
 

 نمونه فرم كارنامه به فارسي

 كارنامه سوابق آموزشي، پژوهشي و اجرايي

 اطالعات شخصي 

 :كارنامهتاريخ تكميل 

 اکرم :نام

 شهری بختیاری نام خانوادگي:

 دکترای تخصصي درجه علمي:

 31/6/1368تاریخ تولد:

 گناباد: محل تولد 

 گناباد محل سکونت:

 bakhtiary_86@yahoo.comآدرس پست الکترونیکي: 

 

 سوابق تحصيلي 

 الف( تحصيالت عاليه

گرایش رشته  رشته تحصیلي 

 تحصیلي

شهر محل  دانشگاه محل تحصیل درجه علمي

 تحصیل

کشور محل 

 تحصیل

تاریخ فراغت 

 از تحصیل

 پزشکي
 

 1393 ایران بیرجند بیرجنددانشگاه علوم پزشکي  دکترای حرفه ای عمومي

 دکترای تخصصي
 

 1399 ایران مشهد علوم پزشکي مشهد دانشگاه تخصص طب داخلي

 هاي نوشته شده در دوران تحصيل نامه ب( پايان

 نام استاد یا اساتید راهنما مقطع تحصیلي نامه عنوان پایان

تعیین شیوع سندرم روده تحریک پذیر در دانش آموزان دوره متوسطه و 

 91-90راهنمایي شهر بیرجند در سال تحصیلي 

 دکتر حمید رضا رضایيآقای  دکترای حرفه ای

آلفا در بیماران سلیاک با و   TNFو 6و  1بررسي سطح اینترلوکین 

 سال 50بدون کاهش دانسیته استخواني در سن زیر 

 خانم دکتر آزیتا گنجي تخصص

 

 اي هاي شغلي و حرفه  موقعيت 

 الف( سابقه ارائه خدمات آموزشي

نوع  مقطع تحصیلي مؤسسه محل تدریس

 فعالیت

تعداد  عنوان درس  *نوع درس

 دانشجویان

کل ساعات 

 تدریس شده

سال 

 تدریس

 156 بیماری های داخلي بالیني تدریس استاژری دانشکده پزشکي گناباد
1391 

1401-1399 

1399-1401 140 بیماری های داخلي بالیني تدریس اینترني دانشکده پزشکي گناباد  

مقدمات بیماری های غدد  وریتئ تدریس فیزیوپاتولوژی دانشکده پزشکي گناباد

متابولیسم، خون، تنفس، 

 کلیه

 کارآموزی شرح حال و معاینه

110 465 1401-1399  



 

دانشکده مامایي دانشگاه 

 آزاد گناباد

بیماری های کلیه و سیستم  تئوری تدریس کارشناسي

 ادراری

40 2 1401 

 های بالیني و مواردی از این قبیل است. ، آموزش در عرصه، آموزش* منظور از نوع درس، دروس تئوری، دروس عملي، تدریس در اتاق عمل

 

 اي )مشاوره، همكاري و غيره( ب( سابقه ارائه خدمات حرفه

خ ارائه یتار مرکز یا سازمان دریافت کننده خدمات ای نوع خدمت حرفه

 خدمات

   

   

 هاي اجرايي )مرتبط با آموزش و تحقيقات( ها و پست  ج( سابقه موقعيت

 تاریخ نام، رتبه علمي و رشته تحصیلي مسئول مافوق مکان فعالیت نوع وظایف محوله سمت

 لغایت از

معاون آموزشي پژوهشي 

بیمارستان عالمه بهلول 

 گنابادی

بیمارستان  معاون

 عالمه بهلول 

 21/2/1401از  ریاست بیمارستان

     

 موزش و تحقيقات(هاي اجرايي )غيرمرتبط با آ د( سابقه فعاليت و پست

 تاریخ مافوق مکان فعالیت وظیفه عنوان سمت

نظام پزشکي  دادیار دادیار نظام پزشکي

 گناباد

ریاست نظام 

 پزشکي

1400-1401 

     
 

 بورس تحصيلي، جوايز، تقديرها تشويق ، 

 تاریخ دریافت مقام اعطاکننده محل دریافت علت دریافت عنوان

بیمارستان عالمه  انتعالي آموزش بیمار تقدیر نامه

 بهلول گنابادی

رئیس 

 بیمارستان

23/3/1401 

تحقیق اهداف آموزشي  تقدیر نامه

 پژوهشي

بیمارستان عالمه 

 بهلول گنابادی

رئیس 

 بیمارستان

27/6/1400 

     

 

 ها و مجامع علمي عضويت در انجمن 

 مدت عضویت محل فعالیت مجمع نوع همکاری و سمت نام مجمع

 لغایت از

     

     

 

 ها و شوراها عضويت در كميته 

 مدت فعالیت مکان یا سازمان مربوطهی نوع همکاری با کمیته یا شورا نام کمیته یا شورا



 

 لغایت از پژوهشي 

دبير علمي و پژوهشي كميته  كميته آموزش به بيمار بيمارستان
 بيمارستان آموزش به بيمار

بيمارستان عالمه بهلول 
 گنابادی 

1401/4/3 

دبير علمي و پژوهشي كميته آموزش به 
 بيمارستان بيمار

 

دبير علمي و پژوهشي كميته 
 بيمارستان آموزش به بيمار

بيمارستان عالمه بهلول 
 گنابادی

1401/3/28 

عضو كميته ارتقاء راهبردی خدمات 
 اورژانس

عضو كميته ارتقاء راهبردی 
 خدمات اورژانس

بيمارستان عالمه بهلول 
 یگناباد

1401/3/28 

عضو كميته اخالق پزشكي و رفتار حرفه 
 ای

عضو كميته اخالق پزشكي و 
 رفتار حرفه ای

بيمارستان عالمه بهلول 
 گنابادی

1401/3/28 

عضو كميته اقتصاد درمان،دارو وتجهيزات 
 پزشكي

عضو كميته درمان ،دارو 
  وتجهيزات پزشكي

بيمارستان عالمه بهلول 
 گنابادی

1401/3/28 

بيمارستان عالمه بهلول  عضو كميته ترياژ بيمارستان  كميته ترياژ بيمارستان عضو 
 گنابادی

1401/3/28 

عضو كميته پايش وسنجش كيفيت 
 بيمارستان

عضو كميته پايش وسنجش 
  كيفيت

بيمارستان عالمه بهلول 
 گنابادی

1401/3/28 

رستان عالمه بهلول بيما  عضو كميته بهداشت محيط عضو كميته بهداشت محيط بيمارستان
 گنابادی

1401/3/28 

عضو واحد ارزشيابي مركز   اعضای واحد ارزشيابي مركز مطالعات 
مطالعات و توسعه آموزش علوم 

  پزشكي

بيمارستان عالمه بهلول 
 گنابادی

1401/3/2 

دانشكده  آموزشي شورای عضو عضو شورای آموزشي دانشكده پزشكي
 پزشكي

بيمارستان عالمه بهلول 
 بادیگنا

1401/2/25 

سرپرست معاونت آموزشي مركز آموزشي، 
 پژوهشي و درماني عالمه بهلول گنابادی

سرپرست معاونت آموزشي مركز 
آموزشي، پژوهشي و درماني 

 عالمه بهلول

بيمارستان عالمه بهلول 
 گنابادی

1401/2/21 

عضو كميته درمان ، دارو  كميته درمان ،دارو وتجهيزات پزشكي
  شكيوتجهيزات پز

بيمارستان عالمه بهلول 
 گنابادی

1401/3/30 

عضو كميته ترويج زايمان طبيعي وايمن 
 بيمارستان

عضو كميته ترويج زايمان 
 طبيعي وايمن

بيمارستان عالمه بهلول 
 گنابادی

1401/3/28 

بيمارستان عالمه بهلول  عضو كميته مرگ ومير  عضو كميته مرگ ومير وعوارض
 گنابادی

1401/3/30 

بيمارستان عالمه بهلول  كميته ترويج تغذيه باشير مادر  ميته ترويج تغذيه باشير مادرك 
 گنابادی

1401/3/30 



 

بيمارستان عالمه بهلول   عضو كميته حوادث وباليای عضو كميته حوادث وباليا
 گنابادی

1401/3/30 

عنوان معاون پژوهشي بيمارستان عالمه 
 بهلول

مركز آموزشي،  معاون پژوهشي 
پژوهشي و درماني عالمه بهلول 

   گنابادی

بيمارستان عالمه بهلول 
 گنابادی

1401/3/30 

عضو شورای پژوهشي بيمارستان عالمه 
 بهلول گنابادی

مركز  عضو شورای پژوهشي
آموزشي، پژوهشي و درماني 

 گنابادی  عالمه بهلول

بيمارستان عالمه بهلول 
 گنابادی

1401/3/30 

مديريت اطالعات سالمت  عضو كميته
 وفناوری اطالعات

عضو كميته مديريت اطالعات 
 سالمت وفناوری اطالعات

بيمارستان عالمه بهلول 
 گنابادی

1401/3/30 

عضو كميته حفاظت فني وبهداشت كار 
 بيمارستان

عضو كميته حفاظت فني 
  وبهداشت كار

بيمارستان عالمه بهلول 
 گنابادی

1401/3/30 

عضو كميته پيشگيری وكنترل  يری وكنترل عفونتعضو كميته پيشگ
  عفونت

بيمارستان عالمه بهلول 
 گنابادی

1401/3/30 

بيمارستان عالمه بهلول   عضو كميته طب انتقال خون  كميته طب انتقال خون
 گنابادی

1401/3/30 

 

 

 شده هاي تحقيقاتي تصويب پروژه 

 نوع فعالیت در طرح عنوان طرح

)مجری اصلي، 

ایي، مدیر اجر

همکار، مشاور و 

 غیره(

ساعات فعالیت 

 در طرح

مؤسسه محل 

 پژوهش

وضعیت 

 فعلي طرح

طول مدت 

 طرح

 عنوان روش به ،نیخود اظهاری آنال لوتیپا طرح

  یعضاهای آموزشي ا فعالیت يابیارز نینو 

 بیمارستان ر د ينیبال دیعلمي و اسات هیئت

 1401ماهه اول سال  6عالمه بهلول گنابادی در 

 

دانشگاه علوم  100 مجری اصلي

 پزشکي گناباد

در حال 

 اجرا

 ماهه 6

      

 
 

 هاي تحقيقاتي دريافت شده )گرنت( بودجه 

 مدت زمان سمت بودجه گرنت عنوان گرنت شماره گرنت دهنده بودجه منبع ارائه

      

      

 



 

 شده يا مشاوره شده هاي سرپرستي نامه پايان 

دوره  نامه عنوان پایان

صیلي ارائه تح

 نامه پایان

محل انجام 

 نامه پایان

سمت در 

 نامه پایان

 نامه تاریخ دفاع از پایان

     

     

 

 انديشي، بازآموزي و غيره )بدون ارائه مقاله( سخنراني در هم 

اندیشي،  عنوان هم عنوان سخنراني

 بازآموزی و غیره

اندیشي،  محل برگزاری هم

 بازآموزی و غیره

تاریخ 

 سخنراني

    

    

 

 هاي ويراستاري و همكاري با هيأت تحريريه مجالت علمي فعاليت 

نوع همکاری با  محل انتشار مجله نام مجله

 مجله

 مدت همکاری

 لغایت از

    

    

 

 هاي مختلف )آموزشي، پژوهشي و اجرايي( شركت در دوره 

 تاریخ برگزاری محل برگزاری دوره)سطح( نوع  نام دوره

    

    

    

 
 

 ها ها و كارگاه ها، بازآموزي انديشي شركت در هم 

 تاریخ برگزاری محل برگزاری طول مدت دوره اندیشي، بازآموزی، کارگاه و غیره نام هم

 مبانی و کاربرد طب فشاری در درمان بیماریهای شایع

 

کنفرانس علیم یک 
 روزه

 

دانشگاه علوم پزشکي 

 گناباد

1394/05/02 

 

 ربرد ماساژ بازتاب )رفلکسولوژی( در درمان بیماریهای شایعمبانی و کا
 کی یکنفرانس علم

 روزه
دانشگاه علوم پزشکي 

 گناباد
1394/05/30 

شیک ی  سمینار دو روزه اختالالت روانپ 
ناریسم دانشگاه علوم پزشکي  

 گناباد
1394/07/12 

 پویک استخوان )استئوپروز(
 کی یعلم کنفرانس

 روزه
ي دانشگاه علوم پزشک

 گناباد
1394/11/14 

 خون و انکولوژی اطفال
 کی یعلم کنفرانس

 روزه
دانشگاه علوم پزشکي 

 گناباد
1395/03/07 

ی و   با دستگاه دیالپ 
، آشنانی ی ی )یک(: اصول همودیالپ   1399/11/07 وبینار کی یعلم کنفرانس (ROآموزش دیالپ 



 

 روزه

ی در مسمومیت و  ،دیالپ  ی ی )دو(: ویزیت روتی  عوارض  آموزش دیالپ 
) ی  همودیالپ 

 کی یعلم کنفرانس

 روزه
 وبینار

1399/11/14 

ل عفونت، دیابت و مشکالت  ، کنپر
ر
یس عروق ی )سه: دسپر آموزش دیالپ 

ی( ی  رویح در بیماران همودیالپ 

 کی یعلم کنفرانس

 روزه
 وبینار

1399/11/21 

ی در اطفال( ی )پنج: دیالپ   آموزش دیالپ 
 کی یعلم کنفرانس

 روزه
 وبینار

1399/12/05 

ی الیآموزش د ی الید تی)چهار(: کفا پ  و عوارض  وند یپ ،دارو درمانی  ،پ 
ی الیهمود  (پ 

 کی یعلم کنفرانس

 روزه
 وبینار

1399/11/28 

    

 

 انتشارات 

 الف( كتب منتشرشده

نوع کار )ترجمه، تألیف،  عنوان کتاب همکار/ همکاران

 گردآوری، ویرایش(

شهر و کشور  ناشر

 محل نشر

 سال چاپ

      

      

 ب( مقاالت منتشرشده

 سال چاپ صفحه شماره جلد نام نشریه عنوان مقاله )گان( نویسنده

       

       

 ج( مقاالت ارائه شده در همايش، كنفرانس و غيره

عنوان همایش، کنفرانس  عنوان مقاله نویسنده)گان(

 و غیره

نحوه ارائه مقاله  محل برگزاری

 )سخنراني یا پوستر(

 ائهسال ار

 ینهایتوکیس يبررس اکرم بختیاری

و تومور 6و1 نینترلوکیا

 مارانیفاکتور در ب سینکروز

 يبا و بدون پوک الکیسل

 استخوان

Digestive Disease 

Week 2020 
Chicago  1399 پوستر 

در نفوذ  کیاثر دوز ژنت اکرم بختیاری

 کیدرافراد درجه  یماریب

 اکیسل مارانیب

کنگره بین المللی 
یهای گوارش بیمار

 و کبد

 1399 سخنراني تهران

و  يکینیمشخصات کل اکرم بختیاری

در چند  اکیسل یيایمیوشیب

 نسل مبتال

کنگره بین المللی 
بیماریهای گوارش 

 و کبد
 تهران

 1399 سخنراني

استخوان  يتراکم مواد معدن اکرم بختیاری

قبل از  ائسهیدر زنان 

 مارانیو مردان در ب يائسگی

 االنبزرگس اکیسل

نوزدهمین کنگره 
بیماری های 

 تهران گوارش و کبد ایران

 1398 پوستر

نوزدهمین کنگره ارتباط تراکم استخوان و  اکرم بختیاری
بیماری های 

 1398 پوستر تهران



 

در افراد مبتال  PTHسطح 

 اکیبه سل

گوارش و کبد در 
 ایران

 

 افزار، لوح فشرده و غيره د( اطالعات مربوط به نرم

 تاریخ انتشار نام همکاران افزار، لوح فشرده و غیره موارد استفاده نرم افزار تهیه شده عات یا نرمنوع اطال

    

    

 

 )ساير موارد )ضميمه كارنامه 

 

 اي اعالم عالئق حرفه 

 

 شناسند )معرفين( افرادي كه شما را مي 

 خانم دكتر آزيتا گنجي


