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 آموزشي درماني بوعلي سینا.

 
 ودانشیار گروه قلب و عروق  ۱۳۷۳برد تخصصی قلب و عروق ،    ۱۳۶۷دکترای عمومی پزشکی ،  دانشگاھی: ورتبھ مدارک -ب

 دانشگاه علوم پزشکی قزوین در حال حاضر.
 

فعالیتھای آموزشی: -ج  
.  ۱۳۷۳دانشگاه علوم پزشکی زنجان،  و عروق،مقطع فیزیوپاتولوژی پزشکی عمومی،آموزش بخشھایی از بیماریھای قلب   - 
مقطع پزشکی  برای دانشجویان کارآموزی و کاروزی فیزیوپاتولوژي، بیماریھای قلب و عروق ، بخشھایی ازتئوري و عملي  آموزش -

تا حال. ۱۳۷۵از سال  عمومی ، دانشگاه علوم پزشکی قزوین  
تا      ۱۳۸۵از سال   و بیھوشي ق برای دستیاران تخصصی داخلیبیماریھای قلب و عرو بخشھایی از تئوري و عملي آموزششركت در - 
حال.   
. ۱۳۸۸و ۱۳۸۷  ھایاچ در سال-پی-اپیدمیولوژی بیماریھای غیر واگیر برای دانشجویان مقطع ام بخشھایی از آموزش -  
 و ۱۳۹۱ھای  برای دانشجویان پرستاری مقطع کارشناسی ارشد، در سال ی قلب مراقبتھای ویژه اختصاصی ، بیماریھاس آموزش در -

۱۳۹۲ .  
تا حال. ۱۳۸۸شركت درآموزش تئوري و عملي دستیاران قلب و عروق از سال  -   
 

فعالیتھای پژوھشی: -د  
 

    عناوین مقاالت کامل انگلیسی
1- Adaptation of Mac New quality of life questionnaire after myocardial infarction in an Iranian population. 

2003. Health and quality of life outcomes. UK. cited in PUBMED. 
2-Hypertensio: The necessity for research in NCDs in the developing nations.2005.NCD Malaysia. Malaysia. 
-Care management: Adherence to therapies Among patients At An Iranian NCD Clinics, Qazvin, Iran. 2005. 
Journal of research in medical science. Isfahan. Iran. 
3-Mentorship at Qazvin Medical School: A pilot study in Iran,2004. Journal of medical education. Shahid 
Bheshti University of Medical sciences. Tehran. Iran. 
4- Correlation between Obstructive Sleep Apnea Syndrome and Cardiac Disease Severity. 2014. 
Cardiovascular Psychiatry and Neurology. Hindawi Publishing corporation. 
5- Association between Health-related quality of life and impaired glucose metabolism in Iran. 2014. 
Diabetic Medicine. 
6- Determination of variations in Heart Sound caused After Passing through Stethoscope Tube in two Wired 
and Wireless status. 2014. Journal of Applied Environmental and Biological Sciences. Text Road 
Publication.  
7- Opium dependency and in-hospital outcome of acute myocardial infarction.2014. Medical Journal of the 
Islamic Republic of Iran (MJIRI). Iran University of Medical Sciences. 
 

عناوین مقاالت کامل فارسی-  
،مجلھ طب و تزکیھ. ۱۳۷٥ بررسی وضعیت حجاج در سی سی یو ھای مکھ و مدینھ -۱    
،مجلھ علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین. ۱۳۷٦شیوع بیماری عروق کرونر در زنجان -۲  
،مجلھ علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین.  ۱۳۷۷شیوع پر فشاری خون در قزوین -۳  
زشکی قزوین.،مجلھ علمی دانشگاه علوم پ  ۱۳۷۷میزان آگاھی،مصرف دارو، و کنترل فشار خون در قزوین -٤  
،مجلھ علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین.  ۱۳۸۱وضعیت شغلی دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی قزوین -٥  
،مجلھ علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین.  ۱۳۸۲اثر آندوسکوپی بر ریتم قلب و اشباع اکسیژن شریانی -٦  
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،مجلھ علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین.  ۱۳۸۲اثر کلونوسکوپی بر اشباع اکسیژن شریانی و فشار خون -۷  
،مجلھ علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین.  ۱۳۸۲رابطھ تدخین تریاک با عملکرد ریھ و فشار خون -۸  
،مجلھ علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین.  ۱۳۸۳نگرش پزشکان عمومی نسبت بھ پرفشاری خون -۹  

،مجلھ علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین.  ۱۳۸٤ت بھ مصرف دخانیاتآگاھی، نگرش و عملکرد پزشکان عمومی ایران نسب -۱۰  
،مجلھ علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین.  ۱۳۸٤سال قزوین ۲۰ارتباط بیماریھای ایسکمک قلب با عوامل خطر در جمعیت باالی  -۱۱  
.اه علوم پزشکی شھید بھشتی، دانشگمجلھ پژوھشی دانشکده پزشکی ۱۳۸٤بیماریھای غیر واگیر،ھمھ گیری مورد مسامحھ -۱۲  
،مجلھ علمی دانشگاه علوم . ۱۳۸۸شیوع عوامل خطر بیماریھای قلبی عروقی در زنان منطقھ مینودر قزوین و ارائھ راھکارھای مداخلھ -۱۳

 پزشکی قزوین.
وان پرستاری، انجمن ، مجلھ ر۱۳۹۲تاثیر حساسیت زدایی حرکات چشم و پردازش مجدد بر اظطراب بیماران مبیال بھ سکتھ قلبی. -۱۴

 علمی پرستاری ایران.
مجلھ علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین. .۱۳۹۳).۱۳۸۹(سال قزوین  ۲٤لیک در افراد باالی شیوع سندرم متابو -۱٥  

 
 

اوین کتب منتشر شدهعن-  
، ناشر دانشگاه علوم پزشکی زنجان. ۱۳۷٤شاخصھای سیستم قلب و عروق، -  
، ناشر دانشگاه علوم پزشکی قزوین.  ۱۳۸۳عروقی،طرح توانمند سازی زنان در مھارتھای زندگی(توازن) ، پیشگیری از بیماریھای قلبی -  
 

عناوین خالصھ مقاالت ارائھ شده در خارج-  
لبنان ۲۰۰۰آگاھی،درمان و کنترل پرفشاری خون،-  
سنگاپور۲۰۰۶بیماریھای قلبی و بار مالی ناشی از ان در کشورھای توسعھ یافتھ و در حال توسعھ،-  
 

عناوین خالصھ مقاالت ارائھ شده در داخل-  
،ھمایش کشوری آموزش پزشکی،تھران۱۳۷۹طرح سرپرستی دانشجویان سال اول پزشکی توسط دانشجویان سال باالتر،-   

                
کنگره  دومین ۱۳۸۲،دی از بیماریھای غیرواگیر قزوین،توحیدختران منطقھ تحت پوشش طرح پیشگیرشیوع کم خونی فقر آھن در -

 پیشگیری از بیماریھای غیر واگیر،تھرانُ 
 

نمتابولیک، قزویکنگره چاقی، تغذیھ و بیماریھای  ۱۳۸۷قزوین، عروقی در زنان منطقھ مینودر شیوع عوامل خطر بیماریھای قلبی-  
 

:سخنرانی ھا-  
.  ۱۳۷۷، دانشگاه علوم پزشکی ایران "بیماریھای شغلی قلب و عروق"، کنفرانس بیماریھای شغلی و بھداشت حرفھ ای-  
. ۱۳۸۰"اورژانسھای پرفشاری خون" ، سمینار اورژانسھای قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، -  
. ۱۳۸۱"بررسی علل درد قفسھ سینھ" ،سمینار دردھای قفسھ سینھ، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، -  
دومین کنگره پیشگیری از بیماریھای غیر واگیر،تھرانُ  ۱۳۸۲واگیر قزوین"، "ارائھ نتایج طرح پیشگیری از بیماریھای غیر-    
، دانشگاه علوم پزشکی قزوین ۱۳۸۲"تغذیھ و ھیپرلیپیدمی" ،سمینار تغذیھ در بیماریھای غیر واگیر،-  
ی قزوین.، دانشگاه علوم پزشک ۱۳۸۲اورژانسھای بیماری عروق کرونر"، سمینار اورزانسھای طب داخلی و مسمومیتھا،-  
. ۱۳۸۳، سمینار پیشگیری از اعتیاد، دانشگاه علوم پزشکی قزوین،"شیوع انواع سوء مصرف مواد"-  
.، دانشگاه علوم پزشکی قزوین ۱۳۸۵نارسائی در قلب راست"، کنفرانس نارسائی قلب،"-  
خیصی و درمانی اپنھ انسدادی حین روشھای تشریسک فاکتور بیماریھای قلب و عروق"، کنفرانس  پنھ انسدادی حین خواب بعنوان"ا-

، دانشگاه علوم پزشکی قزوین.۱۳۸۵خواب،  
، دانشگاه علوم پزشکی قزوین. ۱۳۸۶"نارسائی دریچھ میترال"،کنفرانس بیماریھای دریچھای قلب، -  
، دانشگاه علوم پزشکی قزوین. ۱۳۸۶"حوادث قلبی عروقی و اعتیاد"،کنفرانس اعتیاد،-  
، کنگره چاقی، تغذیھ و بیماریھای متابولیک، قزوین ۱۳۸۷، "عروقی اپیدمی بیماریھای قلبی"-  
  .، دانشگاه علوم پزشکی قزوین۱۳۸۷قلب و حاملگی،"ھیپرتنشن و حاملگی"،کنفرانس بیماریھای -

دانشگاه  ، ۱۳۸۸"تعریف،تقسیم بندی جدید و فیزیوپاتولوژی انواع ھیپرتنشن پولمونر"،کنفرانس پولمونری ھیپرتنشن و بیماریھای قلبی،
 علوم پزشکی قزوین.

، دانشگاه علوم پزشکی قزوین.۱۳۹۰"کر پولمونل" کنفرانس بیماریھای داخلی، -  
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، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، مرکز آموزشی درمانی بوعلی ۱۳۹۱"اپیدمیولوژی مرگ ناگھانی" کنفرانس فوریتھای قلبی عروقی.-
 سینا.

، دانشگاه علوم پزشکی قزوین.۱۳۹۱قلبی و عروقی، "آریتمی ھای بطنی" کنفرانس بیماریھای -  
، دانشگاه علوم پزشکی قزوین.۱۳۹۱"روزه داری و بیماریھای قلبی عروقی" کنفرانس بیماریھای داخلی و روزه داری، -  
، دانشگاه علوم پزشکی قزوین .۱۳۹۲روش ھای پیشگیری و درمان" کنفرانس بیماری ھای قلب و ریھ ،  "ترومبوز وریدھای عمقی و -  
 

عناوین طرحھای پژوھشی -  
ھیئت علمی:-  
طرح پژوھشی مبتنی بر جامعھ،پیشگیری از بیماریھای مھم غیر واگیر در قزوین و ابھر.با ھمکاری وزارت بھداشت و سازمان  -

۱۳۸۰بھداشت جھانی،  
نیو در بیماران ایرانی،با ھمکاری دانشگاه -طرح بررسی کیفیت زندگی در بیماران قلبی،تطبیق و کاربردترجمھ فارسی پرشسنامھ مک-

  ۱۳۸۲ناتینگھام،
  ۱۳۸۳سیاتل ،با ھمکاری دانشگاه ناتینگھام،–طرح بررسی کیفیت زندگی در بیماران أنژین صدری با پرسشنامھ آنژین -
۱۳۸٥خطر بیماریھای قلبی عروقی در زنان،در منطقھ مینودر قزوین،بررسی شیوع عوامل  -  
طرح بررسی شیوع و بروز فیبریالسیون دھلیزی در جمعیت تحت پوشش مرکزبھداشتی درمانی شرق تھران،با ھمکاری مرکز  -

،  در دست اجرا ۱۳۸٦تحقیقات غدد درون ریز، دانشگاه ع پ شھید بھشتی،   
 

 
ان نامھ ھا:راھنمایي و مشاوره پای -  
 

دکترای عمومی گروه پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی پایان نامھ  ع بیماریھای عروق کرونر بوسیلھ تست ورزش،وبررسی شی -۱
،استاد راھنما ۱۳۷٤زنجان،  

ی گروه دکترای عموم پایان نامھ ،تاثیر آموزش بر اگاھی مربیان بھداشت نسبت بھ گلو درد چرکی، تب روماتیسمی و روماتیسم قلبی -۲
،استاد راھنما ۱۳۷٥دانشگاه علوم پزشکی زنجان، پزشکی،  

دانشگاه علوم پزشکی  دکترای عمومی گروه پزشکی، پایان نامھ بررسی شیوع فشار خون باال در بالغین باالی بیست سال شھر قزوین، -۳
،استاد داھنما ۱۳۷۷زنجان،  

استاد  ۱۳۸۰قزوین، علوم پزشکی،دانشگاه بیماریھای داخلی  دوره تخصصی امھپایان ن رابطھ تدخین اپیوم با عملکرد ریھ و فشار خون، -٤
 راھنما

لوم ،دانشگاه عبیماریھای داخلی  دوره تخصصیپایان نامھ  رابطھ اعتیاد بھ تریاک با اختالالت چربی خون در بیماران سکتھ قلبی، -۵
.،استاد مشاور۱۳۸۲قزوین، پزشکی  

 
ان عوارض زودرس و مرگ درون بیمارستالنی در بیماران بررسی اثر مصرف اپیوم بر میز -۶

، استاد  قزوینه پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی دکترای عمومی گرو پایان نامھ -۹۰-۱۳۸۹-انفارکتوس میوکارد
 راھنما.

ه پزشکی،دانشگاه دکترای عمومی گرو پایان نامھ -۹۰-۱۳۹۰-ارتباط اختالل نعوظی با بیماری عروق کرونر -۷
استاد مشاور. ، قزوینکی علوم پزش  

ارائھ مدلی برای تشخیص بیماری عروق کرونر قلبی با استفاده از منطق فازی نوع  – ۸
، پایان نامھ کارشناسی ارشد رشتھ مھندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ۱۳۹۱دوم، 

 قزوین،  استاد مشاور.
پایان نامھ .  ۱۳۹۳وق کرونر. بررسی ارتباط کبد چرب غیر الکلی و بیماری انسدادی عر - ۹

، استاد راھنما.۱۳۹۳بیماریھای قلب و عروق ، دانشگاه علوم پزشکی قزوین،  دوره تخصصی  
 

- 
 

عضویت در انجمن ھا-ه  
قزوین.-،انجمن متخصصین داخلی ایراناروپائی پیشگیری و بازتوانی قلبی عروقی  انجمن آترواسکلروز ایران ،بنیاد قلب ایران،انجمن  

 ،  (IHF) بنیاد پیشگیری و کنترل بیماریھای قلبی عروقی ایران 
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فعالیت ھای اجرائی و شرکت در کمیتھ ھا -و  
۱۳۷۳رئیس دانشکده پزشکی و سرپرست دانشکده پیراپزشکی دانشگاه ع پ زنجان -  
۱۳۷٤معاون اموزشی و پژوھشی دانشگاه ع پ زنجان  -  
. ۱۳۸٥تا  ۱۳۷٥رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین،از سال  -  
تا حال. ۱۳۷۸مدیر مسئول مجلھ علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ، از  -  
.  ۱۳۸۲کمیتھ کشوری پیشگیری از بیماریھای غیر واگیر،سال  عضو -  
.تا حال ۱۳۸٥،از ع پ قزوین مدیر گروه قلب و عروق دانشگاه  -  
تا حال. ۱۳۸٥عضو شورای دانشگاه از سال  -  
تا حال . ۱۳۸٦خورد و خوراک ، از آموزشی  –خبری نشریھ  عضو شورای سردبیری -  
تا حال. ۱۳۸٥مرکز تحقیقات بیماریھای متابولیک دانشگاه ع پ قزوین از  عضو -  
تا حال. ۱۳۹۱ سال در معاونت غذا و دارو دانشگاه در پزشکی و لوازم مصرفی تجھیزات فنی دارو، کمیتھ عضو -  
. ۱۳۹۳تا  ۱۳۹۰ی اعضای ھیئت علمی دانشگاه، کمیتھ بررسی صالحیتھای عموم عضو -  
تا حال. ۱۳۸٦شورای آموزشی دانشکده پزشکی از سال  عضو -  
تا حال. ۱۳۹۱عضو کمیتھ ھای بیمارستانی بھبود کیفیت، دارو و تجھیزات، از سال  -  
تا حال. ۱۳۸۸شورای تخصیالت تکمیلی دانشکده پزشکی از سال  عضو -  
تا حال. ۱۳۸۸ت ارتقاء سالیانھ دستیاری دانشکده پزشکی از سال ھیئت ممتنھ امتحانا عضو -  
.  ۱۳۹۳ھیئت ممتحنھ امتحانات گواھینامھ تخصصی قاب و عروق دانشگاه علوم پزشکی تھران ، سال  عضو -  
. تا حال ۱۳۹۲انشگاه از اولین دوره در سال عضو ھیئت ممیزه د -  
بھ مدت چھار سال. ۱۳۹۲سال  دادیار انتظامی نظام پزشکی شھرستان قزوین از -  
.۱۳۹۲عضو کمیتھ ارزشیابی بیرونی گروه ھای تربیت کننده دستیار تخصصی دانشکده پزشکی، سال  -  

 
 

 
 

کارگاھھا: -ز  
تھران، معاونت پژوھشی وزارت بھداشت. ، ۱۳۷۴کارگاه اموزش روشھای اماری  ،-  
ارت بھداشت.،تھران، معاونت پژوھشی وز ۱۳۷۵کارگاه امورش روش تحقیق  -  
،دانشگاه علوم پزشکی زنجان. ۱۳۷۵کارگاه مقدماتی اموزش پزشکی،-  
دانشگاه علوم پزشکی زنجان. ، ۱۳۷۵کارگاه اموزش سرپایی و اموزش در جامعھ،  -  
دانشگاه علوم پزشکی قزوین. ،(مدرس) ۱۳۷۸کارگاه طرح درس، -  

-The Quality assurance Workshop in Umbrella Project .1997.Zanjan.Iran. Conducted by WHO. 
،دانشگاه علوم پزشکی قزوین. ۱۳۷۹کارگاه روشھای عملی بر بالین بیمار(مدرس)، -  
دانشگاه علوم پزشکی قزوین. ۱۳۷۹کارگاه روش ارزیابی کارورزان ،(مدرس)،-  
ن.دانشگاه علوم پزشکی قزوی ، ۱۳۷۹کارگاه روش ارزیابی کارورزان و دستیاران ،(مدرس) ، -  

- Health planning and management, university of Keel ,England,2000   - 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین. ، ۱۳۸۲کارگاھھای برنامھ ریزی استراتژیک ،-  

-Workshop on secondary prevention of Myocardial infarction & Stroke and management of cardiovascular 
risk.2003, Isfahan , Iran. Organized by WHO. 

، دانشگاه علوم پزشکی قزوین.مرکز مطالعات و توسعھ اموزش پزشکی. ۱۳۸۴کارگاه پیشرفتھ ارزیابی دانشجو،(ازمون سازی) ،-  
دانشگاه علوم پزشکی قزوین.مرکز مطالعات و توسعھ اموزش پزشکی.،  ۱۳۸۵کارگاه تدوین طرح درس ، -  
دانشگاه علوم پزشکی قزوین. ،مرکز حمایت از توسعھ تحقیقات بالینی، ۱۳۸۵کارگاه اخالق در پژوھش ،-  
دانشگاه علوم پزشکی قزوین.مرکز مطالعات و توسعھ اموزش پزشکی. ، ۱۳۸۶کارگاه ارزشیابی و طراحی سواالت چند گزینھ ای، -  

-The first Iranian Advanced International workshop of Evidence-Based health Care , 2007, Tabriz 
University of medical sciences .Iran. 
-The Second International Evidence Based practice workshop, 2008, Tabriz University of medical sciences 
.Iran. 

رکز مطالعات و توسعھ .مدانشگاه علوم پزشکی قزوین ، -۹۲-۹۱-۹۰-۱۳۸۸طب مبتنی بر شواھد (مدرس)، ھای کارگاهبرگزاری  -
 اموزش پزشکی و مراکز آموزشی درمانی قدس، کوثر، والیت.
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