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 بسمه تعالی

 لیست عملکرد آموزشی ،اجرایی ، پژوهشی

 

 مشخصات فردی :

 

                            کاظمنام پدر :                           کاظمیان جهرمی نام خانوادگی :                                    عبدالرضا نام :

 وضعیت تاهل : متاهل                               46/ 18/10تاریخ تولد :                              آبادان:  متولد محل

    م پزشکی جهرمدانشگاه علو کارمند رسمیوضعیت شغلی  : 

     : التیتحص
 متخصص پزشکی خانواده
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  :سوابق اجرایی

 

 جهرم  پزشکیعلوم  دانشگاه یهداشتآموزش سالمت معاونت ب مسوول 

  جهرم علوم پزشکی دانشگاه یهداشتمعاونت ب جمعیت و مدارس ،مدیر گروه واحد سالمت 

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم  رئیس مرگز حوادث و فوریتهای پزشکی 

 جهرم دانشگاه علوم پزشکی  مدیر کمیته تجهیزات پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم  پیمانیه بیمارستان  رئیس 

  سال  9پزشک خانواده شهری به مدت 

 شگاه علوم پزشکی جهرم دان قائم مقام معاونت درمان 

  دانشگاه علوم پزشکی جهرمرئیس اداره اقتصاد درمان 

  دانشگاه علوم پزشکی جهرمرئیس اداره نظارت 

  عضو کمیتهHSR دانشگاه علوم پزشکی جهرم 

  جهرم یدانشگاه علوم پزشک اهدای عضو کمیتهعضو 

  جهرم یدانشگاه علوم پزشک معتمدپزشک 

  جهرم یدانشگاه علوم پزشکعضو کمیسیون پزشکی 

 جهرم یدانشگاه علوم پزشک کارشناس ماموریت ویژه پزشک خانواده 

 دانشگاه عضو کارگروه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی 

 جهت آموزش به مراقبین و پزشکان  راه اندازی مرکز خدمات جامع سالمت آموزشی 
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 عالیت های پژوهشی ف

 :طرحهای تحقیقاتی 

 

ف
دی

ر
 

 عنوان طرح

نوع مسئولیت 
 سال تصویب درطرح 

 محل اجراء طرح
 

 جهرم
خارج از 

 همکار مجری  جهرم

1 

میانگین مدت زمان رسييیدن پرسيينل اور انس 

سال  115 شهری و جاده ای در  درمأموریتهای 
84 

 

* 

6/10/85  

*  

 

 

 

 

 

2 

سی  سنل اور انس برر ضعیت مأموریتهای پر و

ستانداردهای  115 ساس ا ستان جهرم بر ا شهر
 84جهانی در سال 

 

* 

16/8/86  
* 

 

3 
بررسی وضعیت درمان استفاده شده در بیماران 
مارگزیده بسييتری در بیمارسييتانهای جهرم طی 

 72-84سالهای 

*  3/11/86  

* 

 

4 
بررسيييی میزان داروهای گیاهی تجویز شيييده 

 توسط پزشکان عمومی و متخصص 
*  

مصوب معاونت غذا و 
داروی وزارت بهداشت ، 

درمان و آموزش 
86پزشکی(  

* 

 

5 
به و مدیریت آن در  بررسيييی حوادث غیر مترق

سال 25شهرستان جهرم در بحث سالمت طی 

 گذشته و مقایسه با استانداردهای کشوری

*  22/12/86  
* 
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6 

شهای درمان اعتیاد در معتادان  سه تاثیر رو مقای

مراجعه کننده به مرکز ترک اعتیاد در شهرستان 
 جهرم 

*  20/9/91  
* 

 

7 

با  مار  هان بی به همرا تاثیر آموزش  قایسيييه  م

مراقبتهای روتین بر میزان بروز زخم بسيييتر در 
 91بیمارستان پیمانیه جهرم در سال 

*  20/9/91  
* 

 

8 
همراهی عقاید مذهبی و کیفیت زندگی بررسی 

در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم در 

 92سال 

*  26/12/92  
* 

 

9 

بررسی نگرش و عملکرد دینی افراد در مورد 
روابط جنسی سالم و همراهی آن با کیفیت 

زندگی در خانم های مراجعه کننده به مراکز 
 1393بهداشتی درمانی شهرستان جهرم 

*  26/8/93  

* 

 

10 

 ارانینگرش و عملکرد دست ،یآگاه یبررس
 یخانواده دانشکده پزشک یپزشک یتخصص

 سهیو مقا ماریاصول آموزش به ب نهیدر زم رازیش
تحت پوشش مرکز  یبا پزشکان خانواده عموم

)پایان 1397والفجر در سال  یدرمان یبهداشت
 (دوره تخصصی نامه

*  1397 

 

* 
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 : کتاب 
 دگاهید ،ازیمشروبات الکلار آث

 )کتاب( و دانشمندان غر ب یپزشک دانش
*  1399 

 
* 

  بیماری های مغز
 

 اعصاب و روانپزشکی پزشگی خانواده ) کتاب ( و

*  1399 

 

* 

 
 

 : مقاالت چاپ شده 
 

 سال انتشار نام مجله عنوان مقاله ردیف

موقعیت در این 
 مقاله
  

1 
Survey of Correlation of Healthy Sexual Intercourse from 

Islamic Point of View and Different Aspects of Quality of 

Life among Women in Jahrom, 2013 

 Reef Resources Assessment 

and Management Technical 

Paper 

ISSN: 1607-7393 RRAMT 

2014- Vol. 40, 2014, 1 
 چهارمنفر

2 
A Comparative Study of the Effectiveness of Drug Addiction 

Treatment Methods Used at the Drug Addiction Treatment 

Center of Jahrom in 2014 

BIOSCIENCES 

BIOTECHNOLOGY 

RESEARCH ASIA,  

March 2016. Vol. 13(1), 

273-278 
 دومنفر 

3 
A Study of the Correlation between Religious Attitudes and 

Quality Of Life in Students at Jahrom University of Medical 

Sciences in 2014 

Global Journal of Health 

SciencePublished by 

Canadian Center of Science 

and Education 

Vol 8, No 10 ;2016 ISSN 

1916-9736 E-ISSN 1916-

974416) 
 دوم سندهینو

4 

Knowledge, Attitude, and Performance of Family Residents 
of Shiraz Medical School for Patient Education Principles in 

Comparison with Family Physicians of Valfajr Health Center 

in 2018 

مقاله مربوط به پایان نامه  دستیاری 
 تخصصی

ودر حال  ترجمه شده  sub mit 

 نویسنده مسئول 

 

 

http://www.biotech-asia.org/vol13no1/a-comparative-study-of-the-effectiveness-of-drug-addiction-treatment-methods-used-at-the-drug-addiction-treatment-center-of-jahrom-in-2014/
http://www.biotech-asia.org/vol13no1/a-comparative-study-of-the-effectiveness-of-drug-addiction-treatment-methods-used-at-the-drug-addiction-treatment-center-of-jahrom-in-2014/
http://www.biotech-asia.org/vol13no1/a-comparative-study-of-the-effectiveness-of-drug-addiction-treatment-methods-used-at-the-drug-addiction-treatment-center-of-jahrom-in-2014/
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 :سوابق آموزشی

 

 

 دوره های آموزشی :

 
 149 :تیریبهبود مد یمجموع ساعات آموزش ها 1625 :شغلی یمجموع ساعات آموزش ها

 0 :بدو خدمت یهیتوج یمجموع ساعات آموزش ها 314 ی:عموم یساعات آموزش ها مجموع

 2088 جمع کل 0 :ساعات معادل سازی شده مجموع

 
 مورد ثبت شده است. 90 جهرم یدانشگاه علوم پزشککه مستندات آن در سامانه کارکنان 

 کهساعت آموزشی  250بیش از  تا امروز 1400آموزش به دانشجویان پزشکی )اینترن ها و استیودنت ها ( از سال 
 .مستندات آن موجود است

 
 

 تقدیر نامه ها :
از بدو استخدام تا امروز که آخرین  شرکت در کلیه برنامه های آموزشی، بهداشتی و درمانی بخاطر نامه های متعددتقدیر
  واگیر وزارتخانه دریافت نموده امنامه بخاطر بیماری کرونا که از آقای دکتر گویا رئیس مرکز مدیریت بیماریهای تقدیر

 که تقدیم می گردد.
 


