
 بسمه تعالي

 ت علمي اهاي آموزشي و پژوهشي اعضاء هي گزارش فعاليت

 

 تاريخ تكمیل فرم توسط:          دانشكده :  پزشكي شهید بابائي                                                                    گروه آموزشي : داخلي

 1/11/11علمي : هیاتعضو  -1    علوم پزشكي قزوين دانشگاه :                

 22/11/11مدير گروه : -2                           

 8/12/11كمیته منتخب دانشكده : -3             

 علمي : هیاتمشخصات عضو  -1جدول شماره 

 اصفهانمحل تولد:                   82/5/6431تولد:   تاريخ                                           سیمانام :                هاشمي پورنام خانوادگي :   

 _:مرتبه تاريخ آخرين ارتقاء                                     1پايه فعلي :                         استاديارمرتبه فعلي :   
 

 سوابق تحصیلي دانشگاهي به ترتیب تاريخ اخذ مدرك : -2جدول شماره 

 رديف
 مدرك تحصیلي

 )لیسانس...(
 نام دانشگاه رشته تحصیلي

تاريخ اخذ  مدت تحصیل محل دانشگاه

مدرك 

 تحصیلي

 درجه

عنوان ارزشیابي 

شده مدرك 

 تحصیلي
 تا از كشور شهر

  MD 6431 6431 6413 ايران اصفهان علوم پزشکي اصفهان عموميپزشکي  یدكترای حرفه ا 6

  دکترای تخصصی 6431 6431 6434 ايران اصفهان پزشکي اصفهان علوم داخليبیماری های  يتخصصدكترای  8

  خصصیتفوقدکترای  6421 6421 6432 ايران تهران علوم پزشکي تهران غدد و متابولیسمبیماری های  دكترای فوق تخصص 4
  عنوان پايان نامه و تاريخ تصويب آن :

ب هورمون آنتي ديورتیک و عوامل مداخله گر پس از اعماا  رراراي ساتون فقارا  در     بررسي فراواني نسبي هیپوناترمي و سندرم ترشح نا متناس -6

 2/9/6431تاريخ تصويب:  ،(6431خرداد  – 6435های كاشاني و الزهرا )س( )اسفند  بیمارستان

   81/8/6439:تاريخ تصويب ،تهران، عالئم بالیني و رابطه آن با دانسیته استخواني در بالغین شهر عوامل موثر ، Dويتامین  شیوع كمبودبررسي -8

 هیاتامضاء عضو

 علمي :

مقاات ، گزارشاها، تايیاد ياه هاای      يک نسخه فتوكپي از كلیه مدارك تحصیلي، دانشنامه ها، ارزشنامه ها، احکام استخدامي، احکام ماموريتهای علمي و گزارشهای مربوطه، كتاب،   "لطفا توجه :

 ا به همراه فرم تکمیل شده ارسا  داريد.مربوطه به تدريس وانجام امور اررائي ر



 سوابق خدمت دانشگاهي و غیردانشگاهي به ترتیب تاريخ : -3جدول شماره 

 

 نوع استخدام

 پیماني -رسمي 

 تمام وقت يا

 پاره وقت
 سمت مرتبه دانشگاهي

 جمع مدت تاريخ
 مالحظا  محل خدمت

 ماه سال تا از

 6 2 6429 6426 علمي هیا  ياراستاد تمام وقت متعهد خدمت
دانشگاه علوم 

 پزشکي قزوين
 

 6 _ تاكنون 5/68/6496 هیا  علمي استاديار تمام وقت استخدام پیماني
دانشگاه علوم 

 پزشکي قزوين
 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 هیاتامضاء عضو         

 علمي :

 



 اجتماعي(اعضاي هیات علمي آموزشي و پژوهشي موسسه-تربیتي–موضوع بند يك ماده يك آيین نامه ارتقا )فعالیت هاي فرهنگي  -4جدول شماره 

 امتیاز اسامي همكاران به ترتیب اولويت شامل نام متقاضي حوزه فعالیت نوع فعالیت رديف

 اجتماعي تربیتي فرهنگي اثر هنري مقاله تابكوين تد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__ __ __ __ __ __   

 هیات علمي عضو

 

 تائید معاونت امور اساتید نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري مهرامضاء و 

 



اجتماعي(اعضاي هیات علمي آموزشي و پژوهشيي  -تربیتي-)فعالیت هاي فرهنگي آئین نامه ارتقاء يكماده  دوموضوع بند و تدوين پیوست فرهنگي  تهیهمربوط به  -5جدول شماره

 موسسه
 

 تاريخ ارائه نوع فعالیت نام و موضوع پیوست رديف
اسامي همكاران به ترتیب اولويت 

 )شامل نام متقاضي(

سمت در ارتباط با 

 فعالیت
 امتیاز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__ __ __ __ __  

 __ جمع امتیازات      

 علمي : هیاتعضو  امضاء
 

  و مهر تائید معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاهامضاء 

 
 



 اعضاي هیات علمي آموزشي و پژوهشي موسسهاجتماعي(  –تربیتي  –مربوط به فعالیت در موضوع بند سه ، چهار ، پنج ، هشت ماده يك آئین نامه ارتقاء )فعالیتهاي فرهنگي  -6جدول شماره 

 

 محل نوع فعالیت رديف

 مد  تاريخ انجام فعالیت مشخصا  ابالغ

 امتیاز مد  برحسب ساعت

تايید مقاما  

مسئو  بر طبق 

 ماده يک آئین نامه
 روز ماه سا  تا تاريخ ازتاريخ تاريخ شماره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

 __ رمع امتیازا :

 علمي : هیا امضاء عضو 

 

 امضاء دبیر كمیته تخصصي موضوع ماده يک:

 

 

 



   اعضای هیا  علمي آموزشي و پژوهشيماده يک: )فعالیتهای فرهنگي ، تربیتي ، ارتماعي( 3كسب روايز فرهنگي )دانشگاهي ، كشوری ، بین المللي( موضوع بند  -3ردو  شماره 
 

 

 نوع عنوان رديف
 مرجع اهدا كننده

 مالحظات امتیاز
 بین المللي كشوري هيدانشگا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__ __ __ __ __ __  

 __ رمع

 علمي : هیا امضاء عضو 
 

 امضاء و مهر تائید كمیسیون تخصصي موضوع ماده يک:



 یتي ، ارتماعي(اعضای هیا  علمي آموزشي و پژوهشي )فعالیتهای فرهنگي ، تربماده يك  1هاي دانش افزايي و توانمند سازي موضوع بند  مربوط به شركت در كارگاه - 8جدول شماره 

ف
دي
ر

 

 نام دوره
 محل

 برگزاری

 مد  برای بندهای تاريخ انجام فعالیت شماره مجوز

 برحسب ساعت 9و 2و  3
 امتیاز

 تا تاريخ ازتاريخ تاريخ شماره

 كارگاه معرفت شناسي اسالمي 6
دانشگاه علوم 

 پزشکي قزوين
846 85/66/6491 82/6/96 89/61/96 61 8 

 كارگاه ارزشیابي دروني بخش او  8
دانشگاه علوم 

 پزشکي قزوين
1388/9/82 2/3/28 61/1/28 61/1/28 3 

8 

 كارگاه ارزشیابي دروني بخش دوم 4
دانشگاه علوم 

 پزشکي قزوين
66481/9/82 2/66/6428 66/61/28 66/61/28 3 

 كارگاه ايمونو اسي 3
دانشگاه علوم 

 نپزشکي قزوي
6285/41/88 5/3/24 62/5/24 62/5/24 3 

5 
كارگاه شیوه طراحي سوات  آزمون 

 ارتقا دستیاری
دانشگاه علوم 

 پزشکي قزوين
8119/9/82 9/4/25 2/4/25 2/4/25 3 

 كارگاه تدوين طرح درس 1
دانشگاه علوم 

 پزشکي قزوين
61488/9/82 2/2/25 3/2/25 3/2/25 3 

 OSCEكارگاه يک روزه   3
نشگاه علوم دا

 پزشکي قزوين
65383/9/82 69/66/25 68/66/25 68/66/25 3 

2 
كارگاه يک روزه روش آموزش مبتني 

  (PBL)بر مشکل 

دانشگاه علوم 

 پزشکي قزوين
6914/41/82 1/66/23 6/66/23 6/66/23 3 

9 
 چگونگي طراحي سوات  چهار

 گزينه ای بهتر 
دانشگاه علوم 

 پزشکي قزوين
86331/48/82 63/2/6496 9/2/96 9/2/96 3 

 كارگاه آموزشي استدت  بالیني 61
دانشگاه علوم 

 پزشکي شیراز
 3 82/6/29 82/6/29 6/8/29 پ 832/218/9

66 
كارگاه روش های نوين ارزشیابي 

 بالیني دانشجويان
دانشگاه علوم 

 پزشکي قزوين
 1 2/68/96و  89/66/96 64/68/96 89124/9/82

 امضاء و مهر تائید كمیته تخصصي موضوع ماده يک: علمي هیا امضاء عضو 



 )فعالیتهای فرهنگي ، تربیتي ، ارتماعي(اعضای هیا  علمي آموزشي و پژوهشيماده يك  1مربوط به شركت در كارگاههاي دانش افزايي و توانمند سازي موضوع بند  - 8جدول شماره 

 نام دوره رديف
 محل

 برگزاری

 مد  برای بندهای ام فعالیتتاريخ انج شماره مجوز

 برحسب ساعت 9و 2و  3
 امتیاز

 تا تاريخ ازتاريخ تاريخ شماره

 EFQMكارگاه  66
دانشگاه علوم 

 پزشکي قزوين
1943/81/82 83/66/96 69/5/22 69/5/22 1 

8 

 كارگاه خالقیت 68
دانشگاه علوم 

 پزشکي قزوين
1945/81/82 83/66/96 88/3/22 88/3/22 3 

 كارگاه رستجو در اينترنت 64
دانشگاه علوم 

 4 83/3/23 83/3/23 __ __ پزشکي قزوين

 ISI 9000كارگاه  63
دانشگاه علوم 

 پزشکي قزوين
1941/81/82 83/66/96 2/3/22 2/3/22 5 

 كارگاه دو روزه مقاله نويسي 65
دانشگاه علوم 

 پزشکي قزوين
4313/48/82 83/5/22 84/3/22 85/3/22 61 

 ارگاه اخالق در پژوهشك 61
دانشگاه علوم 

 پزشکي قزوين
1944/81/82 83/66/96 62/4/22 62/4/22 4 

 End Noteكارگاه  63
دانشگاه علوم 

 پزشکي قزوين
1943/81/82 83/66/96 6/3/22 6/3/22 1 

 RCTكارگاه دو روزه مقدما  و ثبت  62
دانشگاه علوم 

 پزشکي قزوين
5111/48/82 6/61/22 9/9/22 61/9/22 61 

69 
كارگاه يک روزه نحوه ثبت مقاله در 

IRCT  

دانشگاه علوم 

 پزشکي قزوين
3131/81/82 61/3/91 5/3/91 5/3/91 8 

 كارگاه حاكمیت بالیني 81
دانشگاه علوم 

 3 66/66/29 66/66/29 65/6/91 __ پزشکي قزوين

 كارگاه خطاهای پژوهشي 86
دانشگاه علوم 

 پزشکي قزوين
3318/81/82 86/3/91 3/3/91 3/3/91 3 

88 
كارگاه اصو  سخنراني علمي 

(Scientific Presentation) 

دانشگاه علوم 

 3 9/9/96 9/9/96 __ __ تهران پزشکي

 1 رمع امتیاز 

 امضاء و مهر تائید كمیته تخصصي موضوع ماده يک: علمي هیا امضاء عضو 



 ، خانم دكتر سیما هاشمي پور )ماده يك(اجتماعي اعضاي هیات علمي آموزشي و پژوهشي موسسه  –تربیتي –ز فعالیتهاي فرهنگيمجموع امتیازات قابل محاسبه ا – 1جدول شماره  

 موضوع بند
امتیاز كسب شده 

كمیسیون تخصصي 

 ماده يك

امتیاز كسب شده 

 در هیات ممیزه

حداكثر امتیاز در 

 واحد كار با ترم

حداكثر امتیاز 

در هر 

 موضوع

از حداقل امتی

الزم در هر 

 دوره ارتقاء

1 
)تدوين كتاب( )مقاله( و )تولید اثر بديع و ارزنده هنري( با رويكرد اسالمي در حيوزه  

 اجتماعي –تربیتي  –هاي فرهنگي 
   4تا   __

   3تا   __ تهیه و تدوين پیوست فرهنگي 2

   2تا   __ ارائه مشاوره فرهنگي و يا همكاري موثر با تشكلهاي قانونمند 3

4 
 فرهنگي موسسه –استاد مشاور فرهنگي با حكم معاون دانشجويي 

__  
 7/2هر نیمسال 

 امتیاز
5  

5 

مسييلولیت پييذيري در اوييالا و هييدايت  

نگرشهاي مطلوب فرهنگي و مشاركت ييا  

 -تربیتييي  –انجييام فعالیتهيياي فرهنگييي 

 اجتماعي

برنامه ريزي و طراحي در امور  – 1-5-1

 تماعياج -تربیتي  –فرهنگي 

مشييياركت در اجيييراي اميييور    -2-5-1   2تا   __

 اجتماعي -تربیتي  –فرهنگي 

 ساير فعالیتهاي مرتبط -1-5-3

6 
مليي ، انقالبيي و ويداقت و     استمرار در تقید و پايبندي به ارزشهاي ديني ،فرهنگيي ، 

 امانتداري
 5 12 12تا   55/1

  8 2تا در هر مورد   __ كسب جواير فرهنگي 7

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

1 

 شركت در كارگاههاي دانش افزايي و توانمند سازي اعضاي هیات علمي

6  

 16به ازاي هز 

 2ساعت آموزش 

 امتیاز

8  

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

 5     (6)به استثناي بند  1الي  1تیاز الزم از بند هاي حداقل ام

 12 32   55/15 1الي  1حداكثر امتیاز قابل قبول از بندهاي 

 



                             سسهاعضاي هیات علمي آموزشي و پژوهشي مو *ماده دو پايان نامه ارتقاء: )فعالیتهاي آموزشي(  4موضوع بند  –مربوط به سرپرستي پايان نامه ها  - 13جدول شماره 

 

 رديف
 

 

 عنوان پايان نامه
 

 عنوان دوره تحصیلي

 محل انجام

اسامي همكاران به 

ترتیب اولويت ) شامل 

 نام متقاضي(

سمت در 

ارتباط با پايان 

 نامه

 امتیاز
MPH 

كارشناس

 ي ارشد

دكتري 

عمومي 

گروه 

 پزشكي

دوره 

 تخصصي

 دكترا

(Ph.D) 

فوق 

 تخصصي

 

1 

بررسي حساسیت و ويژگي 

ساعته  83سنجش پروتئین ادرار 

در تشخیص دررا  مختلف 

 نوروپاتي

      
دانشگاه علوم 

 پزشکي قزوين

 دكتر سیما هاشمي پور

 ‚فاطمه حاج منوچهری دكتر

 ملیحه چرخچیاندكتر 

 5/3 استاد راهنما

2 

بررسي مقاومت به انسولین و 

عوامل موثر در بیماران مبتال به  

 وتیسم ايديوپاتیکهیرس

      
دانشگاه علوم 

 قزوين پزشکي

دكتر   ‚دكتر سیما هاشمي پور

محمد  دكتر ‚داوود  كشاورز 

 مهندس ‚رضا ساروخاني  

 امیر روادی

 5/3 استاد راهنما

3 
بررسي ارتباط میزان كورتیزو  

 ICUبیماران   scoringسرم با
      

دانشگاه علوم 

 پزشکي قزوين

دكتر ‚تاشبهرام مهردكتر 

 ‚سیما هاشمي پور

 ‚مجید سررشته داری دكتر

 محمد رضا ساروخاني دكتر

 35/2 استاد مشاور

4 

هیدروكسي  85مقايسه سطح سرمي

و شاخص های سندروم  D3ويتامین 

متابولیک در بیماران مبتال به ديابت با 

 افراد غیر ديابتي

    

 

 

دانشگاه علوم   

 پزشکي قزوين

ر دكتدكتر امیر ضیائي، 

، مهندس سیما هاشمي پور

 امیر روادی
 52/2 استاد مشاور

 امضاء مدير گروه مربوطه:  علمي  هیاتامضاء عضو 
 امضاء دبیر كمیته منتخب دانشكده: 

 



 لمي آموزشي و پژوهشي موسسه                            اعضاي هیات ع *ماده دو پايان نامه ارتقاء: )فعالیتهاي آموزشي(  4موضوع بند  –مربوط به سرپرستي پايان نامه ها  - 13جدول شماره 

 

 رديف
 

 

 عنوان پايان نامه
 

 عنوان دوره تحصیلي

 محل انجام

اسامي همكاران به 

ترتیب اولويت ) شامل 

 نام متقاضي(

سمت در 

ارتباط با پايان 

 نامه

 امتیاز
MPH 

كارشناس

 ي ارشد

دكتري 

عمومي 

گروه 

 پزشكي

دوره 

 تخصصي

 دكترا

(Ph.D) 

فوق 

 تخصصي

 

5 
بررسي اثر آكاربوز در كنتر  متابولیک 

 6بیماران با ديابت شیرين نوع 
      

دانشگاه علوم 

 پزشکي قزوين

دكتر دكتر امیر ضیائي، 

، مهندس سیما هاشمي پور

 امیر روادی

 52/2 استاد مشاور

6 
مقايسه اثر متفورمین و پیوگلیتازون در 

ران با در بیما hs-CRPمیزان كاهش 

 ديابت8تیپ
      

دانشگاه علوم 

 پزشکي قزوين

دكتر دكتر امیر ضیائي، 

دكتر  سیما هاشمي پور،

سمیرامیس قوام ،مهندس 

 امیر روادی

 52/2 استاد مشاور

7 
مقايسه كنتر  قند خون در دو گروه بیماران 

تحت درمان با انسولین تنها و گروه تحت 

 اورهدرمان با انسولین به عالوه سولفونیل 
      

دانشگاه علوم 

 پزشکي قزوين

 دكتر سیما هاشمي پور،

دكتر امیر ضیائي ، دكتر 

تله قانعي، مهندس امیر 

 روادی

 5/3 استاد راهنما

8 
تاثیر افزودن داروی اسپیرونوتكتون به 

آناتپريل بر روی دفع اداری آلبومین  

 بیماران ديابتي

      
دانشگاه علوم 

 پزشکي قزوين

، دكتر میر ضیائيدكتر ا

، مهندس سیما هاشمي پور

 امیر روادی
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مجله دانشگاه علوم 

 پزشکي قزوين
1554/47/28 28/11/11 6428 01 8 

 تیروئید مسمومیت با ریوه واثرا  آن بر غده  4
مجله دانشگاه علوم 

 پزشکي قزوين
1554/47/28 28/11/11 6428 01 8 

 تاثیر ورزش هوازی بر لیپوپروتئین های خون در مردان ديابتي نوع او  3
مجله دانشگاه علوم 

 پزشکي قزوين
1554/47/28 28/11/11 6428 01 8 

5 
وباكتر پیلوری مقايسه ارزش تشخیصي آنتي بادی  بزاق و سرم در  تشخیص هلیک

             در افراد مبتال به اختالت  بخش وقاني دستگاه گوارش

مجله دانشگاه علوم 

 پزشکي قزوين
1554/47/28 28/11/11 6424 01 8 

1 
مقاوم به درمان با گلیبن  8تاثیر كلروكین در میزان قند خون بیماران ديابتي تیپ 

 كالمید

مجله دانشگاه علوم 

 پزشکي قزوين
1554/47/28 28/11/11 6424 01 8 

3 
شیوع بیماری استخواني غیر فعا  )آدينامیک( در بیماران ديالیزی بیمارستان بوعلي 

 سینای قزوين 

مجله دانشگاه علوم 

 پزشکي قزوين
1554/47/28 28/11/11 6424 01 8 

 تمقايسه تست فروكتوزامین با تست هموگلوبین گلیکوزيله رهت ارزيابي كنتر  دياب 2
مجله دانشگاه علوم 

 پزشکي قزوين
1554/47/28 28/11/11 6424 01 8 

ست    9 ی ت اب ید رزی یروئ یماران ت ن در ب زوی تان ق س یزی ا ال   اهمودی
مجله دانشگاه علوم 

 پزشکي قزوين
1554/47/28 28/11/11 6423 01 8 

 بررسي رابطه ديابت نوع يک و هیپوتیروئیدی 61
مجله دانشگاه علوم 

 ينپزشکي قزو
1554/47/28 28/11/11 6423 01 8 

66 
بررسي ارتباط بین ضريب توده بدن و شد  دردهای مزمن در كاركنان مراكز 

 پزشکي شهید بهشي و آيت ا...كاشاني اصفهان

مجله دانشگاه علوم 

 پزشکي قزوين
1554/47/28 28/11/11 6423 01 8 

 دبير كميته منتخب دانشكده: امضاء امضاء مدير گروه مربوطه: :ت علمياامضاء عضو هي



 داوري مقاالت علمي  پژوهشي با تاييد هيات مميزه ذيرب شامل:  3ماده 11فعاليت هاي  بند   جدول مربوط به

ف
دي

ر
 

 نام مجله عنوان مقاله

تاريخ  گواهی مشخصات

انجام 

 فعاليت

مدت فعاليت 

برحسب 

 ساعت
 امتياز نام داور مقاله

 تاريخ شماره

68 
ه حوادث استرس زای مهم زندگي با شیوع سندرم متابولیک در فامیل درره رابط

 او  مبتاليان به ديابت نوع دو

مجله دانشگاه علوم 

 پزشکي قزوين
1554/47/28 28/11/11 6425 01 

 دكتر سیما هاشمي پور 

8 

64 
سطح سرمي متابولیت های اكسید نیتريک و ارتباط آن هابا سن و رنس : مطالعه قند 

 یپید تهرانو ل

مجله دانشگاه علوم 

 پزشکي قزوين
1554/47/28 28/11/11 6425 01 8 

در قزوين 8بررسي ارتباط اسید اوريک سرم و آلبومینوری در بیماران ديابتي نوع  63  
مجله دانشگاه علوم 

 پزشکي قزوين
1554/47/28 28/11/11 6425 01 8 

ساله سمنان   41-31تريگلسیريد بات در رمعیت –پايین           65 HDL  بررسي 
مجله دانشگاه علوم 

 پزشکي قزوين
1554/47/28 28/11/11 6425 01 8 

ماهه 1نفر دانشجو در يک دوره  41آپالسمايي –تغییرا  فردی اپولیپوپروتئین  61  
مجله دانشگاه علوم 

 پزشکي قزوين
1554/47/28 28/11/11 6421 01 8 

63 
كودكان مبتال به ديابت نوع او  مرارعه كننده به بررسي میزان منیزيم سرم در 

 كلینیک ديابت

مجله دانشگاه علوم 

 پزشکي قزوين
1554/47/28 28/11/11 6421 01 8 

62 
مقايسه گلوكز ناشتا و آزمون تحمل گلوكز در تشخیص ديابت ملیتوس در سیروز 

  كبدی

مجله دانشگاه علوم 

 پزشکي قزوين
1554/47/28 28/11/11 6421 01 8 

69 
مقايسه سطح هموسیستئین سرم در بیماران مبتال به كم كاری اولیه تیروئید تحت 

 درمان با لووتیروكسین و درمان تركیبي لووتیروكسین و اسید فولیک

مجله دانشگاه علوم 

 پزشکي قزوين
1554/47/28 28/11/11 6423 01 8 

81 
لیت بر پاسخ هورموني پس مقايسه تاثیر مکمل های كربوهیدرا  و پروتئین حین فعا

 از فعالیت مقاومتي

مجله دانشگاه علوم 

 پزشکي قزوين
1554/47/28 28/11/11 6423 01 8 

 امضاء دبير كميته منتخب دانشكده: امضاء مدير گروه مربوطه: :ت علمياامضاء عضو هي

 



ا تاييد هيات مميزه ذيربطداوري مقاالت علمي  پژوهشي ب شامل:  3ماده 11فعاليت هاي  بند   جدول مربوط به  

ف
دي

ر
 

 نام مجله عنوان مقاله

تاريخ  گواهی مشخصات

انجام 

 فعاليت

مدت فعاليت 

برحسب 

 ساعت
 امتياز نام داور مقاله

 تاريخ شماره

 8پاسخ لپتین سرم به يک دوره تمرينا  هوازی طوتني مد  در بیماران ديابتي نوع  86
مجله دانشگاه علوم 

 پزشکي قزوين
1554/47/28 28/11/11 6422 01 

 دكتر سیما هاشمي پور 

8 

 در بیماران مبتال به سیروز كبدی 6-بررسي سطح سرمي عامل رشد شبه انسولیني  88
مجله دانشگاه علوم 

 پزشکي قزوين
1554/47/28 28/11/11 6422 01 8 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 امضاء دبير كميته منتخب دانشكده: امضاء مدير گروه مربوطه: :ت علمياامضاء عضو هي



ارزيابي ، داوري و نظارت بر فعاليت هاي پژوهشي ، فناوري و نوآوري با تاييد هيات مميزه ذيربط شامل:  3ماده 13فعاليت هاي  بند   جدول مربوط به  

ف
دي

ر
 

 محل فعاليت اننوع نوع فعاليت

تاريخ  گواهیمشخصات 

انجام 

 فعاليت

مدت فعاليت 

برحسب 

 ساعت

نام داور يا ناظر 

 طرح تحقيقاتی
 امتياز

 تاريخ شماره

 داور 6
مقايسه تاثیر تجويز استروئید سیستمتیک در رراحي هرني 

 ( 29ديسک كرمي )

دانشگاه علوم پزشکي 

 قزوين
84139/48/82 89/66/96 6422 01 

 كتر سیما هاشمي پور د

8 

 داور 8
اثر شاخص توده بدني اولیه مادر و افزايش وزن دوران 

 (29حاملگي بر عواقب نا خوشايند بارداری )

دانشگاه علوم پزشکي 

 قزوين
84139/48/82 89/66/96 6422 01 8 

 داور 4
بررسي نیازهای پژوهشي بیان شده اساتید با وضعیت  

 (  29س معیار پژوهشي )مورود پايان نامه ها براسا

دانشگاه علوم پزشکي 

 قزوين
84139/48/82 89/66/96 6422 01 8 

 داور 3
بررسي عالئم تنفسي و اختالت  اسپیرومتری در بیماران 

 (29مبتال به آرتريت روماتوئید )

دانشگاه علوم پزشکي 

 قزوين
84139/48/82 89/66/96 6429 01 8 

 داور 5
بیماران دچار شد  های بررسي سطوح ويتامین دی 

 ( 29مختلف بیماری انسدادی مزمن ريه )

دانشگاه علوم پزشکي 

 قزوين
84139/48/82 89/66/96 6429 01 8 

 داور 1
بررسي شیوع عالئم تنفسي و اختالت  اسپیرومتری در 

 ( 29افراد شاغل در استخرهای سر پوشیده )

دانشگاه علوم پزشکي 

 قزوين
84139/48/82 89/66/96 6429 01 8 

 داور 3

مقايسه اثر درمان دارويي ضد التهابي غیر استروئیدی و 

چسب زني داخلي پاتال بر میزان درد استئو ارتريت زانو 

(29 ) 

دانشگاه علوم پزشکي 

 قزوين
84139/48/82 89/66/96 6429 01 8 

 داور 2
مقايسه اثر درمان تركیبي داروهای غیر استروئیدی و 

 ( 29ر تراپي بر درمان كمردرد حاد )دوزهای متفاو  لیز

دانشگاه علوم پزشکي 

 قزوين
84139/48/82 89/66/96 6491 01 8 

 امضاء دبير كميته منتخب دانشكده: امضاء مدير گروه مربوطه: :ت علمياامضاء عضو هي

 



 پژوهشي ، فناوري و نوآوري با تاييد هيات مميزه ذيربط ارزيابي ، داوري و نظارت بر فعاليت هاي شامل:  3ماده 13فعاليت هاي  بند   جدول مربوط به

ف
دي

ر
 

 محل فعاليت اننوع نوع فعاليت

تاريخ  گواهیمشخصات 

انجام 

 فعاليت

مدت فعاليت 

برحسب 

 ساعت

نام داور يا ناظر 

 طرح تحقيقاتی
 امتياز

 تاريخ شماره

 داور 9
بررسي مقايسه ای اثر درمان تركیبي داروهای غیر 

یدی و فركانس های متفاو  لیزر تراپي پالس بر استروئ
 ( 29درمان كمردرد حاد )

دانشگاه علوم پزشکي 

 قزوين
84139/48/82 89/66/96 6491 01 

 دكتر سیما هاشمي پور 

8 

 داور 61
بررسي میکروآلبومینوری در بیماران مبتال به ديابت تیپ 

 ( 29يک مرارعه كننده به كلینیک غدد اطفا  )
وم پزشکي دانشگاه عل

 قزوين
84139/48/82 89/66/96 6491 01 8 

 داور 66
مقايسه ضريب هوشي كودكان مبتال به هیپوتیروئیدی 

)طرح غربالگری( استان  22-25مادرزادی متولد سا  
 ( 96قزوين با كودكان سالم )

دانشگاه علوم پزشکي 

 قزوين
84139/48/82 89/66/96 6491 01 8 

 داور 68
نفس و پیشرفت تحصیلي دانشجويان  بررسي میزان عز 

 پرستاری و مامايي دانشگاه علوم پزشکي قزوين 
دانشگاه علوم پزشکي 

 قزوين
89125/9/82 1/68/96 6429 5 8 

 داور 64
ارزشیابي آموزش دوره كارورزی از ديدگاه دانشجويان 

 6491پزشکي دانشگاه علوم پزشکي قزوين در سا  
دانشگاه علوم پزشکي 

 قزوين
89125/9/82 1/68/96 6491 5 8 

 داور 63
ارزشیابي آموزش دوره فیزيوپاتولوژی از ديدگاه 
دانشجويان پزشکي دانشگاه علوم پزشکي قزوين در سا  

6491 

دانشگاه علوم پزشکي 

 قزوين
89125/9/82 1/68/96 6491 5 8 

 ناظر  65
شیوع بیماری های متابولیک و ريسک فاكتورهای آن در 

مینودر: مطالعه بیماری های متابولیک  ساكنین منطقه
 ( 85/4/29) 1قزوين فاز 

دانشگاه علوم پزشکي 

 قزوين
 8 01 6429 3/68/96 /د691/21

 ناظر 61

 –چربي  –پروتئین  –ارزيابي وضعیت تغذيه )دريافت 
كربوهیدرا  و ريز مغذی ها( در ساكنین تحت پوشش 

لیک قزوين منطقه مینودر قزوين: مطالعه بیماری های متابو
 (1/8/91) 1فاز 

دانشگاه علوم پزشکي 

 قزوين
 8 01 6429 3/68/96 /د691/21

 امضاء دبير كميته منتخب دانشكده: امضاء مدير گروه مربوطه: :ت علمياامضاء عضو هي



 ري و نوآوري با تاييد هيات مميزه ذيربطارزيابي ، داوري و نظارت بر فعاليت هاي پژوهشي ، فناو شامل:  3ماده 13فعاليت هاي  بند   جدول مربوط به

ف
دي

ر
 

 محل فعاليت اننوع نوع فعاليت

تاريخ  گواهیمشخصات 

انجام 

 فعاليت

مدت فعاليت 

برحسب 

 ساعت

نام داور يا ناظر 

 طرح تحقيقاتی
 امتياز

 تاريخ شماره

 داور 63
ساله مهد  4-1عوامل مرتبط با خواب كودكان  بررسي

رائه راهکارهای بهداشتي برای ارتقاء كودك های قزوين و ا
   كیفیت زندگي و پیشگیری از اختال  خواب در كودكان 

دانشگاه علوم پزشکي 

 قزوين
 5 6422 8/68/96 /د622/21

 دكتر سیما هاشمي پور 

8 

 داور 62
 62تا  61بررسي شیوع سندرم متابولیک در گروه سني 

 سا  
دانشگاه علوم پزشکي 

 قزوين
 8 5 6422 8/68/96 /د622/21

 داور 69
ارزيابي تغذيه ای سالمندان بستری در بیمارستان  های 

 منتخب آموزشي دانشگاه علوم پزشکي قزوين 
دانشگاه علوم پزشکي 

 قزوين
 8 5 6422 8/68/96 /د622/21

 داور 81
Pathologic aspects of esophageal and gastric 
cancers in an Iranian referral center: 20 years 
retrospective study  

دانشگاه علوم پزشکي 

 قزوين
 8 5 6422 8/68/96 /د622/21

 داور 86
تاثیر روغن كنجد به همراه رژيم كم كالری بر پروفايل 

 چربي های آتروژنیک خون بیماران هیپرلیپیدمیک 
دانشگاه علوم پزشکي 

 قزوين
 8 5 6422 8/68/96 /د622/21

          

          

          

          

          

 امضاء دبير كميته منتخب دانشكده: امضاء مدير گروه مربوطه: :ت علمياامضاء عضو هي



انه تحقيق(، كتابخ جدول مربوط به طراحي و راه اندازي آزمايشگاه يا كارگاه فني و يا واحد پژوهشي )با شيوه نامه هاي آموزشي و پژوهشي الزم براي تدريس و

                                                                                آيين نامه ارتقا 4ماده  3تخصصي و... موضوع ، بند 

ف
دي

 ر

 مالحظات امتياز اسامي همكاران محل ايجاد تاريخ تكميل نام آزمايشگاه ، كارگاه  فني ، واحد پژوهشي و ...

 
__ __ __ __ __  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 امضاء دبير كميته منتخب دانشكده: امضاء مدير گروه مربوط: امضاء عضو هيات علمی :

 



 

 ءآيين نامه ارتقا 4ماده  4بند جدول مربوط به ايجاد  رشته تحصيلي جديد و به خصوص رشته هاي ميان رشته اي ، تقويت و گشترش تحصيالت تكميلي  موضوع ، 
                                                                               

ف
دي

نام آزمايشگاه يا كارگاه آموزشي يا بخش باليني  ر

 جديد
 مالحظات امتياز *اسامي همكاران محل ايجاد تاريخ تكميل

 

__ __ __ __ __ 

 

 خب دانشكده:امضاء دبير كميته منت امضاء مدير گروه مربوط: امضاء عضو هيات علمی :



رشد و شركت هاي  جدول مربوط به همكاري در تاسيس دانشگاه، مراكز تحقيقاتي، موسسه هاي عالي آموزشي و پژوهشي، شهرک ها و پارک هاي علم و فناوري، مراكز

                                                                                آيين نامه ارتقا 4ماده  7دانش بنيان موضوع ، بند 

ف
دي

 ر

 مالحظات امتياز *اسامي همكاران محل ايجاد تاريخ تكميل فعاليتنام 

0 __ __ __ __ __  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 امضاء دبير كميته منتخب دانشكده: امضاء مدير گروه مربوط: ت علمی :اامضاء عضو هي

 

 



   آئين نامه ارتقاء 4موضوع ماده ،آموزشياي هيات علمي اعض اجرائي –علمي جدول مربوط به فعاليت 

 

ف
دي

ر
 

 محل نوع فعاليت

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

 برحسب ساعت
 امتياز

تاييد مقامات 

مسئول بر طبق 

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

6 
ژوهشي مركز تحقیقا  معاون پ

 متابولیک دانشگاه

مركز تحقیقا  

 متابولیک قزوين
821/21 68/4/29 68/4/29 9/66/29 __ 3 83 __ 93/6 

 

 داخلي آموزشي معاون گروه 8

مركز آموزشي 

 درماني

 سینا بوعلي 

84335/25 1/1/29 1/1/29 9/66/29 __ 3 4 __ 12/1 

 

 استاد راهنمای دانشجويان  4
م دانشگاه علو

 پزشکي قزوين
 18/6 __ 84 9 __ تاكنون 6/68/96 65/8/98 84993/48/82

 

3 
سرپرست مركز تحقیقا  و 

 توسعه بالیني بیمارستان وتيت

مركز آموزشي 

  وتيتدرماني 
 55/6 __ 1 1 __ تاكنون 63/6/98 63/6/98 3116/81/82

 

1 
عضو كمیته دانش پژوهي 

 دانشگاه

دانشگاه علوم 

 پزشکي قزوين
62818/86/82 81/3/22 61/3/22 6429 __ __ __ 41 4/1 

 

3 

عضو شورای پژوهشي مركز 

تحقیقا  بیماری های متابولیک 

 دانشگاه 

دانشگاه علوم 

 پزشکي قزوين
 8/6 681 __ __ __ تا كنون 69/5/22 69/5/22 /د8/21

 

2 
رابط پژوهشي مركز آموزشي 

 سینا درماني بوعلي

دانشکده پزشکي 

 شهید بابايي
5299/48/82 63/61/22 63/61/22 9/66/29 __ __ __ 81 8/1 

 

9 
سخنراني در كارگاه پیشگیری 

 و كنتر   ديابت 

دانشگاه علوم 

 پزشکي قزوين
63282 81/68/23 3/68/23 5/68/23 __ __ 0 __ 6 
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   آئين نامه ارتقاء 4موضوع ماده ،آموزشياعضاي هيات علمي  اجرائي –علمي وط به فعاليت جدول مرب
 

ف
دي

ر
 

 محل نوع فعاليت

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

 برحسب ساعت
 امتياز

تاييد مقامات 

مسئول بر طبق 

 آئين نامه 1ماده 
 روز ماه سال اريختا ت ازتاريخ تاريخ شماره

 سخنراني در كارگاه ايمونواسي 61
دانشگاه علوم 

 پزشکي قزوين
6233/41/82 5/3/24 62/5/24 62/5/24 __ __ __ __ 6 

 

66 
سخنراني در كارگاه پیشگیری 

 و كنتر  ديابت 

مركز بهداشت 

 قزوين
65318 62/61/21 69/9/21 81/9/21 __ __ __ __ 6 

 

68 
پیشگیری  سخنراني در كارگاه

 و كنتر  ديابت

دانشگاه علوم 

 پزشکي قزوين
52/41/82 86/5/29 63/5/29 63/5/29 __ __ __ __ 6 

 

64 
سخنراني در كارگاه پیشگیری 

 و كنتر  ديابت

دانشگاه علوم 

 پزشکي قزوين
11/41/82 86/5/29 62/5/29 62/5/29 __ __ __ __ 6 

 

63 
سخنراني در كارگاه پیشگیری 

 و كنتر  ديابت

دانشگاه علوم 

 پزشکي قزوين
18/41/82 86/5/29 69/5/29 69/5/29 __ __ __ __ 6 

 

65 

سخنراني در كارگاه اداره 

اورژانس های ديابت و اقداما  

 پرستاری دوره او 

دانشگاه علوم 

 پزشکي قزوين
33/41/82 81/3/22 63/3/22 63/3/22 __ __ __ __ 6 

 

61 
سخنراني در كارگاه پیشگیری 

   ديابتو كنتر

دانشگاه علوم 

 پزشکي قزوين
6982/41/82 64/68/23 3/68/23 3/68/23 __ __ __ __ 6 

 

63 
سخنراني در كارگاه پیشگیری 

 و كنتر  ديابت

دانشگاه علوم 

 پزشکي قزوين
6941/41/82 64/68/23 5/68/23 5/68/23 __ __ __ __ 6 

 

62 

سخنراني در كارگاه اداره 

ما  اورژانس های ديابت و اقدا

 پرستاری آن )دوره دوم( 

دانشگاه علوم 

 پزشکي قزوين
53/41/82 63/5/22 83/3/22 83/3/22 __ __ __ __ 6 
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   امه ارتقاءآئين ن 4موضوع ماده ،آموزشياعضاي هيات علمي  اجرائي –علمي جدول مربوط به فعاليت 
 

ف
دي

ر
 

 محل نوع فعاليت

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

 برحسب ساعت
 امتياز

تاييد مقامات 

مسئول بر طبق 

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

69 
سخنراني در كارگاه تازه های 

 مديريت  ديابت

گاه علوم دانش

پزشکي 

 زنجان

851/4/69 82/4/29 81/4/29 81/4/29 __ __ __ __ 6 

 

81 

شركت در كارگاه به كارگیری 

سونوگرافي برای تشخیص و 

 درمان بیماری های تیروئید

دانشگاه علوم 

پزشکي شهید 

 بهشتي 

33398/ /3 6/9/21 6/9/21 8/9/21 __ __ __ __ 6 

 

86 
شركت در كارگاه پیشگیری و 

 ر   ديابت كنت

دانشگاه علوم 

 پزشکي قزوين
83383 1/9/29 62/5/29 62/5/29 __ __ __ __ 6 

 

88 
دبیر علمي كنفرانس بیماری های 

 اندوكرين و حاملگي 

دانشگاه علوم 

 پزشکي قزوين
692/41/82 89/61/22 81/3/22 81/3/22 __ __ __ __ 6 

 

84 
سخنراني در كارگاه دوروزه 

 يديابت بیمارستان بوعل

دانشگاه علوم 

 پزشکي قزوين
61838/41/82 3/9/24 3/9/24 3/9/24 __ __ __ __ 6 

 

83 

عضو كمیته ارزشیابي بیروني 

تربیت كننده دستیار تخصصي 

 دانشکده

دانشگاه علوم 

 پزشکي قزوين
 6/1 01 __ __ __ تاكنون 89/8/98 89/8/98 83692/48/82

 

85 

عضو كمیته رسیدگي به 

تقاء اعتراضا  آزمون ار

 دستیاری دانشکده

دانشگاه علوم 

 پزشکي قزوين
 6/1 01 __ __ __ تاكنون 81/4/98 81/4/98 /د64333/48
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پژوهشي، شهرک ها و پارک هاي علم و فناوري، مراكز رشد و شركت هاي جدول مربوط به همكاري در تاسيس دانشگاه، مراكز تحقيقاتي، موسسه هاي عالي آموزشي و 

                                                                                ءآيين نامه ارتقا 4ماده  7دانش بنيان موضوع ، بند 

ف
دي

 ر

 تمالحظا امتياز *اسامي همكاران محل ايجاد تاريخ تكميل فعاليتنام 

0 
عضو موسس مركز تحقيقات بيماري هاي متابوليک 

 دانشگاه
1/5/3133  

دانشگاه علوم 

 پزشكی قزوين

دكتر امير دكتر سعيد آصف زاده ،

، ، دكتر مينا آصف زاده ضيائی  

  دكتر سيما هاشمي پور،

دكتر فاطمه صفاري    

2/3   
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