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 :مدیریتیسوابق اجرایی و 

 لرستان پزشکی علوم دانشگاه درمان معاون  

 لرستان - ایالم استان قانونی پزشکی کل مدیر  

 لرستان پزشکی علوم دانشگاه حراست مدیر  

 لرستان پزشکی علوم اورژانس طب گروه مدیر  

 رحیمی شهید بیمارستان مسمومیها بخش رییس  

 لرستان پزشکی علوم دانشگاه علمی هیات اعضاء جذب اجرایی هیات عضو  

 لرستان پزشکی علوم دانشگاه تخلفات بدوي هیات عضو  

 لرستان پزشکی علوم دانشگاه مترقبه غیر حوادث و بحران ستاد مقام قائم  

 لرستان پزشکی علوم دانشگاه در سالمت نظام تحول طرح اجرایی ستاد دبیر  

 لرستان و ایالم استانهاي قانونی پزشکی تخصصی کمیسیون دبیر  

 لرستان پزشکی علوم دانشگاه اخالق کمیته عضو  

 لرستان پزشکی علوم دانشگاه در خطا مدیریت دانشگاهی کمیته دبیر 

  :سوابق تدریس

 و پرستاري پزشکی قانونی و مسمومیتها گروه پزشکی  

 و پرستاري پزشکی اخالق پزشکی گروه  

 قانونی گروه حقوق  پزشکی  

  :سوابق بالینی

  شهید رحیمی پزشک بخش مسمومیتها بیمارستان

 :زمینه تحقیقاتی

 قانونی پزشکی  

 اخالق پزشکی  

 توکسیکولوژي بالینی و قانونی  
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 ها نامه استاد راهنماي پایان: 

 پزشکی مرکز به ارجاعی مین انفجار از ناشی مصدومین در تحتانی و فوقانی هاي اندام و جمجمه ناحیه صدمات فراوانی بررسی 

  830-86 سالهاي طی ایالم استان قانونی

 ایالم قانونی پزشکی به ارجاعی) هایمن( دوشیزگان اختصاصی معاینات توصیفی بررسی  

 ایالم استان در) 83-87( ساله 5 دوره یک طی مرگ به منجر خودکشی وضعیت بررسی  

 ماه سه طی ایالم قانونی پزشکی مرکز به کننده مراجعه زنان در ان شدت و زنان علیه خشونت از ناشی فیزیکی صدمات بررسی 

  1387 سال ابتدایی

 روانپزشکی کمیسیون به ارجاعی هاي پرونده در کیفري جرایم ارتکاب هنگام در مدعی افراد در آنی جنون وجود میزان بررسی 

  89- 85 ایالم و لرستان استانهاي

 92 سال عشایر شهدا بیمارستان در بستري بیماران دیدگاه از بیمار حقوق منشور رعایت بررسی  

 90 سال در خرماباد عشایر بیمارستان به کننده مراجعه بیماران در میر و مرگ علل بررسی  

 حبس و بدنی هاي مجازات اجراي مرحله در قانونی پزشکی نقش بررسی  

 بیمارستان مراجعین آلومینیوم فسفید با مسمومیت آگهی پیش با آزمایشگاهی هاي یافته و بالینی تظاهرات بین ارتباط بررسی 

  92-87 سالهاي عشایر

 1390 ایالم پزشکی نظام و قانونی پزشکی سازمان در پزشکی قصور کمیسیونهاي نتایج اي مقایسه بررسی  

 ایران کیفري حقوق دیدگاه از انسان سازي شبیه تحلیلی بررسی 

 دبررسی فراوانی تشنج در بیماران با مسمومیت ناشی از ترامادول مراحعه کننده به بیمارستان شهید رحیمی خرم ابا 

  بررسی فراوانی نسبی واکنشهاي حساسیتی به دنبال انفوزیون وریدي انتی ونوم پلی واالن در بیماران مارگزیدگی ارجاعی به

  98تا آبان  93بیمارستان شهید رحیمی خرم اباد از آبان 

  :مقاالت

  :انگلیسیمقاالت 

 N-acetylcysteine overdose after acetaminophen poisoning  . International medical case reports journal 

8, 65, 2015 

 A rare snake bite in a child and its treatment process with regards to renal function  Bahmani   J 

Nephropharmacol. 2017;6(2): 114 -116 . doi: 10,15171/npj.2017,15 

 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  EurAsian Journal of BioSciences 2019, 

Volume 13, Issue 2   .  
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 Evaluation of medical error status in various wards of Shohadaye Ashayer Hospital, Khorramabad, Iran 

 .Journal of Global Pharma Technology 10 (8), 27-31, 2016 

 Evaluation of the productivity of hospitals affiliated to lorestan university of medical sciences using 

the malmquist and the kendrick-creamer indices   ,... Shiraz E-Med J 20 (7), 8522-8531, 2019 

 The reasons of death among children and adolescents in Lorestan Province, West of Iran, from 2007 

to 2014  . Int J Med Toxicol Forensic Med 6 (2), 65-70, 2016 

 Methanol Poisoning: Evaluation of 28 Patients in a 6 Months Period  . Research Journal of Biological 

Sciences 6 (8), 368-370 

  :فارسی مقاالت

 از بعد سوختگی از مرگ از قبل سوختگی افتراق در آنها برد کار و هوائی راههاي در دوده وجود و خون هموگلوبین کربوکسی کیفی بررسی 

  86 سال. قانونی پزشکی علمی مجله.   1384 – 1385 سال در کشور قانونی پزشکی سازمان به ارجاعی سوزي آتش قربانی اجساد در مرگ

 87 سال. قانونی پزشکی علمی مجله. ایالم استان در جنگی بقایاي انفجار مصدومین در شنوایی سیستم آسیبهاي فراوانی بررسی  

 88 بهار. نظامی طب مجله. جنگ از جامانده به مهمات انفجار از ناشی مرگ به منجر صدمات  

 88 سال. قانونی پزشکی علمی مجله. کالبدگشایی مورد 1000 از بیش در اندوکارد ساب خونریزي شیوع بررسی  

 علمی فصلنامه.  اباد خرم عشایر شهداء بیمارستان در بستري بیماران در 90 تا 86 سال طی ها مسمومیت از ناشی میر و مرگ بررسی 

  92. یافته – لرستان پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی

 علمی فصلنامه. 90-87 لرستان پزشکی علوم دانشگاه درمان معاونت به مراجعین در دندانپزشکان و پزشکان از بیماران شکایت علل بررسی 

  92. یافته – لرستان پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی

 قانونی روانپزشکی کمیسیون به ارجاعی هاي پرونده در کیفري جرایم ارتکاب هنگام در مدعی، افراد در آنی جنون وجود میزان بررسی 

  93 بهار-92 زمستان. قانونی پزشکی علمی مجله. 85-89 سالهاي طی ایالم و لرستان هاي استان

 علمی مجله. ایالم استان در 83- 88 هاي سال طی قانونی پزشکی به ارجاعی مرگ به منجر خودکشی هاي شیوه و علل اي مقایسه بررسی 

  93 بهار-92 زمستان. قانونی پزشکی

 قانونی پزشکی علمی مجله. 1390 سال در آباد خرم عشایر شهداي بیمارستان به کننده مراجعه بیماران میر و مرگ اپیدمیولوژیک، بررسی .

  93 بهار- 92 زمستان

 الی 1380 سالهاي بین در ایالم استان در جنگی مهمات سایر و مین انفجار از ناشی مصدومین در جسمی صدمات اپیدمیولوژیک بررسی 

  .92 سال. انتظامی طب مجله. 1386

  : ها کتاب

 شایعترین مسمومیت هاي دارویی  

  : ها کارگاهدرو سخنرانی  تدریس

 روزه یک علمی کنفرانس  1390/07/06)  2(بارداري دوران روانپزشکی مسائل   

 مدون  1390/08/14  پزشکی اخالق    

 روزه یک علمی کنفرانس  1390/10/16  پزشکی اخالق   



5 

 

 روزه یک علمی کنفرانس  1390/10/17  وقانون پزشک    

  کنگره و همایش  1391/02/27  پزشکی خطاهاي از پیشگیري کنگره    

   روزه یک علمی کنفرانس  1390/11/23  قانون و پزشک    

   روزه یک علمی کنفرانس  1390/12/03  پزشکی اخالق    

 روزه یک علمی کنفرانس  1391/04/27  اورژانس در مسموم بیماران درمان    

 روزه یک علمی کنفرانس  1391/08/28  قانون و پزشک           

 سمینار  1392/08/08)  پزشکی گروه حقوقی هاي مسئولیت( قضا و طب سمینار    

  کنگره و همایش  1392/12/07)  پزشکی اي حرفه حقوق مشکالت و قوانین آموزش( ایران قانونی پزشکی المللی بین کنگره اولین     

 روزه یک علمی کنفرانس  1392/08/11  ها مسمومیت کنفرانس  

  روزه یک علمی کنفرانس  1392/10/14  پزشکی اخالق کنفرانس    

   روزه یک علمی کنفرانس  1392/09/28  پزشکی اخالق کنفرانس    

  روزه یک علمی کنفرانس  1392/09/29  قانون و پزشک    

  مدون  1393/03/20  2 اعتیاد   

  سمینار  1393/11/15  پزشکی اي حرفه مشکالت و قوانین    

  روزه یک علمی کنفرانس  1393/12/05  درمان در قصور        

 روزه یک علمی کنفرانس  1394/03/16  پزشکی اخالق    

  روزه یک علمی کنفرانس  1394/03/17  درطبابت قانونی هاي جنبه         

  کنگره و همایش  1394/10/02  پزشکی خطاهاي از پیشگیري کنگره پنجمین  

  کنگره و همایش  1394/10/02  پزشکی خطاهاي از پیشگیري کنگره پنجمین         

 روزه یک علمی کنفرانس  1394/11/10  فوت گواهی صدور و مرگ سیماي آموزش    

 روزه یک علمی کنفرانس  1394/11/17  قانون و پزشک 

 روزه یک علمی کنفرانس  1394/11/19  پزشکی اخالق    

  سمینار  1394/11/15  پزشکی در اي حرفه مشکالت و قوانین    

  روزه یک علمی کنفرانس  1394/12/11  مسمومیت بیماران با برخورد اصول           

 روزه یک علمی کنفرانس  1394/12/05  طبیعی زایمان علمی ترویج کنفرانس          

 کنگره و همایش  1395/08/12  ایران قانونی پزشکی المللی بین کنگره پنجمین          

 روزه یک علمی کنفرانس  1395/08/17  مسموم بیمار با برخورد    
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  روزه یک علمی کنفرانس  1395/08/27  ها کش آفت با مسمومیت          

  روزه یک علمی کنفرانس  1395/08/28  داروها با مسمومیت         

 روزه یک علمی کنفرانس  1395/10/07  نویسی حال شرح      

 سمینار  1395/11/04  پزشکی جامعه اي حرفه حقوق و قوانین        

  روزه یک علمی کنفرانس  1395/11/19)   درمان کادر حیطه در( پزشکی جامعه اي حرفه حقوق و قوانین         

 روزه یک علمی کنفرانس  1395/11/20)  1( پزشکی جامعه اي حرفه حقوق و قوانین    

 روزه یک علمی کنفرانس  1395/11/21)  2( پزشکی جامعه اي حرفه حقوق و قوانین     

 سمینار  1396/04/22  پزشکی اي حرفه مقررات و قوانین       

 روزه یک علمی کنفرانس  1396/10/24  پزشکی جامعه اي حرفه حقوق و قوانین         

 روزه یک علمی کنفرانس  1396/12/06  اي حرفه اخالق    

 روزه یک علمی کنفرانس  1396/12/07  قانونی پزشکی    

 روزه یک علمی کنفرانس  1397/03/30  پرستاري کارشناسان براي قانونی هاي آموزه         

 روزه یک علمی کنفرانس  1397/04/25  شایع هاي مسمومیت    

 روزه یک علمی کنفرانس  1397/07/29  غذا و دارو مسمومیت          

 روزه یک علمی کنفرانس  1397/09/12  غذا و دارو مسمومیت        

 " روزه یک علمی کنفرانس  1398/10/05  "دفن جواز صدور و فوت گواهی    

  :شرکت  در کارگاهها 

 کنگره و همایش  1390/10/07  وقضا طب سراسري همایش سومین     

 روزه یک علمی کنفرانس  1390/10/16  پزشکی اخالق   

 روزه یک علمی کنفرانس  1390/10/17  وقانون پزشک          

 تفسیر کنفرانس ECG  1390/10/18  روزه یک علمی کنفرانس         

 کنگره و همایش  1391/02/27  پزشکی خطاهاي از پیشگیري کنگره        

 سمینار  1392/08/08)  پزشکی گروه حقوقی هاي مسئولیت( قضا و طب سمینار         

 کنگره و همایش  1392/12/07)  پزشکی اي حرفه حقوق مشکالت و قوانین آموزش( ایران قانونی پزشکی المللی بین کنگره اولین         

 روزه یک علمی کنفرانس  1392/09/28  پزشکی اخالق کنفرانس          

 روزه یک علمی کنفرانس  1392/09/29  قانون و پزشک       

 سمینار  1393/11/15  پزشکی اي حرفه مشکالت و قوانین       
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 کنگره و همایش  1394/10/02  پزشکی خطاهاي از پیشگیري کنگره پنجمین        

 کنگره و همایش  1395/08/12  ایران قانونی پزشکی المللی بین کنگره پنجمین 75900 سمینار  1394/11/15  پزشکی در اي حرفه مشکالت و قوانین           

 کنگره و همایش  1396/02/02  بالیا و حوادث در سالمت المللی بین کنگره      

  :ت تحریریه مجالت أعضو هی

 مجله علمی پژوهشی یافته  

 مجله علمی پژوهشی ایالم  

  


