
 (CV)  دکتر بهزاد کرمی متین   

-ph.D مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 

 5731: سال شروع فعالیت هیات علمی -

 استادیار: درجه علمی -

 عضو هیات علمی رسمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه-

 مقاالت انگلیسی 

 ردیف مقاله عنوان مجله سال

2012 Annals of burns 

and fires 

disasters 

 

Epidemiological data, outcome and costs of burn 

patients in Kermanshah 

1 

2012 Edu R Meds The effect of training based on health belief model on 

the awareness and attitude of nursing and midwifery 

students in preventing cardiovascular diseases 

 

2 

2012 Edu R Meds Critical thinking disposition among medical students 

of Kermanshah Universirty of medical sciences 

 

3 

2012 Edu R Meds Computer skill levels of staff vice chancellery of 

health at Kermanshah universirty of medical sciences 

 

4 

2009 J  Res Health 

Sci 

Catastrophic health expenditures in kermanshah, west 

of Iran: magnitude and distribution 

 

5 

 

 مقاالت فارسي 

 مقاله عنوان مجله سال

ف
دی

ر
 

مجله دانشگاه علوم  19

 پزشکي کرمانشاه

جهت ارزیاابي زاویاه    CT Scanمقایسه اندازه گیری ابزار های آزمایشگاهي و 

 چرخش درشت ني

9 

مجله ایراني آموزش  19

 در علوم پزشکي

تاااریر آمااوزش راههردیهااای فراشااماخت باار میاازاف آگاااهي هااای فراشااماخ ي 

 دانشجویاف دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه

2 

مجله دانشگاه علوم  19

 پزشکي کردس اف، 

نظام ادغام آموزش پزشکي با ارائه خدمات بررسي  میزاف دس یابي به اهداف 
 بهداش ي درماني از دیدگاه اعضای هیئت علمي دانشگاه علوم پزشمي کرمانشاه

3 

بررسي تطهیقي نیروی انساني و مجموعه ک ابخانه های دانشگاه علوم پزشکي و  89فصلمامه ک اب  88

 88رازی کرمانشاه با اس اندارد های دانشگاهي ایراف در سال 

4 

بررسي ارتهاط ویژگاي هاای شخصای ي دانشاجویاف پرسا اری دانشاگاه علاوم         بههود  91

 9398پزشکي تهراف با موفقیت تحصیلي آناف در سال 

8 

بررسي میزاف آگاهي پزشکاف عمومي شهر کرمانشاه از درماف های فیزیاوتراپي   بههود 91

 99در سال 

6 



بار و مشاکتت اساکل ي ناشاي از کاار در     بررسي ارگونومیکي نحوه بلمد کردف  بههود،  89

 89کارگراف معادف سمگ روباز کرمانشاه در سال 

9 

از دیدگاه کارکماف  FOCUS-PDCAموانع ارتقای کیفیت فرایمد ها با روش  بههود 86

 (9382)آموزش دیده دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه 

8 

و عواماام ماارته  بااا آف در  ICUمیاازاف آدااودگي میکروبااي دساات کارکماااف  بههود 84

 89)بیمارس اف های دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه 

1 

 99 ، هشداری برای نظام ستمت9499سادممدی در ایراف  طب و تزکیه ؟؟

فصم نامه علمي  89

پژوهشي مدیریت و 

 اطتع رساني پزشکي

آموزشي دانشگاه علوم پزشکي  -بررسي کارایي بیمارس اف های عمومي
 9391 کرمانشاه

99 

مدیریت اطتعات  19

 ستمت

 898. د. آ. بار خادمات بیمارسا اني در م   ( S8)تاریر نظام اراسا گي ساازماني   

 کرمانشاه( ع)تخت خوابي امام رضا 

92 

توسعه در آموزش  9

 پزشکي

 93 پژوهش های کیفي. قسمت دوم -پژوهش در آموزش

توسعه در آموزش  ؟؟؟؟؟

 پزشکي

 94 پژوهش های کیفي. سومقسمت  -پژوهش در آموزش

توسعه در آموزش  89

 پزشکي

 98 پژوهش های کیفي. قسمت پمجم -پژوهش در آموزش

تخمین تابع تودید بیمارس اف های آموزشي دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه طي  بههود 12

 19-89دوره زماني 

96 

مدیریت اطتعات  12

 ستمت

 898. د.آ.بار خادمات بیمارسا اني در م    (5S)تاریر نظاام آراسا گي ساازماني    

 کرمانشاه( ع)تخ خوابي امام رضا 

99 

 

 

 راهنمایی پایان نامه ها

 مقطع عنوان پایان نامه ردیف  
   

رابطه جو سازماني با فرسودگي شغلي پرس اراف بیمارس اف امام رضا  9

 کرمانشاه

 کارشماسي ارشد

درماني شهر کرمانشاه با اس فاده از روش  –ارزیابي کارایي مراکز بهداش ي  2

 (DEA)تحلیم پوششي داده ها 

 کارشماسي ارشد

بررسي رابطه سهک های مدیریت تعارض و رضایت شغلي کارکماف در  3

 دانشگاه رازی کرمانشاه

 کارشماسي ارشد

ارزیابي چابکي مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکي شهر کرمانشاه  4

 مش ریافدر پاسخگویي به 

 کارشماسي ارشد

 (ABC)بررسي امکاف سمجي اجرای سیس م هزیمه یابي بر مهمای فعادیت  8

 کرمانشاه( ع)در بیمارس اف امام رضا 

 کارشماسي ارشد

تعیین تاریر آموزش از طریق مدل اع قاد بهداش ي بر آگاهي و نگرش  6

قلهي  دانشجویاف رش ه پرس اری و مامایي در پیشگیری از بیماری های

 (19اس اف کرمانشاه )عروقي 

 کارشماسي ارشد



بررسي میزاف آگاهي، نگرش و عملکرد م صدیاف آرایشگاه های زنانه نسهت  9

 به بیماری ایدز در شهر کرمانشاه

 کارشماسي

بررسي میزاف آگاهي و نگرش اهادي شهر استم آباد نسهت به بازیافت مواد  8

 زاید جامد

 کارشماسي

 

 همایش های داخلیسمینارها و 

 موضوع مقاله ردیف

 

 محل برگزاری تاریخ عنوان سمینار

بررسي ن ایج آزمایشات روتین در زناف باردار تحت پوشش  9

 91عرصه آموزش پزشکي جامعه نگر کرمانشاه سال 

همایش بهداشت خوف و 

 ستمت

 23و  22

 89خرداد 

 کرمانشاه

علوم  بررسي نگرش پرس اراف بیمارس اف های آموزشي 2

 9389پزشکي نسهت به اتحادیه صمفي پرس اراف  

همایش جامع پرس اری و 

 مامایي

اسفمد  6-8

89 

 کرمانشاه

بررسي مدیریت زباده های بیمارس اني در بیمارس اف های  3

 9391آموزشي دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه 

سومین همایش کشوری 

 بهداشت

آباف  99-92

91 

 کرماف

فاضتب بیمارس اف های شهر کرمانشاه در بررسي وضعیت  4

 89سال 

سومین همایش کشوری 

 -بیمارس اف امروز

 بیمارس اف فردا

اسفمد  4-6

88 

 کرمانشاه

بررسي میزاف نگرش و عملکرد زناف آرایشگر کرمانشاه نسهت  8

 89به ایدز در سال 

اودین همایش کشوری 

 ستمت زناف 

29-23 

اردیههشت 

81 

 کرمانشاه

6 

 

برنامه اس راتژیک، حاکمیت بادیمي و اع هار بخشي  طراحي

 بیمارس اف

پمجمین همایش کشوری 

 -بیمارس اف امروز

 بیمارس اف فردا

خرداد  1-99

19 

 کرمانشاه

اودویت های پژوهش مه مي بر واقعیت در آموزش علوم  9

پزشکي از دیدگاه هیات علمي دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه 

 19در سال 

سراسری  دومین همایش

توسعه آموزش علوم 

 پزشکي

آباف  99و99

19 

 کرمانشاه

ارزیابي رضای ممدی دانشجویاف اس عداد درخشاف  دانشگاه  8

 19علوم پزشکي از تسهیتت اعطایي به آناف در سال 

دومین همایش سراسری 

توسعه آموزش علوم 

 پزشکي

آباف  99و99

19 

 کرمانشاه

آموزشي اعضای هیات بررسي فعادیت های دانش پژوهي  1

 19علمي دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه در سال 

دومین همایش سراسری 

توسعه آموزش علوم 

 پزشکي

آباف  99و99 کرمانشاه

19 

بررسي عوامم مورر بر ترک اع یاد  از دیدگاه مراجعین به  99

کلیمیک ترک اع یاد پژوهشگراف طب ستمت شهرس اف 

 19-81کرمانشاه در سال 

همایش ملي دومین 

اس اندارد، توسعه و 

 ستمت

اسفمد  92-99 کرمانشاه

81 

بررسي شیوع افسردگي پس از زایماف و ارتهاط آف با برخي  99

 81عوامم مورر بر آف در سال 

دومین همایش ملي 

اس اندارد، توسعه و 

 ستمت

اسفمد  92-99 کرمانشاه

81 



های بررسي روند اپیدمیودوژیک تب مادت در شهرس اف  92

 88-89کرمانشاه طي سال های 

دومین همایش ملي 

اس اندارد، توسعه و 

 ستمت

اسفمد  92-99 کرمانشاه

81 

بررسي میزاف آگاهي کادر درماني بیمارس اف امام خمیمي  93

 88استم آباد غرب با ممشور حقوق بیماراف در سال 

پمجمین همایش کشوری 

 -بیمارس اف امروز

 بیمارس اف فردا

خرداد  99-1 کرمانشاه

19 

در اس اف ( کاالآزار)نوپدیدی بیماری دیشمانیوز احشایي  94

 کرمانشاه

هجدهمین کمگره بیماری 

های عفوني و گرمسیری 

 ایراف

آذر  28-29 ؟؟؟؟؟

9388 

بررسي امکاف سمجي اجرای سیس م هزیمه یابي بر مهمای  98

کرمانشاه از ( ع)در بیمارس اف امام رضا  ABCفعادیت 

 دیدگاه مدیراف و کارکماف بخش مادي

سومین همایش کشوری 

 -بیمارس اف امروز

 بیمارس اف فردا

اسفمد  6-4 کرمانشاه

88 

بر عملکرد بخش مدارک ( 5S)بررسي تاریر اجرای سازماني  96

 کرمانشاه(ع)پزشکي بیمارس اف امام رضا 

سومین همایش کشوری 

 -بیمارس اف امروز

 بیمارس اف فردا

اسفمد  6-4 کرمانشاه

88 

بررسي میزاف اس رس شغلي و ارتهاط آف با رضایت شغلي  99

پرس اراف شاغم در بیمارس اف امام خمیمي استم آباد در 

 88سال 

سومین همایش کشوری 

 -بیمارس اف امروز

 بیمارس اف فردا

اسفمد  6-4 کرمانشاه

88 

سومین همایش کشوری  شاخص تعادي در اورژانس پیش بیمارس انيارزیابي چابکي  98

 -بیمارس اف امروز

 بیمارس اف فردا

اسفمد  6-4 کرمانشاه

88 

ارزیابي نگارش طرح درس های ارائه شده اعضای هیئت  91

 علمي دانشگاه علوم پزشکي

سیزدهمین همایش 

کشوری آموزش علوم 

 پزشکي

 94-99 کرمانشاه

 19اردیههشت

تاریر اس فاده مماسب از وسایم کمک آموزشي در تدریس  29

 اساتید گامي جهت ارتقای انگیزه فراگیراف

سیزدهمین همایش 

کشوری آموزش علوم 

 پزشکي

 94-99 کرمانشاه

 19اردیههشت

بررسي ارربخشي برنامه های تمظیم خانواده در شهر  29

 81کرمانشاه در سال 

دومین همایش ملي 

 ستمتاس اندارد، توسعه و 

اسفمد  92-99 کرمانشاه

81 

بررسي شاخص های کیفي بهداشت و ایممي در بیمارس اف  22

عمومي طادقاني دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه  –آموزشي 

91 

چهارمین همایش کشوری 

 بهداشت محی 

آباف  99-98 یزد

89 

بررسي مصرف دارو با اس فاده از شاخص های ارزیابي  23

بیمارس اف امام رضا دانشگاه علوم پزشکي  سیس میک در 

 88کرمانشاه  

سمیمار بیمارس اف امروز 

 بیمارس اف فردا

ژانویه  1 کرمانشاه

2998 

بررسي فراواني نسهي آدودگي میکروبي آب شرب اتوبوس  24

 82زمس اف  -های ورودی به ترمیمال صفه اصفهاف

اودین همایش ملي ستمت 

 شهری

 8و4 تهراف

 81اردیههشت 

بررسي آگاهي، نگرش و عملکرد کارگراف : مدیریت ایممي 28

معادف سمگ روباز کرمانشاه و صمایع وابس ه به آف به وسایم 

 89حفاظت فردی در سال 

 

پمجمین همایش ایممي، 

بهداشت و محی  زیست 

 در معادف و صمایع طهیعي

آذر  93-99 کرماف

82 



های بررسي وضعیت وسایم حفاظت فردی در کارگاه  26

 88جوشکاری سال 

اودین همایش سراسری 

بهداشت و تغذیه 

 دانشجویاف

اسفمد  99-1 کرمانشاه

88  

29 Trend analysi of gastric cancer incidence in 

Iran and its six geographical areas during 

2000-2005 

The IEA-EEF 

european congress 

of epidemiology 

2012 

???? 2012 

28 Epidemiological data, Outcome and 

hospitalization costs of burn patients treated 

in Kermanshah, Iran 

The IEA-EEF 

european congress 

of epidemiology 

2012 

???? 2012 

سراهای سادممدی، سادممداف و میزاف رضایت آناف از  21

 (89سال )خدمات ارائه شده در سراهای سادممدی کرمانشاه 

دومین کمگره ملي 

بهداشت عمومي و طب 

 پیشگیری

آباف  98-98 کرمانشاه

89 

بررسي رضای ممدی بیماراف از خدمات بیمارس اني در  39

بیمارس اف های آموزشي عمومي دانشگاه علوم پزشکي 

 9391کرمانشاه 

دومین کمگره ملي 

بهداشت عمومي و طب 

 پیشگیری

آباف  98-98 کرمانشاه

89 

نخس ین همایش رادوف  ممشا گاز رادوف در محی  های بس ه و راه های کاهش آف 39

خطرات زیست محیطي و 

 کاربرد آف در علوم مخ لف

 88سفمد  6-8 مشهد

شیوه رههری از دیدگاه کارکماف ضرورتي در آمادگي  32

 بیمارس اف بر توسعه حاکمیت بادیمي

چهارمین همایش کشوری 

 –بیمارس اف امروز 

 بیمارس اف فردا

اسفمد  8-3 کرمانشاه

81 

در بخش جراحي ( S8)اس قرار نظام آراس گي سازماني  33

کرمانشاه و تاریر آف بر توسعه ( ع)بیمارس اف امام رضا 

 81حاکمیت بادیمي از دیدگاه کارکماف در سال 

چهارمین همایش کشوری 

 –بیمارس اف امروز 

 بیمارس اف فردا

اسفمد  8-3 کرمانشاه

81 

دومین همایش ملي  81بر خدمات بیمارس اني سال ( S8)تاریر نظام آراس گي  34

 اس اندارد، توسعه و ستمت

اسفمد  92-99 کرمانشاه

81 

مقایسه رضای ممدی بیماراف قهم و پس از اس قرار سیس م  38

مدیریت کیفیت در بیمارس اف شهدای تامین اج ماعي 

 9388کرمانشاه سال 

کشوری اودین همایش 

 اس اندارد، توسعه و ستمت

 3-9 کرمانشاه

 86اردیههشت 

اس قرار نظام مدیریت کیفیت در بیمارس اف شهدای تامین  36

نگرش مدیراف و سرپرس اف تامین اج ماعي نسهت : اج ماعي

 به اس قرار سیس م

اودین همایش کشوری 

 اس اندارد، توسعه و ستمت

 3-9 کرمانشاه

 86اردیههشت 

ارزیابي دروني گروه آموزشي فاک ور مهم در اس قرار مدیریت  39

 کیفیت در نظام آموزشي دانشگاهي

اودین همایش کشوری 

 اس اندارد، توسعه و ستمت

 3-9 کرمانشاه

 86اردیههشت 

اودین همایش نقش و  ان خاب روش های بیهوشي با اس فاده از مدل های ریاضي 38

جایگاه ریاضیات در علوم 

 پزشکي انساني و

دانشگاه 

 شاهد

اسفمد  99-99

91 

بررسي وضعیت تغذیه در بیمارس اف های دانشگاه علوم  31

 83پزشکي کرمانشاه از دیدگاه بهره وری سال 

همایش مدیریت و برنامه 

 ریزی بیمارس اني

اسفمد  8و  8 کرمانشاه

83 

بررسي آگاهي، نگرش دانشجویاف دانشکده بهداشت دانشگاه  49

 84کرمانشاه نسهت به بیماری ایدز سال علوم پزشکي 

دومین همایش ممطقه ای 

 بهداشت دانشجویي غرب

 تاریخ کرمانشاه



بررسي شاخص های بهداشت محی  در رخ شویشانه  49

 بیمارس اف های شهر کرمانشاه

دومین همایش ممطقه ای 

 بهداشت دانشجویي غرب

 3-9 کرمانشاه

 86اردیههشت 

ارزیابي مدیریت ایممي و بهداشت غلي در کارخانه نوشابه  42

سال  OHSASسازی زمزم کرمانشاه بر اساس اس اندارد 

84 

دومین همایش ممطقه ای 

 بهداشت دانشجویي غرب

 3-9 کرمانشاه
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