تّ َاو خذا

دکتر کرین هوتی
آدرش :تٓزاٌ -داَشگاِ عهٕو پششكي ايزاٌ  -تيًارطتاٌ فيزٔسگز
تهفٍ- 991 88981908 - 90194940190 :
الکتروًیکپست hemati.k@iums.ac.ir :
شغل  :داَشيار تيٕٓشی – فهٕشيپ( فٕق تخصصی) ايُتزَٔشُال درد – عضٕ ْيات عهًی
رطًی داَشکذِ پششکی
تحصیالت :
 -1فهٕشيپ( فٕق تخصصی) ايُتزَٔشُال درد  ،1109 -1101 :داَشگاِ عهٕو پششکی
ايزاٌ
 -9تٕرد تخصصی تيٕٓشی ،1184 —1188:داَشگاِ عهٕو پششکی ايزاٌ
 -1دکتزی پششکی عًٕيی ، 1110- 1131:داَشگاِ عهٕو پششکی تٓزاٌ

الف :سىاتق پژوهشی:
 -1کظة يماو أل ششًيٍ جشُٕارِ راسی در لانة طزح (طيًای طاليت تٓذاشت دْاٌ ٔ
دَذاٌ کٕدکاٌ ايزاَی در طال ) 1133
 -9پژْٔشگز تزتز داَشکذِ پششکی ٔ داَشگاِ عهٕو پششکی ايالو در طال ْای ٔ 1101
1104
ًْ -1کار طزح يهی ثثت طزطاٌ کشٕر تّ يذت دٔاسدِ طال ()1139-1184
 -4يجزی دٔ دٔرِ پُج طانّ ثثت طزطاٌ اطتاٌ ايالو ( 1189 ٔ 1189-1131تا
)1181
 -1يجزی دْٓا طزح تحميماتی اطتاَی  ،يُطمّ ای ٔ يهی
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 -1اطتاد راًُْای پاياٌ َايّ ی داَشجٕياٌ پششکی  -اطتاد يشأر دْٓا کار تحميماتی ٔ
پاياٌ َايّ ْای داَشجٕيی
 – 3دأری تانغ تز  05يمانّ در يجالت يعتثز داخهی ٔ خارجی ( آی اص طی  -پاپ يذ ٔ
ای اص ای)
ٔ – 8يزاطتار عهًی يجهّ تيٕٓشی ٔ درد داَشگاِ عهٕو پششکی ايزاٌ
 -0چاپ تانغ تز  05يمانّ فارطی ٔ التيٍ در يجالت يعتثز داخهی ٔ تيٍ انًههی

ب -سىاتق آهىزشی و ترجوه هتىى التیي :
 -1تذريض تانغ تز صذْا ٔاحذ درطی داَشجٕياٌ کارداَی – کارشُاطی ٔ دکتزای پششکی
 -9تزجًّ  ،تانيف ٔ ٔيزاطتاری  05عٌىاى کتاب در رشتّ ْای يختهف گزْٔٓای پششکی
ٔ غيز پششکی
 -3يتزجى افتخاری يجهّ شفا -ارگاٌ اَجًٍ حًايت اس تيًاراٌ کهيٕی ايزاٌ 1134 -1131

ج -سىاتق اجرایی و هذیریتی :
 -1يذيز کم جًعيت ْالل احًز اطتاٌ ايالو
 -9انف -يعأٌ تٓذاشتی داَشگاِ ٔ رييض يزکش تٓذاشت اطتاٌ ايالو
ب -رياطت شثکّ تٓذاشت ٔ درياٌ شٓزطتاٌ درِ شٓز
ج -رياطت تيًارطتاٌ ٔنی عصز(عج) شٓزطتاٌ درِ شٓز
د -يعأَت تٓذاشتی ٔرييض يزکش تٓذاشت شٓزطتاٌ اتذاَاٌ
ًَ -1ايُذگی ْيات پششکی حج کشٕر در اطتاٌ ايالو
 -4عضٕ ْيات يًيشِ داَشگاِ عهٕو پششکی ايالو
 -1اتالغيّ يماو يحتزو ٔسارت تٓذاشت جٓت عضٕيت در ْيات پُج َفزِ شٕرای فُی
داَشگاِ
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 -1تفٕيض ًَايُذگی يماو يحتزو ٔسارت تٓذاشت در ْشيُّ کزد يٕاد  11ٔ 19لإٌَ
يحاطثات عًٕيی
 -3يذيز گزِٔ تيٕٓشی دا َشگاِ
 -8عضٕ شٕرای پژْٔشی ،عضٕ شٕرای آيٕسشی ٔ عضٕ کًيتّ ارتما يزتثّ اعضای
ْيات عهًی  -داَشگاِ عهٕو پششگی ايالو در چُذيٍ دٔرِ
 -0عضٕ شٕرای آيٕسشی  ،عضٕ شٕرای پژْٔشی ٔ عضٕ کًيتّ ارتماء آيٕسشی
داَشکذِ ْای پششکی ٔ پيزاپششکی – عهٕو پششکی ايالو در چُذيٍ دٔرِ
 -19عضٕ شٕرای آيٕسع ٔ پزٔرع ٔ کًيظيٌٕ يادِ ٔاحذِ ثثت احٕال شٓزطتاٌ درِ
شٓز – اطتاٌ ايالو
 -11عضٕ کًيتّ داَشگاْی تاالطًی  ،عضٕ شٕرای طياطت گذاری ٔ َظارت تز تحميمات
تٓذاشتی  ،عضٕ کًيتّ راْثزدی پايگاِ تحميمات جًعيتی ٔ عضٕ شٕرای طياطت گذاری
طٕييٍ انًپياد داَشجٕياٌ  -داَشگاِ عهٕو پششکی ايالو
 -19يظٕل کارگزِٔ ايذاد ٔ َجات اطتاٌ ايالو تا اتالغيّ اطتاَذار ايالو
 -11عضٕ شٕرای فُی تخصصی ادارِ کم خذيات درياَی اطتاٌ ايالو
 -14اطتاد يشأر داَشجٕياٌ پيزاپششکی – عهٕو پششکی ايالو

د -افتخارات و تقذیر ًاهه ها :
-1کسة هقام اول ششًيٍ جشُٕارِ راسی در لانة طزح (طيًای طاليت تٓذاشت دْاٌ ٔ
دَذاٌ کٕدکاٌ ايزاَی در طال ) 1133
 -9دو تقذیر ًاهه از هقام هحترم ٔسارت تٓذاشت ٔ درياٌ ٔ آيٕسع پششکی در طانٓای
1101 ٔ 1133
 -1استاد ًوىًه داَشگاِ عهٕو پششکی ايالو در طال  ٔ 1109پسشک ًوىًه و هٌتخة ًظام
پششکی اطتاٌ ايالو در طال 1104
 -4دریافت تالغ تر دهها تقذیر ًاهه از:
انف :رياطت يحتزو جًعيت ْالل احًز کشٕر
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ب :دتيز کم ْالل احًز کشٕر
ج :رياطت طاسياٌ دأطهثاٌ جًعيت ْالل احًز کشٕر
 -1دریافت دهها تقذیر ًاهه از:
انف :اطتاَذاراٌ يختهف اطتاٌ ايالو
ب :يعأَيٍ طياطی ٔ عًزاَی اطتاَذاری ايالو ٔ فزياَذار ايالو
 -1دریافت تالغ تر دهها تقذیر ًاهه از:
انف :يعأَت ايٕسشی داَشگاِ علىم پسشکی تهراى
ب :رٔطای لثهی ٔ فعهی داَشگاِ علىم پسشکی استاى ایالم
ج :هذیراى کل ادارات استاى ایالم
 -3دریافت چٌذیي تقذیر ًاهه از:
انف :فزياَذِ ارشذ َظايی اطتاٌ ايالو ٔ فزياَذْی تيپ حضزت اييز (ع) اطتاٌ ايالو
ب :فزياَذْی تظيج يظتضعفيٍ يُطمّ ايالو
ج :فزياَذْی اَتظايی اطتاٌ ايالو
د :کًيتّ تيٍ انًههی صهية طزخ در ارتثاط تا دٔرِ ْای آيٕسشی يصذٔييٍ ييٍ در يُاطك
يزسی اطتاٌ ايالو
ِ :دفتز صهية طزخ جٓاَی در کزياَشاِ
ٔ :رياطت اَجًٍ رژيَٕال آَظتشی ٔ درد ايزاٌ
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