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 ت علمي اهاي آموزشي و پژوهشي اعضاء هي گزارش فعاليت

 

 تاریخ تكمیل فرم توسط:                         شهید بابایي پزشكيدانشكده :                                بیهوشيگروه آموزشي : 

 1/5/49عضو هیئت علمي : -1                 دانشگاه علوم پزشکی قزوین دانشگاه :                

 03/13/49مدیر گروه : -2                             

 21/11/49:كمیته منتخب دانشكده  -0               

 ت علمي :امشخصات عضو هی -1جدول شماره 

 کوی کردمحل تولد:                                  1/1/1431تاریخ تولد:                                        سیامکنام :                            یعقوبینام خانوادگی :  

 __:مرتبه تاریخ آخرین ارتقاء                                      8پایه فعلی :                           استادیار مرتبه فعلی :  

 

 خذ مدرك :سوابق تحصیلي دانشگاهي به ترتیب تاریخ ا -2جدول شماره 

 مدرك تحصیلي ردیف

 )لیسانس...( 

تاریخ اخذ مدرك  مدت تحصیل محل دانشگاه نام دانشگاه رشته تحصیلي

 تحصیلي

عنوان ارزشیابي شده  درجه

 تا از کشور شهر مدرك تحصیلي

  دکتری عمومی 1431 1431 1413 ایران تبریز تبریز پزشکی پزشکی عمومی 1

 تخصص 1484 1484 1481 ایران قزوین زوینق بیهوشی تخصص پزشکی 2

 فوق تخصص 1483 1483 1481 ایران تهران شهید بهشتی مراقبت های ویژه فلوشیپ مراقبت های ویژه 4

 1431بررسی ده ساله تومورهای اولیه کبدی و متاستاتیک  -1 عنوان پایان نامه و تاریخ تصویب آن :

 51/7/5131: تاریخ تصویب تحت بیهوشی عمومی روی درد بعداز عمل بستن لوله های رحمیتعیین اثر پتدین انتراپریتونئال بر -2 
امضاء عضوهیات علمی 

: 
تاییهد یهه ههای    ، مقاالت، گزارشهها،  یک نسخه فتوکپی از کلیه مدارك تحصیلی ، دانشنامه ها، ارزشنامه ها، احکام استخدامی، احکام ماموریتهای علمی و گزارشهای مربوطه، کتب  "لطفا توجه :

 مربوطه به تدریس وانجام امور اجرائی را به همراه فرم تکمیل شده ارسال دارید.



 سوابق خدمت دانشگاهي و غیردانشگاهي به ترتیب تاریخ : -0جدول شماره 

 نوع استخدام

 پیماني -رسمي 

 تمام وقت یا

 پاره وقت
 سمت مرتبه دانشگاهي

 جمع مدت تاریخ
 مالحظات محل خدمت

 ماه سال تا زا

 4 2 13/11/81 11/3/84 عضو هیات علمی استادیار تمام وقت متعهد خدمت
دانشگاه علوم 

 پزشکی قزوین

 

 8 1 تاکنون 1/2/88 عضو هیات علمی استادیار تمام وقت پیمانی
دانشگاه علوم 

 پزشکی قزوین

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

ت اامضاء عضوهی         

 علمی :

 



 بیدکتر سیامک یعقو: )ماده یك(اجتماعي اعضاي هیات علمي آموزشي و پژوهشي موسسه  –تربیتي  –مجموع امتیازات قابل محاسبه از فعالیتهاي فرهنگي  – 4جدول شماره 

 موضوع بند

امتیاز كسب 

شده كمیسیون 

تخصصي ماده 

 یك

امتیاز كسب شده 

 در هیات ممیزه

حداكثر امتیاز در 

 واحد كار با ترم

حداكثر امتیاز 

در هر 

 موضوع

حداقل امتیاز 

الزم در هر 

 دوره ارتقاء

1 
 )تدوین كتاب( )مقاله( و )تولید اثرر بردیع و ارزنرده هنرري( برا رویكررد اسر مي در       

 اجتماعي –تربیتي  –هاي فرهنگي  حوزه 
   9تا   __

   0تا   __ تهیه و تدوین پیوست فرهنگي 2

   2تا   __ هاي قانونمند ارائه مشاوره فرهنگي و یا همكاري موثر با تشكل 0

9 
 فرهنگي موسسه –استاد مشاور فرهنگي با حكم معاون دانشجویي 

__  
 7/3هر نیمسال 

 امتیاز
5  

5 

ي در اصرر و و هرردایت مسررئولیت پررذیر

نگرشهاي مطلوب فرهنگي و مشاركت یرا  

 - يتربیتر  –هراي فرهنگري    انجام فعالیت

 اجتماعي

برنامه ریزي و طراحي در امور  – 1-5-1

 اجتماعي -تربیتي  –فرهنگي 

مشررراركت در اجرررراي امرررور    -2-5-1   2تا   39/3

 اجتماعي -تربیتي  –فرهنگي 

 ي مرتبطها سایر فعالیت -1-5-0

6 
ملري ، انق بري و صرداقت و    استمرار در تقید و پایبندي به ارزشهاي دیني ،فرهنگري ، 

 امانتداري
 5 13 13تا   46/8

  8 2در هر مورد تا   __ كسب جوایر فرهنگي 7

  6 2تا  1  __ طراحي و مشاركت فعاالنه در برگزاري كرسي هاي نقد و نظریه پردازي  8

4 
 هاي دانش افزایي و توانمند سازي اعضاي هیات علمي گاهشركت در كار

8  
ساعت  16 ربه ازاي ه

 امتیاز 2آموزش 
8  

 5    __ (5)مطابق جدول شماره  6حداقل امتیاز الزم از بند 

 5    __ (6)به استثناي بند  4الي  1حداقل امتیاز الزم از بند هاي 

 13 03   17 4الي  1حداكثر امتیاز قابل قبول از بندهاي 



 اعضاي هیات علمي آموزشي و پژوهشي موسسه *ماده دو پایان نامه ارتقاء: )فعالیتهاي آموزشي(  9موضوع بند  –مربوط به سرپرستي پایان نامه ها  - 10جدول شماره 

 رديف

 
 تعداد عنوان پايان نامه

 عنوان دوره تحصيلي
 محل انجام 

 

اسامي همكاران به ترتيب 

 اولويت 

 نام متقاضي() شامل 

سمت در 

ارتباط با پايان 

 نامه

 امتياز
كارشناسي 

 ارشد

دكتري 

عمومي 

گروه 

 پزشكي

دوره 

 تخصصي

 دكترا

(Ph.D) 

فوق 

 تخصصي

 

مقایسه اثر پروپوفول و بی حسی موضعی در  1
 انتوباسیون بابرونکوسکوپ فیبراپتیک

   *   
دانشگاه علوم پزشکی 

 قزوین

 دکتر سیامک یعقوبی
 ابتهاج دکتر

 دکتر آصف زاده

 5/3 استادراهنما

2 
مقلیسه طول اثر بی دردی تزریق اینتراتکال 

سولفات منیزیم، فنتانیل و آب مقطر در ترکیب  با 
 %5/0بوپیواکائین 

   *   
دانشگاه علوم پزشکی 

 قزوین

 دکتر خضری
 دکتر آصف زاده

 دکتر سیامک یعقوبی
 

 استاد مشاور
 

52/0 

3 

ک حسی و حرکتی لیدوکائین با مقایسه اثرات بلو
 Bierلیدوکائین وکتامین در بلوک وریدی)

Block در بیماران تحت جراحی اندام فوقانی )
 در بیمارستان شهید رجایی

   *   
دانشگاه علوم پزشکی 

 قزوین

 دکتر سیامک یعقوبی
 احمد شکرزادهدکتر

 دکتر زهره یزدی
 

 5/3 استاد راهنما

4 
دربیماران  BISو  GCSبررسی ارتباط بین

دچار ضربه به سر در بیمارستان شهید رجایی 
 88قزوین تابستان 

   *   
دانشگاه علوم پزشکی 

 قزوین

 دکتر ابتهاج

 دکتر سیامک یعقوبی
 

 05/1 استاد مشاور

5 
بررسی تغییرات همودینامیک لوله گذاری تراشه 
با پروپوفول بدون استفاده از شل کننده عضالنی 

 اعمال جراحی
   *   

دانشگاه علوم پزشکی 
 قزوین

 دكتر ابتهاج

 مهندس جوادي

 دکتر سیامک یعقوبی
 

 52/0 استاد مشاور

 امضاء دبیر كمیته منتخب دانشكده: امضاء مدير گروه مربوطه: ت علمي اامضاء عضو هی

 



 اعضاي هیات علمي آموزشي و پژوهشي موسسه *عالیتهاي آموزشي( ماده دو پایان نامه ارتقاء: )ف 9موضوع بند  –مربوط به سرپرستي پایان نامه ها  - 10جدول شماره 

 رديف

 
 تعداد عنوان پايان نامه

 عنوان دوره تحصيلي
 محل انجام 

 

اسامي همكاران به ترتيب 

 اولويت 

 ) شامل نام متقاضي(

سمت در 

ارتباط با پايان 

 نامه

 امتياز
كارشناسي 

 ارشد

دكتري عمومي 

 گروه پزشكي

دوره 

 تخصصي

 رادكت

(Ph.D) 

فوق 

 تخصصي

 

6 

میدازوالم و لیدوکائین نرمال  مقایسه اثر لیدوکائین /
سالین داخل نخاعی در بی دردی پس از عمل 

 Anesthesiaهموروئیدکتومی به روش 
saddle 

1   *   
دانشگاه علوم پزشکی 

 قزوین

 دكتر ابتهاج

 مهندس جوادي

 دکتر سیامک یعقوبی
 

 52/0  استاد مشاور

7 

 ین و کارایی و مقایسه اثرات همودینامیک دوتعی

ل به صورت تجویز لوداروی لیدوکائین و پروپرانو
وریدی به هنگام اینداکشن بیهوشی در بیماران با 

 فشار خون باال

1   *   
دانشگاه علوم پزشکی 

 قزوین

 دكتر ابتهاج

 مهندس جوادي

 دکتر سیامک یعقوبی
 

 52/0  استاد مشاور

به دنبال ICP)مقدار کاهش (مقایسه تغییرات  8
 تجویز پروپوفول و نسدونال به همراه دگزامتازون

1   *   
دانشگاه علوم پزشکی 

 قزوین

 دکتر سیامک یعقوبی
 دكتر ابتهاج

 مهندس جوادي

 5/3 استاد راهنما

9 
مقایسه بی دردی بعد از عمل لیدوکائین، فنتانیل و 
لیدوکائین دگزامتازون در بالک آگزیالری اعمال 

 جراحی ساعد
1   *   

دانشگاه علوم پزشکی 
 قزوین

 دکتر سیامک یعقوبی
 

 5/3 استاد راهنما

10 
تاثیر بی دردی بعد از عمل مورفین  ایسهتعیین و مق

دربیماران تحت -PCA IVو پاراستامول به روش 
 الپاراتومی

1   *   
دانشگاه علوم پزشکی 

 قزوین

 دكتر كیالها

 دکتر سیامک یعقوبی

 باریکانیدکتر آمنه 
 

 52/0 استاد راهنما

 امضاء دبیر كمیته منتخب دانشكده: امضاء مدير گروه مربوطه: ت علمي اامضاء عضو هی

 

 



 اعضاي هیات علمي آموزشي و پژوهشي موسسه *ماده دو پایان نامه ارتقاء: )فعالیتهاي آموزشي(  9موضوع بند  –مربوط به سرپرستي پایان نامه ها  - 10جدول شماره 

 رديف
 

 تعداد عنوان پايان نامه

 عنوان دوره تحصيلي
 محل انجام 

 

اسامي همكاران به ترتيب 

 اولويت 

 ) شامل نام متقاضي(

سمت در 

ارتباط با پايان 

 نامه

 امتياز
كارشناسي 

 ارشد

دكتري 

عمومي گروه 

 پزشكي

دوره 

 تخصصي

 دكترا

(Ph.D) 
 فوق تخصصي

 

11 

نرمال سالین به مقایسه مدت زمان بی دردی بین 
تنهایی و بوپیوآکائین به همراه فنتانیل از طریق 

chest tube 
 در بی دردی پس از اعمال جراحی توراکس

1   *   
دانشگاه علوم 
 پزشکی قزوین

 دکتر محمد زاده
 مهندس جوادي

 دکتر سیامک یعقوبی

 52/0 استاد مشاور

12 
مقایسه اثر پروپرانولون خوراکی به تنهایی لورازپام 

لورازپام  _خوراکی به تنهایی و ترکیب پروپرانولون 
 خوراکی در کاهش اضطراب پیش از عمل جراحی

1   *   
دانشگاه علوم 
 پزشکی قزوین

 دکتر سیامک یعقوبی
 دکتر علیرضا حاج سید

 جوادی
 دکتر زهره یزدی

 

 5/3 استاد راهنما

13 
از عمل هرنی  دمقایسه مدت زمان بی دردی بع

ش بیهوشی عمومی و بی حسی اینگوینال به رو
 اپیدورال

1   *   
دانشگاه علوم 
 پزشکی قزوین

 دکتر پرویز فالح

 دکتر سیامک یعقوبی
 05/1 استاد مشاور

14 
بررسی و مقایسه اثرات پروپوفول و نسدونال در کاهش 
فشار داخل مغری در بیماران تروما به سر در بیمارستان 

 شهید رجایی قزوین
1   *   

م دانشگاه علو
 پزشکی قزوین

 دکتر سیامک یعقوبی
 دکتر مهدی ابتهاج

 دکتر افسون صدیقی
 

 5/3 استاد راهنما

15 

 وSAPSIIIقایسه دو سیستم نمره دهی 
APACH IV  در پیش گویی مرگ و میر در

بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه جراحی 
 مرکز آموزشی درمانی رجایی

1   *   
دانشگاه علوم 
 پزشکی قزوین

 دکتر سیامک یعقوبی

 
 5/3 استاد راهنما

 امضاء دبیر كمیته منتخب دانشكده: امضاء مدير گروه مربوطه: ت علمي اامضاء عضو هی

 



 

 لمي آموزشي و پژوهشي موسسهاعضاي هیات ع *ماده دو پایان نامه ارتقاء: )فعالیتهاي آموزشي(  9موضوع بند  –مربوط به سرپرستي پایان نامه ها  - 10جدول شماره 

 رديف

 
 تعداد عنوان پايان نامه

 عنوان دوره تحصيلي

 محل انجام 

 

اسامي همكاران به ترتيب 

 اولويت 

 ) شامل نام متقاضي(

سمت در 

ارتباط با پايان 

 نامه

 امتياز
كارشناسي 

 ارشد

دكتري عمومي 

 گروه پزشكي
 دوره تخصصي

 دكترا

(Ph.D) 

فوق 

 تخصصي

 

16 
ایسه اثرات بلوک حسی و حرکتی لیدوکائین با مق

ترکیب لیدوکائین و کتامین در بلوک وریدی در 
 جراحی های اندام فوقانی

   *   
دانشگاه علوم 
 پزشکی قزوین

 دكتر مهدي ابتهاج

 دکتر سیامک یعقوبی
 مهندس جوادي

 52/0 استاد مشاور

17 

بررسی مقایسه ای تفاوت ورید مرکزی در اندازه 
 Peripherally insertedدو روش  گیری با

centrally inserted central 
catheter central catheter 

   *   
دانشگاه علوم 
 پزشکی قزوین

 دکتر سیامک یعقوبی

 دكتر كیالها 
 5/3 استاد راهنما

            

            

            

 یر كمیته منتخب دانشكده:امضاء دب امضاء مدير گروه مربوطه: ت علمي اامضاء عضو هی

 

 



                         اعضاي هیات علمي آموزشي  موسسه *( ماده دو: )فعالیتهاي آموزشي 5كسب جوایز آموزشي )دانشگاهي ، كشوري ، بین المللي( موضوع بند  -19دول شماره 
 

 

 عنوان * ردیف
اسامي همكاران به ترتیب اولویت        ** مرجع اهدا كننده

 ) شامل نام متقاضي(
 م حظات امتیاز سمت در ارتباط با

 بین المللي كشوري دانشگاهي

1 

 
 دکتر سیامک یعقوبی     استاد نمونه آموزشی

 عضو هیات علمی
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 1 جمع

 امضاء عضو هیئت علمی :
 

 دبیر کمیته منتخب دانشکده:امضاء  امضاء مدیر گروه مربوط:



                                        اعضاي هیات علمي آموزشي موسسه *( دانش پژوهي آموزشيماده دو آئین نامه ارتقاء: )فعالیتهاي  6موضوع بند-15جدول شماره 

 عنوان ردیف
 محل

 بكارگیري

 تاریخ
 م حظات امتیاز محل انتشار

 ماه سال

1 
اندازی سایت آموزشی گروه بیهوشی برای  راه

 اولین بار در سطح دانشگاه

دانشگاه علوم 

 پزشکی قزوین
1481 12 EDC 111/1 

 

 ارزشیابی درونی گروه بیهوشی 2
دانشگاه علوم 

 پزشکی قزوین
1481 12 EDC 1/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  55/3 جمع امتیازات     

 امضاء دبیر كمیته منتخب دانشكده : ر گروه مربوط:امضاء مدی دانشگاه: EDCامضاء مسئول 

 



  

 دكتر سیامك یعقوبي: *اعضاي هیات علمي آموزشي موسسه * هاي آموزشي ماده دو : فعالیت ازامتیازات قابل محاسبه  – 17جدول شماره 

 موضوع بند

امتیاز كسب 

شده در كمیته 

 منتخب

امتیاز كسب 

شده در هیات 

 ممیزه

سقف حداكثر امتیاز  حداكثر امتیاز در

در هر موضوع )دوره 

 ارتقاء(

 حداقل امتیاز الزم

واحد 

 درس

واحد كار 

 یا ترم
 دانشیار استادیار مربي

 5 5 5 7/3    6 باط و شئونات آموزشي و درسيرعایت نظم و انض 1

 16 15 19 23    22/17 كیفیت تدریس 2

 05 كمیت تدریس 0

 مربي02   

ار و دانشیاستادیار05

 به بعد

15 15 12 

 

 

 

9 

  2   __ سرپرستي پایان نامه هاي دكتري عمومي گروه پزشكي 

 

23 

   

سرپرسررتي دوره كارشناسرري ارشررد و داروسررازي و   

MPH 

__   0 

 5/0   23      79/00 سرپرستي تخصصي دكتري گروه پزشكي 

 5   __ سرپرستي فوق تخصصي 

 PhD __   8 سرپرستي دكتري تخصصي

    9 2تا 5/3   1 جوایز آموزشي 5

    23 15تا  5/3   55/3 دانش پژوهي آموزشي   6

 93     __ 6الي  1حداقل امتیاز الزم از بند  

    73     6الي  1حداكثر امتیاز قابل احتساب از بند  

        73 جمع امتیاز كسب شده 

آیین نامه استخدامي هیات علمي در زمان تصدي مشاغل مذكور الزامي نیست.سرایر مشراغلي كره برا حكرم هریرك از        99مشاغل موضوع ماده  براي 2كسب امتیازات ماده تبصره :

 وزیران وزارتین به آن منصوب مي شوند در زمان تصدي فقط در سقف بار آموزشي موظف خود الزم است امتیاز كسب نماید.



 فناوري( –در نشریات معتبر داخلي به زبان فارسي موضوع بند یك و دو و سه و شش ماده سه آئین نامه ارتقاء )فعالیتهاي پژوهشي  مربوط به مقاالت – 14جدول شماره  

 

 در بخش مراقبت هاي ویژه مركز آموزشي درماني شهید رجایي قزوین هشیوع اكستوباسیون برنامه ریزي نشدعنوان مقاله :  -1
 

 ، شماره ا 15دوره  جله دانشگاه علوم پزشكي قزوین،معنوان ، شماره و ایندكس مجله:

Index: DOAJ,  Iran Medex, Index Copernicus, Emro, SID, ISC, Magiran,   Google scholar  

 ر وحیده رشتچي، دكتدكتر سیامك یعقوبي اسامي نویسندگان به ترتیب اولویت:

 1043بهار  سال انتشار مجله :

 نوع مقاله :

                                                                                                                          سایرموارد  نامه به سردبیر متاآنالیز  مروري نمایه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تحقیقي 

 25/2امتیاز:

 

 

 (SAPS IIبا نمرهدهي ساده شده و ضعیت فیزیولوژیك حاد )  (APACHE IIمقایسه نمرهدهي ارزیابي طوالني مدت س مت و وضعیت فیزیولوژیك حاد )عنوان مقاله : -2

 در پیش گویي مرگ و میر بیماران بخش مراقبت هاي ویژه
 

 5مي دانشگاه علوم پزشكي قزوین ، سال هفدهم، شماره مجله عل عنوان ، شماره و ایندكس مجله:

Index: DOAJ,  Iran Medex, Index Copernicus, Emro, SID, ISC, Magiran,   Google scholar  

 

 تر جواد قاسمي, دكتر تكتم كریم زاده، دكتر نوید محمدي، الهام ارفعي، اعظم محمديدك دكتر سیامك یعقوبي :اسامي نویسندگان به ترتیب اولویت

 1042آذر و دي سال انتشار مجله :

 نوع مقاله :

                                                                                                                         سایرموارد  نامه به سردبیر متاآنالیز  مروري نمایه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تحقیقي 

 25/1امتیاز:

 

 ت علمی :اامضاء عضو هی
 

 امضاء دبیر کمیته منتخب دانشکده: امضاء مدیر گروه مربوط:

 

https://doaj.org/search?source=%7B%22query%22%3A%7B%22query_string%22%3A%7B%22query%22%3A%221561-3666%22%2C%22default_field%22%3A%22index.issn.exact%22%2C%22default_operator%22%3A%22AND%22%7D%7D%2C%22from%22%3A0%2C%22size%22%3A10%7D#.VbB2hlKDGCl
https://doaj.org/search?source=%7B%22query%22%3A%7B%22query_string%22%3A%7B%22query%22%3A%221561-3666%22%2C%22default_field%22%3A%22index.issn.exact%22%2C%22default_operator%22%3A%22AND%22%7D%7D%2C%22from%22%3A0%2C%22size%22%3A10%7D#.VbB2hlKDGCl
http://www.barakatkns.com/
http://journals.indexcopernicus.com/jml_archives/ICJML_2008_light.pdf
http://applications.emro.who.int/library/imjournals/Default.aspx?id=72
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=1125
http://mjl.isc.gov.ir/Searchresult.aspx?Cond=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1747&Number=80
http://search.ricest.ac.ir/ricest/showjournal.aspx?id=934
https://doaj.org/search?source=%7B%22query%22%3A%7B%22query_string%22%3A%7B%22query%22%3A%221561-3666%22%2C%22default_field%22%3A%22index.issn.exact%22%2C%22default_operator%22%3A%22AND%22%7D%7D%2C%22from%22%3A0%2C%22size%22%3A10%7D#.VbB2hlKDGCl
https://doaj.org/search?source=%7B%22query%22%3A%7B%22query_string%22%3A%7B%22query%22%3A%221561-3666%22%2C%22default_field%22%3A%22index.issn.exact%22%2C%22default_operator%22%3A%22AND%22%7D%7D%2C%22from%22%3A0%2C%22size%22%3A10%7D#.VbB2hlKDGCl
http://www.barakatkns.com/
http://journals.indexcopernicus.com/jml_archives/ICJML_2008_light.pdf
http://applications.emro.who.int/library/imjournals/Default.aspx?id=72
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=1125
http://mjl.isc.gov.ir/Searchresult.aspx?Cond=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1747&Number=80
http://search.ricest.ac.ir/ricest/showjournal.aspx?id=934


 فناوري( –و سه و شش ماده سه آئین نامه ارتقاء )فعالیتهاي پژوهشي مربوط به مقاالت در نشریات معتبر داخلي به زبان فارسي موضوع بند یك و دو  – 14جدول شماره 

 

 Acute physiology and chronic health evaluation 9و  (Simplified acute physiology scores  (SAPS3) 0مقایسره دو سیسرتم نمرره دهري     عنوان مقالره :  -0

(9APACHE)بت هاي ویژهدر پیشگویي مرگ و میر بیماران بستري در بخش مراق  

 

 276، شماره 02دوره ، مجله دانشكده پزشكي اصفهان عنوان ، شماره و ایندكس مجله:

Index:Scopus 
 عظم محمديا، الهام ارفعي  ,فیروزه نادري  ,محمدرضا ابوترابي،  دكتر سیامك یعقوبي اسامي نویسندگان به ترتیب اولویت:

 1040هفته اول اردیبهشت ماه  سال انتشار مجله :

 نوع مقاله :

                                                                                                                         سایرموارد  نامه به سردبیر متاآنالیز  مروري نمایه شده  گزارش موارد نادر  مقاله تحقیقي 

 8/1امتیاز:

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ت علمی :اضاء عضو هیام
 

 امضاء دبیر کمیته منتخب دانشکده: امضاء مدیر گروه مربوط:



هراي   فعالیرت مربوط به مقاالت در نشریات معتبر بین المللي و داخلي به )زبان خارجي( موضوع بند هاي یك و دو و سه و شش ماده سره آئرین نامره ارتقراء )     –23جدول شماره 

 فناوري( –پژوهشي 

1.Title: The Postoperative Analgesic Effect of Morphine and Paracetamol in the Patients Undergoing Laparotomy, Using PCA 

Method 
Journal ,VOL,NO: Global Journal of Health Science, Vol 6, No 1  

 

 , Reza Pourfallah, Ameneh Barikani, Hamid KayalhaSiamak Yaghoubi Authors : 

Year of publication: 2014 

 

Review Article       Original Article          Meta-Analysis            Case Report            Short communication                

Editorial      Others 

Index: PubMed 

IF:_ 

 95/2 امتیاز:

2.Title: Comparison of Complications in Percutaneous Dilatational Tracheostomy versus Surgical Tracheostomy 
Journal , VOL,NO: Global Journal of Health Science ,Vol 6, No 4 (2014) 

 

Authors : Siamak Yaghoobi, Hamid Kayalha, Raziyeh Ghafouri, Zohreh Yazdi, Marzieh Beigom Khezri  

 

Year of publication: 2014 

 

Review Article       Original Article          Meta-Analysis            Case Report            Short communication                

Editorial Others 

 

Index: PubMed  

IF:_ 
 1/2 امتیاز:

 ت علمی :اامضاء عضو هی
 

 امضاء دبیر کمیته منتخب دانشکده: امضاء مدیر گروه مربوط:

 

http://www.ccsenet.org/journal/index.php/gjhs/article/view/29356
http://www.ccsenet.org/journal/index.php/gjhs/article/view/29356
http://www.ccsenet.org/journal/index.php/gjhs/article/view/33563


هراي   فعالیرت مربوط به مقاالت در نشریات معتبر بین المللي و داخلي به )زبان خارجي( موضوع بند هاي یك و دو و سه و شش ماده سره آئرین نامره ارتقراء )     –23جدول شماره 

 اوري(فن –پژوهشي 

 

3.Title: Comparison of postoperative analgesic effect of intrathecal magnesium and fentanyl added to bupivacaine in patients 

undergoing lower limb orthopedic surgery 

Journal ,VOL,NO: Acta Anaesthesiologica Taiwanica, Volume 50, Issue 1, Pages 19–24 

 

Authors : Marzieh-Beigom Khezri, Siamak Yaghobi, Mahsa Hajikhani, Saeid Asefzadeh 

 

ch 2012MarYear of publication:  

 

Review Article       Original Article          Meta-Analysis            Case Report            Short communication                

Editorial      Others 

Index: PubMed 

IF:_ 
 

 9/1 امتیاز:

4.Title: Correlation between BIS and GCS in patients suffering from head injury. 

Journal , VOL,NO: Ir J Med Sci.;181(1):77-80.  

 

Authors : Ebtehaj M, Yaqubi S, Seddighi AS, Seddighi A, Yazdi Z. 

Year of publication: 2012 Mar 

 

Review Article       Original Article          Meta-Analysis            Case Report            Short communication                

Editorial Others 

 

Index: PubMed 

IF:_ 
 35/1 امتیاز:

 ت علمی :اامضاء عضو هی
 

 امضاء دبیر کمیته منتخب دانشکده: امضاء مدیر گروه مربوط:

http://www.e-aat.com/article/S1875-4597%2812%2900007-0/abstract
http://www.e-aat.com/article/S1875-4597%2812%2900007-0/abstract
http://www.e-aat.com/issue/S1875-4597%2812%29X0002-X
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22042690
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ebtehaj%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22042690
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yaqubi%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22042690
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Seddighi%20AS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22042690
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Seddighi%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22042690
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yazdi%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22042690


 

فعالیتهراي  مربوط به مقاالت در نشریات معتبر بین المللي و داخلي به )زبان خارجي( موضوع بند هاي یك و دو و سره و شرش مراده سره آئرین نامره ارتقراء )        –23جدول شماره 

 وري(فنا –پژوهشي 

5.Title: Comparison of Postoperative Analgesic Effect of Dexamethasone and Fentanyl Added to Lidocaine through Axillary Block in 

Forearm Fracture. 

Journal ,VOL,NO: Pain Res Treat. 2013;2013:761583. 
 

Authors : Yaghoobi S, Seddighi M, Yazdi Z, Ghafouri R, Khezri MB. 

Year of publication: 2013 

 

Review Article       Original Article          Meta-Analysis            Case Report            Short communication                

Editorial      Others 

Index: PubMed 

IF:_ 
 

 1/2 امتیاز:

6. Title: Determining the effect of intraperitoneal pethidine on postoperative pain. 

Journal, VOL, NO: Middle East J Anaesthesiol.;21(1):39-42. 
 

Authors: Jahromi SA, Valami SM, Yaghoubi S. 

Year of publication: 2011 Feb 
 

Review Article       Original Article          Met a Analysis            Case Report            Short communication                

Editorial Others 
 

Index: PubMed 

IF: 
 75/1 امتیاز:

 ت علمی :اامضاء عضو هی
 

 امضاء دبیر کمیته منتخب دانشکده: یر گروه مربوط:امضاء مد

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24490067
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24490067
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21991731


هراي   فعالیرت مربوط به مقاالت در نشریات معتبر بین المللي و داخلي به )زبان خارجي( موضوع بند هاي یك و دو و سه و شش ماده سره آئرین نامره ارتقراء )     –23جدول شماره 

 فناوري( –پژوهشي 

Efficacy of the New Perilaryngeal Airway (CobraPLA™) Versus the Laryngeal Mask Airway (LMA™) to 7.Title: 

Improve Oropharyngeal Leak Pressure in Obese and Overweight Patients 
Journal ,VOL,NO  ، Tanaffos, Volume 14،No.1  
Authors : Siamak Yaghoobi, Seyed Mohamadreza Abootorabi, Hamid Kayalha, Tom C Van Zundert, Amir H Pakpour 

 

Year of publication:2015  

 

Review Article       Original Article          Meta-Analysis            Case Report            Short communication                

Editorial      Others 

Index: PubMed 

IF:_ 
 

 1/2 امتیاز:

8.Title: The effects of inTraThecal neosTigmine added To bupivacaine on posToperaTive analgesic requiremenT In paTienTs 

undergoing lower limb or Thopedic surgery 
Journal , VOL,NO: M.E.J. ANESTH ,23 (2)  

 

and marZieH Beigom KHeZriSiamaK yagHooBi uSavi, ameneH BariKani, Hamid KayalHa, Zinat Sadat mo Authors : 

Year of publication: 2015 

 

Review Article       Original Article          Meta-Analysis            Case Report            Short communication                

Editorial Others 

 

Index: Copernicus 

IF:_ 
 31/1 امتیاز:

 ت علمی :اامضاء عضو هی
 

 امضاء دبیر کمیته منتخب دانشکده: امضاء مدیر گروه مربوط:

 

http://www.tanaffosjournal.ir/en/archive.php?lrid=690
http://www.tanaffosjournal.ir/en/archive.php?lrid=690


هراي   فعالیرت مربوط به مقاالت در نشریات معتبر بین المللي و داخلي به )زبان خارجي( موضوع بند هاي یك و دو و سه و شش ماده سره آئرین نامره ارتقراء )     –23جدول شماره 

 فناوري( –پژوهشي 

 

9.Title: Validity and Reliability of the Iranian Version of the Quality of Recovery-40 Questionnaire 

Journal ,VOL,NO: Anesth Pain Med.; 5(2) 

yles; Amir H. Pakpour; Monadi Hamidfar; Douglas M. Lawson; Bengt Fridlund; Paul Stewart MSiamak Yaghoobi :Authors  

Year of publication: 2015 April 

 

Review Article       Original Article          Meta-Analysis            Case Report            Short communication                

Editorial      Others 

Index: PubMed 

IF:_ 
 

 75/1 امتیاز:

10.Title: Comparison of Intravenous Propofol and Topical Lidocaine Spray to Facilitate Fiberoptic Nasotracheal Intubation in 

Mandibular Fracture Patients  

 
Journal , VOL,NO: Health Care, 3(2):27-30  

, Zohreh Yazdi, and Vahideh RashtchiSiamak Yaghubi Authors : 

Year of publication: 2015 

 

Review Article       Original Article         Meta-Analysis            Case Report            Short communication                

Editorial Others 

 

Index: google scholar 

IF:_ 
2 امتیاز:  

 ت علمی :اامضاء عضو هی
 

 امضاء دبیر کمیته منتخب دانشکده: بوط:امضاء مدیر گروه مر



فعالیتهراي  مربوط به مقاالت در نشریات معتبر بین المللي و داخلي به )زبان خارجي( موضوع بند هاي یك و دو و سره و شرش مراده سره آئرین نامره ارتقراء )        –23جدول شماره 

 فناوري( –پژوهشي 

 

11.Title: A pilot study of cerebral and haemodynamic changes during sedation with low dose of thiopental sodium or 

propofol in patients with acute brain injury 

Journal ,VOL,NO:journal of clinical and diagnostic reaserch, | Volume : 9 | Issue : 8 | Page : UC05 - UC07 

m khezri, azam mohammadi alamouti, marzieh beigoSiamak Yaghubi Authors : 

Year of publication: 2015  

 

Review Article       Original Article          Meta-Analysis            Case Report            Short communication                Editorial   

   Others 

Index: ISI 

IF: 0.23 
 

 46/2 امتیاز:

12. Title: Comparative Assessment of the Central Vein Pressure by two Techniques: Centrally and Peripherally Inserted 

Central Catheter 

Journal , VOL,NO: Archives of critical care medicine;May;1(2):e3974 

Sayed Mehran Marashian i,Ali Mansoor Hamid Kayalha, ,Siamak Yaghoubi :Authors  

Year of publication: 2015 

 

Review Article       Original Article          Meta-Analysis            Case Report            Short communication                Editorial 

Others 

 

Index: ISC 

IF: 
 75/1 امتیاز:

 : ت علمیاامضاء عضو هی
 

 امضاء دبیر کمیته منتخب دانشکده: امضاء مدیر گروه مربوط:

 
 



فعالیتهراي  مربوط به مقاالت در نشریات معتبر بین المللي و داخلي به )زبان خارجي( موضوع بند هاي یك و دو و سره و شرش مراده سره آئرین نامره ارتقراء )        –23جدول شماره 

 فناوري( –پژوهشي 
 

13.Title: Intravenous Patient-Controlled Morphine and Intrathecal Morphine Analgesia After tibial Fracture Surgery Under 

spinal Anesthesia 
 

Journal , VOL,NO: Archives of critical care medicine;May;1(2):e3879 

*k YaghubiSiamad;Abolghasem Ahmadvand: rfa Hamid Kayalha, Alireza JahangiriAuthors : 

Year of publication:May 2015 

 

Review Article       Original Article          Meta-Analysis            Case Report            Short communication                Editorial 

Others 

*: Corresponding Author 

Index: ISC 

IF: 
 75/1 امتیاز:

14.Title: Orally Administration of Propranolol Lorazepam and Combination of Propranolol/Lorazepam, and reducing anxiety 

before surgery 

Journal ,VOL,NO: Archives of critical care medicine;May;1(2):e3879 

Alireza Jahangiri fard Seyed Mohammadreza Hashemian,Khezri; ; Behnam Mahmoodiyeh; Marzieh Beygom Siamak Yaghubi,Authors :  

Year of publication: May 2015 
 

Review Article       Original Article          Meta-Analysis            Case Report            Short communication                Editorial   

   Others 

Index: ISC 

IF:_ 
 

 5/1 امتیاز:

 ت علمی :اامضاء عضو هی
 

 امضاء دبیر کمیته منتخب دانشکده: امضاء مدیر گروه مربوط:



 

اعضراي هیرات علمري آموزشري و     فناوري( –هاي پژوهشي  آئین نامه ارتقاء )فعالیت 0ماده  5و  9شركت در مجامع علمي و بین المللي موضوع بند مربوط به  – 21جدول شماره 

 ژوهشيپ

 ردیف
دعوت یا 

 ماموریت
 محل برگزاري موضوع سخنراني یا پوستر موضوع بحث مجمع تاریخ

اسامي همكاران به ترتیب 

 )شامل نام متقاضي(

خ صه 

سخنراني یا 

 متن كامل

 امتیاز

 2011 ماموریت 1
NWAC World 

Anesthesia 

Congress 

Acute physiology and chronic 

health evaluation 11 and simplified 

acute physiology score 11predicting 

hosptital mortality of intensive  care 

unit patients 

Rome, Italy 

Yaqubi siamak, 

Ghasemi Javad , 

karizadeh toktam, Mo 
 8/3 خ صه مقاله

 2006 دعوت 2

Iraninan  thThe 15

Congress on 

Infectious disease 

and Tropical 

medicine 

Frequency of multi drug-resistant 

gram negative bacilli produced 

ESBLS in incubated patients 

hospitalize in intensive care units of 

trauma and surgery hospital in 

Qazvin 

 شهید بهشتي
Dr.m.Aslani 

Mehr,Dr.s. Yaghubi 

,A.AzimitaA.Mollapour 
 9/3 خ صه مقاله

         

 

 
        

 امضاء دبیر كمیته منتخب دانشكده: امضاء عضو هیات علمي:



اعضراي هیرات علمري آموزشري و      فنراوري(  –ماده سه آئین نامه ارتقاء )فعالیتهاي پژوهشري   7مربوط به انجام فعالیت براي اولین بار در ایران موضوع بند  – 22جدول شماره 

 پژوهشي

 محل انجام فعالیت نوع فعالیت ردیف
اسامي همكاران به ترتیب اولویت )شامل نام 

 متقاضي(

سمت در 

ارتباط با 

 فعالیت

 م حظات امتیاز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__ __ __ __ __  

 جمع امتیازات

 امضاء دبیر كمیته منتخب دانشكده: امضاء عضو هیات علمي :

 (0ماده  8جهت اعضاي هیات علمي پژوهشي )بند *



 اعضاي هیات علمي آموزشي و پژوهشي فناوري( –ماده سه آئین نامه ارتقاء )فعالیتهاي پژوهشي  8موضوع بند  طرو هاي پژوهشي مربوط به انجام  – 20جدول شماره 

 

 نام و موضوع اثر ردیف

 محل عرضه

 تاریخ ارائه تاریخ تكمیل

اسامي همكاران به ترتیب 

اولویت )شامل نام 

 متقاضي(

تباط سمت در ار

 با فعالیت
 امتیاز

 ملي استاني موسسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__ __ __ __ __ __ __ __ 

 

 __ جمع امتیازات:        

  امضاء دبیر كمیته منتخب دانشكده: امضاء عضو هیات علمي:

 

 (0ماده  4جهت اعضاي هیات علمي پژوهشي )بند *



 اعضاي هیات علمي آموزشي و پژوهشي فناوري( –ء :  )فعالیتهاي پژوهشي آیین نامه ارتقا  0ماده   4ع بند مربوط به اختراع و اكتشاف موضو – 29جدول شماره 

 

 ردیف

 

 

 نام و موضوع اختراع یا اكتشافات
محل انجام اختراع 

 یا اكتشاف

 محل ثبت

 تاریخ ثبت
اسامي همكاران به ترتیب 

 اولویت )شامل نام متقاضي(

سمت در ارتباط با 

 فعالیت
 یازامت

 داخل كشور
نام كشور 

 خارجي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__ __ __ __ __ __ __ __ 

 

 

 __ جمع امتیازات      

 امضاء عضو هیات علمي:

 

 امضاء دبیر كمیته منتخب دانشكده:

 (0ماده  – 13جهت اعضاي هیات علمي پژوهشي )بند *



 اعضاي هیات علمي آموزشي و پژوهشي فناوري( –آئین نامه ارتقا ء :  )فعالیتهاي پژوهشي  23و  17و  15و  19و  12موضوع بند  –مربوط به كتابها  – 25جدول شماره 

عنوان كتاب  ردیف

به زبان 

 اصلي

تاریخ انتشار یا قبولي  ناشر چاپ چندم نوع فعالیت

براي چاپ توسط هیات 

موسسه مورد تائید هیات 

 ممیزه

اسامي همكاران به ترتیب 

اولویت )شامل نام 

 متقاضي(

 امتیاز

 تصحیح انتقادي ویراستاري تجدید چاپ ترجمه تالیف

1 
كتاب 

 بیهوشي میلر
 0 سیامك یعقوبي 1084زمستان  تیمورزاده اول     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 امضاء دبیر كمیته منتخب دانشكده: امضاء عضو هیات علمي :

 



 ( فناوري -پژوهشي آئین نامه ارتقاء: )فعالیتهاي 0ماده 12موضوع بند – ي چاپي یا الكترونیكي بعنوان منبع آموزشيكتابها تالیف یا تدوینمربوط به  – 26جدول شماره 

                                                   *اعضاي هیات علمي آموزشي موسسه*

 

ف
ردی

 

 عنوان کتاب به زبان اصلی

 نوع کتاب نوع فعالیت
چاپ 

 چندم
 رناش

تاریخ انتشار یا قبولی 

برای چاپ توسط 

موسسه مورد تایید 

 هیئت ممیزه

اسامی همکاران به 

ترتیب اولویت )شامل 

 نام متقاضی(

 امتیاز
 درسی الکترونیکی چاپ شده

کمک 

 درسی

 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

  

 

 

 

 

 

 

         

 ب دانشکده :امضاء دبیر کمیته منتخ امضاء عضو هیئت علمی :

 



 فناوري( –:  )فعالیتهاي پژوهشي ماده سه(14كسب رتبه در جشنواره هاي )ملي و بین المللي مرتبط با حوزه تخصصي موضوع بند  –27جدول شماره 

 *اعضاي هیات علمي آموزشي و پژوهشي* 

 

 م حظات امتیاز مرجع اهداء كننده رتبه عنوان جشنواره ردیف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__ __ __ __  

 __ جمع

 امضاء عضو هیات علمي :

 

 امضاء دبیر كمیته منتخب دانشكده: امضاء مدیر گروه مربوطه:

 

 ماده سه( 23جهت اعضاي هیات علمي پژوهشي )بند *



 دكتر سیامك یعقوبي  :موسسه )ماده سه(آموزشي فناوري اعضاي هیات علمي  –هاي پژوهشي  امتیازات قابل محاسبه از فعالیت – 24جدول شماره 

 موضوع بند
امتیاز كسب شده در 

 كمیته منتخب

امتیاز كسب شده در هیات 

 ممیزه

حداكثر امتیاز در 

 واحد كار

سقف حداكثر 
امتیاز در هر 
 موضوع

 حداقل امتیاز الزم

 دانشیار استادیار مربي

1 

 مقاالت تحقیقي اصل

 case reportگزارش موارد نادر

 ردبیر....(مقاالت متفرقه )س

 مقاالت الكترونیك

71/03 

 

 15 5/7 5  7تا  2

    13 5تا  2  __ مقاالت علمي مروري 2

0 
 مقاالت علمي ترویجي و نقد چاپ شده و مقاالت پژوهشي در

 دایره المعارف 
__ 

 
     9تا  1

    5 2تا  1  __ مقاالت علمي كامل چاپ شده در مجموعه مقاالت كنفرانسها 9

    2 1تا  3/5  2/1  صه مقاالت علمي در كنفرانس هاخ 5

     5تا  2  __ مقاالت علمي صد در صد مستخرج از رساالت و پایان نامه ها 6

7 

 

 15  __ طراحي سیستم ،روش ها و خدمات جدید در سطح كشور 7-1

 

 

23 

   

    0  __ طراحي سیستم ... در منطقه تحت پوشش دانشگاه7-2

    9تا  5/3  __ كار جدید 7-0

    0  __ مدل سازي وسایل پزشكي و آزمایشگاهي 7-9

    2  __ تولید مواد آزمایشي و دارویي 7-5

    5تا  5/3  __ تدوین راهنماي طبابت بالیني كشور 7-6

8 

  9تا  1  __ گزارشهاي علمي طرحهاي پژوهشي فناوري

 

 

   

    7تا 2  __ ي یا منطقه اياستان 8-2

    19تا  0  __ ملي 8-0

4 
 اختراع یا اكتشاف ثبت شده

 خارج( –)داخل  
__ 

 
    23 13تا 

13 
 بین المللي –ایجاد ظرفیت فعال در جذب اعتبار پژوهشي ))گرنت(( داخلي 

__ 
)به ازاي هر ده  2تا  1 

 میلیون تومان(
12   

. 

 

    5 2  __ ي فناوريسایر فعالیتها 11



 : دكتر سیامك یعقوبي فناوري اعضاي هیات علمي آموزشي موسسه )ماده سه( –هاي پژوهشي  امتیازات قابل محاسبه از فعالیت – 24جدول شماره 

 موضوع بند
امتیاز كسب شده در 

 كمیته منتخب

امتیاز كسب شده در هیات 

 ممیزه

حداكثر امتیاز در 

 واحد كار

سقف حداكثر 

امتیاز در هر 

 موضوع

 حداقل امتیاز الزم

 دانشیار استادیار مربي

12 

    03 15تا  5/3  0 تالیف یا تصنیف كتاب  )مرتبط(  12 – 1

    0 5/1تا  25/3  __ )غیر مرتبط(2-12

     6تا  5/1  __ تالیف یا تدوین كتب چاپي یا الكترونیكي  0-12

10 
  5/9 هاي پژوهشي ،فناوري و نوع آوري ت بر فعالیتارزیابي ،داوري ،نظار

2 8    

    9 2تا  5/3  __ تجدید چاپ كتاب تالیفي یا تصنیفي 19

    2 1تا  5/3  __ ویرایش علمي كتاب 15

    23 13  8/1 داوري مقاالت علمي پژوهشي 16

    13 1  __ تصحیح انتقادي كتاب معتبر 17

 

 

18 

 

 9تا   __ پردازيكرسي نظریه 

 

 

8 

   

    7تا  2  __ در همایشها و میز گردهاي علمي 18-1

    7تا  2  __ در حوزه علوم انساني )نقد علمي(  18-2

    7تا  2  __ نوع آوري

    12تا 5  __ نظریه پردازي

 __ صيكسب رتبه در جشنواره هاي ملي و بین المللي مرتبط با حوزه تخص 14

 5رتبه اول تا  

 0رتبه دوم تا 

 1رتبه سوم تا 

 

13 
   

 

23 

ترجمه كتاب به زبان فارسي متناسب با برنامه آموزشي و رشته 

 تخصصي
__ 

 
    6 0تا  5/3

 95 05 03     23الي  1حداقل امتیاز الزم 

  21/91 سقف امتیازات كسب شده ماده سه )قابل قبول(
     



 دكتر سیامك یعقوبي :پژوهشي موسسه )ماده چهار( -اجرایي اعضاي هیات علمي آموزشي  –هاي علمي  امتیازات قابل محاسبه از فعالیت – 01جدول شماره 

 سقف موضوع در واحد كار هیات ممیزه كمیته منتخب موضوع بند
 حداقل

 دانشیار استادیار مربي

    93 13تا  1  41/24 حضور فعال تمام وقت در موسسه 1

2 

 هاي  برپایي نمایشگاه

 استاني 2-1
__ 

 

 

 

 1تا 
 

 

9 

   

    5/1تا   __ ملي 2-2

    2تا   __ بین المللي 2-0

    6 0تا   __ طراحي و راه اندازي آزمایشكاه یا كارگاه... 0

    9 1  __ میان رشته اي –ایجاد رشته هاي جدید  9

5 

 راه اندازي و ...مشاركت در طراحي ، 

 شركت 5-1
__ 

 
25/3 

9 

 
   

  25/3  1 تدریس 5-2

6 

 

   

    1تا  5/3  __ طراحي 5-0

    4 0تا   __ تولید و گسترش برنامه هاي كارآفریني 6

    12 9تا   __ همكاري موثر در تاسیس دانشگاه و ... 7

 __ ایجاد ظرفیت فعال در جذب دانشجویان خارجي 8
 دانشجو 13به ازاي هر  

 1تا  5/3
12    

    12 9تا   __ همكاري موثر در انجمن ، مج ت علمي و ... 4

 

13 

 دبیري همایشهاي علمي 

 در موسسه 13-1
0  

1  

12 

   

    2  __ ملي و بین المللي 13-2

 __ طراحي سواالت آزمون سراسري 11
 ساعت 53هر  

1 
5    

 __ یت قواي سه گانهپذیرش مسئول 12
 هر سال 

 19تا  9
    

    13 2هر سال تا   0/1 شركت در شورا ، كمیته ها و ... 10

    13 2   گزارش عملكرد مناسب ... 19

 13 13 13     19الي  1حداقل امتیاز الزم از بند  

    93    حداكثر امتیاز الزم 

       21/05 سقف مجموع امتیازات قابل قبول 

  



 داوری مقاالت علمی  پژوهشی با تایید هیات ممیزه ذیربط شامل:  3ماده 61فعالیت های  بند   جدول مربوط به

ف
دي

ر
 

 نام مجله عنوان مقاله
 گواهی مشخصات

 کلامتياز نام داور مقاله
 تاريخ شماره

وله گذاری بررسی اثرات آلفنتانیل بر تغییرات همودینامیک مادران سزارینی ناشی از ل 1
 داخل تراشه و آپگار نوزادان در جراحی سزارین الکتیو تحت بیهوشی عمومی

مجله علمی دانشگاه 

 علوم پزشکی قزوین
13218/23/28 14/2/49 

 1/1 

مقایسه اثر پروپوفول با تیوپنتال بر میزان بروز الرنگواسپاسم بعد از اکستوباسیون در  2
 کتومیاعمال جراحی تانسیل

مجله علمی دانشگاه 

 علوم پزشکی قزوین
13218/23/28 14/2/49 

درصد در زمان شروع  1/0 بی کربنات سدیم به بوپیواکائین اضافه کردن تعیین اثرات 4
 اثر بلوک حسی در آنستزی اپیدورال

مجله علمی دانشگاه 

 علوم پزشکی قزوین
13218/23/28 14/2/49 

-ی سزارینه بوپیواکائین اینتراتکال در بی دردی پس از جراحتاثیرافزودن میدازوالم ب 3
 یک مطالعه آینده نگر تصادفی دوسوکور

مجله علمی دانشگاه 

 علوم پزشکی قزوین
13218/23/28 14/2/49 

  mg/kg 2.5و   mg/kg 1دو دوزBISمقایسه تغییرات همودینامیک و سطح  1
مجله علمی دانشگاه 

 علوم پزشکی قزوین
13218/23/28 14/2/49 

 mg/kg 2.5 و دوز mg/kg 1دو دوز  BISمقایسه تغییرات همودینامیک و سطح  1
  A-10-599-2پروپوفول در بیماران تحت القای بیهوشی 

مجله علمی دانشگاه 

 علوم پزشکی قزوین
__ __ 

3 
Frequency of fibronectin binding protein A and Panton- 

valentine leukocidin in methicillin- resistant staphylococcus 
collected from educational hospital in Qazvin .Iran 

Biotechnology 

and Health 

Sciences 
498813348 28/13/49 

 1/1  14/2/49 13218/23/28 ____ داوری اختراع: دستگاه تشخیص بیهوشی در حمام 8

     

  
     

     

     

 امضاء دبیر كمیته منتخب دانشكده: امضاء مدیر گروه مربوطه: :ت علمیاامضاء عضو هی



  آئین نامه ارتقاء 4موضوع ماده ،آموزشیاعضای هیات علمی  اجرائی –علمی جدول مربوط به فعالیت 

ف
دي

ر
 

 محل نوع فعاليت
 31براي بند مدت مدت براي بند يک  تاريخ انجام فعاليت مشخصات ابالغ

 برحسب ساعت
تاييد مقامات مسئول بر  امتياز

 روز ماه سال تا تاريخ ازتاريخ تاريخ شماره آئين نامه 1طبق ماده 

 جانشین مدیر گروه بیهوشی 1
دانشگاه علوم 

 پزشکی قزوین
 44/1 _ __ 1 __ 18/8/88 18/3/88 13/3/88 /ج11118

 

 معاون آموزشی گروه بیهوشی 2
علوم  دانشگاه

نپزشکی قزوی  
 18/8 _ 11 __ 3 12/8/84 23/8/88 23/8/88 /ج11181

 

 ICUرئیس بخش  4
دانشگاه علوم 

نپزشکی قزوی  
 1/21 _ _ 2 3 تاکنون 4/8/84 4/8/84 432

 

3 
عضو ثابت شورای پژوهشی 

 دانشکده

دانشگاه علوم 

نپزشکی قزوی  
 1/1 11 _ _ _ تاکنون 1/12/81 2/3/81 21343/42/28

 

1 
ابط پژوهشی مرکز آموزشی ر

 درمانی شهید رجایی

دانشگاه علوم 

نپزشکی قزوی  
44381/42/28 24/2/83 1/1/82 28/12/84 _ _ _ 11 1/1 

 

1 
عضو کمیته های بهبود کیفیت مدارك 

پزشکی و پژوهشی مرکز آموزشی 

 درمانی شهید رجایی

دانشگاه علوم 

نپزشکی قزوی  
__ __ 1/8/84 41/3/83 _ _ _ 41 4/1 

 

3 
مدرس کارگاه احیای قلبی ریوی 

 پایه و پیشرفته

دانشگاه علوم 

نپزشکی قزوی  
44313/42/28 23/4/83 3/1/82 3/1/82 _ _ _ __ 1/1 

 

8 
مدرس کارگاه آموزش ونتیالسیون و 

CPR برای اعضای هیات علمی 
دانشگاه علوم 

نپزشکی قزوی  
__ __ 21/8/82 21/8/82 _ _ _ __ 1/1 

 

8 
بیهوشی در  دبیر علمی مدون

 جراحی ارتوپدی و عروق بزرگ

دانشگاه علوم 

نپزشکی قزوی  
31188/8/28 1/2/83 28/8/82 28/8/82 _ _ _ _ 1 

 

11 
دبیر علمی مدون بیهوشی و 

 سوختگی 

دانشگاه علوم 

نپزشکی قزوی  
31188/8/28 1/2/83 13/8/81 13/8/81 _ _ _ _ 1 

 

11 
دبیر علمی بیهوشی در جراحی 

 چشم مغز و اعصاب و

دانشگاه علوم 

نپزشکی قزوی  
__ __ 21/8/83 21/8/83     1 

 

 امضاء دبیر كمیته منتخب دانشكده: امضاء مدیر گروه مربوطه: :ت علمیاامضاء عضو هی



 هیات ممیزه ذیربط ارزیابی ، داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی ، فناوری و نوآوری با تایید شامل:  3ماده 63فعالیت های  بند   جدول مربوط به

ف
دي

ر
 

 محل فعاليت اننوع نوع فعاليت
نام داور يا ناظر  گواهیمشخصات 

 طرح تحقيقاتی
 امتياز

 تاريخ شماره

1 

 داور

 "بررسی تاثیر ضد درد پروپولیس در موش سوری نر به کمک آزمون فرمالین"طرح تحقیقاتی
دانشگاه علوم 

 پزشکی قزوین
 1/8/83 /د8811/11

 مکدکتر سیا

 یعقوبی
 

2 
بررسی میزان تغییرات تعدادی کروموزمی زوج های دارای سقط مکرر در "طرح تحقیقاتی

  "استان

دانشگاه علوم 

 پزشکی قزوین
 1/8/83 /د8811/11

4 
بررسی ارتباط ترس از ارزیابی منفی با سالمت اجتماعی در افراد مبتال به  "طرح تحقیقاتی

 "مولتیپل اسکروزیس

وم دانشگاه عل

 پزشکی قزوین
 1/8/83 /د8811/11

3 
بررسی تاثیر محافظتی تجویز همزمان مالتونین و ال کارنیتین بر پارامتر های "طرح تحقیقاتی

 "تولید مثلی در موش صحرایی نر

دانشگاه علوم 

 پزشکی قزوین
 18/1/83 88/س/114

1 
ساله  21-11شی در زنان اثر آمینواسیدها در پیشگیری از لرز پس از بیهو"طرح تحقیقاتی

 تحت کله سیستکتومی الپاراسکوپیک

دانشگاه علوم 

 پزشکی قزوین
__ __ 

1 
ال و تاثیر افزودن   دگزامتازون به بوپیواکانین در بلوك ایلیواینگوین"طرح تحقیقاتی

"ایلئوهیپوگاستریک در درمان درد بعد از عمل جراحی هرنی اینگوینال  

دانشگاه علوم 

 پزشکی قزوین
 18/1/83 /د24413/42

3 
دردی پس از  تاثیر افزودن فنتانیل و کلوئیدین به مارکائین اینتراتکال در بی"طرح تحقیقاتی

 جراحی سزارین   

دانشگاه علوم 

 پزشکی قزوین
 18/1/83 /د24413/42

ت سولفا بررسی اثر بی دردی و تغییرات همودینامیک اضافه کردن اینتراتکال"طرح تحقیقاتی 8

"درصد و فنتانیل در بیماران  5/0منیزیم به ترکیب بوپبواکائین   

دانشگاه علوم 

 پزشکی قزوین
 18/1/83 /د24413/42

 %50 -اکسیژن%50مقایسه اثر بی دردی لیدوکائین وریدی و مخلوط نیترواکسید)"طرح تحقیقاتی 8

"نیتروکسی در زایمان بی دردد(  

دانشگاه علوم 

 پزشکی قزوین
 18/1/83 /د24413/42

 امضاء مدیر گروه مربوطه: :ت علمیاامضاء عضو هی
امضاء دبیر كمیته منتخب 

 دانشكده:

 

 

 



 

 ارزیابی ، داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی ، فناوری و نوآوری با تایید هیات ممیزه ذیربط شامل:  3ماده 63فعالیت های  بند   جدول مربوط به

ف
دي

ر
 

 محل اليتفع اننوع نوع فعاليت
نام داور يا ناظر  گواهیمشخصات 

 طرح تحقيقاتی
 امتياز

 تاريخ شماره

11 

 داور

مقایسه تاثیر بی دردی هیدروکسی زین و مورفین با هیدروکسی زین و دیکلوفناک "طرح تحقیقاتی

 جهت تعویض پانسمان در بیماران سوختگی"

دانشگاه علوم 

 پزشکی قزوین
 18/1/83 /د24413/42

 سیامک دکتر

 یعقوبی

جمعاً 

1/3 

 امتیاز

مقایسه بی حسی نخاعی با بوپیواکائین و دوز کم بوپیواکائین به عالوه فنتانیل در "طرح تحقیقاتی 11

 عمل سرکالژ"

دانشگاه علوم 

 پزشکی قزوین
 18/1/83 /د24413/42

اینتراتکال در بی  بررسی اثر افزودن ترکیب اپی نفرین و کلونیدین به مارکائین"طرح تحقیقاتی 12

 دردی پس از جراحی سزارین"

دانشگاه علوم 

 پزشکی قزوین
 18/1/83 /د24413/42

        

        

        

        

        

        

 امضاء مدیر گروه مربوطه: :ت علمیاامضاء عضو هی
امضاء دبیر كمیته منتخب 

 دانشكده:

 


