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 29/1/1395آخزیي ثِ رٍسرعبًی: 

 

  و آموزشی  تحصیلیسوابق 

 1379-83 اصفْبى پشؽىی علَم : داًؾگبُوبرؽٌبعی  .1

 1383-86 هؾْذ پشؽىی َمعل داًؾگبُ جزاحی، داخلی آهَسػ ارؽذ : وبرؽٌبعیوبرؽٌبعی ارؽذ .2

 اًغذادی یزلبى ثب ثیوبراى عول اس ثعذ گَارؽی عولىزد ثز ای هعذُ -ثیٌی عًَذ وبرثزد عذم : تبثیزپبیبى ًبهِ 

 1390: داًؾجَی دوتزی تخصصی داًؾگبُ علَم پشؽىی ؽْیذ ثْؾتی، دوتزی تخصصی .3

 تَععِ هفَْم، عزاحی ٍ اعتجبر یبثی پزعؾٌبهِ حضَر پزعتبری: رعبلِ 

 

 ؽزوت در دٍرُ ّبی آهَسؽی ٍ وبرگبُ ّب .4

هغبلعبت هیىظ هتذ، تحلیل هحتَی، عزاحی ٍ اعتجبر یبثی پزعؾٌبهِ ّبی علَم ؽزوت در وبرگبّْبی هتعذد اس جولِ: 

 اس گیزی پؾتیجبى ٍ عبسی ثْیٌِ ًصت افشار، عخت ٍ هجبًی) اعالعبت ٌَلَصیتى Max-QDAپشؽىی، وبر ثب ًزم افشار 

 اعتجبر ٍ عزاحی، تلفیمی پضٍّؾْبی، هحتَی تحلیل، پیؾزفتِ ًَیغی همبلِ ٍ ثبلیٌی علَم در تحمیك ػرٍ؛ (عبهل عیغتن

 ٍ هىبًیىی تَْیِ دعتگبُ پیؾزفتِ وبرثزد، تذریظ رٍػ، درًٍی ارسیبثی، درط عزح تْیِ ٍ درعی ریشی ًبهِثز، اثشار یبثی

، هذاٍم عزپبیی صفبلی دیبلیش بثی ثبلیٌی ثیوبراى للجی، جٌزال،تفغیز رادیَگزافی لفغِ عیٌِ، ارسی ICU،تٌفغی تجْیشات

 گیبّبى ثب آؽٌبیی، دیي در اًحزافی ّبی فزلِ، پضٍّؼ در اخالق،  END NOTE افشار ًزم ثب اؽٌبیی ، Aًَع آًفَالًشا

 عت، یَگب یتٌفغ تىٌیىْبی، درهبًی رایحِ، عٌتی عت ثب همذهبتی آؽٌبیی، آًْب وبرثزدّبی ٍ لزعتبى اعتبى ثَهی دارٍیی

 فؾبری عت، درهبًی ریلىظ، عَسًی

 
 

 تأییذیِ ّب ٍ هجَس ّب .5

 

 : تدریسسوابق 

 1/8/1386هزثی ّیئت علوی توبم ٍلت جغزافیبیی اس 
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 : درٍط داخلی جزاحی، اصَل ٍ فٌَى پزعتبری، هزالجتْبی ٍیضُوبرؽٌبعی 

 ٍیضُ ّبی هزالجت پزعتبری ثز ای همذهِ: وبرؽٌبعی ارؽذ

 :آهَسؽی برگبّْبیو عخٌزاى ٍ هذرط

 ثخؼ در هذیزیت اصَل) اٍرصاًظ فزایٌذ ٍ هذیزیت وبرگبُوبر گبُ اًذ ًَت، رٍػ جغتجَ در پبیگبّْبی علَم پشؽىی، 

، ثزٍجزد حَسُ درهبى هعبًٍت تحمیك رٍػ وبرگبُ، (اعتبى پزعتبراى ٍیضُ)ًَیغی گشارػ؛ (اعتبى پزعتبراى ٍیضُ) اٍرصاًظ

   CCU آهَسی ثبس دٍرُ، ثیوبر ثِ آهَسػ اصَل، آهَسؽی پضٍّی داًؼ وبرگبُ، ثیوبر ٍ عتبرپز ارتجبط ٍ ارتجبعبت وٌفزاًظ

 ، دٍرُ آهَسؽی ووىْبی اٍلیِ،پزعتبری فزایٌذ وبرگبُ، (اعتبى پزعتبراى ٍیضُ)

 

 سوابق اجرایی 

 

 خزم هبهبیی ٍ تبریپزع داًؾىذُ  دارٍیی گیبّبى ٍ تلفیمی درهبًْبی  عٌتی، عت عزاعزی ّوبیؼ اجزایی وویتِ عضَ--

 1389آثبد

 1389آثبد خزم هبهبیی ٍ پزعتبری داًؾىذُ  دارٍیی گیبّبى ٍ تلفیمی درهبًْبی عٌتی، عت عزاعزی ّوبیؼ علوی وویتِ عضَ -

 1391آثبد خزم داًؾگبُ علَم پشؽىی لزعتبى؛  اجزایی چْبرهیي وٌگزُ عزاعزی پیؾگیزی اس خغبّبی پشؽىی، دثیز-

 1391آثبد خزم لزعتبى؛ پشؽىی علَم داًؾگبُ  پشؽىی، خغبّبی اس پیؾگیزی عزاعزی وٌگزُ برهیيچْ علوی وویتِ عضَ -

 1391آثبد خزم لزعتبى؛ پشؽىی علَم داًؾگبُ  پشؽىی، خغبّبی اس پیؾگیزی عزاعزی وٌگزُ چْبرهیيّیئت رئیغِ عضَ -

 

 سوابق پژوهشی 

 

 طرح های پژوهشی .1

  
 

 ِپَر هحوذی فبعوِ,  ؽَریذُ سادُ آتؼ فزٍساى: (. هجزیبى1394یجزیذ)ّ هذل یه: پزعتبری حضَر هفَْم تَعع 

 پَر هحوذی فبعوِ,  ؽَریذُ سادُ آتؼ فزٍساى: (. هجزیبى1394پزعتبری) حضَر پزعؾٌبهِ یبثی اعتجبر ٍ عزاحی 

 1388 لزعتبى، اعتبى وؾبٍرسی ثبًه وبروٌبى ؽغلی فزعَدگی علل ؽٌبعبیی 

 اس ثعذ ثیوبراى ثبلیٌی ثزآیٌذّبی ٍ سًذگی ؽیَُ ثز پٌذر عالهت ارتمبء لهذ ثز هجتٌی آهَسؽی هذاخلِ تبثیز 

 هیَوبرد آًفبروتَط

 هزسی خَى چزثی ؽذت ثب ثیوبراى خَى فؾبر ٍ چزثی ؽبخصْبی ثز  اًگَر ّغتِ  عصبرُ هىول  تبثیزوبرثزد 

 عزح( رّوىب)پزعتبری داًؾجَیبى اًتمبدی تفىز هْبرتْبی ثز هغبلِ حل ثز هجتٌی آهَسػ تبثیز 

  ،ثزرعی فزاٍاًی خؾًَت اعوبل ؽذُ ًغجت ثِ پزعتبراى ؽبغل در ثیوبرعتبًْبی آهَسؽی ؽْز خزم آثبد

 (عزح ّوىبر)1390

 
  

 

 مقاالت .2

 

 فبرعی .1



 فؾبرخَى ؽذت ٍ چزثی ّبی ؽبخص ثز اًگَر ّغتِ عصبرُ تأثیز(1395). ج  پَر چزاغی ،ف پَر هحوذی -

 هبهبیی ٍ پزعتبری هجلِ. وَر عَ دٍ ؽذُ تصبدفی ثبلیٌی هبییوبرآس: خَى چزثی افشایؼ ثِ هجتال ثیوبراى

 9-1( :1) 14 ;.ارٍهیِ

 در آگبّبًِ رضبیت درن افشایؼ ثزای (. هذاخالتی1394ععیذی ص، عپًَْذ ف) ، عبثذف  هحوذی پَر -

 .85-71(: 32)9 پشؽىی، اخالق همبالت. فصلٌبهِ ثز هزٍری: ووی تحمیمبت

 عالهت ارتمبء هذل ثز هجتٌی آهَسؽی هذاخلِ (تأثیز1393م. ) فز ًبدری ف، عپًَْذ ا، ایشدی ،ف پَر هحوذی -

 :(3)2ساثل،  هبهبیی ٍ پزعتبری داًؾىذُ دیبثت پزعتبری دٍ. فصلٌبهِ ًَع ثیوبراى دیبثتی سًذگی ؽیَُ ثز پٌذر

28-38. 

 ویفیت هیشاى ثز آهَسؽی هذاخلِ تأثیز (. ثزرعی1393) پَر ف. هحوذی م، فز ًبدری ف، عپًَْذ ا، ایشدی -

 . فصلٌبه92ِتبثغتبى در آثبد خزم اجتوبعی تأهیي درهبًگبُ ثِ هزاجعِ وٌٌذُ دٍ ًَع دیبثتی ثیوبراى سًذگی

 .28-18 :(2)2ساثل،  هبهبیی ٍ پزعتبری داًؾىذُ دیبثت پزعتبری

 ثزٍى ؽىي عٌگ تحت ثیوبراى ًظزات ثزرعی (1386. )ح همذم وزدعتبًی پَرف، هحوذی ،ف پَر هحوذی -

 ثیوبرعتبى ؽىي عٌگ ثخؼ ثِ وٌٌذُ هزاجعِ ثیوبراى ESWL حیي درهبًی اصَل اّویت درثبرُ ًذاهیا

 . 66-59(: 8ٍ9)3.آثبد خزم هبهبیی ٍ پزعتبری داًؾىذُ افالن هجلِ آثبد خزم عؾبیز ؽْذای

 گَارؽی عولىزد ثز ای هعذُ -ثیٌی عًَذ وبرثزد عذم جٌگجَ ع، اعوبعیلی ح، تبثیز ،پَر ف هحوذی فبضل ا، -

 .156-149 (:22)9 ، هؾْذ هبهبیی ٍ پزعتبری داًؾىذُ اًغذادی. هجلِ یزلبى ثب ثیوبراى عول اس ثعذ

 

 

 

 اًگلیغی. 2
 

- Sajjadi M., Rassouli M., Bahri N. & Mohammadipoor F. (2015) The Correlation 

Between Perceived Social Support and Illness Uncertainty in People with Human 

Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome in Iran. Indian 

Journal of Palliative Care, 21(2), 231-235.doi:10.4103/0973-1075.156508. 

 

- Jangjoo A., Mohammadipoor F., Fazel A., Mehrabi Bahar M., Aliakbarian M. & 

Jabbari Nooghabi M. (2012) The Role of Nasogastric Intubation on 

Postoperative Gastrointestinal Function in Patients with Obstructive Jaundice. 

The Indian Journal of Surgery, 74(5), 376-380.doi:10.1007/s12262-011-0391-6. 

 

 

 

 مقاالتخالصه چاپ و  ارائه .3

 

   هلی .1

 عخٌزاًی:

 اعفٌذ عبسهبًی،خویي، رٍاًؾٌبعی ای هٌغمِ ّوبیؼ عبسهبًی، ؽْزًٍذی رفتبر ٍ ّیجبًی َػّ راثغِ ثزرعی -

88  



 وبرثزد ای هٌغمِ ّوبیؼ درهبًی، ثْذاؽتی خذهبت ارائِ در ظَْر حبل در ای پذیذُ درهبًی تَریغن -

 1389 آثبد،خزداد هحیغی،خزم ریشی ثزًبهِ در عجیعی جغزافیبی

 اى ثخؾْبی هزالجت ٍیضُ ٍ اٍرصاًظ ٍ ثزخی اس عَاهل هزتجظ ثب آى، وٌگزُثزرعی فزعَدگی ؽغلی در پزعتبر -

 13910 آثبد، خزم پشؽىی، خغبّبی اس پیؾگیزی

 پَعتز:

هتبثَلیه عٌذرٍم هتبثَلیه،وٌگزُ عٌذرم ثب ثیوبراى سًذگی ؽیَُ تغییز در پٌذر آهَسؽی هذل وبرثزد -

 1387 تجزیش،خزداد 

 1391تین جزاحی، وٌگزُ پیؾگیزی اس خغبّبی پشؽىی، خزم آثبد،  خغبّب ٍ راّْبی پیؾگیزی اس آى تَعظ -

 13910 آثبد، خزم پشؽىی، خغبّبی اس پیؾگیزی خغبّبی پشؽىی ٍ ارائِ راّىبرّبیی جْت پیؾگیزی، وٌگزُ -

-  

 

  ثیي الوللی

  پَعتز:
Levetiracetam and myoclonic status epilepticus 

  1389 هؾْذ، ثْوي، صزع الوللی ثیي وٌگزُ ،رپَ هحوذی فبعوِ همذم، وزدعتبًی پزعتَ
comparision of assessment methods with chest X-ray for post  thoracotomy 
atelectasis 

، ووگزُ عبالًِ اًجوي تٌفظ ارٍپب، ّلٌذ، آهغتزدامپَر،  هحوذی فبعوِ همذم، وزدعتبًی پزعتَ

     2011عپتبهجز 

  

 عالیق پژوهشی .4

 اثشار یبثی عتجبرا ٍ عبسی اثشار

 عت عٌتی ٍ هىول

 رٍؽْبی ًَیي هزالجتی در ثیوبراى هزالجتْبی ٍیضُ ٍ داخلی جزاحی

 هذیزیت پزعتبری

 تحلیل هفَْم ٍ تحلیل هحتَی
 

 کتب

 پَر، هحوذی فبعوِ حمی، هیز حغیي اهیز افؾبًی، گل اصغز ، (تبلیف) پشؽىی علَم همبالت در جغتجَ هصَر راٌّوبی •

 1388 ّذف اًتؾبرات

 1388 ّذف اًتؾبرات پَر، هحوذی فبعوِ افؾبًی، گل اصغز حمی، هیز حغیي اهیز ،(تزجوِ)اٍرصاًظ ٍخبهت ًوبیِ •

 لزعتبى، پشؽىی علَم داًؾگبُ اًتؾبرات پَر، هحوذی فبعوِ هزداًی، هٌْبس ،(تزجوِ)پزعتبراى ثزای تغذیِ دعتٌبهِ •

1389 

 عضویت در شورای نویسندگان و داوری مقاالت

زاعتبر فبرعی هجلِ پضٍّؾی افالن خزم آثبد؛ داٍری همبالت هجلِ افالن، یبفتِ ٍ هجلِ علوی پضٍّؾی داًؾىذُ پزعتبری ٍ ٍی

  هبهبیی ؽْیذ ثْؾتی

 لزعتبى ًظبرت ثز عزحْبی تحمیمبتی هصَة داًؾگبُ علَم پشؽىی



 

 عضویت در مجامع

 1388 اس آثبد خزم هبهبیی ٍ پزعتبری داًؾىذُ پضٍّؼ ؽَرای عضَ -

 1388 اس آثبد خزم هبهبیی ٍ پزعتبری آهَسػ داًؾىذُ ؽَرای عضَ -

 1388  اس آثبد خزم عؾبیز ؽْذای ثیوبرعتبى علوی وویتِ عضَ  -

 1388عبل اس لزعتبى پشؽىی علَم داًؾگبُ پضٍّی داًؼ ؽَرای عضَ - 

 1389 عبل اس اعبتیذ ارسؽیبثی ٍاحذ ّوىبر -

 1386عضَ عبسهبى ًظبم پزعتبری اس  -

 
 

 عالیق عمومی/ ی عمومیها مهارت

 ای حزفِ فٌی عبسهبى اس پیؾزفتِ ICDL هذرن دارای: وبهپیَتز -

    upper mediate عغح تب اًگلیغی سثبى در هْبرت  -

 .... ٍ SPSS, END NOTE, MAX-Q-D افشارّبی ًزم ثب آؽٌبیی -


