كارنامه سوابق آموزشي ،پژوهشي و اجرايي


اطالعات شخصي

تاريخ تكميل كارنامه96/06/24:

نام :غالمرضا
نام خانوادگي :كلوندی
آدرس محل كار (دانشكده ،مركز تحقيقاتي ،بيمارستان و غيره) :ایالم -بيمارستان امام خميني(ره)-بخش كودكان
شماره تلفن محل كار (كد كشور ،كد شهر و شماره تلفن)08433331932 :
*آدرس منزل:
*شماره تلفن منزل (كد كشور ،كد شهر و شماره تلفن)
*شماره تلفن همراه (موبایل)09183432023:
*آدرس پست الكترونيكيpezeshk1351@yahoo.com :

 سوابق تحصيلي
الف) تحصيالت عاليه
رشته تحصيلي

گرایش رشته

درجه علمي

تحصيلي
دكتری

پزشكي

عمومي

پزشكي

تخصص كودكان دكتری
تخصصي

پزشكي

فوق

دانشگاه محل

شهر محل

كشور محل

تاریخ فراغت

تحصيل

تحصيل

تحصيل

از تحصيل

د.ع.پ اصفهان
د.ع.پ

اصفهان

جندی اهواز

ایران

1376

ایران

1388

شاپور

تخصص دكتری فوق د.ع.پ فارس

ایران

شيراز

1394

گوارش و كبد تخصصي
كودكان
ب) پاياننامههای نوشته شده در دوران تحصيل
مقطع تحصيلي

عنوان پایاننامه

بررسي ميزان شيوع آمنزی رتروگرید و آنتروگرید در بيماران تحت پزشكي عمومي

نام استاد یا اساتيد راهنما
دكتر مژگان كاراحمدی

درمان با ECT
تعيين فراواني نسبي روتاویروس و آدنوویروس در كودكان 1ماه تا تخصص كودكان

دكتر طاهره ضيایي كجباف

5سال مبتال به اسهال حاد بستری در بيمارستان ابوذر اهواز
بررسي كارآیي تست لكوسيت استراز بعنوان یک تست سریع در فوق



تخصص

گوارش دكتر ناصر هنر

تشخيص SBPكودكان



كودكان

موقعيتهای شغلي و حرفهای

الف) سابقه ارائه خدمات آموزشي
مؤسسه محل تدریس

مقطع تحصيلي نوع فعاليت

نوع درس*

عنوان درس

دانشكده مامایي

كارشناسي

مدرس

تئوری

دانشكده پرستاری

كارشناسي

مدرس

تئوری

دانشكده پزشكي

دكتری عمومي

مدرس

تئوری و باليني

كودكان

دانشكده پزشكي

دكتری

تئوری و باليني

كودكان

تعداد

كل ساعات

سال

دانشجویان

تدریس شده

تدریس

40

34

1388

بيماریهایي
كودكان

35

بيماریهایي

1389

34

1390

كودكان
آموزش

از سال

دانشجویان و

1388

كارورزان

تاكنون

پزشكي
از سال

دستياران اطفال

1394

تخصصي

تاكنون
* منظور از نوع درس ،دروس تئوری ،دروس عملي ،تدریس در اتاق عمل ،آموزش در عرصه ،آموزشهای باليني و مواردی از این قبيل است.

ب) سابقه ارائه خدمات حرفهای (مشاوره ،همكاری و غيره)
تاریخ ارائه

نوع خدمت حرفهای

مركز یا سازمان دریافت كننده خدمات

عضو شورای علمی تخصصی

دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی تامین اجتماعی

از تاریخ / 2
/8
89لغایت/31
92/ 6
سالهای  80و

دانشگاه ترومبسو نروژ

81

اداره کل پزشکی قانونی استان ایالم

از سال 90
تا کنون

خدمات

هماهنگ کننده منطقه ای پروژه تحقیقات چگونگی حمایت از
قربانیان مین و تروما در استان ایالم
عضو کمیسیون تخصصی اطفال

بنياد Trauma Care Fundationایران و



پزشک مرکز مشاوره ژنتیک

از سال  88تا
92

بهزیستی استان ایالم

ج) سابقه موقعيتها و پستهای اجرايي (مرتبط با آموزش و تحقيقات)
سمت

نوع وظایف محوله

مكان فعاليت

معاونت اموزشی

تاریخ

نام ،رتبه علمي و رشته تحصيلي مسئول مافوق
از

معاون اموزشی
بیمارستان امام
خمینی(ره)ایالم

بیمارستان
امام
خمینی(ره)ای
الم
بيمارستان

دكتر علي احمدزاده مدیرگروه كودكان –استاد-

ابوذر اهواز

متخصص كودكان

از 87/02/01
بمدت یکسال

دكتر خيراهلل اسداللهي ریيس دانشكاه-

تاریخ ابالغ 8
90 / 12 /

معاون درمان -دکتر فالحی-متخصص ENT

از سال 1390

دستیار ارشد گروه
کودکان اهواز

دستیار ارشد گروه

عضو هسته اموزشی
کودک سالم و مانا

اجرای برنامه مانا

ستاد دانشگاه

اجرای كارگاههای

بيمارستانها

متعدد احياء نوزادان

تابعه

دبیر علمی کمیتهدانشگاهی احیا نوزاد

دكتر نورخدا صادقي فرد معاون آموزشي دانشگاه از تاریخ
 90/ 6 / 5به
استاد-ميكروبيولوژیست
مدت  2سال

اپيدميولوژیست -استاد

مدیر گروه کودکان
عضو کمیته بازنگری
دروس دانشکده پزشکی
عضو کمیته نظام
مراقبت مرگ کودکان
 1-59ماهه
عضوشورای
سیاستگزاری سومین
المپیاد علمی دانشجویان
دانشگاه علوم پزشکی
ایالم
نماینده دانشگاه درکمیته راهبردی طب
اطفال
عضو کمیته شیر مادر

وظایف مربوطه

بيمارستان

دكتر خيراهلل اسداللهي ریيس دانشكاه-

امام

اپيدميولوژیست -استاد

دانشکده
پزشکی
معاونت

دکتر خیرهللا اسداللهی رییس دانشکاه-
اپیدمیولوژیست -استاد
دکتر ساکی رییس دانشگاه-متخصص
روانپزشکی-استادیار

بهداشتي
مسول حیطه
استدالل بالینی

دانشکده
پزشکی

دكتر نورخدا صادقي فرد معاون آموزشي دانشگاه

از تاریخ8 / 4
 89 /بمدت 2
سال(
از سال 89
از سال 88
سال1390

استاد-ميكروبيولوژیست

دكتر نورخدا صادقي فرد معاون آموزشي دانشگاه

سال1391

استاد-ميكروبيولوژیست

دکتر ساکی رییس دانشگاه-متخصص
روانپزشکی-استادیار
د) سابقه فعاليت و پستهای اجرايي (غيرمرتبط با آموزش و تحقيقات)
عنوان سمت

لغایت

وظيفه

مدیر شبکه بهداشت و درمان و رییس
بیمارستان امام حسین مهران (ع)
مسول فنی بخش نوزادان

مكان فعاليت

مافوق

تاریخ

مهران

ریيس دانشگاه

بيمارستان امام

رییس
بیمارستان

 1380تا
1382
ازسال1388

خميني(ره) ایالم
عضو هیت امنا بیمارستان امام خمینی
(ره)ایالم

بيمارستان امام
خميني(ره) ایالم



از سال 88

رییس دانشگاه

ازتاریخ 10
91/ 7/به
مدت  2سال



تشويق ،بورس تحصيلي ،جوايز ،تقديرها
عنوان

علت دریافت

محل دریافت

مقام اعطاكننده

تاریخ دریافت

تقدیرنامه

كسب رتبه دوم دانشجویان

ستاد دانشگاه

ریيس دانشگاه

1391/02/17

در مبحث بيماریهای
كودكان درامتحان پيش
كارورزی
تقدیرنامه

تالش در جهت ارتقاء

معاونت آموزشي

معاون آموزشي

1391/10/04

گروه
تشویق

برگزاری كارگاههای متعدد

معاونت درمان

1391

معاونت درمان

احيا نوزادان در
بيمارستانهای تابعه دانشگاه



عضويت در انجمنها و مجامع علمي
نام مجمع

نوع همكاری و سمت

محل فعاليت مجمع

مدت عضویت
از



لغایت

عضويت در كميتهها و شوراها
نام كميته یا شورا

نوع همكاری با كميته یا

مكان یا سازمان مربوطه

شورا

مدت فعاليت
از

شورای پژوهشي دانشكده پزشكي

عضو

دانشكده پزشكي

هييت ممتحنه ارتقاء و گواهينامه تخصصي

عضو و مسئول گروه ایالم

دانشگاه ع .پ.همدان

لغایت

از تاریخ
1396/01/29
تاكنون

كودكان كالن منطقه آمایش  3و امتحانات علوم
پایه و پيش كارورزی



از1394



پروژههای تحقيقاتي تصويبشده
عنوان طرح

نوع فعاليت در طرح (مجری اصلي،

ساعات فعاليت در

مؤسسه محل

وضعيت

طول مدت

مدیر اجرایي ،همكار ،مشاور و غيره)

طرح

پژوهش

فعلي طرح

طرح

 بودجههای تحقيقاتي دريافت شده (گرنت)
شماره گرنت

منبع ارائهدهنده بودجه

عنوان گرنت

سمت

بودجه گرنت

 پاياننامههای سرپرستيشده يا مشاوره شده
عنوان پایاننامه

دوره

محل انجام

سمت در

تحصيلي ارائه

پایاننامه

پایاننامه

تاریخ دفاع از پایاننامه

پایاننامه
مقایسه ارزش

پزشكي

بيمارستان امام

روشهای

عمومي

خميني ایالم

استاد راهنما

1392

تشخيصي
دستگاه بيلي
چک پوستي و
مشاهده رنگ
پوست و بيلي
روبين سرمي در
نوزادان مبتال به
هایپربيليروبينمي
بررسي ميزان

پزشكي

مدارس شهر

شيوع

عمومي

ایالم

استاد راهنما

NAFLDبر
اساس معيارهای
سونوگرافي در
دانش آموزان



در حال انجام

مدت زمان

مبتال به چاقي
مقایسه اثر

دكتری

كلينيک گوارش

ساكرومایسس

تخصصي

بيمارستان امام

بوالردی و

اطفال

خميني

استاد راهنما

درحال انجام

پالسبو در درمان
درد فانكشنال
شكمي كودكان
بررسي اثر

پزشكي

كلينيک های

سيناریزین بر

عمومي

اطفال

استاد مشاور

درحال انجام

پيشگيری از
سردردهای
ميگرني كودكان

 سخنراني در همانديشي ،بازآموزی و غيره (بدون ارائه مقاله)
عنوان سخنراني
گاستروآنتریت در كودكان
نحوه برخورد با خونریزی گوارشي كودكان

عنوان هماندیشي،

محل برگزاری هماندیشي،

تاریخ

بازآموزی و غيره

بازآموزی و غيره

سخنراني

سمینار یک روزه
بیماریهای شایع
عفونی کودکان

سالن توسعه معاونت د.ع

88 11 / 17

سمینار اورژانسهای
طب اطفال

تغذیه كودكان

برنامه مدون کودکان
1

مراحل احياء

کارگاه احیا پیشرفته
نوزاد

شوک

تازه های طب
اورژانس

آب و الكتروليت

کودکان  2ایالم

شيوع سرولوژیک سلياک در بيماران IBS

کنگره بیماریهای
کودکان تهران
مراقبت اغوشی مادر
ونوزاد

.پ آموزشي ایالم
سالن توسعه معاونت د.ع

90 / 3 / 6

.پ آموزشي ایالم
سالن توسعه معاونت د.ع

89/ 2 / 23

.پ آموزشي ایالم
سالن ستاد مركزی د.ع .پ

/ 12 / 2تا 4
88/ 12 /

سالن توسعه معاونت

89/ 2 / 30تا
89/ 2 / 31

سالن توسعه معاونت د.ع

90 / 10 / 8

ایالم
آموزشي ایالم
.پ آموزشي ایالم

مراقبت كانگروئي



مركز طبي كودكان

91/ 7/ 20

سالن كنفرانس بيمارستان

91 / 3/ 24

امام خميني ایالم
نحوه پيشگيری از عفونتهای بيمارستاني در بخشهای زایمان

مراقبت از نوزاد سالم

نحوه ارزیابي و برخورد با كودكان مبتال به اسهال بر اساس

مانا

سالن كنفرانس بيمارستان

91 / 5 / 24

امام خميني ایالم
بوكلت چارت مانا
دارو و شيرمادر
تجویز صحيح دارو در بيماران با GERD

تجویز منطقی دارو
داروها در بیماران
گوارشی
برنامه مدون
پرستاری در
اختالالت اب و
الکترولیت
سمیناربیماریهای
گوارش و کبد کودکان

شيرخشكهای رژیمي

تجویز و مصرف
منطقی دارو در
بیماریهای شایع اطفال

PUD

سالن توسعه معاونت د.ع

95/ 2 / 30

.پ آموزشي ایالم
ترویج تغذیه با شیر
مادر

نحوه اصالح اختالالت آب و الكتروليت

سالن توسعه معاونت د.ع

/ 7 / 27
91تا 7 / 30
91/
/ 11 / 26
94

سالن كنفرانس معاونت
بهداشتي
.پ آموزشي ایالم
سالن ستاد مركزی د.ع .پ

95 / 11 / 6

ایالم
سالنهای كنفرانس دانشگاه

95 / 9 / 3
لغایت95/9/5

سالن توسعه معاونت د.ع

96 / 6 / 23

ع .پ .اصفهان
.پ آموزشي ایالم

 فعاليت های ويراستاری و همكاری با هيأت تحريريه مجالت علمي
محل انتشار مجله

نام مجله

نوع همكاری با
مجله

مدت همكاری
از

لغایت

 شركت در دورههای مختلف (آموزشي ،پژوهشي و اجرايي)
نام دوره

نوع (سطح) دوره

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

احيا نوزاد

تربيت مدرس

مركز تحقيقات مادر

1388/11

دانشگاهي

جنين و نوزاد د.ع.پ
تهران

EBM

تربيت مدرس



د.ع.پ اروميه

1390/3

دانشگاهي

 شركت در همانديشيها ،بازآموزیها و كارگاهها
نام هماندیشي ،بازآموزی ،كارگاه و غيره

طول مدت دوره

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

سمينار اورژانسهای طب اطفال

2روز

سالن كنفرانس ستاد

 05/03/1390لغایت 06/03/1390

كنفرانس علمي احيا نوزادان

1روز

د .ع .پ .ایالم
سالن كنفرانس ستاد

27/05/1390

د .ع .پ .ایالم
برنامه همایش بیماریهای کودکان

5روز

د .ع .پ .تهران

 20/07/1391لغایت 24/07/1391

برنامه روش تحقیق کیفی(اتنو گرافی) در علوم پزشکی

 1روز

معاونت پژوهشي

1391/04/18

ایالم
سمینار دوروزه تاالسمی

2روز

د .ع .پ .اهواز

 06/10/1391لغایت 07/10/1391

همایش بیماری های شایع گوارش و کبد کودکان

3روز

انجمن علمی گوارش و
كبد كودكان ایران

 01/03/1392لغایت03/03/1392

كنگره بیماری های گوارش ،کبد و تغذیه در کودکان

3روز

د .ع .پ .یزد

 06/12/1393لغایت 08/12/1393

سمینار بیماری های گوارش و کبد در کودکان

3روز

د .ع .پ .شيراز

 16/07/1393لغایت 18/07/1393

آموزش مهارتهای مشاوره

1روز

کارگاه مقاله نویسی

1روز

کارگاه پزشکی مبتنی بر شواهد

1روز

معاونت پژوهشي

26/11/1394

ایالم
معاونت پژوهشي

25/08/1395

ایالم
معاونت پژوهشي

16/08/1395

ایالم
بیست و هشتمین همایش بین المللی بیماریهای کودکان

4روز

د .ع .پ .تهران

 29/07/1395لغایت 02/08/1395

سمینار بیماری های گوارش و کبد در کودکان

3روز

د .ع .پ .اصفهان

 03/09/1395لغایت 05/09/1395

تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهشی

1روز

د .ع .پ .ایالم

29/09/1395

همایش و كنگره بیماری های شایع گوارش و کبد کودکان

3روز

انجمن علمی گوارش و
كبد كودكان ایران

 14/04/1396لغایت 16/04/1396

سمپوزیوم آلرژی غذایی در کودکان

1روز

سمینار انفوالنزا A

1روز

انجمن علمي تغذیه
كودكان ایران
آموزش مداوم ایالم

دارو و اصالح الگوی مصرف

2

آموزش مداوم ایالم

 88/10/2لغایت 88/10/ 3

سمینار بیماریهای شایع عفونی

3

آموزش مداوم ایالم

 11/ 15لغایت 88/ 11/ 17

کارگاه پیشرفته احیا نوزاد

3

آموزش مداوم ایالم

 88/ 12/ 2لغایت 88/ 12/ 4

سمینار تازه های طب اورژانس

2

آموزش مداوم ایالم

 89/ 2/ 30تا 89/ 2/ 31

نگارش مقاالت

1

معاونت پژوهشي

89 / 7/ 22

ایالم



27/05/1396

88/ 7/ 20

سمینار توسعه در بخش بهداشت

1

معاونت بهداشتي

89/ 10/ 6

سمینار ایدز

2

آموزش مداوم ایالم

/ 10/ 9لغایت 89/ 10/ 10

کارگاه احیا قلبی ریوی کودکان

1

آموزش مداوم ایالم

89/ 12/ 12

کنفرانس علمی یک روزه اب و الکترولیت

1

بيمارستان امام

90 / 3/ 5

کنفرانس علمی نحوه کنترل عفونت در بیماران

1

بيمارستان امام

90 / 5/ 2

کنفرانس علمی یک روزه احیا بیماران با شوک

1

بيمارستان امام

90/ 3/ 19

-کارگاه یک روزه سطح بندی خدمات پری ناتال

1

معاونت درمان

90/ 8/ 25

کارگاه توانمند سازی پژوهشی بالینی

1

معاونت پژوهشي

91/ 6 / 8

کارگاه قوانین ومقررات اعضا هییت علمی

1

کارگاه کلیت روش تدریس و کیفیت یادگیری

1

کارگاه دانش پژوهی

1

ایالم
معاونت پژوهشي

91/ 6 / 18

ایالم
معاونت پژوهشي

91/ 6 / 19

ایالم
معاونت پژوهشي

91/ 6 / 21

ایالم
كارگاه كشوری تربيت مربي EBMمقدماتي

3

د.ع.پ اروميه

 3/21لغایت 90/3/23

كارگاه تربيت مربي احيا نوزادان

1

مركز تحقيقات مادر

88/11/4

كارگاه طراحي آموزشي تدوین طرح درس و طرح

1

جنين و نوزاد د.ع.پ
تهران
معاونت پژوهشي

دوره

91/6/20

ایالم

كارگاه آشنایي با مهارتهایي باليني

1

كارگاه طرح سوال ویژه اعضا هيئت علمي

1

كارگاه تجزیه و تحليل داده ها باSPSS

1

كارگاه آموزشي Endnote

1

كارگاه آموزشي مهارتهای ارتباطي

1

كارگاه ساخت محتوای الكترونيک

1

معاونت پژوهشي

95/4/3

ایالم
معاونت پژوهشي

95/3/20

ایالم
معاونت پژوهشي

29/3/95

ایالم
معاونت پژوهشي

23/4/95

ایالم
معاونت پژوهشي

95/6/21

ایالم
معاونت پژوهشي
ایالم



95/6/20

كارگاه دانش پژوهي و تدوین فرایند آموزشي

1

كارگاه EBMپيشرفته

1

كارگاه مقاله نویسي

1

كارگاه یادگيری مبتني بر حل مسئله

1

كارگاه اخالق و رفتار حرفه ای در آموزش

1

كارگاه اصول سخنراني

1

كارگاه آموزشي نرم افزار AMOS

1

معاونت پژوهشي

95/7/14

ایالم
معاونت پژوهشي

95/6/23

ایالم
معاونت پژوهشي

95/3/30

ایالم
معاونت پژوهشي

95/6/29

ایالم
معاونت پژوهشي

95/6/24

ایالم
معاونت پژوهشي

95/6/31

ایالم
معاونت پژوهشي

95/7/7

ایالم

 انتشارات
الف) كتب منتشرشده
عنوان كتاب

همكار /همكاران

نوع كار (ترجمه ،تأليف،

ناشر

گردآوری ،ویرایش)
دكتر ایرج شهراميان-دكتر راهنمای استفاده از

تاليف

غالمرضا كلوندی و سایر داروهای گوارش و كبد
همكاران

شهر و كشور
محل نشر

آرتين طب

تهران
ایران

كودكان



سال چاپ
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ب) مقاالت منتشرشده
سال چاپ

صفحه

شماره

جلد

نام نشریه

عنوان مقاله

)نویسنده(گان

2012/1/1

352-4

1

5

Jundishapur J
Microbiol

Astrovirus and
rotavirus coinfections in
children with
gastroenteritis
who were referred
to Ahvaz Aboozar
Hospital,
Southern Iran

Seyed Hamid Reza
Mozhgani, Ali Reza
Samarbaf-Zadeh,
Manoochehr Makvandi, G
Kalvandi, Ahmad ShamsiZadeh, Shahram Jalilian,
Mehdi Parsa-nahad

2012/11

47-50

1

6

Jundishapur Journal
of Microbiology

Relative
Frequency of
Rotavirus and
adenovirus
among children
aged 1-60 months
hospitalized with
acute Diarrhoea
in South-Western,
Iran

Tahereh Ziaei Kajbaf,
Ahmad Shamsizadeh,
Gholamreza Kalvandi,
Manoochehr Macvandi

2015/4

98

2

7

Middle East journal
of digestive diseases

Serological
evaluation of
Celiac disease in
children with
congenital heart
defect; a case
control study

Iraj Shahramian, Seyed
Mohsen Dehghani,
Mahmood Haghighat, Noor
Mohammad Noori, Alireza
Teimouri, Elham Sharafi,
Manijeh Kalili, Gholamreza
Kalvandi

2017/1

22-25

1

37

Revista de
gastroenterología del
Perú

Caustic ingestion
in children in
south of Iran:
Retrospective
study from ShirazIran

Naser Honar, Mahmood
Haghighat, Samaneh
Mahmoodi, Hazhir
Javaherizadeh, Gholamreza
Kalvandi, Mohammad Salimi

2015/9

195-199

3

52

Arquivos de
gastroenterologia

Evaluation of
leukocyte
esterase reagent
strips test in the
diagnosis of
spontaneous
bacterial
peritonitis in
children with
cirrhosis

8

18

Hepatitis monthly

Serum C-

2016/8



Naser HONAR, Bita
GERAMIZADEH, SeyedMohsen DEHGHANI, , Iraj
SHAHRAMIAN, Asghar
RAHMANI, Hazhir
JAVAHERIZADEH
Gholamreza KALVANDI
)correspondence(

Gholamreza Kalvandi, Naser

Honar, Bita Geramizadeh,
Maryam Ataollahi, Asghar
Rahmani, Hazhir
Javaherizadeh

Reactive Protein
in Children with
Liver Disease and
Ascites

ج) مقاالت ارائه شده در همايش ،كنفرانس و غيره
نویسنده(گان)

عنوان مقاله

عنوان همایش ،كنفرانس و

محل برگزاری

نحوه ارائه مقاله

سال ارائه

د) اطالعات مربوط به نرمافزار ،لوح فشرده و غيره
نوع اطالعات یا نرمافزار تهيه شده

موارد استفاده نرمافزار ،لوح فشرده و غيره

 ساير موارد (ضميمه كارنامه)
 اعالم عالئق حرفهای



نام همكاران

تاریخ انتشار

