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 شیراز، دانشگاه  1431بهمن ماه  :آمار کارشناس 

 (رتبه اول)10/11با معدل   شیراز پزشکی، دانشگاه علوم  1431دى ماه  :ارشد آمارحیاتى کارشناس 

 ( دانشگاه علوم پزشکی شیراز بهترین پایان نامه گروه پزشکی اجتماعی عنوان ه بهشناخته شد: تز با عنوان رگرسیون جینى) 

 13/13 با معدل، دانشگاه تربیت مدرس 1433سال بهمن ماه  :دکترای آمارزیستی 

  تاکنون 1433ماه سال  فروردین از :کرمانشاههیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 

  1410استاد نمونه دانشکده بهداشت در سال 
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 سوابق شغلی

 

  تاريخ پايان  تاريخ شروع  سمت  نام و آدرس محل خدمت  رديف

 1433 1433 سرپرست و آمار واحد خدمات ماشینی 1

 1431 1433 سرپرست واحد آمار 1

 1433 1431 االختیار تامنماینده  پایگاه طرح نظام نوین آماری 4

 1431 1431 عضو و مشاور شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 3

 1431 1433 عضو و مشاور شورای پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 1

 تاکنون 1433 عضو و مشاور شورای پژوهشی دانشکده بهداشت 3

 1410 1433 عضو و مشاور شورای پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی 3

 تاکنون 1433 عضو و مشاور بالینی بیمارستان امام رضا ی توسعهشورای پژوهشی مرکز تحقیقات  3

 تاکنون 1433 مشاورعضو و  (HSR)شورای تحقیقات در نظام سالمت  1

 تاکنون 1433 سرپرست کمیته پژوهش در آموزش دانشکده بهداشت 10

 تاکنون 1433 عضو تحقیقاتی دانشگاه های طرحکمیته کاربرد نتایج  11

 تاکنون 1433 عضو انجمن آمار ایران 11

 تاکنون 1433 عضو کمیته مرگ مادر 14

 تاکنون 1433 مسئول دانشکده بهداشت EDOواحد پژوهش در آموزش  13

 تاکنون  31شهریور  گروه مدیر گروه آمارزیستی و اپیدمیولوژی 11

 تاکنون 1410مرداد  عضو کمیته انتخاب و تامین منابع علمی التین 13

 تاکنون 10آذر  عضو عضو کمیته تحصیالت تکمیلی دانشکده بهداشت 13

 تاکنون 11دی  عضو کارگروه علمی دانشکده بهداشت 13
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 یآموزش های فعالیت

 

  عنوان  رديف

1 
 وارائااه دروس آمارحیاااتی بااه دانشااجویان کارشناساای ارشااد آمارحیاااتی بخااش پزشااکی اجتماااعی و دانشااجویان پزشااکی  رهمکاااری د

 دانشگاه علوم پزشکی شیراز پیراپزشکی

1 
شابانه دانشاگاه    و، بهداشات  ماماایی  و،پرستاری  پزشکی های دانشکده درپیش دانشگاهی  ریاضی وتدریس دروس آمارحیاتی، کامپیوتر 

 تاکنون 1433علوم پزشکی کرمانشاه از سال 

 11/1/1433لغایت  11/1/1433مورخ ( ارزیابی)آموزش پزشکی تکمیلی  کارگاه درسخنرانى  4

 3/3/1431لغایت  1/3/1431روش تحقیق مقدماتی دستیاران مورخ  کارگاه درشرکت و سخنرانى  3

 13/3/1430لغایت  13/3/1430روش تحقیق مقدماتی مورخ  کارگاه درشرکت و سخنرانى  1

 13/11/1430لغایت  10/11/1430روش تحقیق مقدماتی مورخ  کارگاه درشرکت و سخنرانى  3

 13/3/1431لغایت  11/3/1431روش تحقیق مقدماتی مورخ  کارگاه درشرکت و سخنرانى  3

 11/1/1431لغایت  13/1/1431روش تحقیق مقدماتی مورخ  کارگاه درشرکت و سخنرانى  3

 1/10/1431لغایت  1/10/1431روش تحقیق مقدماتی مورخ  کارگاه درشرکت و سخنرانى  1

 3/3/33لغایت  3/3/33در کارگاه روش تحقیق مقدماتی ویژه دستیاران مورخ شرکت و سخنرانى  10

 14/3/33لغایت  10/3/33تحقیق مقدماتی ویژه کارشناسان مورخ در کارگاه روش سخنرانى برگزاری و  11

 11/1/33در کارگاه کارآزمایی بالینی مورخ سخنرانى برگزاری و  11

 13/1/33در کارگاه ارزشیابی روش تشخیص مورخ سخنرانى برگزاری و  14

 13/3/31لغایت  11/3/31در کارگاه روش تحقیق مقدماتی ویژه دستیاران مورخ شرکت و سخنرانى  13

 تاکنون 31گروه آمارزیستی و اپیدمیولوژی از شهریور  رمدی 11

 10/3/10لغایت  13/3/10در کارگاه روش تحقیق مقدماتی ویژه دستیاران مورخ شرکت و سخنرانى  13

 3/3/10لغایت  40/3/10در کارگاه روش تحقیق مقدماتی ویژه دانشجویان ارشد مورخ شرکت و سخنرانى  13
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 ها کارگاهو  ها دوره

 

  مورخ  عنوان  رديف

 4/4/1431لغایت  1/4/1431 مقدماتی آموزش پزشکی 1

 13/1/1433لغایت  11/1/1433 روش تحقیق مقدماتی 1

 11/4/1433 روش تحقیق تکمیلی 4

 3/1/1433لغایت  1/1/1433 ارائه مقاالت پزشکی نگارش و 3

 1/11/1430لغایت  1/11/1430 استخراج کنیمچگونه از یک متن انگلیسی اطالعات  1

 1/11/1430 نامه به زبان انگلیسی توصیه و CVنحوه نگارش نامه  3

 13/11/1430لغایت  11/11/1430 نگارش مقاله به زبان انگلیسی 3

 13/3/1433 اطالعاتی و استفاده از کتابخانه دیجیتال   های بانکآشنایی با  3

 13/3/1433لغایت  14/3/33 جستجو در اینترنت های روشگرافیکی مقاالت و  دنق 1

 13/3/1433لغایت  13/3/1433 های نوین ارزیابی روش 10

 1/1/1433 طرح درس 11

 13/1/1433 آموزشی ارزشیابی برنامه 11

 11/11/1433لغایت  13/11/1433 روشهای ارزشیابی اقتصادی خدمات سالمت 14

 11/4/1431لغایت  13/4/1431 (GIS)اطالعات جغرافیایی  آموزش اصولی و کاربردی نظام 13

 14/3/1431لغایت  11/3/1431 شیوه های نوین تدریس 11

 11/1/1431 آشنایی با سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی 13

 13/1/1431 تعامل استاد و دانشجو 13

 11/10/1431لغایت  11/10/1431 روش تدریس به روش سخنرانی 13

11 Cost-Effectiveness workshop in health & medicine 17th – 20th jan 2011 

 Up to date & Ovid & Ebsco & PMDR 11/3/1410منابع الکترونیکی و اطالعاتی  10

 13/3/1410 تفکر انتقادی 11

11 Trend 14/4/1411 

 13/03/1411 دانش پژوهی آموزشی 14

 4/11/1411 عدالت در آموزش پزشکی 13
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 ی معرفت افزايیها  دوره

 

 مدت مورخ  عنوان  رديف

 ساعت 40 1/4/1411لغایت  4/4/1411 اردوی راهیان نور مناطق دفاع مقدس غرب کشور 1

 ساعت 43 13/10/1411تا  11ابتدای سال  ها ی معرفت افزایی دوره 1

 ساعت 3 13/10/1411 سبک زندگی اسالمی 4

 ساعت 1 13/11/1411 اقتصادی روزنقد و بررسی مسایل  3

1    

3    
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 پژوهشى  های فعالیت
 

  عنوان رديف

 .1431 سال شهریور تا 1431سال  زمشاور آماری شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ا 1

 .1431 سال شهریورتا  1433سال  زمشاور آماری شورای پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ا 1

 .مشاور آماری کمیته کارشناسی مدیریت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 4

 .1431 سال شهریورتا  1/10/1430تحصیالت تکمیلی دانشکده پزشکی از  های نامهعضو کمیته پایان  3

 .(مورد 30بیش از ) 1433رزیدنتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از سال  دانشجویان پزشکی و های نامهاستاد مشاور آماری پایان  1

 .(یک مورد)استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت کرمانشاه  3

 .1431 سال شهریورتا  1433مجله علمی پژوهشی بهبود از سال  آماری مشاور 3

 .1431تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از سال  های طرحمشاور آماری  3

 .(استان فارس بیماری وطرح بررسی سالمت )همکاری در پروژه  تحقیقاتی اجراشده بخش پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی شیراز  1

10 
 دانشاجویان  و پزشاکی  دنادان تز دانشاجویان پزشاکی، پیراپزشاکی، دامپزشاکی، کشااورزی و       ومورد پایان نامه  40مشاوره آماری بیش از 

 (1431لغایت  1430از سال )کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

 .1431 سال شهریورلغایت  1431سال دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از  پژوهش راخالق دعضو کمیته  11

 تاکنون 1433سال از شورای پژوهشی دانشکده بهداشت  ودبیر پژوهش و عض 11

 تاکنون 1433سال از عضو شورای پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی  14

 تاکنون 1433سال از بالینی بیمارستان امام رضا  ی توسعهعضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات  13

 تاکنون 1433سال از  (HSR)عضو شورای تحقیقات در نظام سالمت 11

 تاکنون 1433سال از  تحقیقاتی دانشگاه های طرحعضو کمیته کاربرد نتایج  13

 تاکنون 1433سال از  کمیته مرگ مادرشاخه تحقیقات عضو  13

 تاکنون 1433دانشکده بهداشت از سال  EDOمسئول واحد پژوهش در آموزش  13

 .کنونتا 1431از سال  توسعه در آموزش پزشکیمجله  عضو هیات تحریریه 11

 تاکنون 1433سال از  (HSR)عضو شورای تحقیقات در نظام سالمت 10

 تاکنون 131عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سالمت دانشکده بهداشت از سال  11

 تاکنون 1433سال از (  ع)ی بالینی مرکز آموزشی درمانی امام رضا واحد توسعه پژوهش اخالق درعضو کمیته  11

 

 پایان نامه دانشجویان پزشکی عمومی، رزیدنتی و فوق تخصص 130از  استاد مشاور بیش

 طرح تحقیقاتی  30همکاری و مشاوره در بیش از  

 کرمانشاه – 1431اردیبهشت ماه  11-14: اولین همایش کشوری نقش زنان در توسعه نظام سالمت"عضویت در کمیته علمی 

 کرمانشاه – 1431اسفندماه  11-10: د، توسعه و سالمتدومین همایش کشوری استاندار"عضویت در کمیته علمی 
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 و التین فارسی لیست مقاالت ارائه شده در مجالت
 

1) Mouludi A, Ahmadi A, Salimi G, Saravani H, Nader Sepahi MJ, Hashemian AH. Cholestrol, as Valuable 

Criteria for Distinguishing Exudative from Transudative Pleural Effusion. Teb Va Tazkieh 1998; 8(4): 

31-35. [Persian] 
 

2) Almasi A, Hashemian AH, Shekar Nejad M. Impacts of health-workers on mother's health awareness in 

Kermanshah community-oriented medical education center (1999). BEHBOOD 2001; 5(10): 30-5. 

[Persian] 
 

3) Ghaffari P, Naseri Poor M, Mansori F, Almasi A, Azizi A, Siabani S, Hashemian AH. Prevalence of clinical 

knee deformity in Kermanshah community-oriented medical education center (1999). BEHBOOD 2002; 

5(3): 28-32. [Persian] 
 

4) Almasi A, Hashemian AH. Frequency distribution of street vehicle accidents in Kermanshah (1998). 

BEHBOOD 2002; 6(12): 47-54. [Persian] 
 

5) Gholami F, Zokaei AH, Hashemian AH. Effect of Meperidine on Lidocaine induced auxillary block in 

candidates of upper limb surgery. BEHBOOD 2003; 6(4); 26-31. [Persian] 
 

6) Hoseini M, Alipour AA,Vazirian S, Hemati M, Hashemian AH. Nosocomial bloodstream infection and its 

risk factors in Razi Hospital’s Neonatal intensives care unit of Kermanshah (2002). BEHBOOD 2003; 

7(3): 52-59. [Persian] 
 

7) Vazirian Sh, Almasi A, Hashemian AH. Kermanshah physicians' knowledge of Sudden Infant Death 

Syndrome 2002-2003. Iranian Journal of Pediatrics 13; supplementary. [Persian] 
 

8) Janbakhsh AR, Hatami H, Sayad B, Aieni P, Hashemian AH. Immune response to hepatitis B vaccine in 

health care workers of Kermanshah. BEHBOOD 2003; 7(1): 48-53. [Persian] 
 

9) Mansouri F, Hatami H, Mahdavian B, Hashemian AH. Epidemiology of toxoplasmosis in Kermanshah 

province. BEHBOOD 2003; 7(2): 12-19. [Persian] 
 

10) Salimi G, Kharazi H, Saleki A, Hashemian AH. Goiter prevalence in Kermanshah primary school 

children, 9 years after iodine salt consumption, 2001. Behbood Journal 2003; 7 (3): 1-9. [Persian] 
 

11) Hamzavi Y, Amolaeei Kh, Hashemian AH, Mikaeeili A. Prevalence of Trichomoniasis in the women 

referred to district health centers of Kermanshah. J of faculty of nursing and midwifery of Kermanshah. 

2005; 2(2): 32-37. [Persian] 
 

12) Hashemian AH, Hajizadeh E, Kazemnezhad A, Meshkani MR, Atri M, Mehdipour P. Penetrance Estimation 

in Breast Cancer Patients via Modified Kin-Cohort Method. BEHBOOD 2008, 12(1): 59-70. [Persian] 
 

13) Almasi A, Hashemian AH, Amirpour E, Dargahi AA, Mahmoudi M. An Estimation of Water 

Consumption, Wastewater Generation and its Biodegradability per Capita, Based on Social Income and 

Meteorological Temperature in Kermanshah. IRANIAN JOURNAL OF HEALTH AND ENVIRONMENT 

2010; 3(7): 103-110. [Persian] 
 

14) Badrye Karami, Ziba Mohammadi, Bijan Sabour, Amir hossein Hashemian. Knowledge, attitude and 

performance of midwifery students about the control of Health Care Associated infections, in midwifery 

and nursing faculty of Kermanshah University of Medical Sciences, year 2009-2010. Paramed-The 

Scientific and research Quarterly 2010; 1(3): 7-14. [Persian] 
 

15) Alipour AA, Babaee H, Borghaee SAM, Hashemian AH, Azizi M. The effect of clofibrate and 

phototherapy on physiological jaundice in term newborns. BEHBOOD 2011; 15(4): 233-237. [Persian] 
 

16) Amiri F, Hormozi Moghadam Z, Dehlagi V, Tohidnia MR, Hashemian AH. The study of compliance rate of 

standards in diagnostic radiology departments in hospitals of Kermanshah University of Medical 

Science 2010. Paramed-The Scientific and research Quarterly 2011: 2(1,2): [Persian] 
 

17) Sadeghi E, Hashemian AH, Mohammadi M, Mohammadi R. Study on the microbiological and chemical 

characterization of the meat products consumed in Kermanshah in 2012. Iranian Journal of Nutrition 

Sciences & Food Technology. 2013; 7(5): 281-287. [Persian] 
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 التینلیست مقاالت ارائه شده در مجالت 
 

1) Amir Hossein Hashemian, Ebrahim Hajizadeh, Anoshirvan Kazemnejad, Morteza Atri, Parvin Mehdipour. 

Penetrance of BRCA1/BRCA2 specific gene mutations in Iranian women with breast cancer. Saudi Med 

J 2009; 30(1): 41-4. 
 

2) Amir Hossein Hashemian, Ebrahin Hajizadeh ,Anoushirvan Kazemnezad, Mohammad Reza Meshkani and 

Parvin Mehdipour. Kin-cohort Estimate of Penetrance with Piecewise Weibull Model. World Appl. Sci. J. 

2009; 6 (1): 77-82. 
 

3) Jalal Shakeri, Ali Akbar Parvizifard, Kheirollah Sadeghi, Shahzad Kaviani, Amir Hossein Hashemian. 

Cognitive Correlations and Psychological Morbidities of Doping in Adolescent Athletes in Kermanshah, 

Iran. Iranian Journal of psychiatry and Behavioral Sciences (IJPBS) 2009, 3(1); 38-43. 
 

4) Mehrdad Payandeh, Mohammad Erfan Zare, Kamran Mansouri, Zohreh Rahimi, Amir Hossein Hashemian, 

Ebrahim Soltanian, Hoshang Yousefi. Protein C and S Deficiency in Deep Vein Thrombosis Patients 

Reffered to Iranian Blood Transfusion Organization, Kermanshah. International journal of Hematology-

Oncology and stem cell Research (IJHOSCR) 2011, 5(2):5-8. 
 

5) Keighobad Ghadiri, Amir Hossein Hashemian, Mansour Rezaei, Mehrdad Payandeh, Mohammad Erfan Zare. 

Serologic prevalence of Human T-lymphotropic virus (HTLV) among major thalassemic patients in 

Kermanshah 2010. International journal of Hematology-Oncology and stem cell Research (IJHOSCR) 2011, 

5(4):14-17. 
 

6) Mehrdad Payandeh, Hoshang Yousefi, Mohammad Erfan Zare, Atefeh Nasir Kansestani, Zohreh Rahimi, 

Dariush Pourmand, Amir Hossein Hashemian, Mahmood Aeinfar, Mehrnoush Aeinfar, Farhad Shaveisi 

Zadeh. Frequency of Hereditary Coagulation Risk Factors in Deep Vein Thrombosis Patients Referred 

to Iranian Blood Transfusion Organization, Kermanshah. International journal of Hematology-Oncology 

and stem cell Research (IJHOSCR) 2012; 6(2): 17-21. 
 

7) Haji-Ali Yartireh, Amir-Hossein Hashemian. The Effect of Occupational Exposure to Lead on Blood 

Hemoglobin Concentration in Workers of Kermanshah Oil Refinery. Iranian Journal of Toxicology 2013; 

6(19): 766-770. 
 

8) Ali Almasi, Amirhossein Hashemian, Ali Azizi, Somayeh Bohlouli Oskoii, Ehsan Sadeghi. Epidemiology of 

brucellosis in population under coverage of Mahidasht health and Curative center through 2004-2010 

based on Geographical Information System (GIS). Archives Des Sciences 2012; 65(11): 406-412. Index: 

EMBASE, Ulrich, EMNursing, Compendex, Genamics, 2010 IF: 0.474. 
 

9) Mehrdad Payandeh, Nasrollah Sohrabi, Mohammad Erfan Zare, Atefeh Nasir Kansestani, Amir Hossein 

Hashemian. Platelet Count Response to Helicobacter pylori Eradication in Iranian Patients with 

Idiopathic Thrombocytopenic Purpura. Mediterr J Hematol Infect Dis 2012; 4; Open JournalSystem. 
 

10) Seied Reza Seied Mohammad Doulabi, Hossein Kavoussi,  Danial Isapour, Amirhossein hashemian, Ali 

Taheriniya. Effect of finasteride on lipid profile in individuals with androgenetic alopecia. African Journal 

of Pharmacy and Pharmacology 2013; 7(6): 315-317. 
 

11) Behzad Karami matin, Afartaj Alikhani, Yahya Safari, Amirhossein Hashemian, Mitra Abolfathi, Fatemeh 

Heidarpour. Computer Skill Levels of Staff of vice Chancellery of Health at Kermanshah University of 

medical sciences. Edu R Med S 2012; 1(2): 42-3. [Letter to Editor]. 
 

12) Mehrdad Payandeh, Zohreh Rahimi, Atefeh Nasir Kansestani, Mohammad Erfan Zare, Zohreh Nouri, Amir 

Hossein Hashemian. Clinical Features and Types of Von Willebrand Disease in Women with 

Menorrhagia Referred to Hematology Clinic of Kermanshah. International journal of Hematology-

Oncology and stem cell Research (IJHOSCR) 2013; 7(2): 1-5.  
 

13) Behzad Teimouri, Zeinab Hormozi Moghadam, Shokuh Sadeghi, Amir Hossein Hashemian. Student's 

Satisfaction of Educational Facilities and Services in Faculty of Paramedics at Kermanshah University 

of Medical Sciences in 2011-2012. Edu R Med S 2013; 2(1) . [Short Article]. 
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14) Mehrdad Payandeh, Dariyush Raeisi, Nasrollah Sohrabi, Mohammad Erfan Zare, Atefeh Nasir Kansestani, 

Nazanin Keshavarz, Samira Gholami, Amir Hossein Hashemian. Poor platelet Count Response to 

Helicobacter pylori Eradication in Patients with severe Idiopathic Thrombocytopenic Purpura. 

International journal of Hematology-Oncology and stem cell Research (IJHOSCR) 2013; 7(3): 9-13. 
 

  

http://ijhoscr.tums.ac.ir/index.php/ijhoscr/article/view/398.pdf
http://ijhoscr.tums.ac.ir/index.php/ijhoscr/article/view/398.pdf
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 و خارجی ی داخلیلیست مقاالت ارائه شده درسمینارها
 

1) Hamzavi Y, Amolaei Kh, Mikaeili A, Hashemian AH. Comparison of wet smears and culture in 

diamond medium in diagnosis of trichomonas vaginalis. The national congress of Medical 
laboratories (in past, present and future), Tehran ;2004 

هشاتمین کنگاره   . تست ویادال درتشاخیص بیماارى تیفوئیاد     ارزیابى قابلیت اعتماد. حسین امیرهاشمیان ، جمشیدى فاطمه، حاتمى حسین (1

 .13ص  - 1433بیماریهاى عفونى وگرمسیرى ایران 

 .حسمین  امیمر هاشممیان  اله، الماسى على، عزیزى على، علیخانى افشاین، سایابانى يریاا،     ، منصورى فیضمسعود پور ناصرى ،محمود فخرى (4

اولاین   –خالصاه مقااالت   . 1433بررسى وضعیت کم خونى در جمعیت تحت پوشش عرصه آموزش پزشکى جامعه نگرکرمانشااه طاى ساال    

 .41ص  -1431کنگره بهداشت عمومى وطب پیشگیرى 

 .1433تصادفات خیابانى شاهر کرمانشااه درساال     توزیع فراوانی. منش حجت اله، کرانى منوچهر ، رحیمحسین امیر هاشمیان ،الماسى على (3

 .33ص  -1431اولین کنگره بهداشت عمومى وطب پیشگیرى  –خالصه مقاالت 

نگااهى باه فعالیات    . حسمین  امیرهاشمیان اله، الماسى على، علیخانى افشین، سیابانى يریاا،   ، منصورى فیضپور مسعود ناصرىعزیزى على،  (1

اولین کنگاره بهداشات عماومى وطاب پیشاگیرى       –خالصه مقاالت . هاى عرصه آموزش پزشکى جامعه نگر دانشگاه علوم پزشکى کرمانشاه

 .141ص  -1431

بررساى وضاعیت     .حسمین  امیمر هاشمیان اله، الماسى على، عزیزى على، علیخانى افشین، سیابانى يریاا،   ، منصورى فیضپور مسعود ناصرى (3

دومین کنگاره ملاى    –خالصه مقاالت . 1433سالمت وبیمارى سالمندان درجمعیت تحت پوشش عرصه آموزش پزشکى جامعه نگرکرمانشاه 

 .114ص  -1430بهداشت عمومى وطب پیشگیرى 

ساى وضاعى   ربر .حسمین  امیمر هاشممیان  اله، الماسى على، عزیزى على، علیخانى افشین، سایابانى يریاا،    ، منصورى فیضپور مسعود ناصرى (3

. 1433سالمندان تحت پوشش عرصه آموزش پزشکى جامعه نگرکرمانشااه   در ادرار قندخون ناشتا،کلسترول،فاکتورهاى هماتولوژیک وآنالیز

 .113 -111ص 1430دومین کنگره ملى بهداشت عمومى وطب پیشگیرى  –خالصه مقاالت 

کارگاههااى تحات پوشاش ساازمان تاامین       بررسى حوادث کارى درشااغلین صانایع و  . حسین امیرهاشمیان ، الماسى على، قنبرى مسعود (3

شات عماومى وطاب پیشاگیرى     دوماین کنگاره ملاى بهدا    –خالصه مقاالت . 1431-1433اجتماعى درشهرستان اسالم آبادغرب طى سالهاى 

 .133ص  -1430

. ، فخارى محماود  حسمین  امیمر هاشممیان  اله، الماسى على، عزیزى على، علیخانى افشین، سیابانى يریاا،   ، منصورى فیضپور مسعود ناصرى (1

نگرکرمانشااه  باالترجمعیت تحت پوشاش عرصاه آماوزش پزشاکى جامعاه       سال و 31بررسى توزیع فراوانى رفلکس نورى غیرطبیعى درافراد 

 .133ص  -1430دومین کنگره ملى بهداشت عمومى وطب پیشگیرى  –خالصه مقاالت  . 1433

بررسى حوادث کارى درشااغلین صانایع وکارگاههااى تحات پوشاش ساازمان تاامین        . حسین امیرهاشمیان ، الماسى على، مسعود قنبرى  (10

 .1430توسعه  ت سمینار سراسرى بهداشت وخالصه مقاال -یافته . 1431اجتماعى درشهرستان کرمانشاه در سال 

نفوذژنی سارطان درحااملین    برآورد. درضاپور پروین، مشکانی محمّ نژاد انوشیروان، مهدی زاده ابراهیم، کاظم ، حاجیینحس یرامهاشمیان  (11

 1433دهمین کنفرانس ژنتیک، .  همگروهی فامیلیروش بااستفاده از  BRCA1/BRCA2ژنهای 

ر ای وایباول د  تحلیال مادل تک اه    درضاا پاور پاروین، مشاکانی محمّ    نژاد انوشیروان، مهادی  زاده ابراهیم، کاظم حاجی ،ینحس یرامهاشمیان  (11

 .1433نهمین کنفرانس آمار ایران، اصفهان . باخطررقابتی درمطالعة همگروهی فامیلی ینفوذ ژنبرآورد 

میازان آگااهی، نگارش و عملکارد دانشاجویان پرساتاری دانشاکده        بررسی . حسین هاشمیان رامیبدریه کرمی، زیبا محمدی، بیژن صبور،  (14

 11لغایات   13ی بیمارستانی، ها عفونتهمایش سراسری . 1433-31سال ر ی بیمارستانی دها عفونتمورد کنترل ر پرستاری مامایی کرمانشاه د

 .، دانشکده پیراپزشکی کرمانشاه1431آبان ماه 

ر ی سفالی در افت انتقاال تاراز فشاار صاوت د    ها وارهیدنقش . ، محمد مهدی سرمدیهاشمیان حسین رامیحاجیعلی یارتیره، علی الماسی،  (13

 .، کرمانشاه1431اسفندماه  10-11دومین همایش ملی استاندارد، توسعه و سالمت، . راستای استاندارد سازی اماکنر واحدهای مسکونی د

ی پرتونگااری تشخیصای   هاا  در بخاش بررسی رعایت اساتانداردها  . هاشمیانحسین  رامیفاطمه امیری، زینب هرمزی مقدم، وهاب دهلقی،  (11

 .، کرمانشاه1431اسفندماه  10-11دومین همایش ملی استاندارد، توسعه و سالمت، . 1431ی دانشگاه علوم در سال ها مارستانیب
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16) Tatari F, Delbakhteh AB, Hashemian AS. The review of the frequencies of PTSD in compare 

with other disorders in war wounded referred to Kermanshah Farabi Hospital during 1993-

1998. The 3
rd

 Military Medicine Congress, 2004, Tehran. 

بررسای میازان آگااهی دانشاجویان در ماورد      . ی، زهاره زهتااب نجفای   ، وحید امیرحسین هاشمیان رامیکتایون اسمعیلی، مریم پشاآبادی،  (13

همایش کشوری ارتقای سالمت کتابچه خالصه مقاالت . 1410در سال  ها آنو رابطه آن با میزان پوشش واکسیناسیون  Bپیشگیری از هپاتیت 

 .33ص  ،، کرمانشاه1410تیرماه  10-11جوانان، 

الگوهای مقابله با استرس در معتادان خود معرف به مرکز آموزشی  ای یسهمقابررسی  .هاشمیان، نظری حسین امیرعبدلی،  تاتاری، نسرین فائزه (13

 .1410سال . 31-33درمانی فارابی با افراد سالم 

19) Tatari F, Fahsi Z, Abdoli N, Hashemian AH.  The comparison of two therapeutic regimens in patients 

with psychotic depression. The 3rd Congress of Psychopharmacologic, 2004, Isfahan. 

 ،هاشمیان ینحس یرام ،محمد رسول توحیدنیا ،داریوش افشاری ،طوبی نیریزی ،ستاره علیخانی ،سمیه عبدی، نازنین فرشچیان، فاطمه امیری (10

 FA-the study of magnetic resonance imaging findings in central nervous system and.سامیه حیادری زادی  

paranasal sinuses in patients with multiple sclerosis population of kermanshah during 2001-2011 ،

 . (اعصاب و مغز گروه) مشهد پزشکی علوم ، دانشگاه1410 ماه آبان 11-13، اس.ام المللی بین کنگره هشتمین

بررسی میزان آگاهی نگرش و عملکرد زنان شاغل دانشاکده پرساتاری و ماماایی     .مریم اسالم پناه ،هاشمیان ینحس یرام، مصطفی جعفری (11

 .1410سال . 1410پیراپزشکی و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در زمینه پیشگیری از کم خونی فقر آهن در سال 

تصاویربرداری   یهاا  روشبررسی میزان آگاهی دانشاجویان پزشاکی از    .هاشمیان ینحس یرام، محمد رسول توحیدنیامقدم،  هرمزی زینب (11

. 113، صفحه 1410اولین همایش سالیانه، اسفند  کتابچه خالصه مقاالت. 1431علوم پزشکی کرمانشاه در سال  پزشکی و حفاظت در دانشگاه

 (.پوستر)

بررسای میازان ساالمت روانای زناان زایماان کارده بساتری در         . حسمین هاشممیان  ر امیم مریم پشاآبادی، مریم عمیقای، محماود رحمتای،     (14

دانشاگاه علاوم    .چهاارمین سامینار سراساری پرساتار ماماا و پاژوهش      . 1410وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در ساال   های یمارستانب

 .1410آذر  13و  14گرگان . پزشکی گلستان

بررسی میزان انواع خشونت خانگی و عوامال ماوير بار    . مریم عمیقی، امیر حسین هاشمیان، يریا مهدوی، کتایون اسمعیلیمریم پشاآبادی،  (13

 (.سخنرانی).43، صفحه 1410اولین همایش سالیانه، اسفند  کتابچه خالصه مقاالت. 1410آن در زنان زایمان کرده کرمانشاه در سال 

بررسای آمااری   . ، فریبارز بهاره مناد، فریاد نجفای     امیر حسین هاشمیانگیز جمشیدپور، پروین نوخاصی، نیلوفر حیدری، علی قنبری، مهران (11

 –کتابچه خالصاه مقااالت هماایش کشاوری     (. 1431-1431)سال 10ساله استان کرمانشاه به مدت  3-10نتایج پایش ادرار در دانش آموزان 

 .14صفحه . ، کرمانشاه1411مهرماه  13-13. ، نیاز آیندهدانشجویی بهداشت، تالش امروز

بررسی ارتباا  باین ساطوح    . ، شهریار صیدی، لیدا همتی، زهرا عطافرامیر حسین هاشمیانمحمد سلطانیان، راضیه خاموطیان، فرید نجفی،  (13

هماایش  کتابچاه خالصاه مقااالت    . آالینده های هوا و شرایط آب و هوایی در میزان مراجعه بیماران آسمی باه بیمارساتانهای شاهر کرمانشااه    

 .43صفحه  .، کرمانشاه1411مهرماه  13-13. دانشجویی بهداشت، تالش امروز، نیاز آینده –کشوری 

 در شاغلی  اساترس  شیوع میزان مقایسه. کریمی ستار مصطفایی، لیلی رضایی، مجید ،هاشمیان امیرحسین یارمحمدی، حامد ضیائی، منصور (13

 3-3. کاار  ایمنای  و بهداشات  هماایش  سراساری  هشتمین. 1411 سال در کرمانشاه شهر پزشکی اورژانس پرسنل و نشانی آتش عملیاتی پرسنل

 .1411 اردیبهشت

 باا  چشامی  خساتگی  ارتباا   بررسای . نظری زینب ،هاشمیان امیرحسین برزگرشنگل، اکبر مرادی، میثم یارمحمدی، حامد ضیائی، منصور (13

 و بهداشات  سراساری  هماایش  هشاتمین . 1411 سال در کرمانشاه پزشکی علوم دانشگاه کامپیوتری کاربران دموگرافیکی و شغلی های ویژگی

 .1411 اردیبهشت 3-3. دانشگاه علوم پزشکی مازندران .کار ایمنی

 علاوم  دانشاگاه  هاای  رایاناه  اطاراف  مغناطیسای  میدان ارزیابی. ضیایی منصور ،هاشمیان امیرحسین درآبی، یاری سجاد شنگل، برزگر اکبر (11

 .دانشگاه علوم پزشکی مازنادران  .کار ایمنی و بهداشت سراسری همایش هشتمین.  (1410) کاربران سالمت با آن ارتبا  و کرمانشاه پزشکی

 .1411 اردیبهشت 3-3
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شیوع اختالالت بینایی ناشی از کار با رایانه  .، نادیا چابکسوار، حامد یارمحمدیامیرحسین هاشمیان، محمود باباویسی،  شنگلاکبر برزگر  (40

اردیبهشت . دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. هفتمین همایش تازه های بهداشتی(. 1411)در کارکنان بانک های ملت سطح شهر کرمانشاه 

1411 
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 خارجی سمینارهای درلیست مقاالت ارائه شده 
 

1) Ali Almasi, M. Malakootian, Amir Hossein Hashemian, Djalal-Al-Ddin Shahbaz. Anaerobic-

anoxic Wastewater Stabilization Ponds has a good efficiency in treating petroleum Refinery 

Wastewater. The International Conference on Water Conservation in Air Regions 12:14 October 

2009. 

2) S. Seiedmohammaddoulabi, H. Kavoussi, D. Isapour, Amirhossein Hashemian. Impact of 6-

month course of 1 mg finasteride tablets on levels of lipid profile in men with androgenic 

alopecia. Cardiovascular Endocrinology and Lipid Metabolism. Endocrine Abstracts (2012) 29 

P277. 

 

 

 پژوهشی های طرح
 

 .1431 کرمانشاه تاریخ تصویب. طراحی نرم افزار محاسبات آماری. ینحس یرامهاشمیان  (1

 بررسی مدل تکه ای وایبول در تحلیل بقای بیماران پیوند کلیه با کاپالن مایر و رگرسیون کاکس (1

برآوردگر تعمیم یافته به منظور تعیین عوامل ماوير بار   بررسی مقایسه ای ماتریس های همبستگی عملی در برآورد پارامترها به روش معادالت  (4

 اضافه بار آهن در بیماران تاالسمی

بررسی مقایسه ای مدل تکه ای وایبول با کاپالن مایر و رگرسیون کاکس در تحلیل بقای بیماران جراحی پیوند بای پس عروق کرونر و عمال   (3

 آنژیوپالستی
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Order Article IF Index 

1 Amir Hossein Hashemian, Ebrahim Hajizadeh, 

Anoshirvan Kazemnejad, Morteza Atri, Parvin 

Mehdipour. Penetrance of BRCA1/BRCA2 specific 

gene mutations in Iranian women with breast cancer. 

Saudi Med J 2009; 30(1): 41-4. 

 National Library of Medicine in Medline and 

Pubmed 

2 Amir Hossein Hashemian, Ebrahin Hajizadeh ,

Anoushirvan Kazemnezad, Mohammad Reza Meshkani 

and Parvin Mehdipour. Kin-cohort Estimate of 

Penetrance with Piecewise Weibull Model. World 

Appl. Sci. J. 2009; 6 (1): 77-82. 

 Scopus 

3 Jalal Shakeri, Ali Akbar Parvizifard, Kheirollah Sadeghi, 

Shahzad Kaviani, Amir Hossein Hashemian. Cognitive 

Correlations and Psychological Morbidities of 

Doping in Adolescent Athletes in Kermanshah, Iran. 

Iranian Journal of psychiatry and Behavioral Sciences 

(IJPBS) 2009, 3(1); 38-43. 

 Scopus, ricest, emro, indexcopernicus, magiran, sid, 

iranmedex 

 

4 Mehrdad Payandeh, Mohammad Erfan Zare, Kamran 

Mansouri, Zohreh Rahimi, Amir Hossein Hashemian, 

Ebrahim Soltanian, Hoshang Yousefi. Protein C and S 

Deficiency in Deep Vein Thrombosis Patients 

Reffered to Iranian Blood Transfusion Organization, 

Kermanshah. International journal of Hematology-

Oncology and stem cell Research (IJHOSCR) 2011, 

5(2):5-8. 

 AcademicKeys, Chemical abstract,  DOAJ, DRJI, 

Electronic Journals Library, Embase,  

Google Scholar, Index Copernicus, IMEMR, 

EMRMedex, ISC, LocatorPlus, Magiran, SID, 

Ulrichsweb Global Serials Directory, WorldCat. 

5 Keighobad Ghadiri, Amir Hossein Hashemian, 

Mansour Rezaei, Mehrdad Payandeh, Mohammad Erfan 

Zare. Serologic prevalence of Human T-lymphotropic 

virus (HTLV) among major thalassemic patients in 

Kermanshah 2010. International journal of 

Hematology-Oncology and stem cell Research 

(IJHOSCR) 2011, 5(4):14-17. 

 AcademicKeys, Chemical abstract,  DOAJ, DRJI, 

Electronic Journals Library, Embase,  

Google Scholar, Index Copernicus, IMEMR, 

EMRMedex, ISC, LocatorPlus, Magiran, SID, 

Ulrichsweb Global Serials Directory, WorldCat 

6 Mehrdad Payandeh, Hoshang Yousefi, Mohammad 

Erfan Zare, Atefeh Nasir Kansestani, Zohreh Rahimi, 

Dariush Pourmand, Amir Hossein Hashemian, 

Mahmood Aeinfar, Mehrnoush Aeinfar, Farhad Shaveisi 

Zadeh. Frequency of Hereditary Coagulation Risk 

Factors in Deep Vein Thrombosis Patients Referred 

to Iranian Blood Transfusion Organization, 

Kermanshah. International journal of Hematology-

Oncology and stem cell Research (IJHOSCR) 2012; 

6(2): 17-21. 

 AcademicKeys, Chemical abstract,  DOAJ, DRJI, 

Electronic Journals Library, Embase,  

Google Scholar, Index Copernicus, IMEMR, 

EMRMedex, ISC, LocatorPlus, Magiran, SID, 

Ulrichsweb Global Serials Directory, WorldCat 

7 Haji-Ali Yartireh, Amir-Hossein Hashemian. The 

Effect of Occupational Exposure to Lead on Blood 

Hemoglobin Concentration in Workers of 

Kermanshah Oil Refinery. Iranian Journal of 

Toxicology 2013; 6(19): 766-770. 

 Chemical Abstract, DOAJ, Google Scholar, Index 

Copernicus, Iran Medex, ISC, Magiran, SID 

8 Ali Almasi, Amirhossein Hashemian, Ali Azizi, 

Somayeh Bohlouli Oskoii, Ehsan Sadeghi. 

Epidemiology of brucellosis in population under 

coverage of Mahidasht health and Curative center 

through 2004-2010 based on Geographical 

Information System (GIS). Archives Des Sciences 

2012; 65(11): 406-412.  

2010 

IF 

0.474 

EMBASE, Ulrich, EMNursing, Compendex, 

Genamics 

9 Mehrdad Payandeh, Nasrollah Sohrabi, Mohammad 

Erfan Zare, Atefeh Nasir Kansestani, Amir Hossein 

Hashemian. Platelet Count Response to Helicobacter 

pylori Eradication in Iranian Patients with 

Idiopathic Thrombocytopenic Purpura. Mediterr J 

Hematol Infect Dis 2012; 4; Open JournalSystem. 

  

10 Seied Reza Seied Mohammad Doulabi, Hossein 

Kavoussi,  Danial Isapour, Amirhossein hashemian, 

 Google Scholar Metrics, African Index Medicus, 

Chemical Abstract, DOAJ, EMBASE, Open J-Gate, 

http://ezb.uni-regensburg.de/searchres.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en&jq_type1=KT&jq_term1=nternational+Journal+of+Hematology-Oncology+and+Stem+Cell+Research
http://scholar.google.com/citations?user=5oVSfAIAAAAJ&hl=en
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