نام و نام خانوادگی :آرمین شیروانی
شماره ملی1378240146 :
محل اخذ دیپلم :تهران ـ دبیرستان عالمه حلّی
محل اخذ مدرک پزشکی عمومی :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
*دوره ها و کارگاههای گذارنده شده:
-اتمام دوره فوق لیسانس آموزش پزشکی در دانشگاه شهید بهشتی در سال 92

ـ دوره طبابت مبتنی بر شواهد ) (EBMدر سال 1380
ـ دوره متدهای آموزش بالینی در سال 1380
ـ دوره استراتژی های ارتقای کیفیت آموزش پزشکی در سال 1380
ـ دوره روش تحقیق در سال  1380و 1381
ـ دوره سیاستگذاری سالمت در قالب برنامه تمایز یافته استعدادهای درخشان از سال 1382
ـ دوره اقتصاد سالمت در قالب برنامه تمایز یافته استعدادهای درخشان از سال 1382
ـ دوره تعالی خدمات بالینی در قالب برنامه تمایز یافته استعدادهای درخشان از سال 1382
دوره آموزش مدرسان ملی توانمندسازی مدیران بیمارستانی (برگزار شده از سوی سازمان بهداشت جهـانی)در شهریور ماه 1395

* فعالیت های علمی ـ اجرایی

ـ سرپرستی مجله کمیته دانشجویی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی از سال  1381تا 1383
ـ تشکیل تیم های مطالعاتی در زمینه های متدهای آموزش پزشکی ،طبابت مبتنی بر شواهد ،مرور نظام منـد
شواهد ،ارزیابی نقادانه شواهد ،ارزیابی فناوری سالمت ) (HTAو تدوین راهکارهای طبابت بالینی )(CPG
از سال  1380تا سال  1386در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه.
ـ مشارکت در پروژه تدوین راهنماهای بالینی برای پروژه اصالحات آموزش در سال  1380و 1381
ـ مشارکت در پروژه ارزشیابی روش تدریس هیأت علمی در سال 1382
ـ مدیریت تدوین سری کتابهای آموزشی تعالی خدمات بالینی با عناوین:
 مقدمات تعالی خدمات بالینی
 ارزیابی نقادانه شواهد

 مرور نظام مند شواهد
 ارزیابی فناوری سالمت
 مدیریت پروژه تعالی خدمات بالینی در مرکز مطالعات و توسعه آموزش از سال 1385
توضیح :این پروژه از سال  1384با تألیف کتابها آغاز شد .هدف از این پروژه استاندارد سازی طبابت بـالینی و
ارتقای کیفیت ارائه خدمات بالینی در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه است .بعد از تکمیل مبـانی نظـری
پروژه ،از سال  1387این پروژه با همکاری معاونت درمان دانشگاه در ق الب مرکز تعالی خدمات بالینی دانشگاه
ادامه یافت.
 راه اندازی واحدهای مدیریت دانش بالینی در دانشگاههای تیپ  1سراسـر کشـور در
سالهای  1390تا 1396

*سمتها و عناوین
 سمت معاون مرکز تعالی بالینی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 87
 سرپرست مرکز تعالی بالینی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال  88تا 90
 همکار اصلی پروژه تدوین سند ملی مراقبت سالمت مبتنی برشواهد
 همکاری در پروژه تدوین سند راهبردی گسترش جغرافیایی آموزش عالی سالمت
 عضو کمیته ملی ارزیابی فناوری سالمت در سالهای 89- 91
 رییس اداره تدوین استاندارد و راهنماهای سالمت وزارت بهداشت از سال  90تا 96
 عضو کمیته ملی برنامه ریزی توسعه نظام طبابت مبتنی بر شواهد سالهای  91و 92
 عضو کارگروه درمان شورای سالمت دهان سالهای 94- 92
 عضو شورای آموزشی  -پژوهشی و مسوول کمیته) HIS (Health Information Systemشبکه
تحقیقات پیشگیری از بیماریهای دهان و دندان
 عضو کمیته آموزش طبابت مبتنی برشواهد دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی از سال 87
 عضو تیم مدرسان ملی برنامه توانمندسازی مدیران بیمارستانی در حوزه مدیریت کیفیت از سال 95
 همکاری با مجله مرکز تحقیقات عفونی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بـه عنـوان داور مقـاتت از
سال  1394تا کنون
 عضو شورای پژوهشی پژوهشکده سالمت کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال 96

 مشاور رسمی متدولوژی پایان نامه های دانشکده پزشکی و دانشکده آمـوزش پزشـکی دانشـگاه علـوم
پزشکی شهید بهشتی از سال 96
 عضو کمیته علمی کشوری حوزه استدتل بالینی المپیاد دانشجویان در سال 96
 مسوول واحد مدیریت و ترجمان دانش مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی از سال 97

*فعالیت های آموزشی
ـ سخنرانی در سمینار دو روزه استراتژی های ارتقـای کیفیـت آمـوزش پزشـکی در دانشـگاه آزاد اردبیـل در
شهریور 1383
ـ همکاری در برگز اری کارگاه دو روزه متدهای آموزش پزشکی در مهرماه  1384در دانشگاه علـوم پزشـکی
اراک
ـ برگزاری کارگاه دو روزه طبابت مبتنی بر شواهد برای اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارتـش در
خرداد 1386
تدریس در کارگاه روشهای نوین تدریس برای اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جهـرم در اسـفند86
ـ برگزاری دو دوره کارگاه  4روزه آموزش طبابت مبتنی بر شواهد برای اعضای هیأت علمـی دانشـگاه علـوم
پزشکی شهید بهشتی در دی ماه 1386
ـ برگزاری کارگاه دو روزه ارزیابی نقادانه شـواهد بـرای اعضـای هیـأت علمـی دانشـگاه علـوم بهزیسـتی و
توانبخشی در دی ماه سال 1386
 تدریس در کارگاه  4روزه برای اعضای هیأت علمی دانشگاه در مهرماه 88برگزاری کارگاه دو روزه تعالی بالینی در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در خرداد 89ـ تدریس آنالیز اطالعات پزشکی در دانشکده پزشکی دانشگاه در نیمسال دوم  86ـ  85و نیمسـال اول 87
ـ 86و نیمسال اول و دوم سال 88- 89
 تدریس طبابت مبتنی بر شواهد در دانشکده پزشکی از مهرماه سال  87تا کنونـ تدریس ارزیابی نقادانه شواهد برای دانشجویان دوره  PHDدندانپزشکی اجتماعی در دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه در نیمسال اول  87ـ 86
ـ هدایت و آموزش دانشجویان عضو در برنامه تمایز یافته استعدادهای درخشان از سال  1382تا 1386

 تدریس در کارگاههای طبابت مبتنی بر شواهد برای اساتید بالینی دانشگاه برگزار شده توسط مرکـز توسـعهآموزش دانشگاه در سالهای .86- 89
تدریس در دورههای بلند مدت "مرور نظاممند شواهد"  " ،ارزیابی فناوری سالمت" و "تدوین راهکارهـایطبابت بالینی" برای اعضای هیات علمی بالینی دانشگاه از بهمن  86تا آذر87
 برگزاری کارگاه طبابت مبتنی بر شواهد برای اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شاهد در تیرمـاه ودیماه 89
 برگزاری کارگاه طبابت مبتنی بر شواهد برای اعضـای هیـات ع لمـی بـالینی کشـور در شـهریور (90مرکـزتحقیقات ضایعات نخاعی) ،بهمن و اسفند ( 90اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی تهران و شهید
بهشتی ،تیرماه (91نمایندگان معاونتهای درمان دانشگاهها) ،تیرماه ( 91اعضای هیات علمـی دانشـگاه علـوم
پزشکی مشهد) ،دیماه (91اعضای هیات علم ی و دستیاران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)
 برگزاری کارگاههای تدوین راهنماهای بالینی برای اعضای هیات علمـی بـالینی فـروردین (91سراسـری)،مهرماه ( 91دانشگاه علوم پزشکی مشهد) ،اعضای هیات علمی واحدهای مدیریت دانش بالینی دانشـگاههای
تهران ،شهید بهشتی و علوم بهزیستی و توانبخشی در آذر و دیماه  ، 91اعضای هیات علمی واحدهای مدیریت
دانش بالینی شیراز در مرداد  93و دیماه  ، 93معاونت طب سنتی (اعضای هیات علمی مدعو از سراسر کشـور)
تیرماه  .94مدرس دوره مدیریت کیفیت در بهمن ماه  95در اصفهان (برای مدیران بیمارستانها) ،مدرس دوره
مدیریت کیفیت در فروردین ماه  96در تبریز (برای مدیران بیمارستانها)
 مشارکت در راه اندازی مراکز طبابت مبتنی بر شواهد در درمانگاه تراب(با همکاری گروه اطفال) مشارکت در راه اندازی سیستم پیاده سازی راهنماهای بالینی در دو بیمارستان(امام رضا(ع) و قـائم(ع)) درمشهد)
 حضور به عنوان سخنران و عضو پانل در سمینارهای ملی حاکمیت بالینی تبریـز و بجنـورد و بـین المللـیتهران در سال 91
 تدریس واحد مبانی ارزیابی فناوری سالمت برای دانشجویان دوره  MSدانشگاه تهـران در نیمسـال اولتحصیلی 91- 92
 مدرس دوره طبابت مبتنی برشواهد در دانشکد ه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال 1387تا کنون
 طراحی سامانه آموزش الکترونیک طبابت مبتنی برشواهد در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی -عضو تیم مدرسین مدیران بیمارستانی در حوزه کیفیت از شهریور سال  95تا کنون

توانمندیهای عمومی:
 تسلط به زبان انگلیسی
 تسلط به نرم افزار STATA
 تسلط نسبی به نرم افزار SPSS
 آشنایی با نرم افزار MATLAB
 تسلط نسبی به نرم افزارهای office
 تسلط نسبی به نرم افزار endnote
پایان نامه ها:
پایان نامه دوره پزشکی عمومی :بررسی تعمیم پذیری راهکارهای طبابت بالینی کشور آمریکا در حوزه بیماری
عروق کرونری در ایران .استاد راهنما :جناب آقای دکتر یزدانی دفاع :شهریور 1384
پایان نامه دوره فوق لیسانس آموزش پزشکی :ارائه مدل و طراحی مراکزبهداشتی درمانی آموزشی بر اسـاس
اصول طبابت مبتنی بر شواهد .استاد راهنما :جناب آقای دکتر یزدانی .دفاع :شهریور 1392
همکاری در پروژه های ملی:
 . 1تدوین شیوه نامه بومی سازی و تدوین راهنماهای بالینی کشـوری )1391-1394
به عنوان مدیر تیم تدوین)
 . 2تحلیل مرگ و میر اطفال زیر  5سال در کشور  )1394-1395بـه عنـوان طـرا
سیستم تحلیل و تحلیلگر آماری)
 . 3پیمایش کشوری وضعیت سالمت دهان و دندان به عنوان تحلیل گر آماری)
 . 4راهنمای طبابت بالینی کشوری رتینوپاتی دیابت ی به عنوان طرا متدولوژی)
 . 5راهنمای طبابت بالینی آسیب های چشمی زودرس و تاخیری ناشی از مواجهه بـا
گاز خردل به عنوان طرا متدولوژی)

 . 6راهنمای طبابت بالینی کشوری ارائه خدمات پس از زایمان جهت ارتقـا سـالمت
مادر و شیرخوار به عنوان طرا متدولوژی)
 . 7راهنمای طبابت بالینی کشوری سالمت معنوی در بیماران سرطانی به عنوان طرا
متدولوژی)
 . 8راهنمای بالینی درمان اکسپوژر پوسیدگی دندان به عنوان طرا متدولوژی)
 . 9ناظر کیفی پروژه های تدوین راهنماهای بالینی کشوری
راهنمای طبابت بالینی آنژین صدری پایدار
راهنمای طبابت بالینی لوسمی میلوئیدی مزمن
راهنمای طبابت بالینی سرطان کلیه
راهنمای طبابت بالینی سرطان پروستات
راهنمای بالینی تجویز آنتی بیوتیک پیشگیرانه در بیماران جراحی
عمومی
راهنمای طبابت بالینی تروما به سر
راهنمای طبابت بالینی مدیریت اختالالت هایپرتانسیو در حاملگی
راهنمای طبابت بالینی مدیریت سکته مغزی
راهنمای طبابت بالینی بیماری های تیروئیدی در بارداری
راهنمای طبابت بالینی کم کاری تیروئید در بالغین
راهنمای طبابت بالینی پرکاری تیروئید در بالغین
راهنما ی طبابت بالینی پیشگیری ،تشخیص ،ارزیابی و مدیریت اضافه
وزن و چاقی در کودکان و بزرگساالن
راهنمای بالینی ترک سیگار برای پزشکان با ارجیت پزشکان خانواده و
پزشکان عمومی

مشاوره پایان نامه با موضوعات:


بررسی اثر بخشی آموزشی مبتنی بر توانمندی در یاددیرری دانشایوید پزشایی  -ماررر رر
(دانشیده آموز
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پزشیی شهرد بهشتی)
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یرره پزشیی  :یک مررر نرمه نظد مند (دانشیده آموز
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شهرد بهشتی (دانشیده آموز
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البرز)


بررسای اثاار آرترفیا

فلاازی ایمیلنتهادی دناادانی باار د ا

اناادازه یرریهادی یط ای ،در در دسااتگده

 ، cbctبل ر بعد از بدزسدزی تدحی (دانشیده دندانیزشیی دانشگده تهرا )


تدری ر ارزشردبی شروه ندمه احرایی چاری

دساتردرا تخصصای وودواد دانشاگده علاو پزشایی

شهرد بهشتی
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