بسمه تعالي
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي ،درماني  ......همدان..........
فرم ارزيابي واحد توسعه تحقيقات باليني بيمارستان  ...........بعثت...............

دكتر سعيد بشيريان

دكتر محمدرضا ساعتيان

4831

دكتر محمدرضا جمالپور
جراح فك و صورت
مژگان شهبازي

41

634-86116611
jamalpour@umsha.ac.ir
 -4كودكان
ENT-6
 -8جراحي
-1جراحي مغز و اعصاب
-5پاتولوژي
 -1بيهوشي
 -7راديولوژي
 -3داخلي
 -9داخلي مغز و اعصاب
 -46فك و صورت
 -44آزمايشگاه
 -46اورژانس بستري و
سرپايي
 -48سوختگي
 -41ارتوپدي
 -45تروما
 -41آنژيوگرافي

8

9

 -4اطفال

 -4جراحي

 -6جراحي

-6بيهوشي
-8فك وصورت

.-8بيهوشي

ENT -1
-5داخلي
-1پاتولوژي
-7ارتوپدي
-3راديولوژي
-9طب اورژانس

48

4

 جراحي(توراكس -عروق-پالستيك)
-6اطفال(آلرژي و ايمنولوژي-

1

عفوني – گوارش -نوزادان -قلب
– غدد -هماتولوژي – اعصاب –
نفرولوژي)-
 -8داخلي غدد
 96نفر
 9عدد ( پاتولوژي پوست -زانو -دست -رينولوژي -اتولوژي -نوزادان -بيهوشي و مراقبتهاي ويژه -بيهوشي
قلب -درد)
 66نفر
 56نفر

*
PHD

 022امتياز

امتياز بند ( 4حداكثر )666

*

رديف

نام – نام
خانوادگي مشاور

نوع ارائه مشاوره

آخرين رشته

E-mail

تحصيلي

4

دكتر آذر پيردهقان

آمار و اناليز داده ها

پزشكي اجتماعي

6

دكتر جواد فردمال

آمار و اناليز داده ها

آمار زيستي

8

دكتر آذر پيردهقان

اپيدميولوژي و

پزشكي اجتماعي

1

دكتر جواد فردمال

5

مژگان شهبازي

جستجو منابع

1

تلفن همراه

azar_pirdehghan@yahoo.com
Javad.faradmal@umsha.ac.ir
azar_pirdehghan@yahoo.com

69433464116
69461655651
69433464116

متدولوژي
اپيدميولوژي و

Javad.faradmal@umsha.ac.ir

آمار زيستي

69461655651

متدولوژي
ليسانس مترجمي

M_shahbazi468@yahoo.com

69438468768

زبان انگليسي
دكتر آذر پيردهقان

پروپوزال نويسي

پزشكي اجتماعي

دكتر آذر پيردهقان

مقاله نويسي

پزشكي اجتماعي

azar_pirdehghan@yahoo.com
azar_pirdehghan@yahoo.com

ساب ميت و پي

ليسانس مترجمي

M_shahbazi468@yahoo.com

69433464116
69433464116

7
3

مژگان شهبازي

گيري چاپ مقاالت

زبان انگليسي

امتياز بند (6حداكثر )566

 566امتياز

)امتياز بر اساس تكميل دقيق اطالعات و با توجه به ظرفيت ارائه مشاوره

واحد صورت مي گيرد(

√

2

69438468768

√

رديف

نام – نام خانوادگي

مدرك تحصيلي

تخصص

4

دكتر عليرضا ياوري كيا

ارتوپدي

فلو شيپ زانو

6

دكتر ايرج صديقي

كودكان

فوق تخصص عفوني

8

دكتر فرناز هاشميان

ENT

فلوشيپ رينولوژي

1

دكتر فاطمه اقباليان

كودكان

فلوشيپ نوزادان

5

دكتر عليرضا منصف

پاتولوژي

فلوشيپ پوست

1

دكتر زهرا رضوي

كودكان

فوق تخصص غدد

7

دكترحميدرضا خورشيدي

جراحي

جراحي

3

دكتر محمدرضا جمالپور

فك و صورت

فك و صورت

9

دكتر حسين كيميايي اسدي

بيهوشي

متخصص بيهوشي مراقبتهاي ويژه و درد

46

دكتر جوانه جهانشاهي

ENT

جراح گوش،حلق و بيني

44

دكتر بهروز كارخانه اي

بيهوشي

متخصص بيهوشي مراقبتهاي ويژه و درد

46

دكتر حسين صارمي

ارتوپدي

فلوشيپ دست

48

دكتر علي بيگمرادي

پرستاري

دكتراي پرستاري

41

دكتر جواد فردمال

آمار زيستي

دكتراي آمار زيستي

 51متر مربع
 1عدد

3

web page
web pag http://crd.umsha.ac.ir

4

4166

416

6666

666

166

466
416
616

pub med
isi
End note

: مقاالت و طرحها-9

5

رديف

تعداد

مقاالت يا طرحها
تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت علمي پژوهشي توسط محققين بيمارستان
در سال  4898كه در قسمت "تقدير و تشکكرات" آن از مشکاوره هکاي واحکد

4

امتياز

به ازاي هر مورد در صورت ارسال
مستند  866امتياز تعلق مي
گيرد

توسعه تحقيقات باليني بيمارستان مربوطه تشكر شده است♣
تعداد طرحهاي پايان يافته در سال  4898كه درگزارش نهايي آن از مشاوره هاي

6

واحد توسعه تحقيقات باليني بيمارستان مربوطه تشكر شده است♣
تعداد پاياننامه پايان يافته در سال 4898كه درگزارش نهايي آن از مشاوره هاي

8

واحد توسعه تحقيقات باليني بيمارستان مربوطه تشكر شده است ♣
تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت علمي پژوهشي توسط محققين بيمارستان
در سال 4898كه در نگارش آنها از مشاوره هاي واحکد اسکتفاده شکده اسکت.

به ازاي هر مورد در صورت ارسال
مستند  666امتياز تعلق مي
گيرد
به ازاي هر مورد در صورت ارسال
مستند  666امتياز تعلق مي
گيرد
به ازاي هر مورد در صورت ارسال
مستند  86امتياز تعلق مي
گيرد

داخلي 14
عدد-

(ليست مقاالت ضميمه گردد)

1

مقاالت

4166

مقاالت
خارجي 48
عدد

تعداد طرحهاي پايان يافته در سال  4898كه در آنهکا از مشکاوره هکاي واحکد

5

استفاده شده است( .ليست طرحها ضميمه گردد)
تعداد پاياننامه سال 4898كه در آنها از مشاوره هاي واحد استفاده شده اسکت.

1

(ليست پاياننامهها ضميمه گردد)

به ازاي هر مورد در صورت ارسال

مستند 66

متياز تعلق مي گيرد

به ازاي هر مورد در صورت ارسال
مستند  66امتياز تعلق مي گيرد

 5عدد
 83عدد

716
6136

امتياز بند 9
♣

466

امتياز

توجه :ضروري است يك نسخه از كپي مقاالت و گزارشات نهايي موضوع رديف 4و  6و 8به پيوست ارسال گردد در غير اينصورت امتياز مربوطه تعلق

نمي گيرد.
يادآوري مهم  :به استناد نامه شماره  /561د 766/مورخ (4894 /66/41پيوست) از سالهاي آتي ارزيابي واحدها صرفا بر اساس مستندات انجام خواهد شد.

 -46چند نفراز اعضا هيات علمي و پژوهشگران بيمارستان در سال 4898از خدمات واحد در خصوص اجراي پژوهش
استفاده نموده اند ؟ (لطفا لیست امضا شده ضمیمه گردد -و هر پژوهشگر حتی در صورت استفاده مکرر یکبار محاسبه شود)

6

رديف

نام – نام خانوادگي

تخصص

E-mail

شماره تلفن همراه

1

دكتر فرناز هاشمیان

فلوشیپ رینولوژي

hashemianf@yahoo.com

85129722190

2

دكتر فرهاد فراهانی

فلوشیپ كاشت
حلزون گوش

h_farahani@umsha.ac.ir

85101119572

3

دكتر مجتبی یعقوبی

متخصص عفونی

hyaghooby@razi.tums.ac.ir

85113331550

0

دكتر افشین فیاضی

ف و ق تخص ص
ن ور ولو ژي
ا طف ال

Afshin_fay@yahoo.com

85103218105

9

دكتر زهرا رضوي

ف و ق تخص ص
غ دد ا طف ال

Razavi.zahra@rocketmail.com

85103122800

0

دكتر فیروزه حسینی

ف و ق تخص ص
ن ور ولو ژي
ا طف ال

firozehhosseini@yahoo.com

85100121009

7

دكتر زهرا علیان

ف و ق تخص ص
غ د د ا طف ال

z_alian@yahoo.com

85133858300

0

دكتر فتح اله بهنود

متخصصENT

behnoud300@yahoo.com

85101119959

5

دكتر محمدكاظم سبزه اي

ف و ق تخص ص
ن وزا دان

Mk_sabzehei@yahoo.com

85100120090

46

دكتر مهدي اسکندرلو

فوق تخصص
جراحی پالستیك

eskandarlou.m@.umsha.ac.ir

85101111055

محقق

امتياز بند 9

امضا

456

(حداكثر )198

امتياز

لطفا مشخصات  46نفر از پژوهشگران بيمارستان را كه از مشاوران واحد نبوده ولي درسال 4898از خدمات واحد
بيشتر استفاده كرده اند طبق جدول زير بصورت كامل تكميل فرمائيد.

7

نام – نام خانوادگي

تخصص

E-mail

شماره تلفن همراه

1

دكتر فرناز هاشمیان

فلوشیپ رینولوژي

hashemianf@yahoo.com

85129722190

2

دكتر فاطمه اقبالیان

فلوشیپ نوزادان

Eghbalian_fa@yahoo.com

85101158121

3

دكتر فتح اله بهنود

متخصصENT

behnoud300@yahoo.com

85101119959

0

دكتر افشین فیاضی

فوق تخص ص
نورولوژي
اطفال

Afshin_fay@yahoo.com

85103218105

9

دكتر زهرا رضوي

فوق تخص ص
غدد اطفال

Razavi.zahra@rocketmail.com

85103122800

0

دكتر فریده قره خانلو

متخصص
رادیولوژي

dr_gharekhanloof@yahoo.com

85100171505

7

دكتر زهرا علیان

فوق تخص ص
غدد اطفال

z_alian@yahoo.com

85133858300

0

دكتر جوانه جهانشاهی

متخصصENT

J.Jahanshahi@umsha.ac.ir

85100127881

5

دكتر حسین كیمیایی
اسدي

متخصص بیهوشی

hkimiaeimd@gmail.com

85101111080

46

دكتر مهدي اسکندرلو

فوق تخصص
جراحی پالستیك

eskandarlou.m@.umsha.ac.ir

85101111055

رديف

محقق

امتياز بند 9

 456امتياز

(حداكثر )198

 -44فعاليت و اقدامات برجسته كه در سال 4898صورت گرفته است :

8

از جمله :
راه اندازي ثبت بانك اطالعاتي بيماران
راه اندازي بيو بانك پاتولوژي)
راه اندازي بانك راديو گرافي
راه اندازي بانك سونوگرافي
(.......ساير)
اگر موردي وجود دارد بطور خالصه توضيح داده شود و ضوابط و شرايط دسترسي پژوهشگران داخل و خارج دانشگاه به آن
ذكر گردد

امتياز بند ( 44بر اساس اهميت ،نواوري و حجم فعاليت طبق نظر كميته داوري تخصيص مي يابد )

(امتياز

توصيهها وپيشنهادها:

نام ونام خانوادگي رئيس واحد توسعه تحقيقات باليني
امضا

دكتر محمدرضا جمالپور
نام ونام خانوادگي رئيس بيمارستان

امضا

دكتر محمدرضا ساعتيان

امضا

نام ونام خانوادگي معاون پژوهشي دانشگاه
دكتر سعيد بشيريان
تاريخ

9

