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 دا خ انمهب 

 ساهاًِ علن سٌجی اعضا ّیات علوی صفحِ شخصی درآدرس 

 سایت داًشگاُ درس صفحِ شخصی در ٍبآ 

  فایل ّا

 13/3/89  آخریي بِ رٍزرساًی:

 تحصیلی ٍ آهَزشی  سَابق  

 ) عٌَاى رشتِ، داًشگاُ، سال فارغ التحصیلی( )دکتری تخصصی(تخصص.3

 )عٌَاى، راٌّوا، هشاٍر(پایاى ًاهِ                   

 عبل فبرؽ التحصیلی اعتبز هؾبٍر راٌّوباعتبز  رؽتِ ػٌَاى

 عزاحی ٍ ارسؽیبثی ثزًبههِ الهیحی   

 پزعتبریآهَسػ ثبلیٌی هسرعبى 

آههههههههَسػ 

 پزعتبری

ذبًن زوتز عیوب وزهبًؾبّی 

 هحوس ذبى

ذههبًن زوتههز رثبثههِ   

 هؼوبریبى

آهههَسػ زوتههزی زاًؾههیَی 

، زاًؾهههبُ تزثیهه   پزعههتبری

 هسرط

 

  داًشگاُ، سال فارغ التحصیلی() عٌَاى رشتِ، ارشذ کارشٌاسی .2

 )عٌَاى، راٌّوا، هشاٍر(پایاى ًاهِ                   

 شَراًگیس بیراًًَذ ًام ٍ ًام خاًَادگی: 

 هربی  :هرتبِ علوی

 shorangizbiranvand@yahoo.com ، shorangiz.biranvand@ lums.ac.ir  ایویل:

 09168553149  ,06633120140      تلفي:

 06633120140    فکس:

  ذزم آثبز ییبزاًؾىسُ پزعتبری ٍ هبه ووبلًَس، زاًؾهبُ ػلَم پشؽىی لزعتبى، ،ذزم آثبز    آدرس:
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 عبل فبرؽ التحصیلی اعتبز هؾبٍر اعتبز راٌّوب رؽتِ ػٌَاى

ثزرعههی همبیغههِ ای عههَل هههس  

سهبى اعىزاة زع  ّهب ثهز رؽهس    

      هیىزٍارگبًیغن ّب

آهههَسػ پزعههتبری             

 جزاحی( –گزایؼ زاذلی 

عزوبر ذهبًن پزیهَػ   

 حبج اهیزی

عزوبر ذهبًن  فبعوهِ   

 رعَلی

، زاًؾهبُ ػلهَم  1383 

 پشؽىی تْزاى

 

 ػلَم زاًؾهبُ ،1375 عبل فزؽ التحصیلی،پزعتبری وبرؽٌبعی  ) عٌَاى رشتِ، داًشگاُ، سال فارغ التحصیلی( کارشٌاسی .1

  اران پشؽىی

 شرکت در دٍرُ ّای آهَزشی ٍ کارگاُ ّا 

 1386 ػغلی ثیوبرعتبى پزعٌل جْ  ثحزاى هسیزی  وبرگبّْبی ثزگشاری 

  1387ػغلی ثیوبرعتبى پزعٌل جْ  تحمیك رٍػ وبرگبُ ثزگشاری  

   لزعتبى پشؽىی ػلَم زاًؾهبُ زرهبى پزعٌل جْ  عرٌزاى ػٌَاى ثِ ثیوبر ثِ آهَسػ وبرگبُ زر ؽزو 

  ثْیبراى ووه ٍ ثْیبراى ٍیضُ عرٌزاى ػٌَاى ثِ ایوي تشریمب  آهَسػ وبرگبُ زر ؽزو  

   لزعتبى پشؽىی ػلَم زاًؾهبُ زرهبى پزعٌل جْ  عرٌزاى ػٌَاى ثِ پزعتبری زر اذیق وبرگبُ زر ؽزو 

 94 ٍ 93 ٍرٍزی زٍم تزم زاًؾیَیبى جْ  ػفًَ  وٌتزل وبرگبُ ثزگشاری 

 

 تأییذیِ ّا ٍ هجَز ّا 

 افتخارات ٍ جَایس 

 1385 عبل ثیوبرعتبى ػغلی، ًوًَِ پزعتبر  

 1394 عبل هبهبیی ٍ پزعتبری زاًؾىسُ ًوًَِ پزعتبر 

 سَابق کاری 

 عَاثك ثبلیٌی 

 137-1389  ًَسازاى ٍ سًبى جزاحی ّبی ثرؼ ثبلیي پزعتبر 

 

 

 در هقاطع زیر(سَابق تذریس ( 

 کارشٌاسی : 



 
 

 

  رساوی پزشکی ي تامیه مىابع علمیمدیریت اطالع آيری،داوشگاٌ علًم پزشکی لرستان،  معايوت تحقیقات ي فه

ف
 ٌ

ما
ه 

دی
ير

ر
13

97
 

                 http://sci.lums.ac.ir                                                    066-33120232    تلفي:           

            Email: sci@lums.ac.ir  

 1397ماٌ  خرداد

 پزعتبری  ّبی هْبر  ٍ االَل 

 ػول اتبق پزعتبری 

 گَػ ٍ چؾن ػفًَی، ولیِ، گَارػ،  جزاحی – زاذلی پزعتبری) 

 آسهبیؾهبُ ػلَم وبرؽٌبعی رؽتِ زاذلی ّبی ثیوبری  

 هبهبیی جزاحی – زاذلی 

 ػول اتبق زر وبر رٍػ ٍ هبهبیی ّبی هْبر  ٍ االَل 

 ّبی ثرؼ آهَسی وبر ccu، ،جزاحی ٍ زاذلی ّبی ثرؼ ًَسازاى، وَزوبى 

 

     3.1389 -1395   عبل اس آثبز ذزم هبهبیی ٍ پزعتبری زاًؾىسُ ػلوی ّیإ  ػضَ ٍ :  هزثیوبرؽٌبعی ارؽس 

  2 .1383-1386 عبل الیهَزرس ٍ آثبز ذزم هبهبیی ٍ پزعتبری زاًؾىسُ التسریظ حك هزثی 

  ُعٌَاى ،هحل ٍ زهاى کارگاُ(برگساری کارگا( 

 1386 ػغلی ثیوبرعتبى پزعٌل جْ  ثحزاى هسیزی  وبرگبّْبی ثزگشاری 

  1387ػغلی ثیوبرعتبى پزعٌل جْ  تحمیك رٍػ وبرگبُ ثزگشاری 

 لزعتبى پشؽىی ػلَم زاًؾهبُ وبرؽٌبعبى ٍیضُ ثیوبر ثِ آهَسػ وبرگبُ زر عرٌزاًی 

 لزعتبى پشؽىی ػلَم زاًؾهبُ زر تشریمب  آهَسؽی وبرگبُ زر عرٌزاًی 

 1 لزعتبى پشؽىی ػلَم زاًؾهبُ وبروٌبى ٍیضُ ثیوبر حمَق وبرگبُ زر عرٌزاًی 

  ابالغ، تاریخ شرٍع ٍ اتوام()عٌَاى دقیق درج شذُ در سَابق اجرایی 

 1391 عبل هبهبیی ٍ پزعتبری زاًؾىسُ فٌَى ٍ االَل ویفج  ارتمبء وویتِ هغَل  

 َ1389 هبهبیی ٍ پزعتبری زاًؾىسُ آهَسؽی ؽَرای ػض 

 1393 پزعتبری وبرؽٌبعی زاًؾیَیبى تحصیلی راٌّوبی اعتبز 

 َلزعتبى زر گیبّی ّبی زارٍ ٍ تلفیمی ّبی زرهبى عٌتی، عت وٌهزُ اجزایی ٍ ػلوی وویتِ ػض 

  سَابق پژٍّشی 

 ابذاعات ٍ اختراعاتالف.    

 طرح ّای پژٍّشی ب.

 عشاریٌی تزم ًَسازاى زر هبزر ؽیز ثب تغذیِ هَفمی  ٍ حزار  زرجِ ثز هبزر پَعتی ثیزتوبط تأ ثزرعی. 1

  آى ثب  هزتجظ ػَاهل ٍ ثیوبراى ثِ پشؽىی ذغبّبی افؾبی ثِ ًغج  پزعتبراى ًهزػ ثزرعی. 2

 لزعتبى پشؽىی ػلَم ّبی ذَاثهبُ عبوي زاًؾیَیبى لبػسگی ػیئن ٍ زرز ؽس  ثز اعغَذَزٍط تإثیز ثزرعی. 3

 فتَتزاپی اًیبم حیي زر سرزی ثِ هجتی تزم ًَسازاى عزم رٍثیي ثیلی عغح وبّؼ ثز رٍی عَلفب  تإثیز ثزرعی. 4
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 عٌیؼ ٍ( آعىی  ػیٌی عبذتبریبفتِ ثبلیٌی آسهَى اس اعتفبزُ ثب هبهبیی ٍ پزعتبری زاًؾیَیبى ثبلیٌی ّبی هْبر  ثزرعی. 5

 رٍػ ایي  ثِ ًغج  آًْب ًهزػ

 عبل لزعتبى پشؽىی ػلَم زاًؾهبُ آهَسؽی ثیوبرعتبًْبی زر ؽبغل پزعتبراى ذَزوبرآهسی ٍ هؼٌَی َّػ ارتجبط ثزرعی. : 6

1396 

پبیِ ثْیبری زر فزآیٌس آهَسػ زٍرُ وبرؽٌبعی پزعتبری  . تیبرة هزثیبى ٍ زاًؾیَیبى پزعتبری اس حضَر زاًؾیَیبى ثب 7

 19/10/1393ّوىبر االلی هصَة 

 پایاى ًاهِ ّا ٍ رسالِ ّا راٌّوایی . ج  

 پایاى ًاهِ ّا ٍ رسالِ ّا  ُهشاٍر. د   

 هقاالت. ُ   

 فارسی           

 زاًؾیَیبى ًهزػ ٍ هْبر  ثزرعی:   ػٌجزی ذبعزُ ،  لبعوی فبعوِ عیسُ ، آثبزی حغیي رضب ، ثیزاًًَس ؽَراًهیش  .3

 زٍرُ ، 1396   پزعتبری، آهَسػ ًؾزیِ( آعىی  ػیٌی یبفتِ عبذتبر رٍػ ثِ ثبلیٌی ّبی هْبر  ارسؽیبثی اس هبهبیی ٍ پزعتبری

 1 ؽوبرُ ،6

 هَلتی آهَسؽی رٍػ تبثیز خ، ػٌجزی تبرٍرزیبى، اوزم ،(*هغَل ًَیغٌسُ ػ  ثیزاًًَس  م، غیهی  ر، آثبزی حغیي.   2

 زّن، عبل 1394، یشز پشؽىی ػلَم آهَسػ تَعؼِ ٍ هغبلؼب  هزوش هیلِ پزعتبری زاًؾیَیبى ثبلیٌی الیحی  ثز هٌتَریٌگ

 .2 ؽوبرُ

 ثز اعغَذَزٍط زرهبًی رایحِ هبعبص تإثیز. ح ؤعتی ط، ثیزاًًَس پیززازُ خ، ػٌجزی ر، آثبزی حغیي ،َراًهیشؽ ثیزاًًَس.3

 (   1 5 ،1394 ثْبر هىول عت پضٍّؾی – ػلوی فصلٌبهِ:  اٍلیِ ی زیغوٌَرُ ػیئن ٍ زرز ؽس 

 ارتجبط ٍ پشؽىی ذغبّبی اثزاس ثِ ًغج  پزعتبری وبزر ًهزػ. م الفزی ر، آثبزی حغیي ف، سازُ ٍلی ،َراًهیشؽ ثیزاًًَس. 4

 (.1 7 93 ارزیجْؾ  پشؽىی تبرید ٍ اذیق ایزاًی هیلِ فزضی ٍ ٍالؼی ذغبّبی ثب آى

 هَاًغ ثِ ًغج  پزعتبراى ًهزػ ثزرعی م الفزی ر، آثبزی حغیي لبعوی، فبعوِ ف،عیس سازُ ٍلی ،َراًهیشؽ ثیزاًًَس. 5

 ذزم افین هبهبیی ٍ پزعتبری هیلِ لزعتبى، پشؽىی ػلَم زاًؾهبُ ثِ ٍاثغتِ آهَسؽی ّبی ثیوبرعتبى زر پشؽىی ذغبی افؾبی

 آثبز

 ًَسازاى زر هبزر ؽیز ثب تغذیِ ٍضؼی  ثز  ًَساز ٍ هبزر پَعتی توبط تإثیز. ر آثبزی حغیي ف، سازُ ٍلی ،َراًهیشؽ ثیزاًًَس. 6

  10 ،1392ثیزجٌس پشؽىی ػلَم زاًؾهبُ هبهبیی ٍ پزعتبری زاًؾىسُ پضٍّؾی -ػلوی فصلٌبهِ ًَیي، ّبی هزالج  عشاریٌی تزم

 ؽبغل پزعتبراى ػلیِ وبر هحیظ ّبی ذؾًَ . ح حیسری خ، ػٌجزی ،(هغَل ًَیغٌسُ َراًهیشؽ ثیزاًًَس ر، آثبزی حغیي.7

 هبهبیی ٍ پزعتبری پضٍّؾی ػلوی هیلِ آهیش ذؾًَ  ٍلبیغ زر ّب آى ای همبثلِ رفتبرّبی ٍ آثبز ذزم آهَسؽی ّبی ثیوبرعتبى

 (.5 11 ،1392ارٍهیِ

 آهَسؽی ثیوبرعتبًْبی زر ؽبغل پزعتبراى زیسگبُ اس ثیوبر حمَق رػبی  ثزرعی  خ، ػٌجزی ح، آعتی ،َراًهیشؽ ثیزاًًَس.  8

 53-58( :21  90 ثْبر تجزیش هبهبیی ٍ پزعتبری هیلِ.  ز آثب ذزم ؽْز

 هیلِ ّب هیىزٍارگبًیغن رؽس ثز ّب زع  اعىزاة هس  همبیغِ. م هحوَزی  ح، اهیزی حبجی ،َراًهیشؽ ثیزاًًَس.  9

 .11 ٍ 10 ّبی ؽوبرُ ، 1387تبثغتبى ٍ ثْبر آثبز ذزم افین هبهبیی ٍ پزعتبری

 اًگلیسی               
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 هقاالتخالصِ چاپ ارائِ ٍ . ٍ

 هلی .3   

 زر فزٌّگ ٍ اذیق عزاعزی ّوبیؼ. آى ثز هَثز ػَاهل ؽٌبعبیی ٍ ای حزفِ تؼْس هفَْم. ح، آعتی ر، آثبزی حغیي ،ػ ثیزاًًَس.

 .93 هبُ هْز(پَعتز ؽبّس پشؽىی ػلَم زاًؾهبُ زر عیه  ػلَم

 عیه  ارتمبء الوللی ثیي وٌهزُ تَعیي، اوغی رٍیِ ثی هصزف جْ  راّىبر ارائِ. خ ػٌجزی ػ، ثیزاًًَس  ط، اوجزی ح، آعتی.2

 92 ؽْزیَر 20-22(  پَعتز  ارٍهیِ زر سًبى

 هزاجؼِ ثبرزار سًبى زر فیشیَلَصیه ٍ تَعیي اوغی ثب سایوبى زر ًَسازی پیبهس.  خ ػٌجزی ،ػ ثیزاًًَس  ،ط اوجزی ح، آعتی.  3

 92 ؽْزیَر 20-22(  پَعتز   ارٍهیِ زر سًبى عیه  ارتمبء الوللی ثیي وٌهزُ ، آثبز ذزم ػغلی ثیوبرعتبى ثِ وٌٌسُ
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 اس پظ عبػ  48 زر ؽیززّی ثب لیجز زر رٍتیي زارٍّبی هصزف ثیي ارتمبء. خ ػٌجزی ،ػ ثیزاًًَس  ط، اوجزی ح، آعتی. 4

 .8/12/92 الی 6/12/92. عبلن جبهؼِ ّوبیؼ( پَعتز سایوبى

 ثیوبراى ثِ پشؽىی ذغبّبی افؾبی ثِ ًغج   ٍیضُ ثرؼ پزعتبراى ًهزػ ثزرعی. ف لبعوی ف، سازُ ٍلی ،ػ ثیزاًًَس.5

 91/.29/2لزعتبى پشؽىی ػلَم زاًؾهبُ پشؽىی ّبی ذغب اس پیؾهیزی وٌهزُ( عرٌزاًی 

 ؽْز آهَسؽی ثیوبرعتبًْبی زر ؽبغل پزعتبراى زیسگبُ اس ثیوبر حمَق رػبی  ثزرعی ػٌجزی، ذبعزُ ح، آعتی ػ، ثیزاًًَس. 6

 29/4/91(پَعتز  یبعَج پشؽىی ػلَم زاًؾهبُ زر ثیوبر حمَق هٌؾَر اعتمزار ّبی چبلؼ ٍ ّب فزال  وؾَری ّوبیؼ آثبز، ذزم

 ثیوبر ایوٌی وؾَری ّوبیؼ ٍػولىزز ًهزػ ثیي فباللِ ٍ پزعتبراى ذغب افؾبی. ف لبعوی م، الفزی ف، سازُ ٍلی ،ػ ثیزاًًَس. 7

 30/7/91( پَعتز  ارٍهیِ زر

 حزفِ پزعتبر ّوبیؼ عشاریٌی، تزم ًَسازاى حزار  زرجِ ثز ًَساز ٍ هبزر پَع  ثِ پَع  توبط تأثیز. ف سازُ ٍلی ،ػ ثیزاًًَس.  8

 91/ 18/8 الی 15/8/91( عرٌزاًی ٍیضُ هزالج  ثرؼ زر پزعتبری حزفِ ٍ ای

 اهَر اًغجبق عزاعزی ّوبیؼ( پَعتز  ّب هبهب زیسگبُ اس سائَ سًبى حمَق ثزرعی.   ػ ثیزاًًَس  ط،  ثیزاًًَس پیززازُ ح، آعتی-9

 1390 هبُ ارزیجْؾ  21-22 آثبز ذزم زر ؽزع هَاسیي ثب پشؽىی

 :الوللی بیي. 2
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delivery. International Neonatal & Perinatal Medicine Congress Mashhad Iran 25-27 (2013)Poster. 
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 ػیئن ٍ زرز ؽس  ثز زرهبًی رایحِ تإثیز. ر آثبزی حغیي خ، ػٌجزی ط، ثیزاًًَس پیززازُ ح، آعتی ػ، ثیزاًًَس. 3

 (پَعتز 1393ایزاى هبهبیی ٍ سًبى الوللی ثیي وٌهزُ چْبرزّویي. لبػسگی

 ثیي وٌهزُ چْبرزّویي. سایوبى اس ثؼس ذًَزیشی ثز رحن هبعبص اثز. ر آثبزی حغیي ط، اوجزی ػ، ثیزاًًَس ح، آعتی. 4

 (.پَعتز 1393تْزاى پشؽىی ػلَم زاًؾهبُ زر ایزاى هبهبیی ٍ سًبى الوللی

 ثز هَءثز سًسگی عجه اس عبل 40- 50 سًبى آگبّی هیشاى ثزرعی ر آثبزی حغیي ط، اوجزی ػ، ثیزاًًَس ح، آعتی. . 5

   1390 ایزاى ثبرٍری ثْساؽ  الوللی ثیي وٌهزُ اٍلیي( پَعتز  اعترَاى پَوی
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  عضَیت در شَرای ًَیسٌذگاى ٍ داٍری هقاالت 

 آثبز ذزم هبهبیی ٍ پزعتبری زاًؾىسُ افین هبهبیی ٍ پزعتبری فصلٌبهِ همبال  زاٍری 

 لزعتبى پشؽىی ػلَم زاًؾهبُ یبفتِ پضٍّؾی – ػلوی فصلٌبهِ همبال  زاٍری  

 هجاهع در عضَیت 

 ایزاى پزعتبری ًظبم عبسهبى 

 عالیق عوَهیی عوَهی/ ّا هْارت 

 وبرگبُ زر ؽزو  

 زرهبًی رایحِ وبرگبُ

 فؾبری عت وبرگبُ
 اذیز زِّ عِ عیبعی تفىزا 

 Relaxation وبرگبُ

 یَگب تٌفغی ّبی تىٌیه وبرگبُ

 عَسًی عت وبرگبُ

 عٌتی عت وبرگبُ

 عَال عزاحی ّبی ؽیَُ ٍ ارسؽیبثی آهَسؽی وبرگبُ

 عرٌزاًی ٌّز آهَسؽی وبرگبُ

 ثبلیٌی الیحی  ارسیبثی ًَیي ّبی رٍػ

 ٍیٌسٍس ًصت آهَسؽی وبرگبُ 

  E- Learning آهَسؽی وبرگبُ  

 پبٍرپَییٌ  آهَسؽی وبرگبُ

 هیی  ثِ همبال  ارعبل ًحَُ

 وزین لزآى زر ثی  اّل ؽرصی  ثزرعی

 اعیم ییبى فسا

 END NOD آهَسؽی وبرگبُ

 91 عبل همسط هؾْس زر اعتبزاى اًسیؾِ ضیبف 

 ( ذسایی ػجس زوتز   هؼبالز تبرید اس ثزگی

  حیبتی ػلَم ٍ اًغبى

 آهَسػ زر اعیػب  آٍری في وبرثزز

  ویفی پضٍّؼ 

  زاًؾهبُ زر آى جبیهبُ ٍ ًوبس

 93 عبل همسط هؾْس زر اعتبزاى اًسیؾِ ضیبف  عزح

 تئَری گزاًس
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 پیؾزفتِ ػىظ ٍیزایؼ وبرگبُ همسهبتی ػىظ ٍیزایؼ 

  94اعیهی اًمیة عیبعی اًسیؾِ ٍ ؽٌبعی هؼزف  ای، حزفِ اذیق هَضَع ثب اعتبزاى اًسیؾِ ضیبف 

 ایزاى التصبز پبیسار تَعؼِ ٍ رؽس هَاًغ

 فمیِ ٍالی  جبیهبُ تجییي

 سهبى آذز ٍ ّبلیٍَز

 95  تبثغتبى اعتبزاى اًسیؾِ ضیبف 
 

 

 

 


