/85شرکت برنامه مدون آموزش مداوم ویژه پزشکان عمومی    -

  4/5/85ایراد سخنرانی برنامه مدون آموزش ویژه داروسازان   -

 1/11/85ایراد سخنرانی در کارگاه منطقه ای اخالق در پژوهش   -
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 12/2/85  ایراد سخنرانی برنامه مدون آموزش مداوم ویژه پزشکان عمومی -

 1/11/85ایراد سخنرانی کارگاه آموزش اخالق در پژوهش  -

  24/8/85ایراد سخنرانی سمینار بالیای طبیعی و حوادث  -

  11/3/85ایراد سخنرانی برنامه مدون یکروزه آموزش مداوم مسمومیت های رایج   -

 9/3/85ایراد سخنرانی برنامه مدون آموزش مداوم ویژه پزشکان عمومی   -

 20/4/85ایراد سخنرانی کنفرانس مدیریت صحیح مسمومیتهای رایج در پزشکی   -

 4/12/85یمنی در حوادث ارائه سخنرانی پیشگیری از آسیب ها و ارتقاء ا  -

 20/4/85کنفرانس مدیریت صحیح مسمومیتهای رایج در پزشکی سخنرانی در-

 28/3/85ایراد سخنرانی برنامه مدون آموزش مداوم ویژه داروسازان  -

 10/2/85شرکت در برنامه مدون یکروزه آموزش مداوم  -

 24/8/85شرکت سمینار بالیای طبیعی و حوادث   -

 9/3/85برنامه مدون آموزش مداوم ویژه پزشکان عمومی شرکت   -

 15/1/85ایراد سخنرانی برنامه مدون آموزش مداوم ویژه پزشکان عمومی  -

  10/2/85ایراد سخنرانی برنامه مدون آموزش مداوم ویژه پزشکان عمومی  -

  14/12/85گواهینامه دوره آموزشی شورا و نظام پیشنهادات  -

 11/10/85ن آموزش مداوم ویژه پزشکان عمومی  شرکت برنامه مدو  -

  11/10/85ایراد سخنرانی برنامه مدون آموزش مداوم ویژه پزشکان عمومی    -

 25/10/85ایراد سخنرانی برنامه مدون آموزش مداوم ویژه دارو سازان    -

  7/5/85شرکت کارگاه اصالح جریان ثبت مرگ بر اساس گواهی فوت یکسان   -

 7/5/85خنرانی کارگاه اصالح جریان مرگ بر اساس گواهی فوت یکسان   ایراد س  -

  1385شرکت در سومین کنگره بین المللی بهداشت ، درمان ومدیریت بحران در حوادث غیر مترقبه -

 24/11/86ایراد سخنرانی در برنامه مدون آموزش مداوم   -

 17/3/86موم شرکت در سمینار اصول علمی و عملی برخورد با بیمار مس -
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  26/7/86شرکت برنامه مدون آموزش مداوم ویژه پزشکان عمومی   -

  17/2/86ایراد سخنرانی سمینار اصول علمی و عملی برخورد با بیمار مسموم   -

 26/7/86ایراد سخنرانی برنامه مدون آموزش مداوم ویژه پزشکان عمومی    -

 27/3/86ایراد سخنرانی سمینار ترک اعتیاد   -

  27/3/86ایراد سخنرانی مراقبت و پایش بیماریها   -

 20/3/86ایراد سخنرانی سمینار سوء مصرف مواد   -

 24/11/86ایراد سخنرانی در کنفرانسهای علمی برخورد با بیمار مسموم   -

  8/11/86ایراد سخنرانی در کارگاه آموزش اخالق در پژوهش    -

  8/11/86موزش اخالق در پژوهش  ایراد سخنرانی در کارگاه آ  -

 1/10/86ایراد سخنرانی برنامه مدون آموزش مداوم ویژه پزشکان عمومی   -

  5/3/86ایراد سخنرانی در کارگاه اخالق در پژوهش   -

 17/9/87ایراد سخنرانی در کارگاه اخالق در پژوهش  -

  14/12/87ایراد سخنرانی در کارگاه آموزشی اخالق در پژوهش    -

 5/12/87ایراد سخنرانی برنامه مدون دارو درمانی اختالالت کلیه و مجاری ادراری   -

 20/11/87ایراد سخنرانی کنفرانس مسمومیتهای دارویی و غذایی و درمان صحیح آنها   -

 20/5/87شرکت در همایش فرهنگ سازی پدافند غیر عامل در نظام سالمت    -

  12/12/88الق در پژوهش  ایراد سخنرانی کارگاه آموزشی اخ -

  22/2/88شرکت در برنامه های حضوری آموزش مداوم جامعه پزشکی    -

 21/2/88شرکت در سومین سمینار سراسری پیشگیری از خطاهای پزشکی    -

  20/1/88شرکت در دوره مدیریت سالمت در حوادث غیر مترقبه   -

  17/9/88شرکت در چهارمین کنگره بین المللی بهداشت ، درمان و مدیریت در حوادث و بالیا     -

  3/9/88ایراد سخنرانی کنفرانس یکروزه طب اورژانس ) مسمومیت (   -

 20/11/88ستاری  ایراد سخنرانی کنفرانس یکروزه قانون و حرفه پر  -
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  20/11/88ایراد سخنرانی کنفرانس یکروزه قوانین و مقررات مامایی    -

  11/11/88تدریس جنبه های اخالقی و حقوقی در مدارک پزشکی   -

  31/2/88ایراد سخنرانی سومین سمینار سراسری پیشگیری از خطاهای پزشکی   -

  31/2/88ری از خطاهای پزشکی  هیات رئیسه سمینار سومین سمینار سراسری پیشگی  -

  25/1/88شرکت در سمینار سراسری جامعه سالم    -

 12/10/88ایراد سخنرانی کنفرانس یکروزه تصویر برداری    -

  3/12/88ایراد سخنرانی کنفرانس یکروزه روانپزشکی قانونی    -

  3/12/88ایراد سخنرانی کنفرانس یکروزه روانپزشکی سالمندان   -

  3/12/88در کنفرانس یکروزه رواپزشکی قانونی    شرکت  -

  3/12/88شرکت در کنفرانس یکروزه روانپزشکی سالمندان  -

  20/11/88شرکت در کنفرانس یکروزه طب سنتی   -

  20/11/88ایراد سخنرانی کنفرانس یک روزه طب تسکینی   -

  3/12/88ایراد سخنرانی کنفرانس یک روزه اورژانسهای داخلی ـ عفونی   -

  3/12/88ایراد سخنرانی کنفرانس یک روزه متابولیک   -

  20/9/88ایراد سخنرانی کنفرانس یک روزه اخالق پزشکی   -

  8/7/88شرکت در همایش دو روزه سیستم های کیفیت و ارزیابی وسایل پزشکی   -

 15/6/88ایراد سخنرانی کارگاه اصالح جریان ثبت مرگ بر اساس گواهی فوت یکسال   -

  1/4/89شرکت کنفرانس یکروزه نحوه درمان در مسمومیت های شایع    -

  23/11/89ایراد سخنرانی برنامه مدون دارو درمانی قلب و عروق   -

  13/4/89ایراد سخنرانی کنفرانس یکروزه پزشک و مسائل قانونی    -

  7/12/89ایراد سخنرانی در کارگاه آموزشی اخالق در پژوهش    -

  28/10/89ایراد سخنرانی برنامه مدون مسمومیتهای رایج    -

  27/10/89ایراد سخنرانی برنامه مدون پزشک و قانون    -
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  29/7/89شرکت در کنگره و سمینار اخالق پزشکی    -

  16/8/89درمان های تلفیقی و داروهای گیاهی  ایراد سخنرانی کنگره سراسری طب سنتی ،   -

 16/8/89شرکت در کنگره سراسری طب سنتی ، درمان های تلفیقی و داروهای گیاهی   -

  22/10/89شرکت در سمینار آموزشی مدیریت عمومی    -

  1/4/89شرکت در کنفرانس یکروزه اخالق پزشکی    -

  1/4/89زشکی  ایراد سخنرانی در کنفرانس یکروزه اخالق پ  -

  4/5/89    2و  1شرکت در برنامه مدون اعتیاد  -

  4/5/89   2ایراد سخنرانی در برنامه مدون اعتیاد   -

  4/5/89  1ایراد سخنرانی در برنامه مدون اعتیاد    -

  1/10/89شرکت در سمینار آموزشی برنامه ریزی استراتژیک    -

  26/4/89ریت فناوری بیمارستانی  شرکت در اولین کنگره بین المللی مدی  -

 از دانشگاه شریف . 21/10/89شرکت در سمینار آموزشی مدیریت منابع انسانی   -

 از دانشگاه شریف .  2/10/89شرکت در سمینار آموزشی تفکر سیستمی    -

  1/4/89ایراد سخنرانی منفرانس یکروزه نحوه درمان در مسمومیتهای شایع   -

 شرکت در سمینار آموزشی تفکر استراتژیک  از دانشگاه شریف . -

 شرکت در سمینار آموزشی آسیب شناسی سازمانی از دانشگاه شریف  -

 20/11/89ساعت   18سخنرانی )قانون ـ عدالت ـ اخالق ( در پژوهش مدیریت عمومی ایراد کارگاه اخالق پزشکی ،  -

  21/11/89و 

 از دانشگاه شریف .  23/6/90دوره برآورد نیروی انسانی مورد نیاز بیمارستان  شرکت  -

 از دانشگاه شریف .  EFQM  14/2/90دوره مدیریت کیفیت و تعالی مبتنی بر الگوی  شرکت -

 از دانشگاه شریف.  15/2/90ره ارزشیابی اقتصادی  دو شرکت -

 22/2/90ایراد سخنرانی سمینار سراسری انطباق خدمات بهداشتی و درمانی با موازین شرع مقدس اسالم   -

 22/2/90ایراد سخنرانی سمینار سراسری انطباق خدمات بهداشتی و درمانی با موازین شرع مقدس اسالم   -

 22/2/90ری انطباق خدمات بهداشتی و درمانی با موازین شرع مقدس اسالم  شرکت در سمینار سراس -
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 از دانشگاه شریف   27/7/90سمینار آموزشی مدیریت مالی   شرکت -

 از دانشگاه شریف .  28/7/90سمینار آموزشی نظام های پرداخت   شرکت -

  1/10/90کی حضور در اولین کنگره کشوری آموزش اخالق حرفه ای دستیاری پزش شرکت -

  1391ساعت سال  64دوره مدیریت عمومی بیمارستان به میزان  -
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