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        سابقه كار حرفه ای و تجربیات آموزشی

 تاکنون ۶۴9۴م رس هوشبر ،

 ونتاکن ۶۴9۴معلم بالین  هوشبر ، 

 م اتاق عمل  ICUعم تا در بخش ها   ۶۴9۴تا  ۶۴91بالین ، سابق  کار

 استادرار-                  رتبه علمی

  نیآموزش بال -            عالقه مندی ها

                        عضویت

 سوابق اجرایی و مدیریتی:

 ۶۴۴۴جاز  در سال انتخاب ب  عنوان نمارن ه گرمه هوشبر  جهت شرکت در کمیت  آموزش م 

  همیار  در راه ان از  سامان  گرمه آموزش  هوشبر  م کسب تق رر از طرف معامن آموزش  دانشی ه پیراپزشی  دانشگاه

 ۶۴۴۴علوم پزشی  ارران در سال 

  سال عضو کمیت  علم  شاخ  پیراپزشی  در دمازدهمین کنگره بین الملل  آنستزرولوژ  م مراقبت ها  مرژه م درد ارران در

۶۴۴۹ 

  عضو کمیت  اجرار  شاخ  پیراپزشی  در دمازدهمین کنگره بین الملل  آنستزرولوژ  م مراقبت ها  مرژه م درد ارران در سال

۶۴۴۹ 

 ۶۴۴۱ -مسئول کارگرمه مستن ساز  م ارزشیاب  در هفتمین کنگره بین الملل  سالمت در حوادث م بالرا 

 ۶۴۴9 -تمین کنگره بین الملل  سالمت در حوادث م بالرامسئول کارگرمه مستن ساز  م ارزشیاب  در هش 

  ۶۴۴۴-شگاه علوم پزشی  اررانارزراب م رررت بحران دانانتصاب ب  عنوان  

  ۶۴۴۴ -م رررت بحران م ارزراب  خطر دانشی ه پیراپزشی -انتصاب ب  عنوان دبیر کارگرمه تیم نیازسنج 

 دفتر توسع  آموزش  عضو(EDO)  ۶۴۴۴-دانشی ه پیراپزشی  

  ۶۴۴۴-عضو کمیت  پیشرفت تحصیل  دانشجوران در دانشی ه پیراپزشی 

   ۶۴۴9-میز  حادث  شیمیار  در بیمارستان فیرمزگرمانور دمربرگزار 

 ۶۴۴9-برگزار  مانور دمرمیز  حادث  شیمیار  در بیمارستان رافت آباد  

 تاکنون  ۶۴۴9-همیار  با پ افن  غیرعامل دانشگاه علوم پزشی  ارران 

 تاکنون ۶۴۴9-معامن آموزش  م پژمهش  گرمه هوشبر  دانشگاه علوم پزشی  ارران 

 عضو انجمن سالمت در بالرا م فوررت ها 

 

 پژوهشی تجربه

 ، مجر  اصل   ۶۴۴9در سال  "تعیین تاثیر حنا بر نتارج پالس اکس  متر  "طرح تحقیقات   -۶

در  "استان اردها  مهار فیزری  در بخش مراقبت هکا  مرکژه  بررس  اثربخش  م اخل  چن عامل  بر رعارت  "طرح تحقیقات   -9

 ، مجر  اصل   ۶۴۴9سال 

، ۶۴۴۴در سکال   "بررس  تاثیر کپسول زنجبیل م امن انسترمن بر میزان برمز تهوع م اسکتفرا  پکس از عمکل    "طرح تحقیقات  -۴

 مجر  اصل  

، ۶۴۴۹در سکال   "در دانشگاه علوم پزشی  اررانارزشیاب  برنام  آموزش  دمره کارشناس  پیوست  هوشبر   "طرح تحقیقات  -۹

 همیار اصل  
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در سال  "ها  مابست  دانشگاه علوم پزشی  اررانارزشیاب  دانشجوران در دانشی ه بررس  مضع موجود نظام "طرح تحقیقات  -۱

 ، همیار اصل  ۶۴۴۱

مقارس  کم  م کیف  عوامل مرتبط با ارزشکیاب  دانشکجوران از اسکتاد در آمکوزش پزشکی  براسکاس مک ل         "طرح تحقیقات  -۱

 ، همیار  ۶۴۴۹در سال  "معادالت ساختار 

7- Investigation of skills and knowledge gaps in health services management students    در سکامان

 ۶۴۴9نصر، 

 ۶۴۴7-خاتم  رافت  -ارائ  م ل آمادگ  بیمارستان در برابر حوادث م ته ر ات شیمیار  -9

شکگاه  بررس  مقارس  ا  سطح امی  ب  زن گ  در دانشجوران مرمد  نسبت ب  دانشجوران سال آخر دانشکی ه پیراپزشکی  دان   -۴

 همیار -۶۴۴7-ارران

 همیار -۶۴۴۴ -ارزراب  سیستم مشامره تحصیل  دانشجوران از نقط  نظر فراگیران در دانشگاه علوم پزشی  ارران -۶1

 همیار -۶۴۴9-بررس  تاثیر پاپ کوئیز م کارگاه آموزش  بر اضطراب امتحان دانشجوران هوشبر   -۶۶

-یمیل  رشت  ها  پار  پزشکی  در دانشکگاه هکا  علکوم پزشکی      ارائ  الگو  جذب م پذررش دانشجو در مقطع تحصیالت ت -۶9

 همیار -۶۴۴9

 -تبیین در گاه اساتی  دانشگاه علوم پزشی  ارران در رابط  بکا بانکس سکواالت آزمکون م تبیکین راهیارهکا  ترغیکب دانشکجو         -۶۴

 همیار -۶۴۴۴

 فارسیمقاالت منتشرشده به زبان  -8
 ۶۴۴۴، مجل  طب نظام ، برا  بیمارستان ها  کشور: رس مطالع  کیف ارائ  م ل آمادگ  در برابر حوادث شیمیار   .۶

 

 یسیمقاالت منتشرشده به زبان انگل -4
1-Dose Henna Impact pulse oximetry results? "Emerg Med J, 2014, Correspondence 

2. The comparison between the impacts of henna and nail polish on pulseoximetry among healthy women”, 

Nurs Prac Today. 2014. First author. 

3. Physical restraint use in intensive care units. Iran J Crit Care Nurse. 2015. First and Correspondence 

author. 

4. Effectiveness of multifactorial intervention on observance of physical restraint standards on the Patients 

hospitalized in intensive care units "Crit Care Nurse J. 2016. First and Correspondence author. 

5. The importance of education on disasters and emergencies: A review article. Journal of education and 

health promotion, 2018, correspondence. 

6. The relationship between fluid Resuscitation and intra‑abdominal hypertension in patients with blunt 

abdominal trauma, International Journal of Critical Illness and Injury Science, 2018 

7. Dose Ginger Have Preventative Effects on PONV-Related Eye Surgery? A Clinical Trial, Anesth Pain 

Med, 2019. Correspondence 

8. Hospital Preparedness Plans for Chemical Incidents and threats: A systematic Review, Disaster Medicine 

and Public Health Preparedness. 2019. First name 

9-Combination therapy with Remdisivir and Tocilizumab for COVID -19: lessons for futures studies. 

Archives of clinical infection diseases. 2020. Coauthor. 

10-The Effect of Ginger and Ondansetron on Post-Operative Nausea and Vomiting in Patients Undergoing 

Eye Surgery: A Triple-Blind Clinical Trial. Anesth Pain Med. 2020. Correspondence 

11. Relationship between Selenium Trace and Patient Outcome after Open-Heart Surgery. Anesth Pain Med. 

2020. Correspondence. 

12. Tocilizumab for treatment patients with COVID-19: Recommended medication for novel disease. 

International journal of Immunology and Pharmacology. 2020. Correspondence. 

13. Treatment with Tocilizumab in patient COVID-19: case report. Pharmaceutical and Biomedical research. 

2020. Correspondence.  

14. Healthy baby delivery from COVID-19 infected mother in Iran: process and protection. Pharmaceutical 

and Biomedical research. 2020. Second name.  

http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?admin=shsmphd@yahoo.com&seed=3665242511273647910902322357521569234060060119&cod_tarh=95-01-67-28057
https://archcid.kowsarpub.com/en/document/details/103537
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15. The biological weapons threats and coping strategies for health promotion. Journal of Education and 

Health Promotion. 2020. Correspondence.  

16. Moradimajd P, Samaee H, Sedigh‐Maroufi S, Kourosh‐Aami M, Mohsenzadagan M. Administration of 

intravenous immunoglobulin in the treatment of COVID‐19: a review of available evidence. Journal of 
medical virology. 2020 Dec 12. 

ویرایش( -ترجمه -كتاب ها )گردآوری و تدوین-6

 

۶- ICU  ، ۶۴۴۹ -، انتشارات ان رش  رفیع ، مترجم 91۶۹ماررنو  

 ۶۴۴۹ -ها  مرژه ، انتشارات بشر ، مترجممرجع سررع مراقبت  -9

 ۶۴۴۱ -مولف  -، انتشارات ان رش  رفیعبیهوش سواالت جامع بانس  -۴

  ۶۴۴۹ -مولف -پرستار  پیون ، انتشارات جام  نگر -۹

 ۶۴۴9-مولف -انتشارات جام  نگر -رمش تحقیق در علوم پزشی  -۱

 ۶۴۴۴مولف  -انتشارات ان رش  رفیع -درسنام  جامع آموزش هوشبر  -۱

  ۶۴۴۴مولف  -انتشارات ان رش  رفیع -چیی ه بیهوش  میلر -7

 ۶۴۴۴ -مولف –انتشارات جام  نگر  -۶بیهوش   -9

 ۶۴۴۴ -مولف –م  نگر انتشارات جا -9بیهوش   -۴

 ۶۴۴۴ -مرراستار –انتشارات جام  نگر  -۴بیهوش   -۶1

 ۶۴۴۴ -مرراستار –انتشارات جام  نگر  -۹بیهوش   -۶۶

  ۶۴۴۴ -انتشارات جام  نگر -مترجم -جل  دمم -پرستار بیهوش -۶9

 ۶۴۴۴ -انتشارات جام  نگر -مترجم -جل  سوم -پرستار بیهوش  -۶۴

 ۶۴۴۴ -انتشارات جام  نگر-مترجم -ل  چهارمج -پرستار بیهوش  -۶۹

 ۶۴۴۴-انتشارات ان رش  رفیع-مولف -بانس سوال هوشبر  -۶۱

 ۶۴۴۴-انتشارات جام  نگر-مولف-اصول م مهارت ها  پرستار  -۶۱

 

 كارگاه كنفرانس ها/سمینارها/ ارائه ها-8

 

 تدریس در كارگاه 
، دانشی ه پرستار  م مامار  دانشگاه علوم  ۶۴۴1د  ماه  ۶۶م  ۶1ر تاررخ د " CPRآموزش احیا  قلب  م ررو  "کارگاه دم رمزه -

 پزشی  تهران. 

، دانشی ه پرستار  م مامار  دانشگاه علوم  ۶۴۴۶آذر ماه  99م  9۶در تاررخ  " CPRآموزش احیا  قلب  م ررو  "کارگاه دم رمزه  -

 پزشی  تهران

، دانشی ه پیراپزشی  دانشگاه علوم ۴1/9/۶۴۴۴در تاررخ  "سیر گازها  خون شرران  آررتم  ها  شارع قلب  م تف "کارگاه رس رمزه  -

 پزشی  ارران

 ، دانشی ه پیراپزشی  دانشگاه علوم پزشی  ارران۶۴۴7در سال  "احیا  قلب  ررو  پار  "کارگاه رس رمزه -

 ۶۴۴7دمره آموزش  بازآموز  کارکنان بیهوش ، بیمارستان فیاض بخش،در سال  -

 ۶۴۴9مره آموزش  بازآموز  کارکنان بیهوش ، بیمارستان فیاض بخش، در سال د -

 ۶۴۴9کارگاه آمادگ  بیمارستان  در برابر حوادث شیمیار  در بیمارستان رافت آباد، در سال  -

 ۶۴۴9، در سال فیرمزگرکارگاه آمادگ  بیمارستان  در برابر حوادث شیمیار  در بیمارستان  -

 ، دانشی ه پیراپزشی  دانشگاه علوم پزشی  ارران۶۴۴9در سال  "احیا  قلب  ررو  پار  "کارگاه رس رمزه -

 ، دانشی ه پیراپزشی  دانشگاه علوم پزشی  ارران۶۴۴9در سال  "آررتم  ها  شاع قلب  "دم رمزه کارگاه  -
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 م پزشی  ارران، دانشی ه پیراپزشی  دانشگاه علو۶۴۴9در سال  "آررتم  ها  شاع قلب  "دم رمزه کارگاه  -

 شركت در كارگاه 
، محل برگزار  دانشگاه  ۶7/۶9/۶۴۴1در تاررخ  "در تحلیل داده ها  پژمهش SPSSکاربرد نرم افزار "کارگاه رس رمزه  -

 علوم پزشی  تهران 

، محل برگزار  دانشی ه پیراپزشی  ۱/۶۶/۶۴۴۴در تاررخ  "همارش علم  دانشجور  گرمه اتاق عمل"سمینار رس رمزه  -

 نشگاه علوم پزشی  ارران دا

لغارت  ۶۱/۶۶/۶۴۴9از تاررخ  "به اشت،درمان م م رررت بحران در حوادث م بالرا"شرکت در کنگره بین الملل   -۶

 در مرکز همارش ها  راز   ۶9/۶۶/۶۴۴9

 در مرکز همارش ها  راز   97/9/۶۴۴۴لغارت  9۱/9/۶۴۴۴از تاررخ  "سومین کنگره قارچ شناس  پزشی  ارران" -9

، محل برگزار  دانشی ه پیراپزشی  دانشگاه علوم پزشی  ۶۶/۶۶/۶۴۴۴در تاررخ  "دانشگاه LMSرگاه محتو  ساز  کا" -۴

 ارران 

، محل برگزار  مرکز ۶۹/7/۶۴۴۴لغارت  ۶9/7/۶۴۴۴شرکت در کنگره سالیان  انجمن رژرونال آنستز  م درد ارران از تاررخ  -۹

 همارش ها  راز  

، محل برگزار  دانشی ه پیراپزشی  91/9/۶۴۴۴در تاررخ  "Circulating Tumor Cell "شرکت در سمینار علم   -۱

 دانشگاه علوم پزشی  ارران 

در دانشی ه پیراپزشی  دانشگاه علوم پزشی   99/9/۶۴۴۴در تاررخ  "دانشگاه LMSآشنار  با آموزش مجاز  م "کارگاه  -۱

 ارران

 در دانشگاه علوم پزشی  ارران ۱/۶۴۴۴/ ۶9در تاررخ  "نحوه ثبت اختراع"رمزه  دم کارگاه -7

 ئه شده در كنگرهمقاالت ار
د  ماه ، هفتمین کنگره بین الملل  مراقبت ها   91تا  ۶9بررس  ابتال ب  عفونت ها  ادرار  در بخش مراقبت ها  مرژه،  -۶

 ۶۴۴9مرژه 

د  ماه  91تا  ۶9قبت ها  مرژه، بررس  تاثیر اکسیژن موضع  با فشار باال بر بهبود زخم فشار  بیماران بستر  در بخش مرا -9

 ۶۴۴9، هفتمین کنگره بین الملل  مراقبت ها  مرژه 

 91۶۴نقش آموزش در بالرا: مطالع  مرمر  در هشتمین کنگره بین الملل  سالمت در بالرا م فوررت ها،  -۴

 91۶7تجهیزات حفاظت فرد  در هفتمین کنگره بین الملل  سالمت در بالرا م فوررت ها،  -۹
در دمازدهمین کنگره بین الملل  بیهوش ،  "ثیر کپسول زنجبیل م امن انسترمن بر میزان برمز تهوع م استفرا  پس از عملبررس  تا" -۱

 ، سخنران91۶9

۱- "Infection control in anesthesia " .سخنران 91۶۱در رازدهمین کنگره بین الملل  بیهوش ، مراقبت ها  مرژه م درد ، 

7- " An overview of Bachelor’s degree in anesthesia around the word "  ، در رازدهمین کنگره بین الملل  بیهوش

 ، پوستر 91۶۱مراقبت ها  مرژه م درد. 

8- "Dose henna & nail polish effect on pulseoximetry results? "  در رازدهمین کنگره بین الملل  بیهوش ، مراقبت ها

 ، پوستر91۶۱مرژه م درد. 

9- "3Pain: ethics, culture and informed consent to relief  " در رازدهمین کنگره بین الملل  بیهوش ، مراقبت ها  مرژه م

 پوستر  91۶۱درد. 
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01- "Passive leg raise (PLR) during cardiopulmonary resuscitation " در رازدهمین کنگره بین الملل  بیهوش ، مراقبت

 پوستر91۶۱ها  مرژه م درد. 

00- What is the role of nanotechnology in anesthesia? " .در رازدهمین کنگره بین الملل  بیهوش ، مراقبت ها  مرژه م درد

 پوستر 91۶۱

01- Pulseoximetry monitoring at the forehead may be better?"   در رازدهمین کنگره بین الملل  بیهوش ، مراقبت ها

 ، پوستر 91۶۱مرژه م درد.  

03- "The bachelor of science anesthesia and head departments of anesthesia satisfaction of anesthesia 

gradates about playing the professional role as anesthetist of the bachelor alumni of anesthesia " در

 پوستر ، 91۶۱رازدهمین کنگره بین الملل  بیهوش ، مراقبت ها  مرژه م درد.  

01-  Satisfaction of the heads of departments with the efficiency and effectiveness of the bachelor alumni 

of anesthesia "  .پوستر 91۶۱در رازدهمین کنگره بین الملل  بیهوش ، مراقبت ها  مرژه م درد ، 

01- "Satisfaction of bachelor graduates of anesthesia from Iran university of medical sciences with the 

training course and curriculum allude to professional roles "   در رازدهمین کنگره بین الملل  بیهوش ، مراقبت ها

 ، پوستر 91۶۱مرژه م درد.  

01- Clonidine: is it the good drug for premedication" بیهوش ، مراقبت ها  مرژه م درد.  در رازدهمین کنگره بین الملل  

 ، پوستر 91۶۱

01- Intense emergence reaction with ketamine"   .91۶۱در رازدهمین کنگره بین الملل  بیهوش ، مراقبت ها  مرژه م درد  ،

 پوستر

 

،  7/۴/۶۴۴۴لغارت  ۱/۴/۶۴۴۴در نهمین همارش سراسر  طب امرژانس ک  از تاررخ   "اداره راه هوار   بیماران چاق در بخش امرژانس" -08

 پوستر

بررس  تاثیر ازدحام مراجع  کنن گان ب  بخش امرژانس بر اثربخش  اق امات درمان ، م ت زمان انتظار، رضارتمن   بیماران م ارائ  " -09

 ، پوستر  7/۴/۶۴۴۴لغارت  ۱/۴/۶۴۴۴در نهمین همارش سراسر  طب امرژانس ک  از تاررخ  "راهیار مناسب

11- "Pain Management Nursing Role"  ۹-7  2014 , در پنجمین کنگره بین الملل  درد  Octoberپوستر . 

10- "Continuous Lateral Rotation Therapy(CLRT) After Cardiac Surgery "  در املین کنگره بین الملل  جراح  قلب

 ، پوستر  May  2013 ۶1-9  مازن ران در

در برنام  سمینار ساالن  مراقبت ها  مرژه: گذشت ، حال ، آرن ه  "تفاده از مهار فیزری اثربخش  برنام  ها  آموزش  بر کاهش اس" -11

 ، پوستر ۶۴/9/۶۴۴۶لغارت  ۶7/9/۶۴۴۶مراقبت ها  مرژه در ارران در تاررخ 

نشگاه ،  دانشی ه پیراپزشی  دا۶1/۴/۶۴99در تاررخ  "بررس  تغییرات فشار خون در بیهوش  عموم  نسبت ب  ب  حس  اسپارنال" -13

 علوم پزشی  جن   شاپور اهواز. سخنران 


