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 7711سال  - استان ایالم -شهرستان دره شهر( عج)عصر  بیمارستان حضرت ولینیروی طرحی اورژانس  

 7711آبان ماه  -قطعی دانشگاه علوم پزشکی ایالم  –استخدام رسمی  

 سالبه مدت سه  7711در سال  - ها یماریدر مراکز استانی مبارزه با ب های روانی ام و بیماریذآموزش دیده سل و جپزشک  

 5به مدت  7711سال  - روستاهای استان ایالم ه خانه از بیماریابی تا درمان درصورت مستقیم خانه ب به Dotsو ناظر اجرای طرح  ها پزشک مبارزه با بیماری 

 سال

 سال 5مدت  -ایالم  مثبت استان HIVمثبت و HBSهای خانواده بیماران  درمان و مراقبت ،در شناساییمشارکت مستقیم  

  High Riskها و افراد  های آموزشی برای خانواده کالس برگزاری 

روستاهای دور افتاده در سرکشی به همراه تیم سیار تا مناطق سیاری و  مجری و پزشک_مدرس عنوانبه  وزارت بهداشت MR ر اجرای طرحد ضور فعالح 

 طرح از زنجیره سرد تا اجرای کار اظرو ن استان

 خشک ریمادر و شمسئول کمیته شیر 

 دره شهر و آبدانان  های شهرستانعنوان تنها پزشک خانم در کمیسیون شیر خشک  حضور فعال به 

  های مختلف ترویج شیر مادر  کارگاهکننده برگزار 

 7711در سال  انشگاه علوم پزشکی تهراناز د عمومی پزشکی 

 MPH (گواهینامه بهداشت اجتماعی)  7711در سال  دانشگاه علوم پزشکی ایراناز 

 7737در سال ( PhD)دکتری تخصصی آموزش پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی ایران  

 دکتر اکرم اهشمی 

 

 

 

 

 MD، MPH،  PhD 

 آموزش پزشکی متخصص 

 یپزشک اخالق گروه عضو هیئت علمی 

 سئول دبیرخانه کارگروه اخالق در پژوهشم 

تحصیلی
 سوابق 

 سوابق شغلی 
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 7711سال  -از طرف بهزیستی شهرستان دره شهر به مدت یک هفته کارگاه عملی مشاوره ژنتیک کشوریشرکت در  

 7711سال  -سازمان بهزیستی کشور یها و دستورالعملطبق ضوابط  پیشگیری از اختالالت ژنتیکشرکت در طرح  

 در معاونت آموزشی و معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران  و شروع فعالیت 7711در سال انتقال دائم به دانشگاه علوم پزشکی ایران  

 ی دانشگاه علوم پزشکی ایرانفناور معاونت تحقیقات و کارشناس تاسیس مراکز تحقیقاتی 

 فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران معاونت تحقیقات و مراکز تحقیقاتی کارشناس ارزشیابی 

 دانشگاه علوم پزشکی ایران یمعاونت تحقیقات و فناور اخالق در پژوهش ارگروهمسئول ک 

 (ص)همکاری با معاونت آموزشی بیمارستان حضرت رسول 

 (ص)بیمارستان حضرت رسول   EDOمسئول 

 ژوهش دانشگاه علوم پزشکی ایران  کمیته تخصصی اخالق در پعضو  

 کشوری  آموزشی عضو کمیته کشوری بازنگری سنجه های اعتباربخشی 

 ارزیاب کشوری اعتباربخشی آموزشی 

  آموزشی مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران مسئول واحد اعتباربخشی 

 

 

  7711مادران و نوزادان استان ایالم سال  ریوم مرگبرگزاری کارگاه آموزشی کاهش  

  7711پزشک دوره دیده سل استان ایالم سال  عنوان بهشرکت در کارگاه سل کشوری در استان اصفهان  

 7713پزشکی دوره دیده سل استان ایالم سال  عنوان بهشرکت در کارگاه سل کشوری در استان کردستان  

 7713پزشک دوره دیده سل استان ایالم سال  عنوان بهدر کارگاه جذام کشوری در استان کردستان  شرکت 

  7711شهرستان آبدانان  برای پزشکان و سایر پرسنل بهداشتی ها یماریببرگزاری کارگاه دو روزه مبارزه با  

 7717آبدانان استان ایالم در شهرستان  c.d.dبرگزاری کارگاه  

  7717انگلی سال  های بیماریبرگزاری کارگاه شرایط پیچیده و اضطراری و  

 7711برگزاری کارگاه بهبود رشد و تغذیه کودکان در شهرستان آبدانان استان ایالم  

 7711در شهرستان آبدانان استان ایالم  ها کاردانبرای پزشکان بهورزان و  یساز منیابرگزاری کارگاه آموزشی بیماری سل و اصول  

 7717باال در شهرستان آبدانان استان ایالم  فشارخونبرگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از  

 7711ایالم  استاندر شهرستان آبدانان MRکارگاه آموزشی طرح برگزاری  

 (ساعت 11) 7731آموزش پژوهشیار توجه به ثبت نکات اخالق در پژوهش  

 (ساعت 11) 7735آموزش پژوهشیار توجه به ثبت نکات اخالق در پژوهش 7735 

آموزشیبق سوا   
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 (ساعت 11)7731آموزش پژوهشیار توجه به نکات ثبت اخالق در پژوهش  

 (ساعت 71) PhDاخالق در پژوهش، دانشجویان  35-31نیمسال اول  

 (ساعت 1) 7735اخالق در پژوهش  

 (ساعت 1) Ph Dدانشجویان  یا حرفهاخالق  

 (ساعت 1) 7731کارگاه اخالق در پژوهش دانشکده مدیریت  

 (ساعت 1) 7735مفاهیم اعتباربخشی آموزشی کارگاه کشوری  

 (ساعت 1) 7731( ص)مفاهیم اعتباربخشی آموزشی بیمارستان حضرت رسول  

 (ساعت 1) 7731در پژوهش مقدماتی و پیشرفته در بیمارستان شفا تدریس کارگاه اخالق  

 (ساعت 1) 7731تدریس کارگاه اخالق در پژوهش در کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران  

 (ساعت 1)تدریس کارگاه اخالق در پژوهش بیمارستان قلب شهیدرجایی  

 7733شکی ایران دبیر علمی وبینار های اخالق در پژوهش دانشگاه علوم پز  

 (ساعت 1) 7733 پذیر آسیب های گروهتدریس وبینار مالحظات اخالقی در پژوهش بر روی  

 

 

 

1. Ethical Issues in COVID-19 Vaccine Rollout. Saeedeh Saeedi Tehrani, Fatemeh Bahmani, Mina 

Forouzandeh, Akram Hashemi. 2021 

2. Confidentiality challenges surrounding plasma therapy during the covid-19 pandemic: A case discussion in 

iran. Tehrani, S.S., Hashemi, A., Madani, M., Forouzandeh, MJournal of Medical Ethics and History of 

Medicine. 2020  

3. Distinguishing between clinical practice and clinical research: A Review of definitions and ethical issues. Mina 

Forouzandeh , Akram Hashemi  , Fatemeh Bahmani  2020 

4. Ethical considerations and interdisciplinary approach to research on COVID-19 pandemic: The response of 

Iran University of Medical Sciences. Akram Hashemi, Fatemeh Bahmani, Saeedeh Saeedi Tehrani, Mina 

Forouzandeh, Jalil Koohpayehzadeh, et al. Medical journal of the Islamic Republic of Iran: 2020 

5. Validity, reliability and acceptability of Professionalism Mini-Evaluation Exercise (P-MEX) for emergency 

medicine residency training. Leila Amirhajlou, Ali Bidari, Fateme Alipour, Mehdi Yaseri, Samira Vaziri, et al. 

Journal of medical ethics and history of medicine: 2019 

6. Application of data mining techniques for predicting residents' performance on pre-board examinations: A case 

study. Amirhajlou, L., Sohrabi, Z., Alebouyeh, M.R., (...), Hashemi, A., Asoodeh, A. Journal of Education and 

Health Promotion: 2019 

7. Design of formative assessment model for professional behavior using stages of change theory. A Hashemi, A 

Mirzazadeh, M Shirazi, F Asghari. Medical journal of the Islamic Republic of Iran: 2016. 

8. Developing an ethical guideline for clinical teaching in Tehran University of Medical Sciences. A Hashemi, H 

Yeketaz, F Asghari. Journal of medical ethics and history of medicine : 2015 

 مقاالت

 

https://ijme.tums.ac.ir/article-1-6364-en.pdf
https://ijme.tums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Saeedi+Tehrani
https://ijme.tums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Bahmani
https://ijme.tums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Forouzandeh
https://ijme.tums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Forouzandeh
https://ijme.tums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Hashemi
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9. Assessing validity and reliability of Dundee ready educational environment measure (DREEM) in Iran. J 

Koohpayehzadeh, A Hashemi, KS Arabshahi, S et. Al. Medical journal of the Islamic Republic of Iran: 2014 

10. Travelling fellowship program for football medicine; report on an experience. T Seifbarghi, A Hashemi, F 

Halabchi. Asian journal of sports medicine: 2012 

11. Assessing the Effects of interprofessional skills education on attitude and performance of fellowships, 

residents    and nurses in rheumatology units of Tehran University of medical sciences (TUMS) hospitals by 

the use of standardized patients (SP): interventional study  

 محیط آموزش پزشکی در محیط های آموزشی گروه دستیاری تخصصی پزشکی ورزشی در دانشگاه علوم پزشکی تهران و ایران با استفاده از پرسشنامه یا سهیمقابررسی  -71

 فصلنامه علمی پژوهشی رازی. ابزار سنجش محیط آموزشی دانشگاه داندی

 با استفاده از تئوری مراحل تغییر یا حرفهارزشیابی تکوینی  تعهد راحی مدل ط -77

. 1390 آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال یها مارستانیبر مطابقت محتوای جلسات گزارش صبحگاهی با اهداف و کوریکولوم آموزشی دستیاران رشته داخلی د -71

 .فصلنامه عملی پژوهشی کومش

 فصلنامه علمی پژوهشی رازی. درجه 711با استفاده از رویکرد ( ص)دستیاران مجتمع حضرت رسول اکرم  یا حرفهارتباطی و بین فردی و رفتارهای  یها مهارتارزشیابی  -75

 فصلنامه علمی پژوهشی رازی. از دیدگاه یادگیرندگان( ص)ارزیابی محیط آموزشی بخش اورژانس مجتمع حضرت رسول اکرم  -71

 

 

1. Assessing the inter professional communication skills of nurses, from nursing students points’ of view in 

Tehran University of Medical Sciences following by Watching videos and fill out question (کشور مالزی). 

 دانشگاه علوم پزشکی تهران یا سخنران سمینار تعهد حرفه .1

 اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران روزه کیسخنران کنفرانس  .7

 

 

   

مرکز ملی تحقیقات راهبردی )بررسی عملکرد اعضا هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران با استفاده از الگوریتم هوش مصنوعی و ارائه مدل پیش بینی عملکرد 

 (آموزش پزشکی

 (مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی)آن با سنجه های اعتباربخشی آموزشی مراکز آموزشی و درمانیطراحی مدل عدالت آموزشی و بررسی میزان تطابق  

  

 طراحی، اجرا و ارزشیابی دوره آموزشی پیشرفته و کوتاه مدت مشاوره و درمان اختالالت جنسی ویژه شش گروه هدف 

یالملل  ونبی داخلی و اه کنگرهاراهئ مقاالت رد   

 

 طرح اهی تحقیقاتی 
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 بازنگری کوریکولوم دوره پزشکی عمومی در راستای پاسخگویی به سالمندی جمعیت 

 رانیا یدانشگاه علوم پزشک. 7111در سال  رانیا یدانشگاه علوم پزشک ینیبال یها طیدر مح ینیبال دیاسات ای حرفهرفتار  یابیو روا جهت ارز ایابزار پا یطراح 

 73مارانیب ریوم مرگ زانیآن در بهبود زودرس و کاهش م یاستاندارد و اثر بخش یهمراه با درمانها یدرمان کمک عنوان بهناپروکسن  ینقش دارو یبررس 

COVID- . 

 رانیا یدانشگاه علوم پزشک. کورونا یماریبا ب ریسالمت روان کادر درمان در گ یارتقا یبرا یمداخله روانشناخت کی یاجرا یبرا یمطالعه اقدام پژوه 

 نقش استاد یاز الگو یو جراح یداخل های گروه ارانیدرک کارورزان و دست نییتب 

در سال  رانیا یدانشگاه علوم پزشک یدر مقطع کارورز یعموم یپزشک انیدر دانشجو "یو اخالق در آموزش پزشک سمیپروفشنال"پرسشنامه  ییایاعتبار و پا نییتع 

 33-31 یلیتحص

دانشگاه علوم  یکارآموزمقطع  یعموم یپزشک انیدر دانشجو یبر نگرش به آموزش اخالق پزشک ،یبر اساس مورد با روش سخنران آموزش یآموزشروش  سهیمقا 

 31-31 یلیدر سال تحص رانیا یپزشک

 رانیا یدانشگاه علوم پزشک یپزشک انیدر دانشجو یاخالق پزشک یجهت ارتقا(  یاخالق پزشک نیرابط)  یمداخله آموزش کی یبررس 

 رانیا یدانشگاه علوم پزشک یدرجه در دانشکده پزشک 711 کردیگروه با رو رانیمد نیآنال یابیسامانه ارز یو اجرا یطراح 

 ریسال اخ 11در  رانیا یدانشگاه علوم پزشک یارتوپد یتخصص ی رشته ارانیدست یها نامه انیپا یموضوع یبررس 

 7735در سال  رانیا یدر دانشگاه علوم پزشک ینیبال یها ییکار آزمادر  یاخالق پزشک تیرعا زانیم 

 . رندگانیادگی دگاهیاز د( ص)حضرت رسول یدرمان یبخش طب اورژانس مرکز آموزش یآموزش طیمح یابیارز 

مختلف در استفاده کوتری حین عمل جراحی تعویض مفصل زانو در مجتمع حضرت رسول اکرم  یها بافتتعیین کمی ترکیبات دود متساعد شده ناشی از سوختن  

 (ص)

 آنالیز دود متساعد شده ناشی از استفاده کوتری حین عمل جراحی بافت های مختلف 

 مقایسه میزان مواد معدنی موجود در استخوان افراد سالم و معتادین به اوپیوم، هروئین 

 THA Tinplatingی برای طراحی برنامه کامپیوتر 

 EDCمرکز توسعه آموزش پزشکی  7711دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال  علمی هیئتهمکار اصلی طرح تحقیقاتی بررسی وضعیت ارزشیابی اعضا  

 دانشگاه علمی هیئتاعضا  آموزی مهارتو روش تحقیق بر  نویسی مقاله های کارگاهمجری طرح تحقیقاتی بررسی  

 دانشگاه از امور پژوهشی علمی هیئتاعضا  نظرسنجیمجری طرح تحقیقاتی  

 بر اساس تئوری مراحل تغییر رفتار ای حرفهمجری طرح تحقیقاتی طراحی مدل ارزشیابی تکوینی تعهد  

 در بیماران مبتال به سرطان پستان در دانشگاه علوم پزشکی تهران و پروژستروناستروژن  های گیرندهمجری طرح بررسی فراوانی  

 درجه 711به روش ( ص)مجری طرح ارزشیابی عملکرد دستیاران بیمارستان حضرت رسول 

 منتخب آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی های گروهترمیم مشکالت آموزش بالینی در  

 علمی هیئتطراحی سیستم آنالین ارزشیابی اعضای  
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 ارزیابی اثربخشی یادگیری مبتنی بر الگوریتم در دانشجویان دوره بالینی بخش ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 سال اخیر 11دستیاران رشته تخصصی ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی ایران در  های نامه پایانبررسی موضوعی  

 از دیدگاه یادگیرندگان (ص)ارزیابی محیط آموزشی بخش اورژانس مجتمع حضرت رسول اکرم  

دستیاران پزشکی در دانشگاه  توسط ماریببه منظور سنجش مهارت ارائه خبر ناخوشایند به  (spikes)دستورالعمل یی پرسشنامهپایایی و روا همکار طرح بررسی 

 1391علوم پزشکی تهران در سال 

بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی در آموزشی دستیاران رشته داخلی  کوریکولوم مجری طرح مطابقت محتوای جلسات گزارش صبحگاهی با اهداف و   

 7731تهران در سال 

دستیاری تخصصی پزشکی ورزشی در دانشگاه علوم پزشکی تهران و ایران  های گروهآموزشی  یها طیمحمحیط آموزش پزشکی در  یا سهیمقاهمکار طرح بررسی  

 DREEMبا استفاده از پرسشنامه 

 آموزشی کورس آناتومی جهت دستیاران یازسنجینمجری طرح  

( ص)در دستیاران بخش داخلی مجتمع حضرت رسول اکرم ( سخنرانی)مقایسه اثربخشی یادگیری مبتنی به الگوریتم و آموزش مرسوم  نامه انیپااستاد مشاور  

 خانم چهره 35-31دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال تحصیلی 

 عمومی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران خانم نرگس سفری یها مارستانیبارزیابی میزان رعایت استانداردهای طراحی بخش اورژانس در  نامه انیپااستاد مشاور  

 

 

 

 اخالق پزشکی همکاری در انجام ترجمه دو عدد کتاب در زمینه اخالق پزشکی در کارگروه دانشجویی دانشجویان پزشکی در استعدادهای درخشان زیر نظر گروه  

 وری رد مجله معتبر علمیعضویت رد هیئت تحرریهی یا دآ

 eJournal of Medical Ethics and History of Medicinداور مجله  

 داور فصلنامه علمی پژوهشی رازی 

 های تحقیقاتی در معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران داوری طرح 

 (دوفصلنامه)مجله راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی داور  

 گواهی همکاری با معاونت پژوهشی داوری پروپوزال با حداکثر پروپوزال 

 داوری جشنواره آموزشی شهید مطهری 

 

و رتجمه کتاب فی تأل   

 

http://research.tums.ac.ir/sub_admin/view_tarh_form.phtml?admin=egmrc&seed=tNS8kUWhgE441FsIaRUqSAe87T8jOiOQS0HGP7YpfPf2FFRxsn&cod_tarh=89-04-122-12633
http://research.tums.ac.ir/sub_admin/view_tarh_form.phtml?admin=egmrc&seed=tNS8kUWhgE441FsIaRUqSAe87T8jOiOQS0HGP7YpfPf2FFRxsn&cod_tarh=89-04-122-12633
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 7111کسب رتبه نخست کشوری کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال  

 دانشگاه علوم پزشکی ایران رئیس محترم  کوهپایه زاده تشویق و قدردانی توسط استاد ارجمند جناب آقای دکتر 

 7733داور نمونه دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال  

 7735آموزشی شهید مطهری در سال برنده فرایند منتخب دانشگاهی دهمین جشنواره  

 متولیان  معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران  تشویق و قدردانی توسط استاد ارجمند جناب آقای دکتر 

 تشویق و قدردانی توسط استاد ارجمند جناب آقای دکتر خسروی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران  

 در استان ایالم 7711پزشک نمونه استان در سال کسب عنوان  

 7711آموزشی ترویج و تغذیه با شیر مادر  یها برنامهتشویق و قدردانی توسط ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ایالم جهت اجرای  

 تشویق و قدردانی توسط ریاست محترم بیمارستان شهرستان دره شهر 

 ه بهداشت شهرستان دره شهرتشویق و قدردانی توسط ریاست محترم شبک 

 تشویق و قدردانی توسط ریاست محترم شبکه بهداشت آبدانان  

 

 تقدریاه


