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 بسمه تعالي 

 (( شرح حال علمي ))
 

 مشخصات فردي:  ■

 رضا   نام:
 احمدي  نام خانوادگي:

 1/1/1350 تاريخ تولد:
  1352شماره شناسنامه : 

 محل صدور : گناباد  
  گناباد  محل تولد:

  دختر1 پسر و 1 متاهل و داراي دو فرزند وضعيت تاهل:
           اسالمدين:

  شيعه اثني عشريمذهب:
  عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي گنابادوضعيت شغلي:

 7 استاديار- پايه وضعيت استخدام:
 فاطمه جوانبخت بيمرغي نام و نام خانوادگي همسر:
  خانه دار– ديپلم تحصيالت و شغل همسر:

  بهمن 22 خراسان رضوي-گناباد- بيمارستان آدرس محل كار فعلي:
       0533- 7222618   فاكس:   0533- 7222619  تلفن محل كار: 

 12 پالك – 3 مهدي- مهدي – گناباد- شهرك سعدي آدرس محل سكونت:
 09153759063  تلفن همراه:                   0533 - 7258849تلفن منزل:   

 
   dr_rezaahmadi@yahoo.com پست الكترونيك:
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 سوابق تحصيلي :  ■

 مدرسه ابتدايي امام رضا (ع)تحصيالت ابتدايي :  -1
  مدرسه راهنمايي جواد االئمه تحصيالت راهنمايي : -2
  گناباد –: دبيرستان شهيد بهشتي تحصيالت دبيرستان  -3
  سهميه 30  رتبه 1370: دانشگاه علوم پزشكي مشهد شروع  مهر ماه تحصيالت پزشكي عمومي  -4

  85/16 با معدل 27/5/1377رزمندگان و فارغ التحصيل 
: رشته بيماريهاي عفوني و گرمسيري - دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  شروع تحصيالت تخصصي  -5
   26/6/1388 سهميه آزاد و فارغ التحصيل 1/7/1384
 

 

 رساله هاي تحقيقاتي:  ■

 - دوره پزشكي عمومي:1
           بررسي زمان مراجعه بيماران با انفاركتوس حاد قلبي به اورژانس قلب بيمارستان امام رضا (ع) 

 مشهد و علت تأخير آن
 - دوره دكتري تخصصي:2

  بررسي ارزش تشخيصي پروكلسي تونين سرم در بيماران مبتال به سل ريوي 
 

 
 تسلط بر زبان     ■

 - تسلط بر زبان فارسي 1
 - تسلط بر زبان انگليسي در حد ترجمه تقريباً كامل متون علمي مرتبط با رشته تخصصي2
 - تسلط نسبي بر زبان عربي  3

 

 آموزشي :        سوابق ■

 - مدرس مباحث عفوني در دانشگاه علوم پزشكي گناباد  1
 - مدرس مباحث عفوني در دانشگاه آزاد اسالمي گناباد  2 

  خرداد گناباد 15 بهمن و 22- ارائه كنفرانس هاي علمي متعدد در بيمارستان هاي 3
  - ارائه كنفرانس هاي علمي متعدد براي پزشكان عمومي و متخصصين 4
 91- عضو هيئت علمي باليني دانشگاه علوم پزشكي گناباد از آبان 5
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  تدريس   ■

  90 بهمن در سال 22- آنسفاليت هرپسي در بيمارستان 1
  1391 بهمن در سال 22- كليه پلي كيستيك- آبسه ريه  در بيمارستان 2
 - مدرس كنفرانس آنفلوانزا و انديكاسيون تجويز واكسن 3
 - مدرس كنفرانس تب خونريزي دهنده كريمه - كنگو4
 H1N1- مدرس كنفرانس پيشگيري و كنترل بيماري ناشي از 5

 Bمدرس برنامه مروري بر هپاتيت  -6
  بهمن 22-مدرس كنفرانس كورونا  ويروس جديد  بيمارستان 7

 

  مدارك اخذ شده در دوره هاي كوتاه مدت : ■

  ( دوره عالي بهداشت ) از دانشگاه علوم پزشكي مشهد MPH دوره يك ساله -1
 - آشنايي با قانون مديريت خدمات كشوري 2
 - دوره آموزشي اتوماسيون اداري 3
 - دوره آموزشي حاكميت باليني 4
 - شركت در سمينار دو روزه مديريت بحران 5
 - شركت در كارگاه آموزشي ادووكسي (جلب حمايت همه جانبه ) 6

  ICDL-اخذ گواهينامه مهارت هاي هفت گانه 7
 

  فعاليتهاي پژوهشي :  ■
 

  - مقاالت پژوهشي چاپ شده :1  
الف - بررسي ارزش تشخيصي پروكلسي تونين سرم در بيماران سل ريوي در ژورنال منابع علمي 

  نمايه شده است . ISI (web  of  science) و Pubmedپاكستان چاپ شده است و در پايگاه هاي 
 مجله 36ب- اسپونديليت سلي يك تظاهر شايع سل خارج ريوي در جنوب شرقي ايران در شماره 

 بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران به چاپ رسيده است . 
ج- كيست هيداتيك كليوي ايزوله در يك بچه كه در هجدهمين كنگره اروپايي بيماران عفوني ارائه 

 شده است . 
 كه در 89 در سال 3د- ارزيابي دروني گروه علوم پايه پزشكي يكي از دانشگاه هاي علوم پزشكي تيپ 

 مجله افق دانش به چاپ رسيده است . 
 هـ - گزارش يك مورد مننژيت بروساليي  در ژورنال علمي دانشگاه تهران 
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  سوابق پژوهشي :      ■
- بررسي زمان مراجعه بيماران با انفاركتوس حاد قلبي به اورژانس قلب بيمارستان امام رضا (ع) 1

 مشهد و علت تأخير آن 
 - بررسي ارزش تشخيصي پروكلسي تونين سرم در بيماران مبتال به سل ريوي 2
 - اسپونديليت سلي يك تظاهر شايع سل خارج ريوي در جنوب شرقي ايران 3
 - ارائه يك مورد كيست هيداتيد ريوي در هجدهمين كنگره اروپايي بيماري هاي عفوني 4
 - داوري مقاله در ششمين همايش ساليانه پژوهشي دانشجويان علوم پزشكي شرق كشور 5
  اهداء كننده خون در مشهد 400 در ميان C و B- داوري مقاله ريسك فاكتور هاي هپاتيت 6
 انفاركتوس حاد قلبي - داوري مقاله بررسي ارتباط عفونت هليكوباكترپيلوري و 7
  89  در سال 3-ارزيابي دروني  گروه علوم پايه پزشكي يكي از دانشگاه هاي علوم پزشكي تيپ8
 - گزارش يك مورد مننژيت بروساليي در ژورنال علمي دانشگاه تهران 9

 
 شركت فعال در همايشها و كنگره هاي علمي : ■

  و يكي از مدرسين كارگاه 1387- برگزاري برنامه مدون سل در مرداد 1
 - برگزاري كارگاه بيماري هاي عفوني سرخك و سرخجه و يكي از مدرسين كارگاه 2
 88 بهمن در سال 22- برگزاري كنفرانس بررسي علل مورتاليته بيمارستان 3
 89 بهمن در سال 22- برگزاري كنفرانس بررسي علل مورتاليته بيمارستان 4
 - برگزاري و مدرس كنفرانس آنفلوانزا و انديكاسيون تجويز واكسن 5
 - برگزاري و مدرس كنفرانس تب خونريزي دهنده كريمه - كنگو6
  ساعت 30- شركت در كارگاه آموزشي استراتژي مانا به مدت 7
 H1N1- برگزاري و مدرس كنفرانس پيشگيري و كنترل بيماري ناشي از 8

 - شركت در كنفرانس دو روزه زعفران هم غذا هم دارو9
 - شركت در كارگاه دو روزه مديريت بحران 10
 - شركت در دوره آموزشي آشنايي با قانون مديريت خدمات كشوري 11
 - شركت در كارگاه آموزشي اتوماسيون اداري12
 - شركت در دوره آموزشي حاكميت باليني 13
 - شركت در كارگاه كشوري اصول علمي و كاربردي اتاق ايزوله تنفسي 14
 - شركت در سمينار دو روزه استقرار حاكميت خدمات باليني  (بيرجند)15
 - شركت در كارگاه آموزشي آدووكسي ( جلب حمايت همه جانبه )16
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 - شركت دركارگاه آموزشي بيماري هاي مشترك انسان و دام                                                                                    17

  روزه درمان ماالريا فالسيپارم                                                                                    3- شركت دركارگاه آموزشي 18
 EFQM روزه 4- شركت دركارگاه آموزشي 19
 - شركت در سمينار اعتبار بخشي بيمارستاني20
 - شركت در كنفرانس علل شايع و گزارش مرگ و مير مادران 21
  روزه بيماري هاي عفوني ديفتري و سياه سرفه 1- شركت در كارگاه و مدرس كنفرانس 22
  روزه اصول كلي تفسير راديوگرافي قفسه سينه و شكم 1- شركت در كارگاه 23
  روزه بيماري هاي عفوني دوران بارداري 1- شركت در كنفرانس 24
   HIV/AIDS- شركت در كارگاه مراقبت و درمان از مبتاليان 25
 - شركت در كارگاه ترويج تغذيه با شير مادر 26
 - شركت در كارگاه كنترل بيماري هاي منتقله از آب و غذا در شرايط بحران پيچيده 27
 - شركت در كارگاه بهبود تغذيه و پايش رشد كودكان28
 - شركت در كنفرانس علمي يك روزه عوارض ناخواسته دارويي 29
 - شركت در كارگاه پژوهشي مديكال ژرناليسم مقدماتي 30
 Modern  English- شركت در كارگاه پژوهشي داوري مقاالت و 31

 Critical  Appraisal- شركت در كارگاه پژوهشي اخالق نشر و 32
 Modern  Medical  Journalism- شركت در كارگاه پژوهشي ارتقاي مجالت ، علم سنجي و 33
  قرآن پژوهي و سالمت –- شركت در سمينار دو روزه معنويت 34
 - شركت در سمينار مديريت بحران 35
 - شركت در برنامه سيستم مراقبت از خون 36
 B- شركت در سمينار و مدرس برنامه مروري بر هپاتيت 37
 -  شركت در همايش رؤساي بيمارستان هاي آموزشي  38

 
 داوري مقاالت: ■

 - داوري مقاله در ششمين همايش ساليانه پژوهشي دانشجويان علوم پزشكي شرق كشور 1
  اهداء كننده خون در مشهد 400 در ميان C و B- داوري مقاله ريسك فاكتور هاي هپاتيت 2
 انفاركتوس حاد قلبي - داوري مقاله بررسي ارتباط عفونت هليكوباكترپيلوري و 3
 89  در سال 3-ارزيابي دروني  گروه علوم پايه پزشكي يكي از دانشگاه هاي علوم پزشكي تيپ4
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 عضويت در مجامع علمي:   ■

 - عضو سازمان نظام پزشكي جمهوري اسالمي ايران 1
 - فوكال پوينت علمي برنامه درمان ماالرياي دانشگاه 2
 - فوكال پوينت علمي برنامه كنترل ليشمانيوز دانشگاه 3
 - فوكال پوينت علمي برنامه مراقبت هپاتيت هاي ويرال دانشگاه 4
  دانشگاهHIV/AIDS- فوكال پوينت علمي برنامه مراقبت5

 - عضو كميته ايمني و ترويج زايمان طبيعي دانشگاه6
 - عضو كميته احياء نوزاد دانشگاه 7
 - عضو كميته پياده سازي استاندارد هاي آموزش پزشكي عمومي8
 - عضو كميته تخصيص امتياز برنامه آموزش مداوم دانشگاه 9

 - عضو ستاد ارتقاء خدمات اورژانس هاي بيمارستاني 10
 - عضو ستاد اجراي برنامه حاكميت خدمات باليني دانشگاه 11
 - عضو كميسيون نظام وظيفه شهرستان 12
  ماهه1-59- عضو كميته مرگ و مير كودكان 13
 - عضو كميته جامعه ايمن شهرستان14
 - شركت در كنفرانس هاي كاربرد تست هاي جديد آزمايشگاهي در تشخيص بيماري ها 15
- شركت در كنفرانس تجويز منطقي آنتي بيوتيك ها و علل ايجاد مقاومت به دارو هاي ضد 16

 ميكروبي 
 ACLS- شركت در كنفرانس 17
 BLS- شركت در كنفرانس 18
  دانشگاه EDC - عضو 19
 - فوكال پوئينت برنامه آنفلوآنزا 20
 - عضو كميسيون پزشكي دانشگاه 21
 - عضو كميسيون موارد خاص دانشگاه 22
 - عضو كميته دانشگاهي بيماري هاي ژنتيك 23

  بهمن 22- عضو شوراي امر به معروف و نهي از منكر بيمارستان 24 
 -  عضو كميته دانشگاهي مراقبت بيماري هاي منتقله از آب و غذا با اولويت بيماري التور 25
 HSR-  عضو شوراي 26
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 - عضو كميته تخصيص امتياز برنامه آموزش مداوم 27 
 -  عضو ستاد ارتقاء خدمات اورژانس هاي بيمارستاني 28

 - عضو شوراي دانشگاه علوم پزشكي 29

  ماهه دانشگاه علوم پزشكي 1-59- عضو كميته اجرايي برنامه نظام مراقبت مرگ و مير كودكان 30

 - عضو كميته تخصصي انطباق دانشگاه علوم پزشكي 31

 - عضو هيأت علمي شوراي انظباطي تجديد نظر دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي 32

 - عضو شوراي پزشكي وظيفه عمومي 33

 - عضو كميته دانشگاهي تببن و ترويج فرهنگ اقتصاد مقاومتي دانشگاه 34

 - عضو گروه تخصصي رشد و بالندگي اعضاء هيأت علمي دانشگاه 35
 

 سمتهاي اجرايي:   ■

   1388 بهمن گناباد از سال 22رئيس بيمارستان  )1
  سال 2 رئيس مركز بهداشتي درماني مارانديز به مدت  )2
  سال 5/1 رئيس مركز بهداشتي درماني جزين به مدت  )3
  سال 1 رئيس مركز بهداشتي درماني فياض بخش به مدت  )4
 سال1 پزشك اپيدميولوژيست شهرستان به مدت )5
  سال4  رزيدنت ارشد و نماينده دانشجويان در دوره تخصصي به مدت  )6

  بهمن22عضو هيئت امناي بيمارستان  )7
  1388 بهمن از سال 22 رئيس كميته اخالق پزشكي و رعايت موازين شرعي بيمارستان  )8
 22 رئيس كميته ترويج زايمان ايمن و كاهش منطقي سزارين و كاهش مرگ و مير مادران بيمارستان  )9

 1388بهمن ازسال 
 1388 بهمن ازسال 22 رئيس كميته دارو و درمان و تجهيزات پزشكي بيمارستان  )10
 1388 بهمن ازسال 22 رئيس كميته پاسداري از ارزش هاي متعالي بيمارستان  )11
 1388 بهمن ازسال 22 رئيس كميته نظارت و ارزشيابي دروني بيمارستان   )12
 1388 بهمن ازسال 22 رئيس كميته انتقال خون بيمارستان  )13
 1388 بهمن ازسال 22 رئيس كميته تغذيه و رژيم هاي درماني بيمارستان  )14
 1388 بهمن ازسال 22 رئيس كميته آسيب شناسي و نسوج بيمارستان  )15
 1388بهمن ازسال 22 رئيس كميته سوانح و حوادث غير مترقبه بيمارستان  )16
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 1388 بهمن ازسال 22 رئيس كميته اسناد و مدارك پزشكي بيمارستان  )17
 1388 بهمن ازسال 22 رئيس كميته مديريت كيفي بيمارستان  )18
 1388 بهمن ازسال 22 رئيس كميته كنترل عفونت هاي بيمارستان  )19
 1388 بهمن از سال 22 رئيس كميته كادر پزشكي ،پرسنل پرستاري و كاركنان بيمارستان  )20
 1388 بهمن ازسال 22 رئيس كميته كاهش مرگ و مير بيمارستان  )21
 1388 بهمن ازسال 22 رئيس كميته ترويج تغذيه با شير مادر و كاهش مرگ و مير نوزادان بيمارستان  )22
 1388 بهمن ازسال 22 رئيس كارگروه ترياژ بيمارستان  )23
  استاد مشاور دانشجويان پزشكي  )24
  بهمن 22 رئيس كميته حاكميته خدمات باليني بيمارستان  )25
 استاد مشاور دانشجويان شاهد و ايثارگر رشته پزشكي  )26

 

 شركت در بازآموزيها :  ■

  و يكي از مدرسين كارگاه 1387- برگزاري برنامه مدون سل در مرداد 1
 - برگزاري كارگاه بيماري هاي عفوني سرخك و سرخجه و يكي از مدرسين كارگاه 2
 88 بهمن در سال 22- برگزاري كنفرانس بررسي علل مورتاليته بيمارستان 3
 89 بهمن در سال 22- برگزاري كنفرانس بررسي علل مورتاليته بيمارستان 4
 - برگزاري و مدرس كنفرانس آنفلوانزا و انديكاسيون تجويز واكسن 5
 - برگزاري و مدرس كنفرانس تب خونريزي دهنده كريمه - كنگو6
  ساعت 30- شركت در كارگاه آموزشي استراتژي مانا به مدت 7
 H1N1- برگزاري و مدرس كنفرانس پيشگيري و كنترل بيماري ناشي از 8

 - شركت در كنفرانس دو روزه زعفران هم غذا هم دارو9
 - شركت در كارگاه دو روزه مديريت بحران 10
 - شركت در دوره آموزشي آشنايي با قانون مديريت خدمات كشوري 11
 - شركت در كارگاه آموزشي اتوماسيون اداري12
 - شركت در دوره آموزشي حاكميت باليني 13
 - شركت در كارگاه كشوري اصول علمي و كاربردي اتاق ايزوله تنفسي 14
 - شركت در سمينار دو روزه استقرار حاكميت خدمات باليني  (بيرجند)15
 - شركت در كارگاه آموزشي آدووكسي ( جلب حمايت همه جانبه )16
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 - شركت دركارگاه آموزشي بيماري هاي مشترك انسان و دام                                                                                    17

  روزه درمان ماالريا فالسيپارم                                                                                    3- شركت دركارگاه آموزشي 18
 EFQM روزه 4- شركت دركارگاه آموزشي 19
 - شركت در سمينار اعتبار بخشي بيمارستاني20
 - شركت در كنفرانس علل شايع و گزارش مرگ و مير مادران 21
  روزه بيماري هاي عفوني ديفتري و سياه سرفه 1- شركت در كارگاه و مدرس كنفرانس 22
  روزه اصول كلي تفسير راديوگرافي قفسه سينه و شكم 1- شركت در كارگاه 23
  روزه بيماري هاي عفوني دوران بارداري 1- شركت در كنفرانس 24
   HIV/AIDS- شركت در كارگاه مراقبت و درمان از مبتاليان 25
 - شركت در كارگاه ترويج تغذيه با شير مادر 26
 - شركت در كارگاه كنترل بيماري هاي منتقله از آب و غذا در شرايط بحران پيچيده 27
 - شركت در كارگاه بهبود تغذيه و پايش رشد كودكان28
 - شركت در كنفرانس علمي يك روزه عوارض ناخواسته دارويي 29
 - شركت در كارگاه پژوهشي مديكال ژرناليسم مقدماتي 30
 Modern  English- شركت در كارگاه پژوهشي داوري مقاالت و 31

 Critical  Appraisal- شركت در كارگاه پژوهشي اخالق نشر و 32
 Modern  Medical  Journalism- شركت در كارگاه پژوهشي ارتقاي مجالت ، علم سنجي و 33
  قرآن پژوهي و سالمت –- شركت در سمينار دو روزه معنويت 34
 - شركت در سمينار مديريت بحران 35
 - شركت در برنامه سيستم مراقبت از خون 36
 B- شركت در سمينار و مدرس برنامه مروري بر هپاتيت 37
 - شركت در كارگاه مدرنيته و بحران معنويت  39
 - عضو هيأت رئيسه جلسات همايش ملي معنويت و قرآن پژوهي سالمت 40

 
 سابقه فعاليتهاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي:  ■

  ماه 6- سابقه حضور جبهه هاي حق عليه باطل  به مدت 1
 - عضويت در پايگاه مقاومت بسيج  2
 - عضويت در بسيج جامعه پزشكي 3
 - عضويت در كادر پزشكي جمعيت هالل احمر و حضور در عتبات عاليات و خدمت رساني به زائرين عتبات4
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 جوايز و تقدير نامه هاي آموزشي و پژوهشي دريافت شده:    ■
 1392 بهمن در سال 22- تقديرنامه رياست دانشگاه در خصوص اعتبار بخشي بيمارستان 1
 1391- تقديرنامه معاونت بهداشتي دانشگاه در زمينه سالمت مادران باردار در سال 2
  92- تقديرنامه رياست شوراي اسالمي شهر گناباد در زمينه خدمت رساني به مردم در سال 3
- تقديرنامه رياست بنياد شهيد و امرو ايثارگران در خصوص ارائه خدمات به خانواده هاي محترم 4

  92شاهد و ايثارگر در سال 
  91 لغايت 88 بهمن  از سال 22- تقديرنامه ساالنه رياست دانشگاه در زمينه ارزشيابي بيمارستان 5
- تقديرنامه رياست محترم سازمان تأمين اجتماعي خراسان رضوي در خصوص بيمارستان نمونه 6

 91تأمين اجتماعي در سال 
 

 

 

 


