دکرت مصطفی علوی مقدم ،عضو هیات علمی گروه طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی شهید هبش یت

الف) سوابق تحصيلي
-1فارغ التحصيل از دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی در مقطع دکترا حرفه ای()71( )MD
-2دانشنامه فوق ليسانس سالمت همگانی()76() MPH
 -3دانشنامه تخصصی بيماری های عفونی و گرمسيری))79
 -4فارغ التحصيل از دانشگاه پاريس  VIIدر مقطع فلوشيپ فوق تخصصی آلرژی ايمونولوژی بالينی()87-86
 -5گذراندن دوره تكميلي طب اورژانس در بخش اورژانس بيمارستان هانري موندر در فرانسه ()89
 -6دانشنامه فوق ليسانس آموزش پزشکی ()92
 -7گذراندن “دوره آموزشي پيشرفته سونوگرافي در بيماران با وضعيت بحراني” در فرانسه ()94
ب) سمت هاي اجرايي
-1معاون پژوهشی گروه طب اورژانس ()84-83
-2معاون آموزشی گروه طب اورژانس()92-91
-3معاون فني واحد مديريت دانش باليني  KMUرشته طب اورژانس در وزرات بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ( از سال  9٠تا كنون)
 -4پزشک و دبير کميته کنترل عفونت بيمارستان امام حسين(از سال  87تا کنون)
-5معاون درمان بيمارستان امام حسين(دی 93لغايت شهريور)94
-6سرپرست دفتر توسعه پژوهش های بالينی بيمارستان امام حسين(دی  93تا کنون)
 -7دبير كميته دانشگاهی توسعه مشاركت بين بخشي در کارگروه پاسخگويي اجتماعي در نظام سالمت (از سال  96تا كنون)
-8معاون پژوهشی بيمارستان امام حسين (ع) (از سال  98تا کنون)
ج) عضويت در كميته هاي دانشگاهي
-1عضو کميته طراحی و برنامه ريزی درسی دانشکده آموزش پزشکی ( از سال  94تا كنون)
-2عضو کميته ارزشيابی دانشکده پزشکی ( از سال  9٠تا )96
 -3عضو كميته  EBMدانشكده پزشكي ( از سال  95تا كنون)
-4عضو کميته اارزشيابی سواالت ارتقا و بورد وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی (سال )95

د) استاد مسوول دوره های انتخابی زير
 -1نقايص ايمنی اوليه با رويکرد ( PBLعلوم پايه)
-2تحقيقات پزشکی و پزشکی مبتنی بر شواهد (کارورزی)
د)تاليفات
-1تاليف بيش از  5٠مقاله اندکس شده در پايگاه هاي اطالعاتي پزشكي تيپ يك
oghaddamhttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/?term=Mostafa+Alavi -M
hl=en&https://scholar.google.com/citations?user=GAI 8rPYAAAAJ
 -2تاليف كتاب
کاربرد سونوگرافی بر بالین بیماران اورژانس
راهنمای تفسیر کلیشههای رادیولوژی بر بالین بیماران اورژانس
تفسیر تستهای آزمایشگاهی بر بالین بیماران اورژانس

ه)افتخارات
 -1دريافت تنديس رتبه اول کشوری در اولين جشنواره حاکميت بالينی در محور اثر بخشی باليني ()91
 -2استاد برگزيده در جشنواره دانشگاهی مطهري در محور فرآيندهاي نوين آموزشي ()94
-3رتبه دو کشوری در محور فرآيندهای نوين آموزشی در جشنواره کشوری مطهری()94
 -4دريافت تنديس برترين واحد توسعه پژوهش هاي باليني در جشنواره ابوريحان ()95
-5اخذ رتبه برتر در ميان واحد های توسعه پژوهش های بالينی در دانشگاه های علوم پزشکی تيپ يک کشور ()96

