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**پایان نامه های ارائه شده در طول تحصیالت
تاریخ دفاع و

اساتید راهنما

نمره

نمره

رد
ی

مقطع

و مشاور

کسب

کسب

ف

تحصیلي

شده با

شده با

مقاله

مقاله

-

57.61

1

عناوین پایان نامه

نام دانشگاه و رشته

رابطه مدیریت دانش و کارایي منابع انساني

دانشگاه آزاد اسالمي

97/8/69

-6دکتر حمیده

بیمارستان های عمومي استان لرستان.

واحد علوم تحقیقات

کارشناس

رشادت جو

تهران

ارشد

-6دکتر ایروان

رشته مدیریت خدمات

مسعودی اصل

بهداشتي درماني

6

بررسي میزان آسیب های شغلي و اگاهي

دانشگاه علوم پزشکي

94/12/22

-1دکتر حسین

از احتیاط های استاندارد بیماری ایدز و هپاتیت در

شهید بهشتي تهران

MPH

حاتمي

کارکنان بهداشتي و درماني شبکه بهداشت و
درمان شهرستان دورود سال 4931

رشته MPH

-6دکتر محمد
ساکي

67

-

***مقاالت چاپ شده در مجالت علمي پژوهشي و کنفرانس های بین المللي
رد

عناوین مقاالت

نام نشریه یا

یف
1

تاریخ انتشار

جلد

نام نویسنده

کنفرانس
رابطه مدیریت دانش و

هشتمین کنفرانس بین 96/11/69

کارایي منابع انساني

المللي مدیریت

پذیرش

بیمارستان های عمومي

دانش

بصورت ارایه

-6دکتر ایروان مسعودی

شفاهي

اصل

استان لرستان.

-1فیروز امرایي نویسنده

کتابچه و

مسئول

آرشیو
هشتمین
کنفرانس

-3دکتر حمیده رشادت جو

6

بررسي تاثیر مدیریت

چهارمین کنفرانس

95/6/6

-1فیروز امرایي نویسنده

انتشار در

دانش بر رضایت شغلي

بین المللي پژوهش

پذیرش

مسئول

تاریخ

کارکنان شبکه بهداشت و

های نوین در

بصورت ارایه

-6آرش زندی

95/6/19

درمان شهرستان دورود

مدیریت،اقتصاد و

شفاهي

-3توران یاراحمدی

حسابداری برلین-
فصلنامه

در حال

-1دکتر حسین حاتمي

آسیب های شغلي و اگاهي

فصلنامه علمي -

داوری نهایي

 -2دکتر محمد ساکي

از احتیاط های استاندارد

پژوهشي یافته

بررسي میزان

(مستندا
ت
موجود
است)
مستندا
ت
موجود
است.

-6سلمان امرایي

آلمان

3

صفحه

-5فیروز امرایي (نویسنده

بیماری ایدز و هپاتیت در

مسئول)

کارکنان بهداشتي و درماني
شبکه بهداشت و درمان
شهرستان دورود سال 4931

**** مقاالت چاپ شده یا در حال چاپ در مجالت ISI

ردیف

4

عنوان مقاله
Relation between Knowledge
Management and Human
Resources Efficiency of Lorestan
University of Medical Sciences.

نام نشریه

نویسنده (گان)

Social Behavior and
Personality an
international journal .

فیروز امرایي

کشور نیوزیلند

سال
انتشار

پذیرش
ایروان مسعودی
اصل

شده

جلد

صفحه

2

Survey of Occupational Injuries
Rate and Awareness of
Standard Cautions about HIV
and Hepatitis among Staff
Members of Medical and
hygiene Department in Doroud
City in 1394

DAV International
Journal of Science
 ISSN : 22775536
کشور هند

فیروز امرایي
حسین حاتمي

پذیرش
شده

محمد ساکي

حضور در همایش ها و کنگره های کشوری یا بین المللي) سخنراني ،پوستر ،خالصه مقاله(
ردیف عناوین مقاالت

تاریخ ارائه و شیوه

عنوان همایش

نویسندگان

پذیرش
1

بررسي میزان آسیب

نهمین همایش تازه های علوم بهداشتي

1395/6/66

فیروز امرایي نویسنده

های شغلي و اگاهي از

مجری :دانشگاه علوم پزشکي و شهید بهشتي

احتیاط های استاندارد

بصورت پوستر

مسئول

تهران

دکتر حسین حاتمي

بیماری ایدز و هپاتیت در

دکتر محمد ساکي

کارکنان بهداشتي و درماني
شبکه بهداشت و درمان
شهرستان دورود سال 4931.

6

میزان تاثیر آموزش

نهمین همایش تازه های علوم بهداشتي

مبتني بر الگوی باور

مجری :دانشگاه علوم پزشکي و شهید بهشتي

سالمتي در کنترل

تهران

1395/6/66

سمیه فتحي نویسنده
مسئول

بصورت پوستر

فیروز امرایي

فشارخون زنان مبیال به

شهناز بهلولي

پر فشاری خون

فاطمه دیرکوند

* مجری اصلي یا همكار در انجام طرح های پژوهشي:
ردیف

عنوان طرح

سمت

تاریخ تصویب

1

بررسی سرواپیدمیولوزیک بیماری  CCHFدر گوسفندان

همکار

1585

2

بررسی سرواپیدمیولوزیک بیماری تب کیو در گوسفندان

همکار

1585

شماره طرح

توضیح اینکه در طرح های مختلف معاونت بهداشتي دانشگاه از جمله طرح های واکسیناسیون و بیماریهای مشترك
بین انسان و دام بعنوان همکار فعالیت داشته ام.

* سوابق تحصیلي:
ردیف

مدرک تحصیلي

رشته تحصیلي

دانشگاه محل تحصیل

سال اخذ مدرک تحصیلي

1

کارشناسي

بهداشت عمومي

دانشگاه علوم پزشکي جندی

1831

1

کارشناسي ارشد

مدیریت خدمات

8

MPH

1

دکتری تخصصي

شاپور اهواز
دانشگاه علوم تحقیقات تهران

1831

بهداشتي درماني
مدیریت بهداشت و

دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي 1831

درمان

تهران

مدیریت خدمات

دانشگاه علوم پزشکي دانشگاه

بهداشتي درماني

آزاد ساری

-

*سوابق آموزشي
تدریس در کالس درس
تدریس در کارگاه
کمک مربی دانشجویان

ردیف

1

2

نامدانشگاهیامؤسسه آموزشي

عنواندرسهایيکه تدریسنموده-

وپژوهشي

یامينمائید.

دانشکده بهداشت و تغذیه خرم آباد

مدیریت خدمات بهداشتي درماني،
برنامه ریزی بهداشت و درمان

دانشکده بهداشت و تغذیه خرم آباد

کارآموزی در عرصه دانشجویان
کارشناسي بهداشت عمومي

دانشگاه ازاد اسالمي واحد دورود

نشاني مؤسسه
شروع

پایان

1391

1393

1391

1393

خرم آباد -خیابان
گلدشت -
خرم آباد = خیابان
گلدشت -

مقدمات آمار و شاخص های بهداشتي ،
روش تحقیق در پرستاری  ،بهداشت

3

تاریـخ

یک ،بهداشت فرد و خانواده ،اصول

1392

ادامه

دانشگاه ازاد اسالمي

دارد

واحد دورود

مدیریت در خدمات پرستاری

4

دانشگاه علمي کاربردی دورود

مدیریت خدمات بهداشتي درماني،
بهداشت حرفه ای ،مدیریت روانشناسي
صنعتي ، ،بیماریها و معاینات شغلي،

1388

ادامه

دانشگاه علمي کاربردی

دارد

دورود

تنظیم خانواده
دانشگاه علمي کاربردی و تامین
اجتماعي خرم آباد

5

دانشگاه علمي کاربردی و

شناخت نظام سالمت ،کلیات خدمات
بهداشتي ،مدیریت خدمات بهداشتي

1394

درماني ،روش تحقیق در علوم بهداشتي
مجتمع آموزش عالي سالمت دورود

6

آمار،اپیدمیولوژی و روش تحقیق

ادامه

تامین اجتماعي خرم آباد

دارد

روبروی بیمارستان تامین
اجتماعي

1334

ادامه

دورود بلوار امام علي

دارد

(ع)

*سایر سوابق و فعالیت های اجرایي ،تحقیقاتي ،آموزشي و...

ردیف

4

2

9

سمت اجرایي

واحد سازماني

مسئول و دبیر طرح

بیمارستان شهدای

تحول سالمت بیمارستان

هفتم تیر دورود

مسئول دفتر بهیود

بیمارستان شهدای

کیفیت و اعتبار بخشي

هفتم تیر دورود

نوع-

شهرس

تاریخ

مسئولیت

تان

شروع پایان

دورود

کارشناس مسئول

مجتمع اموزش

واحد پژوهش

عالي سالمت دورود

دورود

1

آموزشي دانشجویان
پرستاری

تیر دورود
بیمارستان شهدای هفتم
تیر دورود

مسئول

دورود

1394

ادامه دارد

4931

ادامه دارد

دورود

مسئول هماهنگي های دانشگاه آزاد
اسالمي دورود

1393

ادامه دارد

بیمارستان شهدای هفتم

مسئول

مسئول

بیمارستان

نشـانـي

مسئول

مجتمع اموزش عالي
سالمت دورود
دانشگاه آزاد اسالمي

4931

ادامه دارد

دورود

1

مسئول بخش غیر

بیمارستان شهدای

سازه ای بحران

هفتم تیر دورود

دورود
4931

ادامه دارد

تیر دورود

مسئول

بیمارستان

6

بیمارستان شهدای هفتم

مسئول نظارت و

بیمارستان شهدای

هماهنگ کننده ورود

هفتم تیر دورود

اطالعات دارو و

بیمارستان شهدای

دورود

هفتم تیر دورود
 1394ادامه دارد

مسئول

تجهیزات در سیستم
 HISبیمارستان

7

8

9

مسئول واحد واگیر

شبکه بهداشت

شبکه بهداشت

دورود

مسئول مرکز مشاوره

دورود شبکه

بیماریهای رفتاری

بهداشت

کارشناس

دورود شبکه

مسئول بیماریهای

بهداشت

مشترك بین انسان و

مسئول

مسئول

دورود

دورود

1393 1391

1389 1388

دورود
مسئول

دورود شبکه بهداشت

دورود شبکه بهداشت

دورود شبکه بهداشت
1393 1390

دام

*تالیف کتاب
ردیف نام کتاب

برگرفته از.....

نویسنده گان

نام دانشگاه

پایان نامه کارشناسي

-1فیروز امرایي

دانشگاه آزاد

ارشد

-2خانم دکتر حمیده رشادت جو

اسالمي واحد

-5ابراهیم امرایي

علوم تحقیقات

ناشر و
تاریخ
چاپ

 1همسویي مدیریت
دانش و کارایي
منابع انساني

تهران

1583

* گواهي های آموزشي داخلي و بین المللي
ردیف

عنوان گواهي نامه

1

اصول مقاله نویسي

2

مهارت ای هفتگانه کامپیوتر

5

گواهي تربیت مدرس مختص اساتید حق التدریس

8

گواهي شرکت در کنفرانس بین المللي مدیریت دانش

3

گواهي مدرك msrt

6

گواهي نامه امداد و بحران

7

گواهي نامه بهداشت رواني بزرگساالن

4

گواهي نامه طرح آموزش خانواده

8

گواهي نامه های شرکت در کارگاهها و کالس های اموزشي در طول خدمت

11

تشویقي های

* جوایز ورزشي
ردیف

عنوان کسب شده

1

کسب رتبه اول مسابقات فوتبال دسته دوم دانشگاههای علوم پزشکي کشور در بندرعباس بهمراه
تیم دانشگاه علوم پزشکي جندی شاپور

با تشکر

فیروز امرایي

