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فرم اطالعات سوابق آموزشي ،پژوهشي و تجارب حرفه اي
آخرین تاریخ بروز رسانی4838/8/5 :

الف) اطالعات شخصی :


دانشگاه محل خدمت

علوم پزشکی سبزوار



موقعیت دانشگاهی

عضو هیئت علمی ،مدیر توسعه فن آوری و مراکز تحقیقاتی



محل تولد

سبزوار



تاریخ تولد

1331/2/3



وضعیت تاهل

متاهل



تعداد فرزند

دو فرزند دختر



آدرس



تلفن تماس

97512231750



پست الکترونیک

akrami.rahim@gmail.com

سبزوار ،ساختمان شماره  1دانشگاه علوم پزشکی ،معاونت تحقیقات
و فناوری

ب) مدارج دانشگاهی:


کاردانی بهداشت عمومی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ،تیر ماه 4831



کارشناسی بهداشت عمومی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،بهمن ماه 4836



کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی  ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،شهریور ماه
4834

سوابق تحصیلی و کاری رحیم اکرمی
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ت) سابقه ي فعاليتهاي آموزشی:
 .1تدريس دروس دانشگاهی

رديف

1

تدريس نظري
(نام دروس)

تدريس
عملی

مجموع واحد

مقطع تدريس

(نام دروس)

بهداشت عمومی (اصول

4

دکترای حرفه ای

2

اصول اپیدمیولوژی

2

کارشناسی

3

اصول اپیدمیولوژی

2

کارشناسی

5

آمار حیاتی

4

کاردانی

4

کاردانی

اپیدمیولوژی)

6
7
8

آمار حیاتی
اصول و کلیات خدمات
بهداشتی
جمعیت و تنظیم خانواده
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 .2برگزاري و تدريس کارگاه ها :



تدریس  2کارگاه روش تحقیق ویژه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،
سال 4834



تدریس  2کارگاه پیشرفته روش تحقیق ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری سبزوار
 ،سال 4834



تدریس  42ساعت کارگاه مقدماتی روش تحقیق همراه با  42ساعت کار عملی ویژه کارمندان
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،سال 4834



تدریس  6ساعت روش های آماری در علوم پزشکی ،دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی
سبزوار ،سال 4834



تدریس  2کارگاه مقدماتی و پیشرفته تجزیه و تحلیل داده های آماری با نرم افزار STATA
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،سال 4834



تدریس  4کارگاه ( Scientific Writingمقاله نویسی) دانشجویان دانشگاه علوم
پزشکی سبزوار ،سال 4832

ه) سابقه ي فعاليتهاي پژوهشی:
 . 1مقاالت و ارائه ها:
 .1عنوان مقالهHigher incidence of premenopausal breast cancer in less developed :
?countries; myth or truth
 .2عنوان مقالهObesity Should not Prevent from Tram Flap Breast Reconstruction in :
Developing Countries
 .3عنوان مقالهDeterminant of effective factors in SMS advertising for public donation at :
the Cancer institute of Iran
 .4عنوان مقالهRisk factors of breast cancer according to expression of tumor markers " :
" in Iranian women: a multi-center case only study
 .5عنوان مقاله" :بررسی دیدگاه کارشناسان ترک اعتیاد و معتادان خود معرف مراجعه کننده به مراکز ترک
اعتیاد خرم آباد در سال  1331در مورد عوامل مرتبط با عود اعتیاد"
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 .6عنوان مقاله " :ارزیابی میزان انس با قرآن ،کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در کارمندان دانشگاه
علوم پزشکی سبزوار "
کسب رتبه اول در جشنواره قرآنی سراسر کشور در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
 .7عنوان مقاله " :اثر مهارکنندگی عصاره گیاه گون ( )Astragalusبر روی سلول های سرطانی بافت
سرویکس "
 .3عنوان مقاله :ارزیابی عملکرد آموزش به بیمار در بیمارستان های شهر سبزوار در سه حیطه زمانی (پذیرش،
حین بستری ،ترخیص) از دیدگاه بیماران و پرستاران در سال 1312

 .2سخنرانی ها :

1. “Higher risk of breast cancer risk in developing countries: A
“ Misunderstanding
)(Lecture in Tehran Cancer Congress
 .2بررسی تاثیر تجسم هدایت شده بر فشار خون بیماران تحت آنژیوگرافی عروق کرونر
سیزدهمین سمینار ملی دانش و تندرستی ،آذر ماه 4832

ث) تجارب حرفه اي:
 .1موقعيتهاي شغلی و حرفهاي



عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،از نیمسال دوم سال تحصیلی  4832تا کنون



مدیر توسعه فناوری و مراکز تحقیقاتی ،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار از آذر سال  4832تاکنون



عضو و دبیر شورای فناوری ،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار از فروردین سال  4838تاکنون



عضو و دبیر شورای " پژوهش در نطام سالمت " ،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار از فروردین سال
 4838تاکنون
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عضو انجمن اپیدمیولوژیست های ایران از تیر ماه سال  4831تا کنون



عضو کانون استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی تهران از مهر  4833تاکنون



عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سالمندان ،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار از آذر سال 4832



داور مرجع و تخصصی مجله علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار از دی ماه سال
 4831تاکنون



داور مرجع و تخصصی مجله بیهق ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی سبزوار از
اریبهشت سال 4834تا کنون



مدرس حق التدریس دانشگاه آزاد اسالمی سبزوار (مدعو) ،از نیمسال اول تحصیلی  4834تا
کنون

 .2کسب رتبه هاي برتر (علمی ،فرهنگی ،ورزشی) :



رتبه اول مقاله قرانی در جشنواره قرانی دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور در سال 4832



رتبه یک آزمون کشوری ورودی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی با سهمیه آزاد ،مهر 4833



مدال طال کشوری مسابقات فوتبال دانشگاه ها ی علوم پزشکی سراسر کشور در سال 4831



مدال برنز کشوری مسابقات فوتبال دانشگاه ها ی علوم پزشکی سراسر کشور در سال 4836

 .3مهارت زبان :


فارسی



زبان انگلیسی ( دارای مدرک  MCHEاز وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری )
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ترکی (زبان مادری)

 .4شرکت در کارگاهها و دوره هاي آموزشی :
1-“Life expectancy : concepts, measurements, global trends, and implication for
future ” shiraz, Iran on 5-6th July 2010

" -2کارگاه دو روزه آشنایی و کار با نرم افزار  " STATAنگارش علمی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم
پزشکی کرمان ،بهمن ماه 1311
" -8کارگاه آموزشی مطالعات مروری و ساختارمند" انتشارات و علم سنجی ،دانشگاه علوم پزشکی
تهران ،دی ماه 1310
" -1کارگاه یکروزه کاربرد  Excelدر اپیدمیولوژی " دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران،
بهمن ماه 1310
 " -5کارگاه دو روزه آشنایی و کار با نرم افزار  " Rدانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران،
سال 9831
" -6کارگاه آموزشی پزشکی مبتنی بر شواهد" انتشارات و علم سنجی  ،دانشگاه علوم پزشکی تهران،
آذرماه 1310
" -1کارگاه آموزشی ثبت سرطان جمعیتی " مرکز تحقیقات سرطان ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،آذر ماه
سال 1309
 " -3کارگاه بین المللی سرطان سرویکس" مرکز تحقیقات سرطان ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،آذر ماه
سال 1301
 " -3اولین دوره تابستانی طراحی و آنالیز مطالعات مورد – شاهدی دوره پیشرفته" دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران ،شهریور  1301به مدت  31ساعت.
 " -41کارگاه مدیکال ژورنالیسم" دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،خرداد ماه سال 1303
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