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 شیراز، دانشگاه  1369بهمن ماه  :آمار کارشناس 

 رتبه اول(20/19با معدل   شیراز پزشکی، دانشگاه علوم  1372 سال دى ماه :ارشد آمارحیاتى کارشناس( 

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

 28/17 با معدل، دانشگاه تربیت مدرس 1387 سال بهمن ماه :دکترای آمارزیستی 

  تاکنون 1374ماه سال  فروردین از :کرمانشاههیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 

  1390استاد نمونه دانشکده بهداشت در سال 

  1392در سال  کرمانشاهدانشگاه علوم پزشکی پژوهشگر برتر 

  1393در سال  کرمانشاهدانشگاه علوم پزشکی پژوهشگر برتر 
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 سوابق شغلی

  تاريخ پايان  تاريخ شروع  سمت  نام و آدرس محل خدمت  رديف

 1378 1374 سرپرست واحد خدمات ماشینی و آمار 1

 1379 1378 سرپرست واحد آمار 2

 1378 1375 االختیار تامنماینده  پایگاه طرح نظام نوین آماری 3

 1382 1375 عضو و مشاور کرمانشاه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی 4

 1382 1374 عضو و مشاور شورای پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 5

 تاکنون 1388 عضو و مشاور شورای پژوهشی دانشکده بهداشت 6

 1390 1388 عضو و مشاور شورای پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی 7

 تاکنون 1388 عضو و مشاور بالینی بیمارستان امام رضا ی توسعهشورای پژوهشی مرکز تحقیقات  8

 تاکنون 1388 عضو و مشاور (HSR)شورای تحقیقات در نظام سالمت  9

 تاکنون 1388 سرپرست کمیته پژوهش در آموزش دانشکده بهداشت 10

 تاکنون 1388 عضو تحقیقاتی دانشگاه های طرحکمیته کاربرد نتایج  11

 تاکنون 1386 عضو انجمن آمار ایران 12

 تاکنون 1388 عضو کمیته مرگ مادر 13

 تاکنون 1388 مسئول دانشکده بهداشت EDOواحد پژوهش در آموزش  14

 تاکنون  89شهریور  گروه مدیر گروه آمارزیستی و اپیدمیولوژی 15

 تاکنون 1390مرداد  عضو کمیته انتخاب و تامین منابع علمی التین 16

 تاکنون 90آذر  عضو عضو کمیته تحصیالت تکمیلی دانشکده بهداشت 17

 تاکنون 91دی  عضو کارگروه علمی دانشکده بهداشت 18
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 یآموزش های فعالیت

  عنوان  رديف

1 
 وارائااه دروس آمارحیااتی بااه دانشااجویان کارشناسای ارشااد آمارحیااتی بخااش پزشااکی اجتمااعی و دانشااجویان پزشااکی      رهمکااری د 

 دانشگاه علوم پزشکی شیراز پیراپزشکی

2 
شابانه دانشاگاه    و، بهداشات  ماماایی  و،پرستاری  پزشکی های دانشکده درپیش دانشگاهی  ریاضی وتدریس دروس آمارحیاتی، کامپیوتر 

 تاکنون 1374پزشکی کرمانشاه از سال علوم 

 19/9/1377لغایت  19/9/1377آموزش پزشکی تکمیلی )ارزیابی( مورخ  کارگاه درسخنرانى  3

 6/7/1379لغایت  2/7/1379روش تحقیق مقدماتی دستیاران مورخ  کارگاه درشرکت و سخنرانى  4

 28/6/1380لغایت  24/6/1380روش تحقیق مقدماتی مورخ  کارگاه درشرکت و سخنرانى  5

 24/11/1380لغایت  20/11/1380روش تحقیق مقدماتی مورخ  کارگاه درشرکت و سخنرانى  6

 18/7/1381لغایت  15/7/1381روش تحقیق مقدماتی مورخ  کارگاه درشرکت و سخنرانى  7

 21/9/1381لغایت  18/9/1381روش تحقیق مقدماتی مورخ  کارگاه درشرکت و سخنرانى  8

 5/10/1381لغایت  2/10/1381روش تحقیق مقدماتی مورخ  کارگاه درشرکت و سخنرانى  9

 8/7/88لغایت  4/7/88در کارگاه روش تحقیق مقدماتی ویژه دستیاران مورخ شرکت و سخنرانى  10

 13/8/88لغایت  10/8/88در کارگاه روش تحقیق مقدماتی ویژه کارشناسان مورخ سخنرانى برگزاری و  11

 22/9/88در کارگاه کارآزمایی بالینی مورخ سخنرانى برگزاری و  12

 26/9/88در کارگاه ارزشیابی روش تشخیص مورخ سخنرانى برگزاری و  13

 24/6/89لغایت  21/6/89در کارگاه روش تحقیق مقدماتی ویژه دستیاران مورخ شرکت و سخنرانى  14

 تاکنون 89شهریور گروه آمارزیستی و اپیدمیولوژی از  رمدی 15

 20/7/90لغایت  16/7/90در کارگاه روش تحقیق مقدماتی ویژه دستیاران مورخ شرکت و سخنرانى  16

 4/8/90لغایت  30/7/90در کارگاه روش تحقیق مقدماتی ویژه دانشجویان ارشد مورخ شرکت و سخنرانى  17
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 ها کارگاهو  ها دوره

  مورخ  عنوان  رديف

 3/3/1375لغایت  1/3/1375 آموزش پزشکیمقدماتی  1

 26/9/1376لغایت  22/9/1376 روش تحقیق مقدماتی 2

 12/3/1377 روش تحقیق تکمیلی 3

 6/9/1377لغایت  5/9/1377 ارائه مقاالت پزشکی نگارش و 4

 1/12/1380لغایت  1/12/1380 چگونه از یک متن انگلیسی اطالعات استخراج کنیم 5

 2/12/1380 نامه به زبان انگلیسی توصیه و CVنحوه نگارش نامه  6

 26/12/1380لغایت  25/12/1380 نگارش مقاله به زبان انگلیسی 7

 28/8/1387 اطالعاتی و استفاده از کتابخانه دیجیتال    های بانکآشنایی با  8

 24/4/1388لغایت  23/4/88 جستجو در اینترنت های روشگرافیکی مقاالت و  دنق 9

 17/8/1388لغایت  16/8/1388 های نوین ارزیابی روش 10

 2/9/1388 طرح درس 11

 18/9/1388 آموزشی ارزشیابی برنامه 12

 15/11/1388لغایت  14/11/1388 روشهای ارزشیابی اقتصادی خدمات سالمت 13

 25/3/1389لغایت  24/3/1389 (GISآموزش اصولی و کاربردی نظام اطالعات جغرافیایی ) 14

 13/4/1389لغایت  12/4/1389 شیوه های نوین تدریس 15

 11/9/1389 آشنایی با سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی 16

 18/9/1389 تعامل استاد و دانشجو 17

 12/10/1389لغایت  11/10/1389 روش تدریس به روش سخنرانی 18

19 Cost-Effectiveness workshop in health & medicine 17
th
 – 20

th
 jan 2011 

 Up to date & Ovid & Ebsco & PMDR 12/4/1390منابع الکترونیکی و اطالعاتی  20

 26/7/1390 تفکر انتقادی 21

22 Trend 23/3/1391 

 27/04/1391 دانش پژوهی آموزشی 23

 3/11/1391 عدالت در آموزش پزشکی 24
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 ی معرفت افزايیها  دوره

 مدت مورخ  عنوان  رديف

 ساعت 30 5/3/1391لغایت  3/3/1391 اردوی راهیان نور مناطق دفاع مقدس غرب کشور 1

 ساعت 38 17/10/1391تا  91ابتدای سال  ها ی معرفت افزایی دوره 2

 ساعت 4 17/10/1391 سبک زندگی اسالمی 3

 ساعت 2 18/11/1391 نقد و بررسی مسایل اقتصادی روز 4

5 
راهکارهای افزایش رضایتمندی بیماران در بیمارستان 

 های تابعه دانشگاه

 ساعت 2 30/10/1392

 ساعت 5/3 19/11/1392 تربیت فرزند و معرفت شناسی اسالمی 6

 ساعت 2 05/08/1393 اخالق علمی و حرفه ای 7

 ساعت 2 12/09/1393 معرفت شناسی اسالمی 8

9 
هم اندیشی پیرامون راهکارهای اجرائی آئین نامه رفتار و 

 پوشش حرفه ای و نقش اساتید در این حوزه

 ساعت 4 04/09/1394

 ساعت 4 09/03/1395 دستاوردهای کالن انقالب اسالمی 10

 ساعت 2 09/07/1395 راههای توسعه و پیش برد اهداف دانشگاه 11

 ساعت 12 10/11/1395 (4اقتصاد مقاومتی )اندیشه سیاسی سطح  12

 ساعت 4 21/01/1396 تغییر در نوع نگاه 13

 ساعت 2 19/03/1396 انتخابات اعضای هیات امنا مذهبی و اساتید 14

 ساعت 16 02/05/1396 سبک زندگی 15

 ساعت 10 19/06/1396 رشد فرزند یتیصول و مالحظات تربا 16

 ساعت 14 28/06/1396 1سطح  یمعرفت شناس 17
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 پژوهشى  های فعالیت

  عنوان رديف

 .1382 سال شهریور تا 1375سال  زمشاور آماری شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ا 1

 .1382 سال شهریورتا  1374سال  زدانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه امشاور آماری شورای پژوهشی  2

 .مشاور آماری کمیته کارشناسی مدیریت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 3

 .1382 سال شهریورتا  9/10/1380تحصیالت تکمیلی دانشکده پزشکی از  های نامهعضو کمیته پایان  4

 .مورد( 80)بیش از  1374رزیدنتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از سال  دانشجویان پزشکی و های نامهی پایان استاد مشاور آمار 5

 .استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت کرمانشاه )یک مورد( 6

 .1382 سال شهریورتا  1377مجله علمی پژوهشی بهبود از سال  آماری مشاور 7

 .1375تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از سال  های طرحمشاور آماری  8

 .استان فارس( بیماری وهمکاری در پروژه  تحقیقاتی اجراشده بخش پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی شیراز )طرح بررسی سالمت  9

10 
 دانشاجویان  و پزشاکی  دنادان راپزشاکی، دامپزشاکی، کشااورزی و    تز دانشاجویان پزشاکی، پی   ومورد پایان نامه  30مشاوره آماری بیش از 

 (1372لغایت  1370کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی شیراز )از سال 

 .1382 سال شهریورلغایت  1375سال دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از  پژوهش راخالق دعضو کمیته  11

 تاکنون 1388سال از شورای پژوهشی دانشکده بهداشت  ودبیر پژوهش و عض 12

 تاکنون 1387سال از عضو شورای پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی  13

 تاکنون 1388سال از بالینی بیمارستان امام رضا  ی توسعهعضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات  14

 تاکنون 1388سال از  (HSR)عضو شورای تحقیقات در نظام سالمت 15

 تاکنون 1388سال از  تحقیقاتی دانشگاه های طرحعضو کمیته کاربرد نتایج  16

 تاکنون 1388سال از  کمیته مرگ مادرشاخه تحقیقات عضو  17

 تاکنون 1388دانشکده بهداشت از سال  EDOمسئول واحد پژوهش در آموزش  18

 کنون.تا 1389از سال  توسعه در آموزش پزشکیمجله  عضو هیات تحریریه 19

 تاکنون 1388سال از  (HSR)عضو شورای تحقیقات در نظام سالمت 20

 تاکنون 189عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سالمت دانشکده بهداشت از سال  21

 تاکنون 1388سال از ی بالینی مرکز آموزشی درمانی امام رضا)ع(   واحد توسعه پژوهش اخالق درعضو کمیته  22

 

 پایان نامه دانشجویان پزشکی عمومی، رزیدنتی و فوق تخصص 160از  استاد مشاور بیش

 طرح تحقیقاتی  80همکاری و مشاوره در بیش از  

 کرمانشاه – 1389اردیبهشت ماه  21-23اولین همایش کشوری نقش زنان در توسعه نظام سالمت: "عضویت در کمیته علمی 

 کرمانشاه – 1389اسفندماه  12-10دومین همایش کشوری استاندارد، توسعه و سالمت: "عضویت در کمیته علمی 
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 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 A, 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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18) Haji Ali Yartireh, Amir Hossein Hashemian. The effect of lead on offspring sex type and numbers in 

workmen occupationally exposed to lead. IJOGI 2013; 16(69): 9-15. [Persian] 

19) Sadeghi E, Hashemian AH, Mohammadi M, Bohlouli Oskoii S, Meskini H, Mohammadi R, Almasi A. Study 

on the effect of boiling and freezing process on nitrate and nitrite levels in abundant consumed 

vegetables. Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology 2013; 8(3): 209-215. [Persian] 

 یاحتمدا   یامددهای پ یو برخ یارتباط عفونت ادرار یرسبری. کرم   یتاآز ی،حسن یستهشا ،امیر حسین هاشمیان یلی،مژگان خل ی،لهام رحمانا (20

در عل وم   ینیب ال  یق ات تحق یپژوهش یفصلنامه علم .1390شهر کرمانشاه در سال  یدرمان یآن در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشت

 .31-38، صفحات (91)سال اول، شماره چهارم، زمستان   یراپزشکیپ
21) Mehran Babanejad, Farid Najafi, Amir Hossien Hashemian, Hamed Bahramian, Eskandar Gholami Parizad, 

Ali Delpisheh , Khirollah Asadollahi. The association between life style and impaired fasting glucose in 

people referred to health care settings in Ilam, 2012. Journal of Clinical Research in Paramedical Sciences 

2013; 2(1): 17-28. [Persian] 

های چند متغیره  مدلهای همبستگی عملی تحت  ماتريس  مقايسه. ، علیرضا افشاری صفوی، منصور رضایی، زهرا بدیعیامیر حسین هاشمیان (22

، 107, ش ماره  21، دوره  1392دانش ور پزش کی   . قلب و کبدد بیمداران تامسدمی    *MRIT2های تکراری: کاربردی روی  همبسته با اندازه

 23-30صفحات 

پیامددهای احتمدا ی   بررسی ارتباط عفونت ادراری و برخی . آزیتا کرم ی  ،شایسته حسنی ،امیر حسین هاشمیان ،الهام رحمانی, مژگان خلیلی (23

 مجل ه تحقیق ات ب الینی در عل وم پیراپزش کی      .1390آن در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شدهر کرمانشداه در سدال    

 .31-38سال اول، شماره چهارم(، صفحات 1391

های گله استان کرمانشداه   ريوزيس در س بررسی ديروفیال. ، سحر غفاری خلی ق امیرحسین هاشمیاناحسان صادقی،  ،سمیه بهلولی اسکویی (24

 47-54، صفحات  1, شماره 5، دوره  1392مجله تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی . 1390در سال

. امیدر حسدین هاشدمیان    ،ژاله دین اری  ،عاطفه نصیر کنستانی ،محمد عرفان زارع ،حبیب قناتی ،حمیدرضا عمرانی ،نصراله سهرابی ،داریوش رئیسی (25

ژيم درمانی آنتی تیموسیت گلوبو ین و متیل پردنیزو ون به عنوان درمان او یه در بیماران پیوند کلیه مراجعده کنندده بده    مقايسه دو ر

 9-16،صفحات 1392مجله تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی، سال دوم، شماره اول، بهار . بیمارستان امام رضا )ع( کرمانشاه

تعیدین عوامدل مدوبر بدر     . صفوی، منصور رضایی، مهرداد پاینده، محمدرضا گلپایگانی، شیرین فالح پاکدل، علیرضا افشاری امیر حسین هاشمیان (26

، 23مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران جلد . اضافه بار آهن قلب و کبد در بیماران تامسمی ماژور با بهره از معادمت برآوردگر تعمیم يافته

 183-189و اسفند صفحات  110شماره 

. بررسی تابیر برنامه آموزشی بر رفتارهای پیشگیرانه از بیماری تب ما دت . امیر حسین هاشمیان،  حمید رضا خانیان، فرخنده امین شکروی (27

 .22-15(:3)1 ;1392سالمت ایران. پاییز  فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء

رفت تحصیلی با وضعیت تغذيده ای و رشدد    ارتباط پیش. امیر حسین هاشمیانیحیی پاسدار، جمیدرضا مظفری، میترا دربندی، پریسا نی ازی،   (28

 550-541( :4) 15 ; 1393. کومش . 1390دانش آموزان ابتدايی حاشیه شهر کرمانشاه سال 

سا ه پیوند کلیه و تعیین عوامل  5تحلیل بقای . هروز بیرانوند، منصور رضایی، امین روشنی شیخ آباد، عبدالرسول بردی ده ، بامیرحسین هاشمیان (29

 . 550-557( : 283)32: 1393مجله دانشکده پزشکی اصفهان . مؤبر بر آن

تابیر مالس بر میزان حذف فنل توسد    .گلستانی ف ر ، حافظ امیرحسین هاشمیانعبداله درگاهی، علی الماسی، محمد سلطانیان، پریسا زارعی،  (30

 .2-12: 4؛ 1393، پژوهشی آب و فاضالب-فصلنامه علمی .رآکتورهای بی هوازی در مقیاس آزمايشگاهی

 برنامده  آموزش . تابیررش یدی  اشرف علی, سعیدی مژگان, حیدرپور بهزاد, هاشمیان حسین امیر, میری جواد, اشتریان حسین, پور نادری ارسالن (31

مجل ه تحقیق ات ب الینی در عل وم     . کرونر عروق کنارگذر پیوند جراحی عمل تحت بیماران خودکارآمدی بر مزمن بیماری های خودمديريتی

 .271-278صفحات  ،1393، 4، شماره 3 دورهپیراپزشکی، 

. میترا محمدی، مق داد پیرص احب   بهلولی اسکویی، ، سپیده سلطانیان، سمیه*هاشمیانحسین امیر  احسان صادقی، کیومرث دانشور، محمد سلطانیان، (32

-100( :6) 11 ;1393س المت ک ار ای ران.    . بررسی میزان نیتریت و نیترات در فرآورده های گوشتی سوسیس و کالباس عرضه شده در شهر کرمانش اه 

94. 

ررسی کارايی روش فنتون/او تراسونیک در حذف رند   ب. علیرضا موسوی ،امیرحسین هاشمیان ،محمد سلطانیان ،یونس یوسفی ،علی الماسی (33

 .11-21( : 4)26 ;1394، پژوهشی آب و فاضالب-فصلنامه علمی. های آبی از محلول 2راکتیوقرمز 

 اضدطر   بر اسطوخودوس اسانس درمانی رايحه تابیر بررسیسیفی.  فرح, هاشمیان امیرحسین, دارابی فاطمه, اشتریان حسین, مرادی خلیل (34

-1394 زمس تان ، 4(4)مجله تحقیقات بالینی در علوم پیراپزش کی،  ويژه.  مراقبتهای بخش در بستری قلبی ايسکمیک بیماران حیاتی عاليم و

 .301-310صفحات 

های  جن فعدال بدا    ابربخشی سیستم-مقايسه هزينه.  مرضیه نادری، امیر حسین هاشمیان دل انگیزان،سهراب عبداله درگاهی، علی الماسی،  (35

 .44-53: 27(2؛ )1395 مجله آب و فاضالب. های طبیعی تصفیه فاضال  در استان کرمانشاه سیستم

http://journal.ihepsa.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86+%D8%B4%DA%A9%D8%B1%D9%88%DB%8C
http://journal.ihepsa.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86+%D8%B4%DA%A9%D8%B1%D9%88%DB%8C
http://journal.ihepsa.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=+%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://journal.ihepsa.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://ioh.iums.ac.ir/files/site1/user_files_e9487e/ehsan_vet59-A-10-1397-1-608a5b0.doc
http://ioh.iums.ac.ir/files/site1/user_files_e9487e/ehsan_vet59-A-10-1397-1-608a5b0.doc
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عضدالنی در سدیمبانان   -خطر اختالمت اسکلتیارزيابی ، اسیل یزدی ان.  امیر حسین هاشمیانفر، محمد رنجبریان، مهناز صارمی، علی سعادت (36

: 15(7؛ )1395 مجله دانشگاه علوم پزشکی رفس نجان . 1393در سال  REBA شرکت توزيع نیروی برق استان کرمانشاه با استفاده از روش

606-593. 

با رايانه در کارمندان بانک های ملدت شدهر   اختالمت بینايی ناشی از کار . نادیا چابکسوار، امیرحسین هاشمیان ،محمود باباویسی، اکبر برزگر (37

 .356-362، 5(4) ،1395 مجله تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی،. (1391کرمانشاه )

ر پايدداری  دعمدومی   هدای کنترل حرکتی مهدره هدا و تمرين   هایمقايسه تمرين. *امیر حسین هاشمیانمحمد باقر شمسی، مرتضی صائب،  (38

 .306-315( :4) 18 ;1396فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی. .  گنی در بیماران کمردرد مزمن غیراختصاصی -استقامتی ناحیه کمری

عوامل جمعیتی و اجتماعی مرتب  با تاخیر در درمان او ین عاليم روان . میر حسین هاشمیانا معصومه حیدریان، حسن احدی، جالل شاکری، (39

 (چاپزير ). مجله تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی. 1394در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان فارابی کرمانشاه  پريشی
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Kermanshah high schools (2014). World Appl. Sci. J. 2015; 12 (4): 378-382. 

48) Amir Hossein Hashemian, Soudabeh Eskandari, Mansour Rezaie, Alireza Ray, Sirus Norouzi. Analysis of 

the survival of patients with cardiac conditions after angioplasty operation and factors affecting it. Der 

Pharmacia Lettre, 2016, 8(1): 377-386. 

49) Javad Miri, Arsalan Naderipour, Hosain Ashtarian, Amirhosain Hashemian. The Effect of Chronic Disease 

Self-Management Program on Health Status of Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Graft 
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50) Mansour Rezaei, Azam Jahangiri Mehr, Amir Hossein Hashemian, Beheshteh Olang .Predicting factors of 

neonate birth weight .Der Pharmacia Lettre, 2016, 8(1): 457-463. 

51) Fatemeh Amiri, Maryam Pourkaveh, Abbas Haghparast, Amir hossein Hashemian. Magnetic Resonance 

Imaging of Central Nervous System and Paranasal Sinuses in Multiple Sclerosis Patients: Findings from 

a Survey of Clinical Records in Kermanshah Province. International Journal of Hospital Research, 2015; 

4(3): 119-122. 

52) Fatemeh Merati Fashi, Behnam Khaledi-Paveh, Rostam Jalali, Amir Hossein Hashemian. Relationship 
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2017; 9(1): 2-34. 

53) Mohammad Sasanipour, Saeedeh Shahbazin, Amir Hossein Hashemian. Analysis of potentials to increase 
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Health Research 2016, 5(3): 220-231. 

54) Hamidreza Omrani, Seyed Muhammad Kazem Sadeghi, Dariush Raeisi, Amirhosein Hashemian. The effect of 

allopurinol treatment regimen on serum uric acid and arterial blood pressure in hemodialysis patients. J 

Kermanshah Univ Med Sci 2016, 20(2): 56-61. 

55) Mansour Rezaei, Aazm Jahangirimehr, Mehrdad Karimi, Amir Hossien Hashemian, Bahman Mehraban. 

Modeling birth weight neonates and associated factors. J Res Med Sci 2017; 22:60 

56) A.H. Hashemian, M. Garshasbi, M.A. Pourhoseingholi, and S. Eskandari. A comparative study of COX 
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58) A.H. Hashemian, F. Najafi, T.Ahmadi Jouybary, and Z. Moradi Nazar/ Trend of Suicide in 
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 و خارجی ی داخلیلیست مقاالت ارائه شده درسمینارها
 

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

 .98ص  - 1378بیماریهاى عفونى وگرمسیرى ایران 

 .حسمین  امیمر هاشممیان  اله، الماسى على، عزیزى على، علیخانى افشاین، سایابانى يریاا،     ، منصورى فیضمسعود پور ناصرى ،محمود فخرى (2

اولاین   –خالصاه مقااالت   . 1378بررسى وضعیت کم خونى در جمعیت تحت پوشش عرصه آموزش پزشکى جامعه نگرکرمانشاه طاى ساال   

 .39ص  -1379کنگره بهداشت عمومى وطب پیشگیرى 

 .1377تصادفات خیابانى شاهر کرمانشااه درساال     توزیع فراوانی. منش حجت اله، کرانى منوچهر رحیم ،حسین امیر هاشمیان، الماسى على (3

 .48ص  -1379اولین کنگره بهداشت عمومى وطب پیشگیرى  –خالصه مقاالت 

نگااهى باه فعالیات    . حسمین  امیرهاشمیان اله، الماسى على، علیخانى افشین، سیابانى يریاا،   ، منصورى فیضپور مسعود ناصرىعزیزى على،  (4

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

 .235ص  -1379

وضاعیت  بررساى    .حسمین  امیمر هاشمیان اله، الماسى على، عزیزى على، علیخانى افشین، سیابانى يریا،  ، منصورى فیضپور مسعود ناصرى (5

دومین کنگره ملاى   –خالصه مقاالت . 1378سالمت وبیمارى سالمندان درجمعیت تحت پوشش عرصه آموزش پزشکى جامعه نگرکرمانشاه 

 .113ص  -1380بهداشت عمومى وطب پیشگیرى 

ساى وضاعى   ربر .ینحسم  امیمر هاشممیان  اله، الماسى على، عزیزى على، علیخانى افشین، سیابانى يریاا،   ، منصورى فیضپور مسعود ناصرى (6

. 1378سالمندان تحت پوشش عرصه آموزش پزشکى جامعه نگرکرمانشااه   در ادرار قندخون ناشتا،کلسترول،فاکتورهاى هماتولوژیک وآنالیز

 .118 -119ص 1380دومین کنگره ملى بهداشت عمومى وطب پیشگیرى  –خالصه مقاالت 

کارگاههااى تحات پوشاش ساازمان تاامین       حوادث کارى درشااللین صانایع و  بررسى . حسین امیرهاشمیان ، الماسى على، قنبرى مسعود (7

دوماین کنگاره ملاى بهداشات عماومى وطاب پیشاگیرى         –خالصه مقاالت . 1375-1377اجتماعى درشهرستان اسالم آبادلرب طى سالهاى 

 .264ص  -1380

. ، فخارى محماود  حسمین  امیمر هاشممیان  بانى يریاا،  اله، الماسى على، عزیزى على، علیخانى افشین، سیا ، منصورى فیضپور مسعود ناصرى (8

باالترجمعیت تحت پوشاش عرصاه آماوزش پزشاکى جامعاه نگرکرمانشااه        سال و 45بررسى توزیع فراوانى رفلکس نورى لیرطبیعى درافراد 

 .274ص  -1380دومین کنگره ملى بهداشت عمومى وطب پیشگیرى  –خالصه مقاالت  . 1378

بررسى حوادث کارى درشااللین صانایع وکارگاههااى تحات پوشاش ساازمان تاامین        . حسین امیرهاشمیان ، الماسى على، مسعود قنبرى  (9

 .1380توسعه  خالصه مقاالت سمینار سراسرى بهداشت و -یافته . 1375اجتماعى درشهرستان کرمانشاه در سال 

مقایسه دو روش گسترش مستقیم و کشت در محیط دیاموند برای تشخیص . حمزوی یزدان، آمالئی خاور، میکائیلی علی، هاشمیان امیرحسین (11

کنگره آزمایشگاههای پزشکی  .1382مرکز بهداشتی درمانی شهر کرمانشاه در سال  5تریکومونیازیس واژینال در خانم های مراجعه کننده به 

 ، تهران مرکز همایش های رازی 1383خرداد  26-28)گذشته ، حال ، آینده ( 

11) Tatari F, Delbakhteh AB, Hashemian AH. 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. 

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

with psychotic depression. The 3
rd

 Congress of Psychopharmacologic, 2004, Isfahan. 

نفوذژنی سارطان درحااملین    برآورد. درضاپور پروین، مشکانی محمّ نژاد انوشیروان، مهدی زاده ابراهیم، کاظم ، حاجیینحس یرامهاشمیان  (13

 1387. دهمین 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 ، حاجیینحس یرامهاشمیان  (14

 .1387باخطررقابتی درمطالعة همگروهی فامیلی. نهمین کنفرانس آمار ایران، اصفهان  ینفوذ ژنبرآورد 
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. بررسای میازان آگااهی، نگارش و عملکارد دانشاجویان پرساتاری دانشاکده         حسین هاشمیانرامیبدریه کرمی، زیبا محمدی، بیژن صبور،  (15

 19لغایت  17ی بیمارستانی، ها عفونت. همایش سراسری 1388-89سال ر ی بیمارستانی دها عفونتمورد کنترل ر پرستاری مامایی کرمانشاه د

 ، دانشکده پیراپزشکی کرمانشاه.1389آبان ماه 

ر ی سفالی در افات انتقاال تاراز فشاار صاوت د     ها وارهید، محمد مهدی سرمدی. نقش حسین هاشمیانرامیحاجیعلی یارتیره، علی الماسی،  (16

 .، کرمانشاه1389اسفندماه  10-12اماکن. دومین همایش ملی استاندارد، توسعه و سالمت، راستای استاندارد سازی ر واحدهای مسکونی د

ی پرتونگااری تشخیصای   هاا  در بخاش . بررسی رعایت اساتانداردها  حسین هاشمیانرامیفاطمه امیری، زینب هرمزی مقدم، وهاب دهلقی،  (17

 .، کرمانشاه1389اسفندماه  10-12د، توسعه و سالمت، . دومین همایش ملی استاندار1389ی دانشگاه علوم در سال ها مارستانیب

، وحید امیاری، زهاره زهتااب نجفای. بررسای میازان آگااهی دانشاجویان در ماورد          حسین هاشمیانرامیکتایون اسمعیلی، مریم پشاآبادی،  (18

همایش کشوری ارتقای سالمت ت کتابچه خالصه مقاال. 1390در سال  ها آنو رابطه آن با میزان پوشش واکسیناسیون  Bپیشگیری از هپاتیت 

 .48ص  ،، کرمانشاه1390تیرماه  20-22جوانان، 

الگوهای مقابله باا اساترس در معتاادان خاود معارم باه مرکاز         ای یسهمقابررسی  .، نظریهاشمیان امیرحسینعبدلی،  تاتاری، نسرین فائزه (19

 .1390. سال 89-88آموزشی درمانی فارابی با افراد سالم 

 ،هاشمیان ینحسیرام ،محمد رسول توحیدنیا ،داریوش افشاری ،طوبی نیریزی ،ستاره علیخانی ،سمیه عبدی، نازنین فرشچیان، فاطمه امیری (21

 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 ، دانشگاه1390 ماه آبان 25-26، اس.ام المللی بین کنگره هشتمین

بررسی میزان آگاهی نگرش و عملکرد زنان شاالل دانشاکده پرساتاری و ماماایی      .مریم اسالم پناه ،هاشمیان ینحسیرام، مصطفی جعفری (21

 .1390. سال 1390پیراپزشکی و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در زمینه پیشگیری از کم خونی فقر آهن در سال 

تصاویربرداری   یهاا  روشبررسی میزان آگااهی دانشاجویان پزشاکی از     .هاشمیان ینحسیرام، محمد رسول توحیدنیامقدم،  هرمزی زینب (22

. 117، صفحه 1390اولین همایش سالیانه، اسفند  کتابچه خالصه مقاالت. 1389کرمانشاه در سال علوم پزشکی  پزشکی و حفاظت در دانشگاه

 )پوستر(.

بررسای میازان ساالمت روانای زناان زایماان کارده بساتری در         . حسمین هاشممیان  رامیمریم پشااآبادی، ماریم عمیقای، محماود رحمتای،       (23

دانشاگاه علاوم    .چهاارمین سامینار سراساری پرساتار ماماا و پاژوهش      . 1390وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در ساال   های یمارستانب

 .1390آذر  24و  23گرگان . پزشکی گلستان

ماوير بار    . بررسی میزان انواع خشونت خاانگی و عوامال  مریم عمیقی، امیرحسین هاشمیان، يریا مهدوی، کتایون اسمعیلیمریم پشاآبادی،  (24

 )سخنرانی(..37، صفحه 1390اولین همایش سالیانه، اسفند  کتابچه خالصه مقاالت. 1390آن در زنان زایمان کرده کرمانشاه در سال 

، فریبرز بهره مند، فرید نجفی. بررسی آماری نتایج امیرحسین هاشمیانگیز جمشیدپور، پروین نوخاصی، نیلوفر حیدری، علی قنبری، مهران (25

 –کتابچاه خالصاه مقااالت هماایش کشاوری      (. 1379-1389ساال)  10سااله اساتان کرمانشااه باه مادت       8-10پایش ادرار در دانش آموزان 

 .13، کرمانشاه. صفحه 1391مهرماه  26-27دانشجویی بهداشت، تالش امروز، نیاز آینده. 

بررسای ارتبااب باین ساطوح     ، شهریار صیدی، لیدا همتی، زهرا عطافر. امیرحسین هاشمیانیه خاموطیان، فرید نجفی، محمد سلطانیان، راض (26

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

 .37صفحه  ، کرمانشاه.1391مهرماه  26-27نیاز آینده.  دانشجویی بهداشت، تالش امروز، –کشوری 

 در شاغلی  استرس شیوع میزان کریمی. مقایسه ستار مصطفایی، لیلی رضایی، مجید ،هاشمیان امیرحسین یارمحمدی، حامد ضیائی، منصور (27

 4-6. کاار  ایمنای  و بهداشات  هماایش  سراسری . هشتمین1391 سال در کرمانشاه شهر پزشکی اورژانس پرسنل و نشانی آتش عملیاتی پرسنل

 .1392 اردیبهشت

 باا  چشامی  خساتگی  ارتبااب  بررسای . نظری زینب ،هاشمیان امیرحسین برزگرشنگل، اکبر مرادی، میثم یارمحمدی، حامد ضیائی، منصور (28

 و بهداشات  سراساری  هماایش  . هشاتمین 1391 سال در کرمانشاه پزشکی علوم دانشگاه کامپیوتری کاربران دموگرافیکی و شغلی های ویژگی

 .1392 اردیبهشت 4-6. دانشگاه علوم پزشکی مازندران .کار ایمنی
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 علاوم  دانشاگاه  هاای  رایاناه  اطارام  مغناطیسای  میدان ضیایی. ارزیابی منصور ،هاشمیان امیرحسین درآبی، یاری سجاد شنگل، برزگر اکبر (29

 .دانشگاه علوم پزشکی مازنادران  .کار ایمنی و بهداشت سراسری همایش . هشتمین (1390) کاربران سالمت با آن ارتباب و کرمانشاه پزشکی

 .1392 اردیبهشت 6-4

شیوع اختالالت بینایی ناشی از کار با رایانه  .، نادیا چابکسوار، حامد یارمحمدیامیرحسین هاشمیان، محمود باباویسی،  شنگلاکبر برزگر  (31

بهداشتی. دانشگاه علاوم پزشاکی شاهید    علوم تازه های دانشجویی هفتمین همایش (. 1391در کارکنان بانک های ملت سطح شهر کرمانشاه )

 .1392اردیبهشت  18بهشتی. 

بررسای میازان شایوع    علای آوخ.   مارادی،  میثم، اکرم السادات ناصرالدین پورگویا، هاشمیان امیرحسین یارمحمدی، حامد ضیائی، منصور (31

تاازه  دانشاجویی  هفتماین هماایش   . 1391نشانان شهر کرمانشاه در سالدموگرافیکی در آتشهای شغلی و استرس شغلی و رابطه آن با ویژگی

 .1392اردیبهشت  18بهداشتی. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. علوم های 
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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
 

 .1381 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 (2

تعمیم یافته به منظور تعیین عوامل ماوير بار    بررسی مقایسه ای ماتریس های همبستگی عملی در برآورد پارامترها به روش معادالت برآوردگر (3

 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   (4

 آنژیوپالستی

 

 

 

 

 


