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 (CVکارنامه عملکرد)

 

 مشخصات فردی: -الف

   خاطره عنبری نام و نام خانوادگی:

                  از بروجرد    5511 متولد :                            نام پدر : محمد    

 فرزند 2متاهل و دارای                          4شماره شناسنامه:

 

 

 سوابق تحصیلی -ب

 م تجربینوع دیپلم :علو

رتبه اول بین کسب )  لرستاندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  از(5508دکترای پزشکی عمومی ) خذا

 (5530دانشجویان دانشگاه در امتحان جامع پره انترنی اسفند 

 ایران، تهران  (، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی5506گواهینامه و دانشنامه تخصصی پزشکی اجتماعی )· 

 5505از دانشگاه تهران در سال  MPHاخذ گواهینامه بهداشت اجتماعی -

                  85565655213( ، 8665) 4256051شماره تماس: · 

 8665 6288555و   ( 8665) 2220111فاکس:   

 dr.anbari@gmail.comالکترونیك: پست آدرس · 

 

 

 سوابق آموزشی: -ج

 و کاراموزی جهت دانشجویان پزشکی مقطع علوم پایه 1و بهداشت 5بهداشت-2بهداشت  -5تدریس واحدهای بهداشت  -

 تا کنون.5503ازسال 

 تا کنون5503تدریس واحدهای کارآموزی و کارورزی بهداشت جهت دانشجویان پزشکی از سال  -

-5504های روش تحقیق جهت دستیاران دانشگاه علوم پزشکی ایران در فاصله سالهای دوره کارگاه 4برگزاری بیش از  -

5506 
 5503-5505برگزاری کارگاه های روش تحقیق جهت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال  -

 5505برگزاری گارگاه الگوهای روش تدریس جهت اعضاء هیت علمی بالینی در سال -

 5505روش های  نوین ارزیابی صالحیت بالینی جهت اعضاء هیت علمی در سال برگزاری کارگاه ی -

برگزاری سخنرانی مدون در خصوص طب سالمندان جهت پزشکان عمومی و داروسازان در دانشگاه علوم پزشکی لرستان در  -

 5555سال

 

 تجربیات کاری . د

 ، در حال حاضر لرستاندرمانی  عضو گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-5

 03-5506سال سرپرست پژوهشی دانشکده پزشکی در - 2

 تا کنون 5503ازسالمعاونت بالینی دانشکده پزشکی - 5

  کمیته تالیف و  ترجمه کتابعضو - 4

 عضو  کمیته  استاندارد سازی برنامه آموزش پزشکی- 1

 ی(تخصیص امتیاز ) مرکز توسعه آموزش پزشکعضو کمیته - 6

 ) مرکز توسعه آموزش پزشکی( عضو کمیته آموزش در پژوهش- 3

 آموزش مداوم ) مرکز توسعه آموزش پزشکی(عضو کمیته -0
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 درسی ) مرکز توسعه آموزش پزشکی( برنامه ریزیعضو کمیته -5

 عضو کمیته بازنگری برنامه ی پزشکی جامعه نگر دانشگاههای کل کشور- 58

لی جهت ارتقاء کیفیت در بیمارستان حضرت رسول )ص( وایسته به دانشگاه ایران در سال انجام جند دوره ممیزی داخ- 55

5501 
دانشگاه علوم پزشکی  مشاور آمار و روش تحقیق؛ مرکز مشاوره طرحهای تحقیقاتی )ویژه اعضای هیات علمی و دستیاران(-52

 5501ایران در سال 

 کی دانشگاه علوم پزشکی لرستانمشاوره آماری در پایان نامه های دانشجویان پزش-55

 مشاور آماری کلیه طرح های مرکز تحقیقات بالبنی دانشگاه علوم پزشکی لرستان -54

 تا کنون 5506عضو شورای پژوهشی دانشکده پزشکی از سال -51

 5505-5503دانشگاه در سال  HSRعضو کمیته -56

 عضو کمیته راهبردی برنامه پزشك پاسخگو-53

 )فصلنامه دانشکده پرستاری مامایی خرم آباد(یه فصلنامه افالکعضو هیت تحریر 50

 دبیر کمیته ارزیابی صالحیت بالینی دانشکده پزشکی -55

 عضو کمیته آمار دانشگاه علوم پزشکی لرستان -28

 5501انجام چند دوره ممیزی آموزشی در بیمارستان حضرت رسول تهران در سال  -28

 

 :سوابق پژوهشی .ه

 :شیپژوهمقاالت 

 

با افراد سالم .. انتشار در نشریه علمی  HIV/ AIDSزندگی افراد مبتال به کیفیت  .مقایسه  عنبری خاطرهنجومی مرضیه ، 

 536-565،صفحات 10، بهار، شماره 51،دوره 5503پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، 

ساعت پس  32و  40قایسه اندازه تست توبرکولین در .م عنبری خاطره  ٬محمدی خانقاه عبدالحسین  ٬ابراهیمی تاج فریده  -2

 ٬سال در بیمارستان حضرت رسول اکرم .مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل  21از تزریق در دانشجویان کمتر از 

 . 285-555صفحات   ٬ 5500پاییز   ٬شماره سوم ٬دوره نهم 

مراجعه کننده به  ی آنمی فقر آهن و عوامل مرتبط با آن در بیماران بالغبررسی فراوان. عنبری خاطره ٬زنده دل ابوالفضل -5

 مجله یافته لرستان. .بیمارستان عشایر شهر خرم آباد

میزان رعایت حقوق بیمار  از دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی شهر خرم . عنبری خاطره ٬بیرانوند شورانگیز-4

 ری مامایی تیریز . مجله پرستا- 5558در سال آباد

بررسی فراوانی تزریق خون و فراورده های ان در بیمارستان  خاطره عنبری –– تیموری حسن –مریم ساران  -صدیقه ندری-1

                       فصلنامه یافته لرستان. -5558-5505عشایر خرم آباد در سال 
ity of life in patient with HIV/AIDS.Arch , Ranjbar M . health related qualAnbari KNojomi M, -6

Iran Med.2008(NOV);11(6):608-612. 

 

.A surey on prevalence of depression in  Anbari KManaghchi M.R,ghannadi K, -7
hereditary hemorrhagic disorders.Hemophilia 2008 .World Congress.Istunbul,turkey . 

2008(june)  

 
, nazer MR.toxoplasma gondii seroprevalence anbari kei M,zamani z,chahichi a,Ziba-8

in epileptic patient in iran.program and abstract of fifth ditan international 
conference on infectious disease infectious disease in the resistance 

era.volum15.supplement 1 . july 2011 

. Determination of causes of tendency toward khatereh anbar -farzad -E -Falahi-E-9
red meat and meat products in the west of Iran. Journal of research in medical 

science.2012 
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urology Toxoplasma infection and epilepsy. Ne .Anbari KhatereZibaei M. Zamani z, , 

asia.2011 
 

 
 

 ارایه مقاله و پوستر در همایش ها و کنگره ها:

 

بررسی عزت نفس دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی لرستان. ششمین همایش .پیری سعیده  ٬عنبری خاطره  -5

 سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم ژزشکی شرق کشور ) ارایه بصورت پوستر(

.بررسی دیدگاه اساتید ودانشجویان در خصوص نقاط قوت و عنبری خاطره ٬شهسواری غالمرضا ٬دلفان بهرام ٬ناظر محمد رضا-2

دوازدهمین  ضعف طرح ادغام علوم پایه در دانشکده پزشکی لرستان. مجله افق توسعه آموزش پزشکی  ویژه خالصه مقاالت

 2شماره  ٬ 4دوره  ٬همایش کشوری آموزش پزشکی

بیماران از دیدگاه پرستاران دانشگاه علوم پزشکی لرستان: ارایه شده  بررسی حقوق"عنبری خاطره ٬بیرالوند شورانگیز  -5

 بصورت پوستر در سمینار سراسریانطباق خدمات بهداشتی درمانی با موازین شرع مقدس اسالم  در دانشگاه علوم پزشکی لرستان

کنگره تشخیص - مایع آمنیون تعیین ارزش تشخیصی تست بدون استرس در موارد کاهش حجم: عنبری خاطره ٬لرزاده ناهید -4

 و درمان جنین

 -بررسی علل خطاهای دارویی از دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستان عشایر . مریم رهام٬ خاطره عنبری ٬کورش قنادی  -1

 5555 – کنگره پیشگیری از خطاهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

 – کنگره پیشگیری از خطاهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان .Patient safety . خاطره عنبری ٬مریم رهام  -6

5555. 

همایش سالیانه  ماهه...... 68-5تعیین تاثیر مکمل روی بر اسهال حاد کودکان  .راضیه پژوهان فر ٬خاطره عنبری ٬نادره طایی-3

 5555.انجمن پزشکان کودکان ایران

 

 طرح های تحقیقاتی:

تعیین تاثیر  دوره "نواره شهید مطهری دانشگاه علوم پزشکی لرستان بابت همکاری در طرحکسب رتبه سوم در سومین جش -5

آموزشی مهارتهای عملی در داروخانه بر میزان آگاهی  کارورزان دانشگاه علوم پزشکی لرستان در مورد نسخه نویسی صحیح و 

 " 5505 -5500حاملگی و شیردهی در سال –منطقی در بیماریهای زنان 

بررسی نشانه های جسمانی بیماران مبتال به افسردگی و اضطراب مراجعه کننده به درمانگاه ها ی "همکاری در طرح تحقیقاتی -2

 5503در سال  "بیمارستان اعصاب و روان شهر خرم آباد

ن در سال بررسی نیازهای آموزشی اعضا هیت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان به روش تری انگولشی"همکاری در طرح -5

5505 " 
تعیین تاثیر  دوره آموزشی مهارتهای عملی در داروخانه بر میزان آگاهی  کارورزان دانشگاه علوم  "همکاری در طرح تحقیقاتی -4

 " 5505 -5500حاملگی و شیردهی در سال –پزشکی لرستان در مورد نسخه نویسی صحیح و منطقی در بیماریهای زنان 

تا  00بررسی اپیدمیولوزریك بیماران دیابتی نوع دو کنترل نشده در بیمارستان شهدای عشایر از فروردین سال  "همکاری در طرح تحقیقاتی-1

 "05اسفند سال 

بررسی اپیدمیولوزریك بیماران دیابتی که به علت کتواسیدوز دیابتی در بیمارستان شهدای عشایر از خرداد  "همکاری در طرح تحقیقاتی -6

 "58تا خرداد  00

بررسی آلودگی هلیکوباکتر در نمونه پاتولوژی تومورهای سیستم ادراری بیماران تحت عمل جراحی در شش ماه  "همکاری در طرح تحقیقاتی -3

 " در بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد 5558اول سال 

اتژی مقابله ای پرستاران بررسی فراوانی انواع خشونت اعمال شده نسبت به پرستاران و استر "همکاری در طرح تحقیقاتی -0

 "5558شاغل در بیمارستانهای شهر خرم آباد 

 "5558بررسی شیوع هایپوتیروئیدی در زنان باردار شهر خرم آباد در سال  "همکاری در طرح تحقیقاتی -5
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 "5558سال در پرسنل پرستاری بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد در  D بررسی سطح ویتامین "همکاری در طرح تحقیقاتی -58

بررسی جنبه های اپیدمیولوژیك و بالینی ندول های تیروئید و مقایسه ای ارزش تشخیصی  "همکاری در طرح تحقیقاتی-55

با پاتولوژی در بیماران مبتال به ندول های تیروئید  بستری در بیمارستان  FNA,Touch Print,Crush Printروش های 

 "5558ول شهدای عشایر شهر خرم آباد در نیمسال ا

 "ارزیابی مقایسه ای روشهای ایمونوکروماتوگرافی و الیزا برای سنجش مارکر های قلبی "همکاری در طرح تحقیقاتی -52

 "سال شهر خرم آباد 18-50بررسی ارتباط الگوهای غذایی با سندرم متابولیك  در افراد  "همکاری در طرح تحقیقاتی -55

اپیدمیولوژی آنمی و انمی فقر اهن در بیماران بالغ مراجعه کننده به کلینیك داخلی  بررسی  "همکاری در طرح تحقیقاتی -54

 "بیمارستان عشایر

مقایسه نشانگرهای استرس اکسیداتیو و پروفایل آنتی اکسیدان در بیماران گلوکوم و افراد   "همکاری در طرح تحقیقاتی-51

 "سالم 

 " 05ف گوشت بین مردم شهر خرم آباد در سالبررسی میزان مصر  "همکاری در طرح تحقیقاتی -56

تعیین کیفیت زندگی بیناران دیالیزی مراجعه کننده به بیمارستان عشایر خرم آباد در سال   "همکاری در طرح تحقیقاتی -53

5505" 
آباد در سال در بیماران مبتال به صرع شهر خرم  D3هیدروکسی ویتامین  21بررسی سطح سرمی   "همکاری در طرح تحقیقاتی -50

5558" 
 "5558بررسی میزان بروز تشنج زودهنگام بدنبال سکته مغزی در شهر خرم آباد در سال    "همکاری در طرح تحقیقاتی -55

 

 پایان نامه ها:

  Bشغلی با ویروس هپاتیت بررسی جنبه های اپیدمیولوژیك مواجهه  "راهنمایی پایان نامه دوره پزشکی عمومی با عنوان -

 5505-5500در پرسنل و سایر افراد شاغل در بیمارستان عشایر شهر خرم آباد در سالهای  HIV/AIDSو  Cهپاتیت 

بررسی وضعیت خود مراقبتی و عوامل موثر بر آن در بیماران مبتال به دیابت "راهنمایی پایان نامه دوره پزشکی عمومی با عنوان -

 5505د در سال مراجعه کننده به درمانگاه شهید مطهری شهر خرم آبا

 

بررسی ویژگی های اپیدمیولوژیك و بالینی سرطانهای گوارشی فوقانی در "راهنمایی پایان نامه دوره پزشکی عمومی با عنوان -

 5505شهر خرم آباد در سال 

 

تا  5500ل کی لرستان از ساپزشپایان نامه دوره پزشکی عمومی در دانشگاه علوم  58ارایه مشاوره و انجام آنالیز آماری در -

 کنون

 

مشاور علمی در پایان نامه دانشجویی با عنوان بررسی فراوانی عالیم جسمانی در بیماران مبتال به افسردگی مراجعه کننده به -

 درمانگاه اعصاب و روان در شهر خرم آباد

 

 به اضطراب مراجعه کننده به مشاور علمی در پایان نامه دانشجویی با عنوان بررسی فراوانی عالیم جسمانی در بیماران مبتال-

 درمانگاه اعصاب و روان در شهر خرم آباد

 

مشاور علمی در پایان نامه دانشجویی با عنوان بررسی کیفیت زندگی بیماران دیابتی  مراجعه کننده به درمانگاه دیابت شهید -

 شهر خرم آباد 5505مطهری در سال 

 

بیماران بررسی ویژگی های اپیدمیولوژیك و بالینی سرطانهای گوارشی تحتانی در  مشاور علمی در پایان نامه دانشجویی با عنوان-

 5505شهر خرم آباد در سال مراجعه کننده به بیمارستان شهدای عشایر  
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در بیماران مشاور علمی در پایان نامه دانشجویی با عنوان ررسی ویژگی های اپیدمیولوژیك و بالینی پولیپ های روده بزرگ 

 5505شهر خرم آباد در سال  کننده به بیمارستان شهدای عشایر  مراجعه

 

 داوری ها:

 .تا کنون 5506مقاله برای فصلنامه یافته از سال  21داوری بیش از -

 تاکنون. 5506مقاله برای فصلنامه افالک دانشده پرستاری و مامایی خرم اباد از سال  1داوری  -

 .تا کنون 5506انشگاه علوم پزشکی لرستان از سال طرح تحقیقاتی انجام شده در د 6داوری -

 تا کنون. 5506طرح انجام شده در مرکز گیاهان دارویی رازی  دانشگاه علوم پزشکی خرم اباد از سال  2داوری  -

 .تا کنون 5506پایان نامه دانشجویی از سال  58داوری بیش از -

 

 

 دوره های اموزشی طی شده:-6

برگزار شده توسط معاونت پژوهشی  متوسط و پیشرفته –قدماتی مسطح  Scientific Writingشرکت در گارگاههای -

 دانشگاه تهران 

 شرکت در کارگاههای ارزیابی نقادانه مقاله برگزار شده توسط معاونت پژوهشی دانشگاه تهران -

 برگزار شده توسط معاونت پژوهشی دانشگاه تهران  شرکت در کارگاه رفرانس منجر-

 برگزار شده توسط معاونت پژوهشی دانشگاه تهران  متوسط و پیشرفته–ر کارگاه سرچ مقدماتی شرکت د-

 برگزار شده توسط مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه تهران Evidence base medicineشرکت در کارگاه -

 ستی شهید بهشتیشرکت در کارگاه تحقیقات بالینی برگزار شده توسط دانشگاه توانبخشی و علوم بهزی-

 دانشگاه علوم پزشکی لرستانبرگزار شده توسط مرکز توسعه شرکت در کارگاه روش های نوین تدریس و ارزیابی دانشجو -

 دانشگاه علوم پزشکی لرستانبرگزار شده توسط مرکز توسعه شرکت در کارگاه وبالگ نویسی اساتید -

 توسعه دانشگاه علوم پزشکی لرستان  شرکت در کارگاه هنر سخنرانی برگزار شده توسط مرکز-

 شرکت در کارگاه مهارتهای ارتباطی و مشاوره برگزار شده توسط مرکز توسعه دانشگاه علوم پزشکی لرستان-

  شرکت در کارگاه مقدماتی پزشکی مبتنی برشواهد برگزار شده در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه-

 5558شده توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال شرکت در کارگاه معرفت افزایی اساتید برگزار-

  
 


