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 مشخصات فردی: (1
 محل تولد:بوشهر ج.ا.ایران     30/6/1351نام و نام خانوداگی: شهرام خادم     تاریخ تولد:

 3559708222کد ملی:

 09171770596تلفن:

 بخش جراحی     گروه:جراحی عمومی -بیمارستان شهدای خلیج فارس-محل کار:بوشهر

 خلیج فارسبیمارستان شهدای -آدرس: بوشهر

 تحصیالت: (2
 عنوان)درجه(:بورد تخصصی )دانشنامه(

 رشته:تخصص جراحی عمومی

 سوابق استخدامی:مستخدم رسمی بیمارستان شهدای خلیج فارس تحت عنوان جراح عمومی (3
 3/6/1378سابقه استخدامی: 

 سوابق فعالیت های اجرایی: (4

 محل سمت و نوع فعالیت

 مدت
 با ابالغ از طرف

 تا از

 سرپرست مرکز بهداشتی درمانی
بنه گز 

 وبوالخیر
 ریاست شبکه تنگستان 1381 1378

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی 1385 1382 تنگستان ریاست شبکه و مرکز

 مسئول سیاسی پایگاه مقاومت 
شبکه 

 تنگستان
 فرمانده پایگاه مقاومت 1386 1379

 بسیج استانفرمانده  1386 1383 تنگستان مسئول بسیج جامعه پزشکی

 رئیس بیمارستان 1391 1390 گناوه مسئول گروه واکنش سریع اورژانس

 مسئول واحد خدمات جراحی

بیمارستان 

سلمان 

 فارسی

 ریاست بیمارستان تا کنون 1395

عضو متخصص مرتبط شورای 

 پزشکی
 مدیر درمان تامین اجتماعی تا کنون 1393 بوشهر

     

     

     

 

  



 آموزشی: (سوابق خدمات5

 دروس تدریس شده:

عنوان فعالیت های 

 آموزشی
 مقطع تحصیلی رشته نوع درس

موسسه محل 

 تدریس

 مدت

 تا از

 جراحی تئوری گزارش صبحگاهی
دستیار و کارآموز و 

 کارورز
 تا کنون 1394 بیمارستان

 جراحی عملی-تئوری راند
دستیار و کارآموز و 

 کارورز
 تا کنون 1394 بیمارستان

 جراحی تئوری ژورنال کالب
دستیار و کارآموز و 

 کارورز
 تا کنون 1394 بیمارستان

 جراحی تئوری گراند راند
دستیار و کارآموز و 

 کارورز
 تا کنون 1394 بیمارستان

 تا کنون 1394 بیمارستان دستیار جراحی عملی عمل های جراحی

Skill-lab جراحی عملی 
دستیار و کارآموز و 

 کارورز
 تا کنون 1394 بیمارستان

 

 

  



(سوابق فعالیت های پژوهشی:6  

 تاریخ
 سازمان مطبوع

نوع 

 مشارکت
 عنوان طرح

 اجرا پایان

1378 1374 
مراجعین به درمانگاه چشم ابوالفضل 

 بوشهر
 مجری

مقایسه شدت بینائی در قبل و بعد از عمل 

 جراحی در بیماران مبتال به کاتاراکت

1388 1386 
بیماران عمل شده در بیمارستان پورسینا 

 رشت
 مجری

مقایسه                           بیمارانی که 

در  تحت عمل کله سیستکتومی قرار گرفته اند

 دو روش باز و الپاروسکوپی

 مجری بیمارستان پورسینا رشت 1388 1389
بررسی رابطه مکانیسم و شدت تروما با احشاء 

 صدمه دیده در طی حوادث جاده ای 

 مجری بیمارستان رازی رشت 1388 1389

مقایسه عود عالئم ریوی متعاقب پلورودز بین 

دو روش استفاده از تتراسیکلین تزریقی با 

 خون فرد

 مجری بیمارستان های استان گیالن 1389 1390
بررسی عالئم روش تشخیص و درمان بیماران 

 مبتال به فتق مورگاگنی دیافراگم 

 

 

(چاپ مقاالت در نشریاتمعتبر داخلی و بین المللی:7  

 نام محقق
ناشر یا  تاریخ انتشار

محل 

 انتشار
 عنوان مقاله  نوع مقاله نام نشریه

ف
دی

ر
 

 ماه سال

  oct 2012 شهرام خادم

Cardiovascular 

and thorax 

surgery & 

OXFORD & 

NEJ 

توصیفی 

 تحلیلی

Clinical presentation and 

operative repair of 

Morgagni hernia 

1 

  مرداد 1389 شهرام خادم
مجله علمی طب 

 جنوب
توصیفی 

 تحلیلی

بررسی اثر برداشتن تیموس در 

میزان بهبودی بیماران میاستنی 

 گراویس با و بدون تیموما

2 

 

  

outcome 



(تالیف کتاب:8  

فصل یا فصول 
 تالیف سال عنوان کتاب ناشر نفر چندم ارائه شده توسط قرد

اسامی نویسنده یا 
 نویسندگان

 دوم تمام فصول
سازمان 

انتشارات جهاد 
 دانشگاهی

 تالیف 1395 تروما
دکتر  -دکتر حمید رضا علیزاده

دکتر مصطفی -شهرام خادم
سارا دهمرده-حسینی  

1395از  عروق - اول در دست اقدام  دکتر شهرام خادم تالیف 

1395از  درد شکم - اول در دست اقدام  دکتر شهرام خادم تالیف 

 

(عضویت در انجمن:9  

 تاریخ
 نام انجمن سازمان مطبوع شهر

 از تا

 انجمن جراحان عمومی ایران جامعه جراحان ایران تهران 1390 تاکنون

ایرانجامعه جراحان  تهران 1390 تاکنون  انجمن جراحان درون بین ایران 

 جامعه جراحان ایران تهران 1390 تاکنون
انجمن جراحان ترمیمی و زیبایی 

 ایران

 

 

  



( توصعه فردی:10  

 تاریخ
 عنوان گواهینامه و دوره محل برگزاری وسازمان متولی

 از تا

19/3/83  19/3/83 سخنرانی)انقالب ارتباطات(دوره آموزش  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان   

18/9/82  16/9/82  تفکر سیستمی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 

22/7/82  21/7/82  برنامه ریزی استراتژیک دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 

28/3/84  2/3/84  اطالعات و ارتباطات  دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 

8/5/83  1/5/83 استانسازمان مدیریت و برنامه ریزی    دوره آموزش تضمین کبفیت 

12/11/79  12/11/79  سوانح وحوادث دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 

26/2/84  26/2/84  کنفرانس دیابت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 

30/7/87  27/7/87  کارگاه روش تحقیق دانشگاه علوم پزشکی گیالن 

30/1/84  15/1/84 و فناوری اطالعاتمفاهیم  دانشگاه علوم پزشکی بوشهر   

1/10/75  1/9/75  برنامه های آموزش بهداشت  دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 

3/11/82  2/11/82  پیشگیری از ایدز دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 

26/2/85  24/2/85  تغذیه در بیماران قلبی و دیابتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 

15/8/89  15/7/89  الپاروسکوپی پایه و پیشرفته دانشگاه علوم پزشکی تهران 

1/12/85  1/10/85  برنامه گسترش شبکه ها  دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 

27/8/83  20/8/83  مهارت فنی و حرفه ای )کاربر عمومی رایانه شخصی( وزارت کار و امور اجتماعی 

31/4/83  7/4/83  دوره آموزش توجیهی مدیریت میانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

24/1/90  24/1/90  FAST دانشگاه علوم پزشکی تهران 

14/2/96  13/2/96  کارگاه مشاوره دانشجویی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی بوشهر 

28-May-

2015 

27-May-

2015 
ICRC War surgery 

 

IT 


