رزومه
مشخصات فردی:


نام و نام خانوادگی :پیمان نامدار



سال تولد4531 :



وضعیت تاهل :متاهل



رتبه علمی :متخصص طب اورژانس و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین



مسئولیت اجرایی فعلی :رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین



محل خدمت :قزوین ،خیابان نواب شمالی ،مجتمع ادارات ،ساختمان شماره یک

سابقه تحصیلی:
مقطع تحصیلی
دکترای عمومی
دکترای تخصصی

رشته
پزشکی عمومی
طب اورژانس

سال اخذ
4531
4531

محل تحصیل
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران
دانشگاه علوم پزشکی ارتش

سابقه آموزشی:


عضویت در هیأت علمی در دانشکده پزشکی شهید بابایی قزوین از سال  31تاکنون



تدریس در مقطع پزشکی عمومی از سال  31تاکنون



عضویت در گروه رشته فوریتهای پزشکی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه از سال 31



تدریس در مقطع کاردانی و کارشناسی رشته فوریتهای پزشکی از سال  35تا کنون



عضویت در کمیته آموزش و مدرس دوره های سازمان اورژانس کشور



عضو تیم تدوین پروتکل های شیمیایی و زیستی پدافند غیر عامل وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

سابقه فراگیری آموزشی:


اخذ مدرک تروما در پیش بیمارستان ()UAE Trauma Committee( )PHTLS



گذراندن دوره کارگاه اورژانس پیش بیمارستانی و اورژانس بیمارستانی در کشور فرانسه در سال 1142



گذراندن دوره مدیریت مواجهه با آسیب های پرتوی در نظام سالمت

سابقه پژوهشی:


انتشار ترجمه کتاب « عوامل انسانی و ارگونومی مراقبت های پیش بیمارستانی» در سال 4532



تالیف کتاب «راهنمای برخورد با بروسلوز » در سال 4532



عضو تیم همکار در تالیف کتاب «گام به گام در ارتباطات و اعزام اورژانس های پیش بیمارستانی» در سال 4532



عضو تیم همکار در تالیف کتاب « استانداردهای ملی اعتبار بخشی اورژانس پیش بیمارستانی ایران » در سال 4532



انتشار ترجمه کتاب «هفت اصل برای رسیدن به موفقیت در ازدواج» در سال 4533



عضو تیم ثبت اختراع « جامبگ دارویی دمایی اورژانس پیش بیمارستانی» در سال 4531



عضو تیم ثبت اختراع «ربات شستشو و ضدعفونی کننده بدن افراد آلوده به مواد شیمیایی میکروبی هسته ای در محل حادثه» در
سال 4533



استاد راهنما در هشت پایان نامه اخذ دکترای حرفه ای



استاد مشاور در چهار پایان نامه اخذ دکترای حرفه ای و استاد مشاور در یک پایان نامه اخذ مدرک کارشناسی ارشد



دارای دو مقاله نمایه شده در  Scopusو چهار مقاله نمایه شده در Google Scholar



ارائه پوستر در کنگره بین المللی گوارش TJG 2019

سوابق خدمت از بدو استخدام تا کنون :
ردیف

محل خدمت

4

دانشگاه ع پ قزوین

1

ارداق از توابع
شهرستان بوئین زهرا

5

دانشگاه ع پ قزوین

1

دانشگاه ع پ قزوین

3

دانشگاه ع پ قزوین

سمت
رئیس مرکز بهداشتی درمانی
ارداق
تاسیس و مدیریت درمانگاه
خصوصی فاطمه الزهرا (س)
استادیار متعهد خدمت رشته
طب اورژانس بیمارستان بوعلی
سینا
رئیس مرکز مدیریت حوادث و
فوریتهای پزشکی استان
قزوین
معاون درمان مرکز آموزشی
درمانی بوعلی سینا

شروع

پایان

34/1/13

35/5/1

4531

4533

31/3/3

تاکنون

35/3/1

تاکنون

35/5/45

تاکنون

توضیحات

مسئول و پزشک
درمانگاه

سایر سوابق ،فعالیتها و موفقیت ها:


عضو کمیته اخالق و اجرایی برنامه تحول نظام سالمت مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا از سال 35/1/43



عضو اصلی تیم مدیریت اجرایی (با حق رای) مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا از 31/3/4



رئیس کارگروه سالمت بسیج اقشار استان قزوین



دبیر کارگروه بهداشت بیولوژیک و سالمت پدافند غیر عامل استان قزوین از  4535تا کنون



دبیر کارگروه سالمت در حوادث غیرمترقبه استان قزوین از سال  4535تا کنون



دریافت تقدیرنامه از استاندار قزوین به عنوان چهره برتر عرصه ترافیک استان در سال 4531



عضو کمیته بازنگری ساختار طرح های گسترش استان از سال  33/4/51تا کنون



عضو هیات بازرسی انتخابات بخش دشتابی شهرستان بوئین زهر در هفتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی



دریافت تقدیرنامه از رئیس سازمان اورژانس کشور بابت فعالیتهای موثر آموزشی و پژوهشی در سال 4531



دریافت تقدیرنامه از استاندار قزوین بابت فلعالیتهای موثر در حوزه پدافندغیرعامل و مدیریت بحران در سالهای  31و 32



دریافت تقدیر نامه از معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور بابت فعالیتهای موثر در حوزه مدیریت بحران
استان قزوین در سال 4532

