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  سوابق شغلی:ج
  روستایی خاتون آباد میانهپزشک مسئول مرکز بهداشتی درمانی  –1375آبانتا  1374آبان - 1

 اهدا کنندگان انتقال خون تبریزپزشک  – 1376 خردادتا  1375آبان - 2

  درمرکز پایلوت طرح پزشک خانواده مجریو پزشک مسئول مرکزبهداشتی درمانی اشرفی الله تبریز - 1380مرداد تا 1376مرداد - 3
  پزشک مسئول مرکز بهداشتی درمانی شهید تجالیی -  1381اردیبهشت  تا 1380شهریور - 4
 باسمنج شبانه روزی مرکز بهداشتی درمانی رئیس –1382بهمن تا 1381خرداد -5

 پزشک بهداری زندان مرکزی تبریز  - 1384تا آذر  1382آبان  - 6

 پزشک مرکز طب کار شبکه بهداشت شهرستان تبریز - 1383خردادتا 1382اسفند - 7

 پزشک مرکز مشاوره ازدواج هفتم تیر تبریز – 1383تا شهریور1383تیر  - 8

  : ده پزشکیدانشک – 89اردیبهشت تا 1383مهر  - 9
 دانشکده پزشکی تبریز کارشناس ارشد ارزشیابی •

  عضو کمیته اجرائی هفتمین همایش آموزش پزشکی تبریز •
  دانشکده پزشکی تبریز )1386تا تیر(و واحد ارزشیابی مسئول دفتر توسعه آموزشی راه انداز و •
  دانشکده پزشکی تبریز  مسئول واحد امتحانات دستیاری •
  ایران دانشکده های پزشکی رتبه بندیدر  رت متبوعدر وزا نماینده دانشکده •
   وزارت متبوع در ارزشیابی بیرونیعلوم پزشکی تبریز ه دانشگانماینده  •
  انترها واکسترنها های بالینی و مهارتنماینده دانشکده در استقرار روشهای نوین ارزیابی درون بخشی دستیاران  •
  تبریز دانشکده پزشکی راه اندازی رشته های جدید مسئول اعتبار بخشی گروههای آموزشی و کارشناس •
  .تخصصی کارشناس کمیته مرکزی نظارت بر امتحانات ارتقا دستیاری دبیر خانه شورای آموزش پزشکی و •
  . تخصصی کمیته مرکزی نظارت بر امتحانات ارتقا دستیاری دبیر خانه شورای آموزش پزشکی وبازرس و  مشاور •
  تبریز پزشکی دانشکده پزشکی مسئول دبیرخانه شورای آموزش •
  تبریز دانشکده پزشکی عضوکمیته استقبال از دانشجویان ودستیاران جدید الورود •
  عضو شورای سرپرستی مهد کودک دانشگاه علوم پزشکی تبریز •
  عضوکمیته اجرائی دومین کارگاه بین المللی عملکرد مبتنی بر شواهد دانشکده پزشکی تبریز •
  انشکده پزشکی تبریزسرپرست دایره امتحانات د •
 عضو کمیته اجرائی استانداردهای پزشکی دانشکده پزشکی تبریز •

  تبریز دانشکده پزشکی عضو کمیته برگزاری آزمون های فینال اکسترنی و انترنی •
  در دانشگاه علوم پزشکی تبریز 87آزمون استخدامی سال تصحیح اوراقمسئول  •
  دانشگاه علوم پزشکی تبریزدر  88استخدامی  ونو تصحیح اوراق آزم مسئول برگزاریمدیر حوزه و  •
  اولین کنگره بین المللی پزشکی مبتنی بر شواهد دانشکده پزشکی تبریز عضوکمیته اجرائی سومین کارگاه  و •
  ارزشیابی بیرونی دانشگاه علوم پزشکی تبریز تیمعضو •

 مرکز بهداشت تبریزکز بهداشتی درمانی اپزشک مر - 92بهمنتا 89رداد خ .10

 رئیس اداره آموزش دانشکده پزشکی تبریز -92همن ب .11



  

 

  تشویق های مرتبط با آموزش: د

  تاریخ  مرجع موضوع
  13/10/84  تبریز رئیس دانشکده پزشکی در مورد برگزاری هفتمین همایش آموزش پزشکی

  12/11/84  معاون آموزش بالینی دانشکده پزشکی تبریز  در مورد حسن انجام وظیفه در دفتر توسعه آموزشی

  85در مورد برگزاری آزمون ارتقا دستیاری

  10/5/85  معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

  30/5/85  یزرمعاون آموزش بالینی دانشکده پزشکی تب

  25/10/85  وزارت دبیر شورای آموزش پزشکی وتخصصی مشاور وزیر و

  85بهمن  رئیس دانشکده پزشکی تبریز

  86ا دستیاریدر مورد برگزاری آزمون ارتق
  86مرداد  معاون پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

  3/87  11  وزارت مشاور وزیر و دبیر شورای آموزش پزشکی وتخصصی

  9/4/87  پزشکی  تبریز معاون آموزش تخصصی و فوق تخصصی دانشکده  87در مورد برگزاری آزمون کتبی متمرکز معرفی به ارتقا

  17/4/87  رئیس دانشکده پزشکی تبریز  ده پزشکیدر مورد ارتقا آموزشی دانشک

  20/12/87  معاون پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  87در مورد تصحیح اوراق امتحانی آزمون استخدامی 

  23/4/88  علوم پزشکی تبریز مدیر خدمات پشتیبانی دانشگاه  در مورد اهتمام درحل مسائل مهد کودک دانشگاه

  19/2/88  تبریز معاون آموزش تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی  ه برتر آموزشیدرمورد انتخاب دانشکد
، پره انترنی  وبرگزاری آزمونهای ارتقا دستیاری، علوم پایه

  کی عمومیآزمون های دوره پزش
  آموزش دوره پزشکی عمومیمعاون

  تبریز دانشکده پزشکی
26/12/88  

یه ،پره انترنی  وبرگزاری آزمونهای ارتقا دستیاری، علوم پا
  آزمونهای دوره پزشکی عمومی

  15/1/89  رئیس دانشکده پزشکی تبریز

  27/6/89  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاون آموزشی وزیر  ارسال فرایند و مشارکت در سومین جشنواره آموزشی شهید مطهری

  29/1/90  اه علوم پزشکی تبریزرئیس دانشگ  فرایند برتر آموزشی در چهارمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

      

      

 مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر:ه
  .دکتر رامین مصری،دکتر عبدالناصر رفیع،دکتر عباس منتظری، دکتر حسین پهلوان زاده - 1

لوژیک وحساسیت آنتی بیوتیکی در دو مقطع زمانی مختلف دری از نظر اپیدمیو لوژیک، باکتریوبررسی عفونتهای ادرار
سال سی ویکم. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی تبریز. تبریز) عفونی(بیمارستان هفتم تیر 

  97، صفحه  1376، زمستان 36شماره ،
  . دکتر حسین غفاری، دکتر رامین مصری -2

  .اه علوم پزشکی تبریزبررسی و ارزشیابی فعالیتهای آموزشی ، پژوهشی اعضای هیات علمی  دانشکده پزشکی دانشگ
 18تا8، صفحه 1385مجله طب وتزکیه، سال پانزدهم، بهار وتابستان



  

  فهرست مقاالت ارائه شده در کنگره ها و سمینارها: و

  سال  عنوان کنگره  عنوان مقاله
  برگزاری

  شهر
نحوه 
  ارائه

 ارزشیابی فعالیت های آموزشی ، پژوهشی اعضای-1
  1382ریز در سالهیات علمی دانشکده پزشکی تب 

  هفتمین همایش کشوری آموزش پزشکی
  تبریز  1384  84آبان 24تا21

رپوست
    

 بررسی وضعیت ثبت پرونده های بیماران بستری در-2
  مراکزآموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

  هفتمین همایش کشوری آموزش پزشکی
  ستروپ  تبریز  1384  84آبان 24تا21

 تگی نمرات ارتقا ودرون بخشیمقایسه ضریب همبس-3
  5  13و1384دستیاران دانشکده پزشکی تبریز در سال 

  هشتمین همایش کشوری آموزش پزشکی
  پوستر  کرمان  1385  85سفند1 17تا15

 بررسی پرونده دستیاران مردود در آزمون های ارتقا و-4
  85تا79گواهی نامه در دانشکده پزشکی تبریز در سال های

  ری آموزش پزشکیهشتمین همایش کشو
  پوستر  کرمان  1385  85سفند1 17تا15

 روشهای نوین ارزیابی درون بخشی دستیاران و تاثیر آن-5
  درافزایش ضریب همبستگی آزمون درون بخشی وارتقا

  نهمین همایش کشوری آموزش پزشکی
  86سفند1 17تا15

  پوستر  یزد  1386

 بررسی توانمندی اساتید دانشکده پزشکی تبریز-6
  در طراحی آزمون های چهار گزینه ای

  دهمین همایش کشوری آموزش پزشکی
 پوستر  شیراز  1388  88  اردیبهشت 17تا15

 همبستگی بین میزان دانش ، صالحیت ، مهارت های–7
  بالینی وکارائی دستیاران تخصصی بالینی دانشکده پزشکی 
  رفه ایتبریز ولزوم توانمند سازی اساتید در ارزیابی اعتبار ح     

  دهمین همایش کشوری آموزش پزشکی
 پوستر  شیراز  1388  88اردیبهشت  17تا15

 ارزیابی تاثیر الصاق فرمت استاندارد در طرز نوشتن-8
Off Service Note  توسط کارورزان وکار آموزان در بخش  

  تبریز) ع(داخلی مرکز آموزشی درمانی امام رضا

  دهمین همایش کشوری آموزش پزشکی
 پوستر  شیراز  1388  88اردیبهشت  17تا15

 ارزشیابی های تک بعدی اساتید توسط دستیاران-9
  نقش آن در دادن پس خوراند مناسب توسط اساتید و

  به دستیاران در ارزشیابی مستمر 

  دهمین همایش کشوری آموزش پزشکی
 پوستر  شیراز  1388  88اردیبهشت  17تا15

 م اعضایمقایسه توانمندی ،خالقیت و تولید عل-10
  هیات علمی تمام وقت جغرافیایی و تمام وقت غیر 

  دانشگاه علوم پزشکی تبریز) پاره وقت (جغرافیایی

  دهمین همایش کشوری آموزش پزشکی
 پوستر  شیراز  1388  88اردیبهشت  17تا15

 لزوم جهت گیری رهبری آموزش در راستای توانمند-11
  سازی اعضای هیات علمی دانشکده های پزشکی 

  ر طراحی سواالت آزمون های کتبید

  یازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی
  پوستر  تهران  1389  89اردیبهشت  12تا10

 رهبری وهدایت اجرای روشهای مستمر ارزشیابی–12
  دستیاران تحت وب و بصورت آنالین برای اولین  بار در کشور    

  یازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی
  پوستر  تهران  1389  89اردیبهشت  12تا10

 بکارگیری روش نوین در فرایند اجرای نظام استاد-13
  88راهنما در دانشجویان پزشکی ورودی 

  فرایند  تهران  1389  سومین جشنواره وزارتی شهید مطهری

 آیا عدالت آموزشی بدون استاندارد سازی آزمونها-14
  وارزیابی دقیق پیشرفت تحصیلی محقق می شود؟

  ایش کشوری آموزش پزشکیدوازدهمین هم
  پوستر  مشهد  1390  90اردیبهشت  12تا10

          



  

  )مرتبط با آموزش(شرکت در همایش ها،کارگاهها و دوره های آموزشی:ز
  زمان  برگزارکننده عنوان همایش ،کارگاه یا دوره

  26/7/79- 27  دانشگاه علوم پزشکی تبریز ارتقای مستمر کیفیت
  25/4/80- 27  ت بهداشت درمان وآموزش پزشکیوزار مدیریت جامع کیفیت
  9/10/80-10  دانشگاه علوم پزشکی تبریز ارتقای مستمر کیفیت
  14/5/81  دانشگاه علوم پزشکی تبریز مدیریت جامع کیفیت

  5/8/81  دانشگاه علوم پزشکی تبریز آموزش بهداشت در عمل
  27/5/82  دانشگاه علوم پزشکی تبریز مدیریت جامع کیفیت

ICDL 6/3/83- 8/9/83  مرکز آموزش فن آوران شمالغرب  
  11/3/84- 25/3/84  سازمان مدیریت روش تحقیق

CPC-2 25/8/84- 26  دانشگاه علوم پزشکی تبریز و پروفسور هاراسیم  
  28/9/84- 29  دانشگاه علوم پزشکی تبریز طرح تکریم ارباب رجوع

SPSS 1/4/84-23/9/84  دانشگاه علوم پزشکی تبریز  
  21/8/84  دانشگاه علوم پزشکی تبریز ی با مدل آموزشی بر مبنای تظاهرات بالینیآشنائ

  21/8/84- 24  دانشگاه علوم پزشکی تبریز هفتمین همایش کشوری آموزش پزشکی
  12/12/84  دانشگاه علوم پزشکی تبریز تحلیل آزمونهای پیشرفت تحصیلی

  4/2/85  بریزدانشگاه علوم پزشکی ت )MCQs(ارزیابی پیشرفت تحصیلی 
  2/7/85  وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی تهیه بانک اطالعاتی ورتبه بندی دانشگاههای علوم پزشکی کشور     

  18/8/85  وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی OSCEارزشیابی بروش
  20/10/85-21  دانشگاه علوم پزشکی تبریز OSCEارزیابی مهارت های بالینی با تاکید بر 

  4/11/85  وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی روشهای نوین ارزیابی عملکرد دستیار
  18/11/85  وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی بانک اطالعاتی ارزشیابی وصدور مجوز

  15/12/85 -17  دانشگاه علوم پزشکی کرمان هشتمین همایش کشوری آموزش پزشکی
  15/12/85  پزشکی کرمان دانشگاه علوم آشنائی با اعتبار بخشی

  15/12/85  دانشگاه علوم پزشکی کرمان چگونه بر اساس استانداردهای آموزشی یک خود ارزیابی را طراحی و اجرا کنیم           
  15/12/86 -17  دانشگاه علوم پزشکی یزد نهمین همایش کشوری آموزش پزشکی و اولین جشنواره شهید مطهری        

  14/9/86  دانشگاه علوم پزشکی تبریز )EBM(ر شواهدپزشکی مبتنی ب
The Second International Evidence Based Practice Workshop2008نوامبر 6الی4  دانشگاه علوم پزشکی تبریز و پل گالزیو  

  14/2/87  پزشکی تبریز دانشگاه علوم  سمینار یکروزه روابط بین الملل دانشگاهی ونقش آن در توسعه علمی واقتصادی کشور    
Graphic Appraisal Tool for Epidemiology Workshop 2009آوریل  17الی 16  دانشگاه علوم پزشکی تبریز و راد جکسون  

  26/3/87 - 27 دانشگاه علوم پزشکی تبریز کارگاه ارزیابی بالینی
  29/5/87 پزشکی تبریز دانشگاه علوم گزارش صبحگاهی و گراند راند و ژونال کالب مبتنی بر شواهد

  30/9/87  دانشگاه علوم پزشکی تبریز OSCEکارگاه آموزشی
  2/88/ 15-17  دانشگاه علوم پزشکی شیراز دهمین کنگره کشوری آموزش پزشکی و دومین جشنواره شهید مطهری    

  15/2/88  دانشگاه علوم پزشکی شیراز (IRT)د با تکیه بر نظریه نوینکارگاه آموزشی رویکرد های جدید در سنجش و ارزشیابی آموزشی به وسیله اساتی           
Cochrane Systematic Review Workshop 2010آوریل 21- 20  دانشگاه علوم پزشکی تبریز و زبیس فدوروویکز  

  12/2/89-13  دانشگاه علوم پزشکی ایران یازدهمین کنگره کشوری آموزش پزشکی و سومین جشنواره شهید مطهری
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