اطالعات شخصی:
نام  :محمد ابراهيم

نام خانوادگی  :زحلی نژاد

نام پدر  :صمد

تاریخ تولد 1531/11/8 :

محل تولد  :شيراز

تلفن همراه 00165017100 :
اطالعات

شغلی:
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دانشگاه علوم پزشکی شیراز /بیمارستان شهید فقیهی

• پزشک عمومی

• دانشگاه علوم پزشکی شیراز /اورژانس 111
.1
• دانشگاه علوم پزشکی شیراز /موزه ،مرکز اسناد و مرکز مطالعات علمی فرهنگی دکتر نورانی وصال

• پزشک عمومی

از  1831/1/1لغایت  1831/5/11طرحی
از  1831/1/18لغایت  1835/4/11استخدام رسمی

• دکترای تخصص طب سنتی از  1831/4/11لغایت تاکنون

Education

 .1اخذ مدرک دکترای تخصصی ) (PhDطب سنتی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز مهر 1834
 MPH .1سیاستگذاری سالمت از مرکز سیاستگذاری سالمت دانشگاه علوم پزشکی شیراز امرداد 1835
 .8اخذ مدرک دوره کوتاه مدت آموزش الکترونیک از دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1831
 .4اخذ مدرك دكتراي عمومي در پزشكي از دانشکده علوم پزشكي فسا (شهريور )1838
 .5گذراندن دورههای بالینی و اینترنی در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 .6اخذ مدرك دوره كوتاه مدت آموزش ویژه مدرسین رشته فوریتهای پزشکی (دی )1833
 .7اخذ مدرك دوره كوتاه مدت آموزش پزشكي از دانشگاه علوم پزشکی شیراز (آذر )1833
 .3شركت در بیش از  48كارگاه ،كنگره ،و سمینار بین المللي ،ملي ،و منطقه ای
Positions Held

 .1مسؤول واحد پژوهشی موزه ،مرکز اسناد و مطاالعات علمی فرهنگی دکتر نورانی وصال (از تیر )1835
 .1معاون اجرایی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان فارس (از مهر )1834
 .8عضو جامعه تحقیقاتی گیاهان دارویی و محصوالت طبیعی ))(Gesellschaft für Arzneipflanzen- und Naturstoff-Forschung (GA
 .4عضو جامعه تحقیقاتی بین المللی طب مکمل (()International Society for Complementary Medicine Research (ISCMR
 .5رییس هیات مدیره انجمن علمی طب سنتی شعبه شیراز (از )1834
 .6عضو موسس انجمن علمی طب سنتی شعبه شیراز ()1834
 .7عضو اصلی هیات مدیره انجمن علمی طبی سنتی ایران (از )1838
 .3رییس هیات مدیره شرکت دانش بنیان گوهر خرد پارسیان (آموزش و پژوهش در طب سنتی)
 .3سرپرست واحد آموزش مرکز اورژانس دانشگاه علوم پزشكي شیراز از مهر  1833لغایت مهر 1838
 .18مسؤول واحد کنترل کیفیت مرکز اورژانس دانشگاه علوم پزشكي شیراز از خرداد  1833تامهر 1833
 .11مسؤول واحد پژوهشي مرکز اورژانس دانشگاه علوم پزشكي شیراز ( از  1836لغایت )1833
 .11عضو هیأت علمي پاره وقت دانشگاه علمی کاربردی کوار (از مهر )1836
 .18عضو كمیته تدوین و طراحی الگوی اعالم خطر و هشدار در کشور (از اردیبهشت )1833
 .14مدرس کالسهای آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه علوم پزشكي شیراز (از )1837

Experiences

.1

مسؤول آموزش مرکز اورژانس دانشگاه علوم پزشكي شیراز (از )1831-1831

.1

مسؤول واحد پژوهشي مرکز اورژانس دانشگاه علوم پزشكي شیراز ( از  1836به بعد)

.8

سرپرست واحد آموزش از مهر  1837تا پایان اسفند 1837

.4

مسؤول واحد کنترل کیفیت مرکز اورژانس دانشگاه علوم پزشكي شیراز از خرداد  1833تامهر 1833

.5

سرپرست واحد آموزش مرکز اورژانس دانشگاه علوم پزشكي شیراز از مهر  1833لغایت مهر 1838

.6

مشاركت در طرح هاي دانشگاه از جمله تدوين استانداردهاي آموزش تکنسینهای فوریتهای پزشکی ،برنامه ريزي براي آموزش و روشهاي

نوين ارزيابي صالحیت بالیني تکنسینهای فوریتهای پزشکی و ...

.7

استاد حق التدریس دانشگاه علمی کاربردی کوار (از مهر )1836

.3

عضو كمیته تدوین و طراحی الگوی اعالم خطر و هشدار در کشور (از اردیبهشت )1833

.3

راه اندازی دوره پودمانی آموزش فوریتهای پزشکی در دانشگاه علمی کاربردی

Honors, Distinctions, and Scientific Societies Membership

 .1پوستر برگزیده در اولین همایش بررسی آثار و احوال حکیم قطب الدین شیرازی1831 ،
 .2تقدير نامه از رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي شیراز به عنوان کارمند نمونه دستگاهی سال 8811
 .3تقدیر نامه از رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی فارس به علت خدمات ارزنده به مصدومین تصادف
راهیان نور (مهر )8831
 .4تقدير نامه از رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي شیراز به علت ارتقا خدمات حوزه سالمت
 .5تقدير نامه از رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي شیراز برای خدمات ارزنده در کمیته امداد و درمان مراسم ارتحال امام (ره)
 .6تقدير نامه از رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي شیراز به علت خدمات ارزنده در نوروز 1833
 .7تقدير نامه از رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي شیراز به علت حضور فعاالنه و همکاری بیشائبه در سفر مقام معظم رهبری
به استان فارس

 .8تقدير نامه از رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي شیراز به علت حضور فعاالنه و همکاری بی شائبه در سفر دوم ریاست
محترم جمهوری به استان فارس 1833
 .9تقدير نامه از رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي شیراز به علت حضور مسوالنه و همکاری در مراکز درمانی دانشگاه در آبان
1835
 .11تقدير نامه از رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي شیراز به علت حضور فعاالنه و همکاری بی شائبه در سفر اول ریاست
محترم جمهوری به استان فارس 1836
 .11تقدير نامه از رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي شیراز به علت تالش و کوشش ارزنده در مانور پنجاه هزار نفری بسیج در
سال 1838
 .12تقدير نامه از رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي فسا به علت برگزاری اولین سمینار اخالق پزشکی در استان فارس ()1874
 .13تقدير نامه از نماینده مرکز پزشکی سازمان حج و زیارت در عربستان به علت خدمات ارزنده به حجاج در سال 1837
 .14تقدير نامه از معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشكي شیراز به علت مشاركت در فرآيند آموزش دانشجویان فوریتهای
پزشکی در سال 1834
 .11تقدير نامه از رئیس دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه(س) به علت همکاری در گزینش دانشجویان فوریت پزشکی در
سال 1838
 .16تقدير نامه از معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي شیراز به عل ت خدمات صادقانه در مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی
فارس در سال 1833
 .17تقدير نامه از رئیس مركز فوریتهای پزشكي کشور به علت برگزاري سومین المپیاد كشوري فوریتهای پزشكي و اولین المپیاد
دانشجویان این رشته 1833
 .18تقدير نامه از رئیس مركز فوریتهای پزشكي استان به علت برگزاري کارگاه آموزشی مدیریت بحران ویژه دانشجویان پزشکی و
پیراپزشکی 1833
 .19تقدير نامه از رئیس مركز فوریتهای پزشكي استان به علت همکاری در برگزاری مانور هفته کاهش اثرات بالیای طبیعی 1833

 .21تقدير نامه از رئیس مركز فوریتهای پزشكي استان به علت حضور فعال در سومین سفر ریاست محترم جمهوری به استان فارس
1833
 .21تقدير نامه از رئیس مركز فوریتهای پزشكي استان به علت مشاركت در برگزاری کالسهای آموزش برای تکنسینهای فوریتهای
پزشکی در سال 1835
 .22تقدير نامه از رئیس مركز فوریتهای پزشكي استان به علت همکاری در برگزاری مانور یادواره زلزله بم 1835
 .23تقدير نامه از رئیس مركز فوریتهای پزشكي استان به علت همکاری در آموزش تکنسینهای فوریتهای پزشکی در سال 1833
 .22تقدير نامه از رئیس مركز فوریتهای پزشكي استان به علت خدمات و تالشهای ایثارگرنه انجام شده در سال 1837
 .21تقدير نامه از رئیس مركز فوریتهای پزشكي استان به علت تالشهای ایثارگرنه انجام شده در آموزش در سال 1836
 .22تقدير نامه از رئیس مركز فوریتهای پزشكي استان به علت آموزش کارآموزان اورژانس در سال 1836
 .27تقدير نامه از رئیس مركز فوریتهای پزشكي استان به علت تالشهای صورت گرفته در طرح امداد نوروزی و انتخاب اورژانس استان
به عنوان دستگاه برتر خدمات رسان از سوی استانداری در سال 1835
 .28تقدير نامه از رئیس مركز فوریتهای پزشكي استان به علت خدمات و تالشهای ایثارگرنه انجام شده در سال 1834
 .29تقدير نامه از رئیس مركز فوریتهای پزشكي استان برای خدمات ارزنده در بیست و یکمین مراسم ارتحال امام (ره)
 .31تقدير نامه از رياست محترم دانشگاه علمی کاربردی استان فارس 1833
 .31تقدير نامه از ريیس مرکز آموزش علمی کاربردی کوار 1833

Language Skills

 .1تسلط به زبان انگلیسي و دارا بودن مدرك "گواهینامه  MHLEاز وزارت بهداشت و درمان
.2

تسلط به متون نسخ خطی و چاپ سنگی پزشکی

Computer Knowledge

 .1آشنايي و توانايي كار با نرم افزار هاي  SPSSو Endnote
 .2فلوشیپ آموزش الکترونیک ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز

Farsi Publications

" .1بررسی فراوانی آلودگی گوشت قرمز و کالباس توزیع شده در سطح شيراز به ليستریا مونوسيتوژن"،

یازدهمين کنگره طب عفونی و گرمسيری ایران

" .1استفاده از اسپری زیر زبانی گليسریل تری نيترات در درمان پيش بيمارستانی بيماران مبتال به کریز فشار خون و فشار خون باالی عالمت دار" ،سومين کنگره طب اورژانس
ایران
 " .5بررسی اثر بخشی استفاده از نالوکسان داخل بينی بعنوان یك روش غير تهاجمی در درمان پيش بيمارستانی مسموميت با مواد افيونی" ،چهارمين کنگره طب اورژانس ایران
" .1بررسی ميزان تاثير گذاری عملكرد واحد کنترل کيفيت بر کاهش شكایت از پرسنل اورژانس  113شيراز در سه ماه دوم سال  1580نسبت به سه ماه اول همان سال" ،پنجمين
کنگره طب اورژانس ایران
" .3ارواح و قوای اندامها در طب سنتی ایران از منظر قطب الدین شيرازی" ،همایش بررسی آثار و احوال حكيم قطب الدین شيرازی1501 ،
" .7بررسی عوامل موثر بر رضایت و عدم رضایت شغلی در مرکز اورژانس شيراز در سال " ،1501هفتمين کنگره سراسری طب اورژانس ،تهران1501 ،
" .6پيشگيری از بيماریهای قلبی در طب سنتی ایران" ،اولين کنگره خاورميانه پيشگيری از بيماریهای عروق کرونر قلب ،1501 ،شيراز
 .8روش «دکتر احمدیه» در شرح حال گيری از بيماران ،فصلنامه تاریخ پزشكی , 1501 ،دوره  , 3شماره ; 11از صفحه  166تا صفحه 188
 " .0روشی بدیع در شرح حال گرفتن از بيماران سرپایی" ،چهاردهمين همایش کشوری آموزش علوم پزشكی ،تهران1501 ،
" .10روزی یك آسپرین بخوریم یا یك سيب؟" ،اولين همایش بين المللی سيره نبوی (ص) در طب ،شيراز1501،
 .11تحقیق و بازنویسی " ده رساله در طب سنتی ایران" ،انتشارات طب سنتی ایران و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی( 1131 ،کتاب)

" .11روشهای آموزش سالمت در طب سنتی ایران" ،سمينار بينالمللی رسانه و سالمت ،شيراز1505 ،
" .15تغذیه بيماران صرعی از دیدگاه طب سنتی ایران" ،کنگره بين المللی صرع ایران1505 ،
" .11روشهای غير دارویی پيشگيری و درمان نارسایی قلبی در طب سنتی ایران" ،چهارمين کنگره بين المللی پيشگيری از بيماریهای قلبی( 1501 ،پوستر)
" .13زعفران و بيماریهای قلبی" ،چهارمين کنگره بين المللی پيشگيری از بيماریهای قلبی( 1501 ،سخنرانی)
" .17تاریخ پزشكی عرب از تولد نبی مكرم اسالم (ص) تا سقوط بنیاميه" ،فصلنامه تاریخ پزشكی)1501( ،
 " .16اقدامات بهداشت و درمان شهریاران ایران و بين النهرین در قبل از اسالم"" ،فصلنامه تاریخ پزشكی( ،در نوبت داوری)
 " .18اثرات جدید ضد سرطانی زعفران با تغيير در اکسيژن رسانی " ،اولين کنگره بين المللی طب مكمل و جایگزین در ایران ،مشهد 1501
" .10کاربردهای درمانی به (سفرجل) در احادیث نبوی" ،دومين همایش بين المللی سيره نبوی (ص) در طب ،شيراز( 1501،پذیرفته شده به عنوان پوستر)
" .10تاثير خارخاسك در درمان اختالالت جنسی در بيماران مبتال به بيماریهای قلبی" ،پنجمين همایش بين المللی پيشگيری از بيماریهای قلب و عروق ،شيراز1503 ،
" .11اولين کتاب سالمت همراه به زبان پارسی" ،دومين همایش بين االمللی سالمت همراه ،شيراز1503 ،
 .11نگارش سر فصل دائره المعارف پزشكی اسالم و ایران (با امتياز علمی پژوهشی) با عنوان بيماریهای زنان1501 ،
 .15نگارش سر فصل دائره المعارف پزشكی اسالم و ایران (با امتياز علمی پژوهشی) با عنوان چشم ،بيماری شناسی1501 ،
 .11نگارش سر فصل دائره المعارف پزشكی اسالم و ایران (با امتياز علمی پژوهشی) با عنوان ریق المعده1505 ،
 .13نگارش سر فصل دائره المعارف پزشكی اسالم و ایران (با امتياز علمی پژوهشی) با عنوان خضاب1505 ،
 .17نگارش سر فصل دائره المعارف پزشكی اسالم و ایران (با امتياز علمی پژوهشی) با عنوان زکام1501 ،
 .16نگارش سر فصل دائره المعارف پزشكی اسالم و ایران (با امتياز علمی پژوهشی) با عنوان خال1503 ،
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