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 یلی دانشگاهی به ترتیب تاریخ اخذ مدرك :سوابق تحص -2جدول شماره 

 مدرك تحصيلي رديف

 )ليسانس...( 

تاريخ اخذ  مدت تحصيل محل دانشگاه نام دانشگاه رشته تحصيلي

 مدرك تحصيلي

عنوان ارزشيابي  درجه

شده مدرك 

 تحصيلي

 تا از كشور شهر

  دکترای عمومی 1374/8/25 1374 1367 ایران شیراز د ع پ شیراز پزشکی عمومی دکترای حرفه ای 1

  تخصص 1377/8/30 1377 1374 ایران شیراز د ع پ شیراز تخصص بیهوشی دکترای تخصص)بورد( 2

  فلوشیپ درد 1391 1391 1389 ایران تهران د ع پ شهید بهشتی  درد فلوشیپ 3

  1377یدوکائین کرم در بی حسی پشت چشم  اردیبهشت مطالعات شدت درد ناشی از تزریق محلول ل عنوان پايان نامه و تاريخ تصويب آن :

، مقاالت، گزارشها، تایید یه هاای مربوطاه باه تادری      یك نسخه فتوکپی از کلیه مدارك تحصیلی ، دانشنامه ها، ارزشنامه ها، احکام استخدامی، احکام ماموریتهای علمی و گزارشهای مربوطه، کتب  "لطفا توجه :

 به همراه فرم تکمیل شده ارسال دارید.وانجام امور اجرائی را 



 

 سوابق خدمت دانشگاهي و غيردانشگاهي به ترتيب تاريخ : -3جدول شماره 

 

 نوع استخدام

 پيماني -رسمي 

 تمام وقت يا

 پاره وقت

مرتبه 

 دانشگاهي

محل  جمع مدت تاريخ سمت

 خدمت

 مالحظات

   ماه سال تا از    

    2 17/8/1382 2/8/1380 عضو هیئت علمی استادیار جغرافیایی تمام وقت دات ضریب کاهتع

جغرافیایی تمام وقت پیمانی    10 15 31/6/1398 18/8/1382 عضو هیئت علمی استادیار 

جغرافیایی تمام وقت رسمی آزمایشی      تاکنون 1/7/1398 عضو هیئت علمی استادیار 

 امضاء عضوهيئت علمي :         

 دكتر محمودرضا مرادخاني

 



   ی*پژوهشو  یآموزش یعلم هیئت اعضاءارتقاء نامه آیین( یآموزش هایفعالیت) دو یماده 3ارتقاء موضوع بند  نیآخر خیتاراز  سیتدر تیکم -11جدول شماره 

تعداد  نام درس ترم تحصیلی ردیف

 واحد

تدری  برای اولین 

 بار یا تکراری

تعداد مدرسین 

 )درس مشترك(

نوع درس نظری، 

 آزمایشگاهی بالینی،

تدری  موظف یا 

 حق التدری 

 مالحظات

  موظف نظری به تنهایی اولین بار 9/3 روش بیهوشی در جراحیهای اختصاصی )تئوری( 90-91نیمسال اول  1

  موظف بالینی به تنهایی اولین بار 6 روش بیهوشی در جراحیهای اختصاصی )کارآموزی( 90-91نیمسال اول  2

  موظف نظری به تنهایی تکراری 5/2 روش بیهوشی در جراحیهای اختصاصی )تئوری( 90-91نیمسال دوم  3

  موظف بالینی به تنهایی تکراری 6 روش بیهوشی در جراحیهای اختصاصی )کارآموزی( 90-91نیمسال دوم  4

  موظف نظری به تنهایی اولین بار 2/0 تئوری بیهوشی 91تابستان 5

  موظف بالینی به تنهایی اولین بار 1/3 کارورزی بیهوشی 91تابستان 6

  موظف نظری به تنهایی تکراری 2/0 تئوری بیهوشی 91-92نیمسال اول  7

  موظف بالینی به تنهایی تکراری 4/9 کارورزی بیهوشی 91-92نیمسال اول  8

  موظف نظری به تنهایی اولین بار 3 اصول و روش های اداره درد )تئوری( 91-92نیمسال اول  9

  موظف بالینی به تنهایی اولین بار 5 اصول و روش های اداره درد )کارآموزی( 91-92نیمسال اول  10

  موظف نظری به تنهایی تکراری 2/0 تئوری بیهوشی 91-92نیمسال دوم  11

  موظف بالینی به تنهایی تکراری 10 کارورزی بیهوشی 91-92نیمسال دوم  12

  موظف نظری به تنهایی اولین بار 5/3 ( )تئوری(3روش بیهوشی ) –اصول درد  91-92نیمسال دوم  13

  موظف بالینی به تنهایی اولین بار 6 ( )کارآموزی(3روش بیهوشی ) –اصول درد  91-92نیمسال دوم  14

  موظف نظری به تنهایی تکراری 2/0 تئوری بیهوشی 92تابستان  15

  موظف بالینی تنهایی به تکراری 2/6 کارورزی بیهوشی 92تابستان  16

  موظف نظری به تنهایی تکراری 2/0 تئوری بیهوشی 92-93نیمسال اول  17

  موظف بالینی به تنهایی تکراری 96/8 کارورزی بیهوشی 92-93نیمسال اول  18

  موظف نظری به تنهایی اولین بار 5/1 فیزیوپاتولوژی )تئوری(-(3روش بیهوشی ) 92-93نیمسال اول  19

  موظف بالینی به تنهایی اولین بار 6 فیزیوپاتولوژی)کارآموزی(-(3روش بیهوشی ) 92-93یمسال اول ن 20

  موظف نظری به تنهایی تکراری 1/0 تئوری بیهوشی 92-93نیمسال دوم 21

  موظف بالینی به تنهایی تکراری 15/9 کارورزی بیهوشی 92-93نیمسال دوم 22

  موظف نظری به تنهایی تکراری 4 تکنیکهای اداره درد )تئوری(-(3) روش بیهوشی 92-93نیمسال دوم  23

  موظف بالینی به تنهایی اولین بار 6 (کارآموزیتکنیکهای اداره درد )-(3روش بیهوشی ) 92-93نیمسال دوم  24



94-93نیمسال اول 25   موظف نظری به تنهایی تکراری 2/0 تئوری بیهوشی 

94-93نیمسال اول 26   موظف بالینی به تنهایی تکراری 71/10 بیهوشیکارورزی  

93-94-نیمسال اول 27   موظف نظری به تنهایی تکراری 5/1 روش بیهوشی در جراحیها )تئوری( 

94-93نیمسال اول 28   موظف بالینی به تنهایی تکراری 6 روش بیهوشی در جراحیها )کارآموزی( 

94-93نیمسال دوم  29   موظف بالینی به تنهایی اریتکر 53/17 کارورزی بیهوشی 

94-93نیمسال دوم  30   موظف نظری به تنهایی تکراری 2/0 تئوری بیهوشی 

94-93نیمسال دوم  31   موظف نظری به تنهایی تکراری 6/2 روش بیهوشی در جراحیها )تئوری( 

94-93نیمسال دوم  32   موظف بالینی به تنهایی تکراری 3 روش بیهوشی در جراحیها )کارآموزی( 

95-94نیمسال اول  33   موظف نظری به تنهایی تکراری 4/0 تئوری بیهوشی 

94 -95-نیمسال اول 34   موظف بالینی به تنهایی تکراری 3/11 کارورزی بیهوشی 

95-94نیمسال اول  35   موظف نظری به تنهایی تکراری 5/1 ( )تئوری(2روش بیهوشی ) 

94 -95-نیمسال اول 36   موظف بالینی به تنهایی تکراری 4 )کارآموزی( (2روش بیهوشی ) 

94-95-نیمسال دوم 37   موظف نظری به تنهایی تکراری 25/0 تئوری بیهوشی 

95-94نیمسال دوم 38   موظف بالینی به تنهایی تکراری 10 کارورزی بیهوشی 

94-95-نیمسال دوم 39   موظف ظرین به تنهایی تکراری 75/0 اصول و روش های اداره درد )تئوری( 

95-94نیمسال دوم 40   موظف بالینی به تنهایی تکراری 4 اصول و روش های اداره درد )کارآموزی( 

  موظف نظری به تنهایی تکراری 1.0 فیزیوپاتولوژی 95-96نیمسال اول  41

  موظف نظری به تنهایی تکراری 1.0 تکنیکهای بیهوشی و اداره درد 95-96نیمسال اول  42

  موظف بالینی به تنهایی تکراری 1.0 1کارآموزی  95-96اول  نیمسال 43

  موظف بالینی به تنهایی اولین بار 1.0 4کارآموزی  95-96نیمسال اول  44

  موظف بالینی به تنهایی اولین بار 2.0 1کارآموزی در عرصه  95-96نیمسال اول  45

  موظف نظری ییبه تنها تکراری 2.0 بیهوشی )پزشکی( 95-96نیمسال اول  46

  موظف نظری به تنهایی تکراری 1.0 روش بیهوشی در جراحیهای تخصصی 95-96نیمسال دوم  47

  موظف نظری به تنهایی تکراری 2.0 اصول و روش های اداره درد )تئوری( 95-96نیمسال دوم  48

  موظف بالینی به تنهایی تکراری 1.0 1کارآموزی  95-96نیمسال دوم  49

  موظف بالینی به تنهایی تکراری 1.0 4کاراموزی  95-96ال دوم نیمس 50

  موظف بالینی به تنهایی اولین بار 2.0 2کارامزی در عرصه  95-96نیمسال دوم  51



  موظف نظری به تنهایی تکراری 2.0 بیهوشی )پزشکی( 95-96نیمسال دوم  52

  موظف نظری به تنهایی کراریت 1.0 تکنیکهای بیهوشی و اداره درد 96-97نیمسال اول  53

  موظف بالینی به تنهایی تکراری 1.0 1کارآموزی  96-97نیمسال اول  54

  موظف بالینی به تنهایی تکراری 1.0 4کاراموزی  96-97نیمسال اول  55

  موظف بالینی به تنهایی تکراری 2.0 1کاراموزی در عرصه  96-97نیمسال اول  56

  موظف نظری به تنهایی تکراری 2.0 هوشی )پزشکی(بی 96-97نیمسال اول  57

  موظف نظری به تنهایی تکراری 2.0 اصول و روش های اداره درد )تئوری( 96-97نیمسال دوم  58

  موظف بالینی به تنهایی تکراری 1.0 1کارآموزی  96-97نیمسال دوم  59

  موظف ینیبال به تنهایی اولین بار 1.0 3کاراموزی  96-97نیمسال دوم  60

  موظف بالینی به تنهایی تکراری 2.0 2کاراموزی در عرصه  96-97نیمسال دوم  61

  موظف نظری به تنهایی تکراری 2.0 بیهوشی )پزشکی( 96-97نیمسال دوم  62

  موظف نظری به تنهایی تکراری 1.0 تکنیکهای بیهوشی و اداره درد 97-98نیمسال اول  63

  موظف بالینی به تنهایی تکراری 1.0 1رآموزی کا 97-98نیمسال اول  64

  موظف بالینی به تنهایی تکراری 1.0 4کاراموزی  97-98نیمسال اول  65

  موظف بالینی به تنهایی تکراری 2.0 1کاراموزی در عرصه  97-98نیمسال اول  66

  موظف نظری به تنهایی تکراری 2.0 بیهوشی )پزشکی( 97-98نیمسال اول  67

  موظف نظری به تنهایی تکراری 1.0 اصول و روش های اداره درد )تئوری( 97-98یمسال دوم ن 68

  موظف بالینی به تنهایی تکراری 1.0 1کارآموزی  97-98نیمسال دوم  69

  موظف بالینی به تنهایی تکراری 1.0 3کاراموزی  97-98نیمسال دوم  70

  موظف بالینی به تنهایی تکراری 1.0 4کاراموزی  97-98نیمسال دوم  71

  موظف بالینی به تنهایی تکراری 2.0 2کاراموزی در عرصه  97-98نیمسال دوم  72

 دکتر محمود رضا مرادخانی :امضاء عضوهیئت علمی

 

                                                                                                                 

 وهابی   دکتر سپیده امضاء مدیر گروه مربوط:

 

 جهت اعضای هیات علمی پژوهشی )بند دو ماده دو( *
  



                                           اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی موسسه *ماده دو پایان نامه ارتقاء: )فعالیتهای آموزشی(  4موضوع بند  –مربوط به سرپرستی پایان نامه ها  - 13جدول شماره 

 

 ردیف

 
 

 

 امهعنوان پایان ن

 
 

 عنوان دوره تحصیلی
 

 محل انجام

سال 

 انجام
اسامی همکاران به 

ترتیب اولویت ) شامل 

 نام متقاضی(

سمت در 

ارتباط با 

 پایان نامه

 امتیاز

MPH 
کارشناسی 

 ارشد

دکتری عمومی 

 گروه پزشکی

دوره 

 تخصصی

 دکترا

(Ph.D) 
 فوق تخصصی

 

1 

بررسی آگاهی و مهارت علمی   دانشجویان 

کی مقاطع کارورزی و پیش کارورزی در پزش

 ءرابطه با اصول احیا

  *    
دانشگاه علوم 

 پزشکی لرستان
1381 

 دکتر محمودرضا مرادخانی

 مهندس کلهر

 آزاده هجری

 استاد راهنما

 استاد مشاور

 دانشجو

3 

2 

با لیدوکائین  %5/1مقایسه اثر لیدوکائین 

همراه میدازوالم در کاودال انستریادو 5/1%

 کانکود

  *    
دانشگاه علوم 

 پزشکی لرستان
1385 

 دکتر محمودرضا مرادخانی

 رویا جهانمردی

 استاد راهنما

 دانشجو
3 

3 
بررسی مقایسه ای اثر ترامادول و فنتانیل بر روی 

 لرز پ  از آنستزی اسپاینال در سزارین شدگان
  *    

دانشگاه علوم 

 پزشکی لرستان
1383 

 دکتر محمودرضا مرادخانی

 قه افشاریفائ

 استاد راهنما

 دانشجو
3 

4 

بررسی تاثیر گرم کردن محلول لیدوکائین بر 

زمان شروع اثر و کاهش درد تزریق در بلوك 

 اعصاب شبکه بازویی

  *    
دانشگاه علوم 

 پزشکی لرستان
1383 

 دکتر محمودرضا مرادخانی

 منیژه حاجی حاجی

 استاد راهنما

 دانشجو
3 

5 
ی در القای بیهوشی بررسی اثرات کتامین کمک

 برای سزارین
  *    

دانشگاه علوم 

 پزشکی لرستان
1384 

 دکتر محمودرضا مرادخانی

 پریدخت هجری

 استاد راهنما

 دانشجو
3 

6 
مقایسه ترکیب کتامین و پروپوفول با پرووفول به 

 تنهایی بعنوان مکمل ضد درد و...
  *    

دانشگاه علوم 

 پزشکی لرستان
1387 

 مرادخانیدکتر محمودرضا 

 دکتر فرزاد ابرهیم زاده

 شهرزاد شعبانی نیا

 استاد راهنما

 مشاور آماری

 دانشجو

3 

7 

مقایسه اثر سوفنتانیل و فنتانیل بر روی وضعیت 

همودینامیك و میزان فشار متوسط شریانی در 

بیماران مبتال به هیپرتانسیون کنترل شده تحت 

 عمل جراحی قلب باز

  *    
دانشگاه علوم 

ی لرستانپزشک  

13
87

-8
8

 

 دکتر محمودرضا مرادخانی

 دکتر صدیقه ندری

 محمد جواد طراحی

 دکتر حسن تیموری

 نسیبه اکیاش

 مشاور علمی

 مشاور علمی

 مشاور آماری

 استاد راهنما

 دانشجو

9/0 



8 

مقایسه دو روش تزریق دوز واحد عضالنی 

منوکلوپرامید و پرومتازین بر شیوع عوارض 

 اخل نخاعی با پتیدینبیماران تحت بی حشی د

  *    
دانشگاه علوم 

 پزشکی لرستان

13
87

-8
8

 

 دکتر محمودرضا مرادخانی

 دکتر صدیقه ندری

 فرزاد ابراهیم زاده

 دکتر حسن تیموری

 معصومه علیزاده

 مشاور علمی

 مشاور علمی

 مشاور آماری

 استاد راهنما
 

9/0 

9 

 TCR (Trigemino Cardiacوقوع رفلک  

Reflex) ای ناحیه فك و صورت و در جراحیه

گزارش چند مورد در بیمارستان شهدای عشایر 

 1397خرم آباد در سال 

  
* 

 دندانپزشکی
   

دانشگاه علوم 

 پزشکی لرستان
1398 

 

 دکتر بهناز پوریان

 دکتر محمودرضا مرادخانی

 محمد مهدی رضوانی

 

 استاد راهنما

 مشاور علمی

 دانشجو

0.9 

 7/20 جمع امتیازات:

 هیئت علمی:  امضاء عضو

 دکتر محمود رضا مرادخانی

 ه: امضاء دبیر کمیته منتخب دانشگا دکتر سپیده وهابیامضاء مدیر گروه مربوطه: 
 

 جهت اعضای هیات علمی پژوهشی بند سه ماده دو *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 ی   آموزشی علمهیئت  اعضاءارتقاء نامه آیینی( آموزشهای )فعالیت ی دوماده 5المللی( موضوع بند بین ،یکشور ،یدانشگاهی )آموزش زیجوا کسب -14جدول شماره 
 

 

 عنوان فیرد

 کنندهسطح مرجع اهدا 
 تیاولو بیترتبه  همکارانی اسام

 ی(متقاضشامل نام )

درصد 

 مشارکت

سمت در ارتباط 

 با فعالیت
 ازیامت سال اخذ

 المللیبین کشوری دانشگاه

1           

  ازاتیامتجمع 

 :یعلم ئتیهمضاء عضو ا

 دکتر محمود رضا مرادخانی

 

 
 

 :گروه مربوط ریمدامضاء 

 دکتر سپیده وهابی

 :منتخب دانشگاه تهیکم ریدبامضاء 

 )فعالیتهای آموزشی( اعضای هیات علمی پژوهشی موسسه 2ماده  4موضوع بند 

 

 

 
 

                                                         اعضای هیات علمی آموزشی موسسه *ش پژوهی آموزشی( ماده دو آئین نامه ارتقاء: )فعالیتهای دان 6موضوع بند-15جدول شماره 

 محل عنوان ردیف

 بکارگیری

 مالحظات امتیاز محل انتشار تاریخ

 ماه سال

1        

   جمع امتیازات     

 امضاء دبیر کمیته منتخب دانشکده : ه وهابیدکتر سپید امضاء مدیر گروه: دکتر علی شیخیان دانشگاه: EDCامضاء مسئول 

 

 



 

 *موسسه اعضای هیات علمی آموزشی * امتیازات قابل محاسبه از فعالیتهای آموزشی ماده دو : – 17جدول شماره 

تصدی مشاغل مذکور الزامی نیست.سایر مشاغلی که باا حکاه هریاز از وزیاران     آیین نامه استخدامی هیات علمی در زمان  44برای مشاغل موضوع ماده  2کسب امتیازات ماده تبصره :

 وزارتین به آن منصوب می شوند در زمان تصدی فقط در سقف بار آموزشی موظف خود الزم است امتیاز کسب نماید.

 

 

 

 امضاء دبیر کمیته منتخب دانشگاه: 
 

امتیاز کسب  موضوع بند

شده در کمیته 

 منتخب

امتیاز کسب 

شده در هیات 

 ممیزه

سقف حداکثر امتیاز در  حداکثر امتیاز در

ضوع )دوره هر مو

 ارتقاء(

 حداقل امتیاز الزم

واحد کار  واحد درس

 یا ترم

 دانشیار استادیار مربی

 15 15 15 20 2   74/19 رعایت نظه و انضباط و شئونات آموزشی و درسی 1

 17 16 15 20    34/19 کیفیت تدریس 2

 20 30 35 50 6   50 کمیت تدریس 3

 –عماومی گاروه پزشاکی     سرپرستی پایان نامه هاای دکتاری   4

 کارشناسی  –دندانپزشکی 

7/20   3  

 

40 

- 10 15 

 MPH    5/3سرپرستی دوره کارشناسی ارشد و داروسازی و 

 4    سرپرستی تخصصی دکتری گروه پزشکی و فوق تخصصی

     PhD    8سرپرستی دکتری تخصصی 

    8 4تا  1    جوایز آموزشی 5

تا  5/0    آموزشی دانش پژوهی  6

15 

40    

 80 85 75      6الی  1حداقل امتیاز الزم از بند  

    184     6الی  1حداکثر امتیاز قابل احتساب از بند  

        78/109 جمع امتیاز کسب شده 



 ارتقاء اعضا هیئت علمی آموزشی و پژوهشینامه آیینی( فناور –ی پژوهشهای ی سه )فعالیتماده  6و   3و   2و  1ی موضوع بند فارسی به زبان لداخمعتبر  اتینشرمقاالت منتشر شده در  – 19جدول شماره  

  مقایسه بی ح  کنندگی ترامادول و لیدوکائین در اعمال جراحی کوچك تحت بی حسی موضعی به روش بلوك زیر جلدیعنوان مقاله : -1

 )علمی پژوهشی( 87بهار  1یافته دوره دهم شماره  ماره و ايندكس مجله:عنوان ، ش

  ابیز اخالقیژ –فرشاد زارعی  -بهروز فرزان -رضا مرادخانی محمود – *سپیده وهابی اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت:

 87بهار سال انتشار مجله :

 نوع مقاله :

 0.6 امتياز:                                                                                                                        سايرموارد  نامه به سردبير متاآناليز  شده  مروري نمايه گزارش موارد نادر  مقاله تحقيقي 

 

  مری با منشا مفصل فاستمقایسه رادیو فرکان  پال  و بلوك شاخه مدیال در درمان دردهای کعنوان مقاله : -2

 )علمی پژوهشی( 1شماره  3دوره بیهوشی درد،  عنوان ، شماره و ايندكس مجله:

  سید سجاد رضوی –فرشاد حسن زاده کیانی  –فاطمه نعمت الهی  – *سیروس مومن زاده – رضا مرادخانی محمود اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت:

 91پاییز  سال انتشار مجله :

 له :نوع مقا

 1.1 امتياز:                                                                                                                        سايرموارد  نامه به سردبير متاآناليز  مروري نمايه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تحقيقي 

 

 حه دیگری مانند موارد فوق مقاالت درج گردد.در صورت مقاالت بیشتر در صف

 (3اعضای هیات علمی پژوهشی )بند دو ، سه ، چهار و هفت ماده  *
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 ی سه ماده  6و   3و   2و  1ی ها ی به زبان غیر فارسی، موضوع بندداخلالمللی و معتبر بین اتینشرمقاالت منتشر شده در  –20دول شماره ج                             

    ارتقاء اعضا هیئت علمی آموزشی و پژوهشینامه آیینی( فناور –ی پژوهشهای )فعالیت                             
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 چهار و هفت ماده سه ،سه ،ی، بند دوپژوهشی علمهیئت  اعضاءبرای  *
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 فناوری(اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی –آئین نامه ارتقاء )فعالیتهای پژوهشی  3ماده  5و  4مربوط به شرکت در مجامع علمی و بین المللی موضوع بند  –21جدول شماره

 

دعوت يا  رديف

 ماموريت

همكاران به ترتيب  اسامي محل برگزاري نام  همایش یا مجمع عنوان موضوع  یا مقاله ارائه شده تاريخ

 )شامل نام متقاضي(

خالصه سخنراني 

 يا متن كامل

 امتياز

 10تااااااا  8از  دعوت 1

 2008اکتبر 

بررسی تاثیر گرم کردن محلول لیدوکائین بار زماان شایوع اثار و     

 کاهش ....

دهمااین کنگااره سراسااری    

 بیهوشی 

 – محمودرضا مرادخاانی  تبریز -ایران 

طاهره  -منیژه حاجی حاجی

 جوادی 

 خالصه مقاله 

0.35 

 10تااااااا  8از  دعوت 2

 2008اکتبر 

هماااین کنگاااره سراساااری   بررسی اثرات کتامین کمی در القای بیهوشی برای سزارین

 بیهوشی

  – محمودرضا مرادخاانی  تبریز -ایران 

طاااهره -پریاادخت هجااری  

 جوادی 

 خالصه مقاله

0.35 

 nov 8-5 دعوت 3

2003 

A comparative study of the intensity of pain 

associal with inhection of warm and  colo  

lidocaine ........ 

7biennial       

Cogress Asian And 

Oceanic...... 

Bangkok-

thailand 
s.u.tariq-

mh.roozitalab-

mr.moradanim.  

 خالصه مقاله
0.4 

 5-2 دعوت 4
oct2003 

Evaluation of the severityof pain folling 

injection  
المللای   اولین کنگره بین

 بیهوشی و......

shiraz Taregh SH, 

Roozitalab MH, 

Moradkhani MR 

 خالصه مقاله
0.4 

 Fall 2003 دعوت 5

Vol:4 no:1 
Achang incurriculum of anesthesia and 

operation room student................... 

Journal of medical 

education  
 T.Javadi-MR ان  تهر

Miradkhani 
 0.275 خالصه مقاله

اولین کنگره علمی پژوهشای   مقایسه ترکیب کتامین وپروپوفل با پروپوفل به تنهایی......  دعوت  6

کمیتاااه هاااای تحقیقاااات  

 دانشجویی غرب کشور 

خرم آبااد د ع  

 پ ل 

 -ش.شاااااااعبانی نیاااااااا 

م  -م.ر.مرادخاااااااانی

 م بیدمشکی   -ج.طراحی

 خالصه مقاله 

0.175 

دیمااااااااه 3-2 دعوت 7

1394 

پنجمااین کنگااره  سراسااری  خونریزی غیر طبیعی بعد از عمل تونسیلکتومی 

پیشااااگیری از خطاهااااای  

 پزشکی  

-ص.ندری - م ر.مرادخانی د ع پ لرستان 

 ه محمودوند 

 خالصه مقاله 

0.35 

:امتیاز قابل قبول  2.3 
 دانشگاه:امضاء دبیر کمیته منتخب  ا مرادخانیحمود رض: دکتر م: عضو هیات علمیا مضاء                        

 

 

 



 فناوری( اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی –آیین نامه ارتقا ء :  )فعالیتهای پژوهشی  3ماده  8مربوط به اختراع و اکتشاف موضوع بند  – 22جدول شماره 

 اکتشافات اینام و موضوع اختراع  فیرد
محل انجام اختراع 

 فاکتشا ای

 محل ثبت

 ثبت خیتار
 بیترتبه  همکاران یاسام

 ی(متقاض)شامل نام 

سمت در ارتباط با 

 تیفعال
 ازیامت

 یخارج کشورنام  کشورداخل 

1          

  ازاتیامتجمع 

 :دانشگاهمنتخب  تهیکم ریدبامضاء  دکتر محمودرضا مرادخانی  :یعلم هیئتامضاء عضو 

 (3ماده  – 9)بند  جهت اعضای هیات علمی پژوهشی*

 فناوری( اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی –ماده سه آئین نامه ارتقاء )فعالیتهای پژوهشی  8مربوط به انجام فعالیت برای اولین بار در ایران موضوع بند  – 23جدول شماره 

 تیفعالمحل انجام  تاریخ انجام تیفعالنوع  فیرد
 تیاولو بیترتبه  همکاران یاسام

 (یمتقاضل نام )شام

سمت در 

ارتباط با 

 تیفعال

 مالحظات ازیامت

1         

   امتیازاتجمع 

 دکتر محمودرضا مرادخانی :یعلم هیئتامضاء عضو 

 

 :دانشگاهمنتخب  تهیکم ریدبامضاء 

 (3ماده  9*جهت اعضای هیات علمی پژوهشی )بند 

 ماده سه آئین نامه ارتقاء 11پژوهشی )گرند( داخلی یا بین المللی موضوع بند  مربوط به ایجاد ظرفیت فعال در جذب اعتبار – 24جدول شماره 

تاریخ  محل عرضه نام و موضوع ردیف

 انجام

میزان جذب 

 اعتبار

اسامی همکاران به ترتیب 

 اولویت )شامل نام متقاضی(

سمت در ارتباط با 

 فعالیت

 امتیاز

 ملی استانی موسسه

          

  :دانشگاهامضاء دبیر کمیته منتخب  دکتر محمودرضا مرادخانی ات علمی:امضاء عضو هی

 

 (3ماده  10جهت اعضای هیات علمی پژوهشی )بند *

 



 فناوری( اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی –آئین نامه ارتقا ء :  )فعالیتهای پژوهشی  12موضوع بند  –مربوط به کتابها  – 25جدول شماره 

 به زبان اصلیعنوان کتاب  ردیف

 نوع فعالیت
چاپ 

 چندم
 ناشر

تاریخ انتشار یا قبولی برای 

چاپ توسط هیات موسسه 

 مورد تائید هیات ممیزه

اسامی همکاران به ترتیب اولویت )شامل نام 

 متقاضی(
تجدید  ترجمه تالیف امتیاز

 چاپ

تصحیح  ویراستاری

 انتقادی

1 
 یها یماریدر ب یهوشیب

یقلب  
      اول 

پور شا

 خواست
1395 

 
یمیآرش کر- یمحمود رضا مراد خان  1.2 

در اطفال یهوشیب 2        اول 
شاپور 

 خواست
یمحمود رضا مراد خان -یمیکر آرش 1395  - 0.825 

اصول و روش های اداره درد  3

 به شیوه جدول

      
 اول

هدف 

 تهران
1398 

، سیاوش بیرانوندیمحمود رضا مراد خان  

دیق معروفیسپیده وهابی، شهنام ص  

، محمد مسعود سرورییمیآرش کر  

1.5 

 3.52 مجموع امتیازات:

 دکتر محمود رضا مرادخانی  امضاء عضو هیات علمی :

 

 امضاء دبیر کمیته منتخب دانشگاه:

 

 

 

 فناوری( –یتهای پژوهشی ماده سه(:  )فعال 15کسب رتبه در جشنواره های )ملی و بین المللی مرتبط با حوزه تخصصی موضوع بند  –26جدول شماره 

 *اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی* 

 مالحظات ازیامت تاریخ کنندهمرجع اهداء  رتبه عنوان جشنواره فیرد

1        

   امتیازات جمع

 :نشگاهدامنتخب  تهیکم ریدبامضاء  دکتر سپیده وهابی گروه مربوطه: ریمدامضاء  دکتر محمود رضا مرادخانی :یعلم هیئتامضاء عضو 

 ماده سه( 16جهت اعضای هیات علمی پژوهشی )بند *

 



 فناوری( –ماده سه )فعالیتهای پژوهشی  16داوری و نظارت بر فعالیتهای پژوهشی موضوع بند  – 27جدول شماره 

ف
دی

ر
 

 شده یا ارزیابی عنوان اثر داوری
 نوع اثر

 امتیاز
 مالحظات

 زوهشیهای پ طرحنظارت و داوری  کتاب ت علمیمقاال

  1   *** (15/10097مقایسه نیستاگموس ایجادی ناشی از تزریق دو داروی آلفناتیل و فنئانیل)ش نامه :پ/  1

:(2/572بررسی میزان بروز بیخوابی و به خاطر آوردن حین بیهوشی ...)ش نامه :ف /  2  ***   1  

(2/536کاربرد پمپ سانتریفوژی در نارسایی قلب راست.....)ش:ف/  3  ***   1  

( 2/572بررسی اثره همودینامیك ومیدازوالم به  هنگام بیهوشی)ش ف/  4  ***   1  

(2/872بررسی اثرات گازهای بیهوشی بر روی نتایج حاملگی در زنان شاغل.....)ش ف/  5  ***   1  

(2/887گزارش یك مورد لوله گذاری مشکل....)ش:ف/  6  ***   1  

(2/871)ش:ف/تاثیر اضطراب پیش از عمل بر روی ....  7  ***   1  

  1   *** (2/875میزان رضایتمندی از زایمان طبیعی و عوامل بررسی...)ش:ف/  8

  1   ***  )2/878تهویه حمایتی بیماران دچار سندرم....)ش:ف/  9

  1   ***  (2/780:نقش کلونیدین در کاهش خونریزی .....رینوپالستی)ش:ف/  10

(2/787ان بااردار...)ش:ف/زن :بررسی میزان کم خونی فقر آهن در  11  ***   1  

(2/71120میزان شیوع گلودرد .بعد از عمل....)ش:ف/  12  ***   1  

(2/1123مقایسه موفقیت بی حسی نخاعی در بیماران مرد معتاد.....)ش:ف/  13  ***   1  

(2/1140مقایسه واکنش  پاسخ به استرس....)ش:ف/  14  ***   1  

  1   ***  (2/757....)ش:ف/بررسی اثر ترامادول در پیشگیری .  15

  1   ***  (2/812درصد....)ش:ف/2:مقایسه تاثیر مخلوط پماد نیتروگلیسیرین   16

(2/814بررسی سطح سرمی منیزیوم کلسیم یونیزه ....)ش:ف/   17  ***   1  

(2/813:مقایسه بررسی اثر پیش داروی کلونیدین...)ش:ف/  18  ***   1  

( 2/804نیاز به دریافت خون ....)ش:ف/ تعیین فاکتورهای موثر بر جن  در  19  ***   1  

  2 ***   بررسی اثر ضد دردی عصاره متانولی گیاه پیاز تابستانه ....  20

  1   *** آتراکوریوم و سی  آتراکوریوم به داروی بی حسی ....مقایسه تاثیر افزودن   21

  2 ***   ساعت  7داوری طرح پژوهشی به مدت   22



  2 ***   ی سیکل قاعدگی بر بروز و شدت .......بررسی ارتباط فازها  23

  2 ***   مقایسه میزان بروز عوارض بعد از بی حسی اسپاینال بین جن  مونث .....  24

  2 ***   بهبود فرآیندهای بخش اتاق عمل با شبیه سازی رایانه ای  25

  2 ***   مقایسه میزان بروز و شدت درد، تهوع و استفراغ در زنان .....  26

  2 ***   بررسی رابطه بین بازه جابجایی غضروف تیروئید و میزان ....  27

  6    ساعت( 30فرآیند به مدت  6داوری فرآیندهای آموزشی جشنواره شهید مطهری )  28

  10 سقف امتیاز قابل قبول:

 امضاء عضو هیات علمی :

 دکتر محمود رضا مرادخانی

 امضاء مدیر گروه مربوطه:

 دکتر سپیده وهابی

 :دانشگاهامضاء دبیر کمیته منتخب 

 ماده سه( 17جهت اعضای هیات علمی پژوهشی )بند *

 

 



 فناوری اعضای هیات علمی آموزشی موسسه )ماده سه( –امتیازات قابل محاسبه از فعالیتهای پژوهشی  – 29جدول شماره  

امتياز كسب شده در كميته  موضوع بند

 منتخب

امتياز كسب شده در هيات 

 مميزه

حداكثر امتياز در 

 واحد كار

سقف حداكثر 

امتياز در هر 

 موضوع

 حداقل امتياز الزم

 دانشيار استاديار مربي

 

1 

 15 5/7 5  7تا  2  18/2 مقاالت تحقيقي اصل

 case reportگزارش موارد نادر

 مقاالت متفرقه )سردبير....(

       

    30  7تا 2  11/5 مقاالت علمي مروري 2

ترويجي -مقاالت علمي و تحشيه چاپ شده در نشريه هاي علمي 3

 داخلي معتبر 

    9 3تا   

مداخل چاپ شده در دانشنامه ها، دايره المعارف ها و فرهنگ ها  4

 بانظر هيات داوري مورد تاييد هيات مميزه موسسه

    8 2تا   

    12 2تا    مقاالت علمي كامل چاپ شده در مجموعه مقاالت كنفرانسها 5

    5 1تا   2/3 خالصه مقاالت علمي در كنفرانس ها 6

 

 

7 

 

  6تا 1   طراحي سيستم ،روش ها و خدمات جديد در سطح كشور 7-1

 

20 

   

    4تا  5/0   طراحي سيستم ... در منطقه تحت پوشش دانشگاه7-2

    4تا  5/0   كار جديد 7-3

    3تا  1   گاهيمدل سازي وسايل پزشكي و آزمايش 7-4

    6تا  1   توليد مواد آزمايشي و دارويي 7-5

    5تا  5/0   تدوين راهنماي طبابت باليني كشور 7-6

      10تا  5/0   خارج( –اختراع يا اكتشاف ثبت شده )داخل  8 

اختراع و اكتشاف و توليد محصوالت پژوهشي كاربردي ثبت  9-1 9

 انش بنيان / تجاري سازيشده در قالب شركت د

 30 15تا  1  

 

 

50 

   

    15تا    ثبت مالكيت فكري )پتنت(  9-2

    2تا  5/0   تعيين توالي ژن ثبت شده  9-3

بين  –ايجاد ظرفيت فعال در جذب اعتبار پژوهشي ))گرنت(( داخلي  10

 المللي

ميليون  150)به ازاي هر 1  

ريال گرنت داخل و يا 

 رگرنت خارجدال5000

12   . 

 



 فناوری اعضای هیات علمی آموزشی موسسه )ماده سه( –امتیازات قابل محاسبه از فعالیتهای پژوهشی  – 29جدول شماره 

امتياز كسب شده در كميته  موضوع بند

 منتخب

امتياز كسب شده در هيات 

 مميزه

حداكثر امتياز در 

 واحد كار

سقف حداكثر 

امتياز در هر 

 موضوع

 امتياز الزمحداقل 

 دانشيار استاديار مربي

    30 15تا     تاليف يا تصنيف كتاب  )مرتبط(  11-1 11

    3 5/1تا    )غير مرتبط(11-2

تاليف يا تدوين كتب چاپي يا  11-3

 الكترونيكي 

 

 درسطح ملي

 
    6 3تا  1/5

 3  5/1تا  2/02 درسطح موسسه

    4 2تا  5/0   يفي يا تصنيفيتجديد چاپ كتاب تال11-4

    10 5   تصحيح انتقادي كتاب معتبر 11-5

    8  2تا 5/0   ويرايش علمي كتاب11-6

كسب رتبه در جشنواره هاي ملي و بين المللي مرتبط با حوزه  12

 تخصصي
    10 6تا  

 ارزيابي ،داوري ،نظارت بر فعاليتهاي پژوهشي ،فناوري و نوع آوري 13

10 

  10    

 1تا  داوري مقاله هاي علمي و پژوهشي 13-1

 2تا  داوري كتاب 13-2

 2تا  داوري يا  نظارت بر طرح هاي پژوهشي و فنآوري  13-3

 45 35 30   35 13الي  1حداقل امتياز الزم  

     45/52 امتيازات كسب شده ماده سه )قابل قبول(

 

 منتخب دانشگاه:امضاء دبیر کمیته 

 

 

 



 پژوهشی موسسه )ماده چهار( -اجرایی اعضای هیات علمی آموزشی  –امتیازات قابل محاسبه از فعالیتهای علمی  – 31جدول شماره ...... 

 
حداکثر امتیازدر واحد  هیات ممیزه کمیته منتخب موضوع بند

 کار یا نیمسال

حداکثر امتیاز در 

 هرموضوع آموزشی

در حداکثر امتیاز 

 هرموضوع پژوهشی

حداقل امتیاز الزم 

 در هردوره ارتقا

  

 5 8 8  1  7.5 حضور فعال تمام وقت در موسسه 1

 

2 

و اردوها یا سایر فعالیتهای فوق  ها برپایی نمایشگاه

برنامه پژوهشی ،فناوری، آموزشی ، هنری و مدیریت 

 اجرایی آن با توجه به سطح برگزاری

6 
 

 

 

 2تا 

 

 

6 

8  

اه یا کارگاه. یا واحدهای گطراحی و راه اندازی آزمایش 3

، شبکه تی و پژوهشی، کتابخانه های تخصصینیمه صنع

 های تخصصی مجازی

0.07 
  8 6 4تا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همکاری موثر در تاسیس دانشگاه و ،مراکز  4

تحقیقاتی،موسسه هاس آموزش عالی ، پژوهشی و فن 

و فن آوری ، مراکز رشد و  آوری ، شهرکها و پارکها عله

 شرکت های دانش بنیان

  4 8 8 

 

5 

همکاری موثر در مجالت علمی)مدیرمسیولی  

سردببیری عضو هیات تحریریه( و ریاست قطب های 

 علمی کشور

 12 به ازای هرسال  3تا  

 

12 

عضویت دریکی از هسته های قطب های علمی رسمی  6

انجمن های  کشور/عضویت در هیات مدیره و بازرسی

 علمی

 4 4 به ازای هر سال  1  

ساعت  50به ازای هر  1   عضویت در شورای پارك ها / مراکز رشد  7

 حضور

4 8 

 دبیری همایشهای علمی /ملی /منطقه ای / بین المللی  8

 با تایید شورای پژوهشی موسسه و یا نهادهای ذی ربط

 8 6 2تا  

   14تا  4هر سال   10 ابق جدولایفای مسئولیت قوای سه گانه مط 9

 شرکت در شوراها، کارگروه ها، کمیته ها و.... 10

 
 10 10 به ازای هر سال 2تا   8

 



حداکثر امتیازدر واحد  هیات ممیزه کمیته منتخب موضوع بند

 کار یا نیمسال

حداکثر امتیاز در 

 هرموضوع آموزشی

حداکثر امتیاز در 

 هرموضوع پژوهشی

زم حداقل امتیاز ال

 در هردوره ارتقا

ایجاد رشته های جدید و میان رشته ای با رویکرد رفع  11

 نیازهای اساسی کشور و ترویج کارآفرینی

 

  10 10 5تا  

راهبری پروژه های بزرگ تحقیقاتی بین رشته ای  12

 )مدیریت پروژه( با تایید شورای پژوهشی موسسه

  12 8 4تا  

ها و فعالیت با هدف  طراحی،تدوین و اجرای برنامه 13

 افزایش کارآیی و اثربخشی نظام آموزش عالی

 10 10 5تا  

طراحی سوال آزمونهای سراسری با تایید سازمان  14

سنجش آموزش کشور /وزارت بهداشت/دانشگاه آزاد 

 اسالمی

 25امتیاز به ازای هر  1  

 ساعت

8 8 

طراحی سوال آزمون های جامع منطقه ای و درون  15

اهی)جامع علوم پایه و پیش کارورزی(ارتقای دانشگ

( و  phdدستیاران ،امتحانهای جامع دکتری تخصصی (

 نظایر آن 

 50امتیاز به ازای هر  1  

 ساعت

5 5 

 10 10 4تا   تدوین کتاب به شیوه گردآوری  16

 6 4 2تا   تدوین مجموعه مقاله های همایش های علمی معتبر 17

در جذب دانشجویان خارجی با ایجاد ظرفیت فعال  18

 تایید رییس موسسه 

  12 12 دانشجو 10به ازای هر  1  

 

 

 10     31/57 18الی  1حداقل امتیاز الزم از بندهای  

  35 35   35  18الی  1حداکثر امتیاز قابل قبول از بند  

 

  

 

 امضاء دبیر کمیته منتخب دانشگاه: 

 
 

 



 

   دکتر محمود رضا مرادخانینامه ارتقاء                 نام هیئت علمی: وسط عضو هیئت علمی از مواد چهارگانه آیینجدول نهایی امتیازات کسب شده ت

 

 نام ماده                                                                        

 نوع امتیاز

 ماده یز

 های فرهنگیفعالیت

 ماده دو

 های آموزشیفعالیت

 ده سهما

 های پژوهشیفعالیت

 ماده چهار 

 های اجراییفعالیت

 31/57 45/52 78/109 65/16 امتیاز کسب شده در کمیته منتخب دانشکده

سقف مجموع امتیازات قابل قبول توسط کمیته منتخب 

 دانشکده
65/16 78/109 45/52 31/57 

 203/52 مجموع امتیازات کسب شده در کمیته منتخب دانشکده

     از کسب شده در هیئت ممیزهامتی

     سقف مجموع امتیازات قابل قبول توسط هیئت ممیزه

  هیئت ممیزه مجموع امتیازات کسب شده در

 امضاء دبیر کمیته منتخب دانشگاه:

 

 

 

 

 امضاء دبیر هیئت ممیزه:

 

 


