
 

 خدا  انمهب 

 آدرس صفحه شخصی در سامانه علم سنجی اعضا هیات علمی

 سایت دانشگاهآدرس صفحه شخصی در وب 

  فایل ها

 آخرین به روزرسانی: 

   سوابق تحصیلی و آموزشی 

 تحصیلی() عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ ال.فوق تخصص1

 )عنوان، راهنما، مشاور(پایان نامه                     

 کرمانشاه _ ۹۸) عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی(طب اورژانس .تخصص)دکتری تخصصی(2

 

(  رضا فرهمند   سونوگرافی.دکتربررسی مقایسه ای تشخیص شکستگی بینی با روشهای رادیولوژی و )عنوان، راهنما، مشاور(پایان نامه                   

 راهنما. دکتر میثمی و دکتر ذوالفقاری مشاور

  ارشد) عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی( . کارشناسی3

 )عنوان، راهنما، مشاور(پایان نامه                   

 ل فارغ التحصیلی() عنوان رشته، دانشگاه، سا . کارشناسی4

 .کاردانی) عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی(5

 شرکت در دوره های آموزشی و کارگاه ها 

http://www.tums.ac.ir/memberfiles/rnegarandeh
http://سونوگرافی.دکتر/
http://سونوگرافی.دکتر/


 

 تأییدیه ها و مجوز ها 

 افتخارات و جوایز 

 عاونت درمان. پزشک طب اورژانس عشایرامور متخصصین در م خون.مسئول. پزشک مسئول انتقال معاون بالینی پزشکی قانونیسوابق کاری 

 سوابق بالینی :فعالیت درمانی و اموزشی در اورژانس عشایر 

 )سوابق تدریس) در مقاطع زیر 

 . فوق تخصص1   

 .  تخصص: اموزش اینترنهای طب اورژانس2    

 .کارشناسی ارشد3    

 . کارشناسی4    

 . کاردانی5    

 کارگاه( برگزاری کارگاه )عنوان ،محل و زمان 

  معاون . ۹.13۹۹)عنوان دقیق درج شده در ابالغ، تاریخ شروع و اتمام(مسئول امور متخصصین در معاونت درمان از تاریخ سوابق اجرایی

 13۹5الی  13۹۰بالینی اداره کل پزشکی قانونی از تاریخ 

  سوابق پژوهشی 

 ابداعات و اختراعاتالف.    

 ب.طرح های پژوهشی 

 یان نامه ها و رساله ها ج. راهنمایی پا  

 د. مشاوره پایان نامه ها و رساله ها    

 ه. مقاالت   

 فارسی           

درمانی عشایر. _بررسی مدت انتظارارائه خدمات در بخش اورژانس بیمارستان های اموزشی   

 صدمات منجربه مرگ ناشی از انفجار مامان به جامانده از جنگ

م شنوایی در مصدومین انفجار بقایای مهمان جنگی در استان بررسی فراوانی آسیبهای سیست  

N_ acetycysteine overdoses after acetaminophen poisoning 

The reason of death among children and adolesent in lorestan province,westof iran from 2007 to 2014 

 انگلیسی

 

http://خون.مسئول/
http://خون.مسئول/


 

 

 تو. ارائه و چاپ خالصه مقاال

 ملی   .1   

 . بین المللی  2   

 عالیق پژوهشی 

 کتب 

 عضویت در شورای نویسندگان و داوری مقاالت  

 عضویت در مجامع 

  /عالیق عمومیمهارت های عمومی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


