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 22 77 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پروتزهای دندانی پروتز دکتری تخصصی 3

 29 23 دانشکده مدیریت دانشگاه تهران کسب و کار مدیریت دکتری حرفه ای 4

http://62.60.136.157/?d-5436027-s=0&sessionId=BBCBBA3D2901544CD6341D08E33029F7&d-5436027-o=2&d-5436027-p=1
http://62.60.136.157/?d-5436027-s=0&sessionId=BBCBBA3D2901544CD6341D08E33029F7&d-5436027-o=2&d-5436027-p=1
http://62.60.136.157/?d-5436027-s=1&sessionId=BBCBBA3D2901544CD6341D08E33029F7&d-5436027-o=2&d-5436027-p=1
http://62.60.136.157/?d-5436027-s=1&sessionId=BBCBBA3D2901544CD6341D08E33029F7&d-5436027-o=2&d-5436027-p=1
http://62.60.136.157/?d-5436027-s=2&sessionId=BBCBBA3D2901544CD6341D08E33029F7&d-5436027-o=2&d-5436027-p=1
http://62.60.136.157/?d-5436027-s=2&sessionId=BBCBBA3D2901544CD6341D08E33029F7&d-5436027-o=2&d-5436027-p=1
http://62.60.136.157/?d-5436027-s=3&sessionId=BBCBBA3D2901544CD6341D08E33029F7&d-5436027-o=2&d-5436027-p=1
http://62.60.136.157/?d-5436027-s=3&sessionId=BBCBBA3D2901544CD6341D08E33029F7&d-5436027-o=2&d-5436027-p=1


 

 ها شانین

 شماره تلفن ینشان شهر استان کشور نوع نشانی

 -مسکونیمیدان دکتر فاطمی کوی پزشکان مجتمع  کرمانشاه کرمانشاه ايران نشانی محل سکونت
 طبقه سوم 2سازمانی علوم پزشکی بلوک 

0023-224-7212 

 77330220191 شريعتی دانشکده دندانپزشکی کرمانشاه کرمانشاه کرمانشاه ايران نشانی محل کار/ تحصیل

 رسانی شخصی پایگاه اطالع نشانی پست الکترونیک دانشگاهی نشانی پست الکترونیک عمومی

hedaiat.moradpoor@gmail.com hedaiatmoradpoor@kums.ac.ir Hmoradpoorh.blogfa.com 

 

 های تحصیلی نامه پروژه/ پایان
 

سال  موضوع مقطع

 دفاع

 مقاله مستخرج درجه -نمره استاد راهنما

 بله 10/55 --- 25 انتقال کانين های نهفته به قوس دندانیبررسی  حرفه ای-دکتری عموی

 بله 55 --- 52 پيامد های کلينکی کروان های زیر کرنيایی متکی بر دندان و ایمپلنت دکتری تخصصی پروتز

 ----- ----- جناب آقای دکتر حسین حیدری --- ایرانطراحی الگوی بومی جهت سياستگذاری بخش عمومی جمهوری اسالمی  مدیریت-دکتری حرفه ای
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 سوابق اجرای / مدیریتی
 تاریخ اتمام سال شروع همکاری مکان اجرای مسئوليت نام فصلنامه

 تا کنون 52 دانشکده دندانپزشکی کرمانشاه مدیر گروه پروتزهای دندانی

 تا کنون 52 دندانپزشکی کرمانشاهدانشکده  مسئول فنی

 تا کنون 58 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کميته آموزش و  بين الملل سازی دانشگاه

 تا کنون 58 موسسه مطالعات و خالقيت نيروی انسانی برتر مشاور و سياستگذار دوره های آموزشی درمانی

 

 

 کمیته داوران فصلنامه های علمی داخلیعضویت در 
 تعداد مقاالت داوری شده سال شروع همکاری صاحب امتياز نام فصلنامه

شاخه -ترویجی-رئيس گروه داوران فصلنامه داخلی

 دندانپزشکی-پزشکی

 50 51 موسسه مطالعات و خالقيت نيروی انسانی برتر

 5 5158 پردیس فارابی -دانشگاه تهران فصلنامه مدیریت فرهنگ سازمانی

 تا کنون 5152 دانشکده دندانپزشکی کرمانشاه شورای پژوهشی دانشکده

 

 

 

 



 اختراعات
 

 سایر همکاران طرح وضعيت محل ثبت سال موضوع اختراع نوع اثر نقش در اختراع

 احدی از مخترعين
مالکيت معنوی تحت 

 حمایت 

بًرد هوشمند بازرگانی با 

الگوریتم های مدیریت 

 استراتژیک

----- 

سازمان مالکيت معنوی 

جمهوری اسالمی ایران 

 )سازمان ثبت اختراعات(

 دکتر حسين حيدری در حال ثبت

 

 ها کتاب
 سایر همکاران طرح وضعيت نام انتشارات سال موضوع نوع اثر نقش

مالک  -احدی از مترجمين

 معنوی
 ترجمه

مدیریت ریسک استراتژیک در سازمان های 

 بيمه ای
--- 

انتشارات سازمان تأمين 

 اجتماعی کشور
 دکتر حسين حيدری در حال چاپ

 تأليف نویسنده اصلی
روش های نوین قالب گيری در پروتزهای متکی 

 بر ایمپلنت
 ---- در حال چاپ انتشارات ----

 

 



 مقاالت خارجی
نویسنده 

 مسئول

Surveying the role of integration between TQM and Technology management in 
determining Quality and Innovation Performance 

 --- ارائه مجازی -کشور کرواسی -اجالس جهانی بازرگانی 2055

نویسنده 

 مسئول

A procedure for recording and reproducing the cast position on a surveyor 3102 N Askari, M Abolhasani, H Moradpoor… - Dental 
research 

--- 

نویسنده 

 مسئول

Development of Undergraduate Research Skill: Critical Issue in Evidence-Based 
Dentistry 

3102 H Moradpoor, A Rezvani… - Educational 
Research in 

-- 

نویسنده 

 مسئول

Clinical outcomes of zirconia-based implant-and tooth-supported single crowns 3102 F Nejatidanesh, H Moradpoor, O Savabi - 
Clinical oral investigations 

-- 

 
 

 

 پژوهشی  -مقاالت  علمی
 وضعيت شماره دوره صاحب امتياز نوع فصلنامه نام فصلنامه سال موضوع نقش ردیف

نویسنده  1

 مسئول

در نوبت  --- --- دانشگاه تهران پژوهشی-علمی سازمانی مدیریت فرهنگ ---- سازمانی و عملکرد گروهیتحلیل تأثیر شوخ طبعی بر فرهنگ 

 چاپ

نویسنده  2

 مسئول

آموختگان  های شغل و سازگاری شغلی دانش تحلیل رابطه بین ویژگی

 جدیدالورود به بازار کار

پژوهش و برنامه ریزی در  ----

 آموزش عالی

موسسه پژوهش و برنامه  پژوهشی-علمی

 ریزی آموزش عالی

در نوبت  ---- ---

 چاپ

 

 



 سابقه تدریس

 مقطع دانشگاه محل تدریس نيم سال سال تحصيلی نام درس تعداد واحد

 ساعت 10

 واحد نظری 1معادل 

 عمومی خالقیت نیروی انسانی برترموسسه مطالعات و  اول 49-49 مبانی مدیریت

 کارشناسی دانشگاه آزاد اسالمی هرسین اول 49-49 زبان عمومی 2

 کارشناسی دانشگاه آزاد اسالمی هرسین دوم 49-49 زبان عمومی 2

 کارشناسی دانشگاه آزاد اسالمی هرسین دوم 49-49 بهداشت عمومی 5

 دکتری حرفه ای دانشکده داندانپزشکی کرمانشاه اول 49-49 آمار زیستی 5

 دکتری حرفه ای دانشکده دندانپزشکی کرمانشاه اول 49-49 دروس تخصصی گروه دندانپزشکی عمومی 50

 دکتری حرفه ای دانشکده دندانپزشکی کرمانشاه دوم 49-49 دروس تخصصی گروه دندانپزشکی عمومی 50

 دکتری حرفه ای دانشکده دندانپزشکی کرمانشاه اول 49-49 دروس تخصصی گروه دندانپزشکی عمومی 50



 مقطع دانشگاه محل تدریس نیم سال سال تحصیلی نام درس تعداد واحد

 دکتری حرفه ای دندانپزشکی کرمانشاهدانشکده  دوم 49-49 دروس تخصصی گروه دندانپزشکی عمومی 5

 دکتری حرفه ای دانشکده دندانپزشکی کرمانشاه اول 49-49 دروس تخصصی گروه دندانپزشکی عمومی 5

 دکتری حرفه ای دانشکده دندانپزشکی کرمانشاه دوم 49-49 دروس تخصصی گروه دندانپزشکی عمومی 52

 2معادل ساعت   80

 واحد نظری

 عمومی موسسه مطالعات و خالقیت نیروی انسانی برتر بهمن 49 سیاستگذاری در عرصه درمان

تعداد کل واحدهای 

 تدریس شده

 نظری / عملی و کلينيکی واحد   05

 

 

 

 

 



 ها و سمینارهای داخلی همایشمجری/ سردبیر و مدیرمسئول 

 
 نقش / مسئوليت زمان برگزاری سال عنوان همایش / سمينار نوع

 همکار علمی e-seminar.ir – 32تیرماه  01 0232 ریزی استراتژیک و نوآوری سازمانی سمینار آنالین برنامه سمينار

 دبير علمی 0232 0232 اصول و قوانین تراش سمينار

 دبير علمی e-seminar.ir  0232بهمن  Full Veneer Crown Preparation 0232 31 وبينار

 دبير علمی 0231اسفند  --- سمینار تخصصی اخالق حرفه ای در دندانپزشکی کنگره

نمایشگاه 

 تخصصی

موسسه مطالعات و خالقیت  – 0232مرداد ماه  ---- نمایشگاه تخصصی و فوق تخصصی توانمندی های دندانپزشکان ایرانی در عرصه پروتزهای دندانی

 نیروی انسانی

رئيس نمایشگاه و سردبير 

 داوری طرح ها

 

 



 

 

 ها مقامات و تقدیرنامه

 
 عنوان نوع

سال -مدرس نمونه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مدرس نمونه

0231 

نیروی انسانی  مدرس برتر موسسه مطالعات و خالقیت مدرس نمونه

 شاخه پزشکی – 0231برتر در سال 

توسط موسسه  0232پژوهشگر شایسته تقدیر در سال  پژوهشگر نمونه

 مطالعات و خالقیت نیروی انسانی برتر

 

 



 

 

 ) کارگاه یا دوره آموزشی(

 
 دارنده گواهینامه موسسه مطالعات و خالقیت نیروی انسانی 4931 دوره تخصصی مدیریت عمومی 3

 دارنده گواهینامه موسسه مطالعات و خالقیت نیروی انسانی برتر 4931 دوره تخصصی مدیریت پیشرفته گواهینامه

 Accreditation Service for 2142 مدیریت استراتژیک از انگلستان QAL گواهینامه
Certifying Bodies 

 انگلستان

 دارنده گواهینامه

 دارنده گواهینامه انگلستان ITCC International Ltd 2142 مدیریت عمومی از انگلستان ITCC گواهینامه

معاونت آموزشی با  -دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 4939 توانمند سازی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گواهینامه
 همکاری معاونت پژوهشی

 دارنده گواهینامه

 دارنده گواهینامه موسسه مطالعات و خالقیت نیروی انسانی برتر 4931 پزشک خوب من گواهینامه

 دارنده گواهینامه موسسه مطالعات و خالقیت نیروی انسانی برتر 4931 درمان مذهب محور گواهینامه

 

 

 



 ای ذکر نـگردیده است( در این لیست مقاالت منطقهالمللی و ملی) بینهای  مقاالت اجالس
نقش در  محل ارائه سال  عنوان پژوهش نوع ارائه 

 اجرا

 سخنران ویژه سخنرانی یک روزه 5152 در پروتز های متکی برایمپلنت fit passiveاهميت سخنرانی مقاله 5

 Prevention and Management Of Complications سخنرانی مقاله 2
In Implant Dentistry 

 سخنزران ویژه بازآموزی دندانپزشکان عمومی استان 5151

 Clinical outcomes of zirconia-based implant-and tooth-supported سخنرانی مقاله 1
single crowns 

 سخنران ویژه اصفهان - icoiخاورميانه کنگره  5151

هفتمين همایش توسعه منابع انسانی با  5150 بررسی رابطه مدیریت مشارکتی با انگيزش شغلی کارکنان سازمان امور مالياتی سخنرانی مقاله 5

سازمان نوسازی  -رویکرد جهاد اقتصادی

 صنایع ایران

 همکار علمی

بررسی رابطه مدیریت ارزش با ارتقاء کيفيت خدمات آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی  سخنرانی مقاله 2

 کرمانشاه

اجالس ارزشيابی و تضمين کيفيت آموزش  5150

 دانشگاه عالمه طباطبایی –عالی ایران 

 همکار علمی

موردمطالعه  –فرهنگی دانشگاه  های رفتاری دانشجویان بر سالمت بررسی تأثير بحران سخنرانی مقاله 1

 دانشگاه پيام نور کرمانشاه

 -همایش دین،دانشگاه و علوم انسانی 5150

 دانشگاه مازندران

 همکار علمی

های مختلف درآمدزایی روستائيان و تأثير آن بر تحقق توسعه پایدار  تحليل  سبک سخنرانی مقاله 8

 روستاهای مرزی کرمانشاه

 -همایش ملی توسعه پایدار مناطق مرزی 5155

 دانشگاه گلستان

 همکار علمی

همایش ملی دولت شایسته و توسعه پایدار  5155 ی تحول نظام اداری کشور های استانی در اجرای برنامه تحليل عملکرد دستگاه سخنرانی مقاله 1

 نظام جمهوری اسالمی ایران

 همکار علمی

در رضایتمندی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی  LMXواره مدیریت  تحليل اجرای طرح سخنرانی مقاله 0

 کرمانشاه

 همکار علمی چهارمين کنگره علوم پزشکی 5155

 همکار علمی های پنهان همایش ملی آسيبپنجمين  5152 بررسی رابطه بين ميزان استفاده از تلفن همراه با شکاف نسلی سخنرانی مقاله 2

http://62.60.136.157/?sessionId=BBCBBA3D2901544CD6341D08E33029F7&d-999468-o=2&d-999468-p=1&d-999468-s=1
http://62.60.136.157/?sessionId=BBCBBA3D2901544CD6341D08E33029F7&d-999468-o=2&d-999468-p=1&d-999468-s=1
http://62.60.136.157/?sessionId=BBCBBA3D2901544CD6341D08E33029F7&d-999468-o=2&d-999468-p=1&d-999468-s=2
http://62.60.136.157/?sessionId=BBCBBA3D2901544CD6341D08E33029F7&d-999468-o=2&d-999468-p=1&d-999468-s=2
http://62.60.136.157/?sessionId=BBCBBA3D2901544CD6341D08E33029F7&d-999468-o=2&d-999468-p=1&d-999468-s=3
http://62.60.136.157/?sessionId=BBCBBA3D2901544CD6341D08E33029F7&d-999468-o=2&d-999468-p=1&d-999468-s=3
http://62.60.136.157/?sessionId=BBCBBA3D2901544CD6341D08E33029F7&d-999468-o=2&d-999468-p=1&d-999468-s=4
http://62.60.136.157/?sessionId=BBCBBA3D2901544CD6341D08E33029F7&d-999468-o=2&d-999468-p=1&d-999468-s=4


 ها توانمندی
 

ميزان عالقه  عنوان

 مندی

ميزان 

 تـسلط

 سابقه؟

 دارد خیلی زیاد خیلی زیاد های کوچک و متوسط ها و شرکت تدوین سند راهبردی برای سازمان

 خیلی زیاد خیلی زیاد دندانپزشکی عمومی
 

 خیلی زیاد خیلی زیاد دندانپزشکی تخصصی شاخه پروتز و زیر شاخه های آن
 

 خیلی زیاد خیلی زیاد قوانين حاکم بر تجارت الکترونيک
 

 خیلی زیاد خیلی زیاد وزارت بهداشت -افزار جامع دانشگاهی سما نرم
 

 خیلی زیاد خیلی زیاد افزار و نرم افزارهای کاربردی و عمومی سخت
 

 زیاد خیلی زیاد بازرگانی خارجی
 

 زیاد زیاد امور قراردادهای تجاری
 

های مختلف پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی و علوم  صورت اجرایی و عملياتی و تسلط به روش به –های پژوهشی و علمی  انجام فعاليت

 پزشکی

 خیلی زیاد خیلی زیاد
 

 خیلی زیاد خیلی زیاد زبان انگليسی
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 با آرزوی موفقيت روزافزون

 هدایت مراد پور 
 

در هرلحظه قادر باشیم  ن نکته این است:یتر مهم*** 

م بشویم قربانی یتوان یآنچه را که هستیم به خاطر آنچه م

 کنیم  ***


