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 دانشکده پیراپزشکی

 گروه هوشبری

   (cvرزومه)    
 

********************************************************** 

 

  یمشخصات فرد -1

     شهنام صدیق معروفی :یو نام خانوادگ نام

 مرد  :تیجنس

صکندو   ، ۶۹۹۴۱۶۹۱۴۱ککد پتک ی   هوشکبر  ،  طبقک  دوم،گکروه   ، اه همت جنب برج میالد، دانشگاه علوم پزشکیی ایکران  تهران، بزرگركار )دانشکده / گروه(:   محل

 ۶۹۱۱۱-۴۱۹پت ی

                                    66822688محل كار:          تلفن

 66822688           فکس: شماره

        shsmphd@yahoo.com:       یشخص لیمیآدرس ا 

 sedighmaroufi.s@iums.ac.ir                                آكادمیک:  ایمیل درسآ

  مشخصات حرفه ای -2

     آموزش
 ۶۴۴۱ایران  یاز دانشگاه علوم پزشی (PhD) یآموزش پزشی یتخصص  دک را

 ایران از دانشگاه علوم پزشییی هوشیارشد ب یاسنکارش

 

  فارسی-             زبان

 )زبان مادرزاد (ترکی -                        

 انگلیتی-                      

      سابقه كار حرفه ای و تجربیات آموزشی

 تاریخ مکان فعالیت  عنوان  سمت

دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشکده  مدیرگروه هوشبری دانشگاه علوم پزشکی ایران

 پیراپزشکی

 تاكنون 16/8/67

 1866 دانشگاه علوم پزشکی البرز اندازی دانشگاه علوم پزشکی البرز عضو تیم راه

 دانشیار-              :    رتبه علمی
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  -            عالقه مندی ها
                                عضویت

 عضویت در انجمن ها و مجامع علمی -

 مدت عضویت محل فعالیت مجمع نوع همکاری و سمت نام مجمع

 لغایت از

ریزی رشته كمیته ارزشیابی و  برنامه

 هوشبری

وزارت بهداشت، درمان و آموزش  دبیر

 پزشکی

 تاكنون 1866

 عضویت در كمیته ها و شورا ها-

نوع همکاری با  نام كمیته یا شورا

 كمیته یا شورا

 مدت فعالیت مکان یا سازمان مربوطه

 لغایت از

 1868 1868 دانشگاه علوم پزشکی ایران  مسئول كمیته و علوم پایه پزشکی كمیته ارزشیابی دانشکده پیراپزشکی

دانشگاه علوم پزشکی ایران  عضو كمیته كمیته ارتقاء كیفی آموزش

 دانشکده پیراپزشکی

تا  1861

 كنون

دانشگاه علوم پزشکی ایران  عضو شورا شورای آموزشی 

 دانشکده پیراپزشکی

تا  1866

 كنون

دانشگاه علوم پزشکی ایران  عضو كمیته یلیكمیته تحصیالت تکم

 دانشکده پیراپزشکی

تا  1862

 كنون

وزارت بهداشت، درمان و آموزش  عضو كمیته كمیته كیفیت آموزش و اشتغال

 پزشکی

1868 1866 

دانشگاه علوم پزشکی ایران  دبیر كمیته كمیته راهبردی و دفتر بهبود كیفیت دانشکده

 دانشکده پیراپزشکی

1861 1866 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش  عضو كمیته كمیته تخصصی پیراپزشکی

 پزشکی

تا  1861

 كنون

دانشگاه علوم پزشکی ایران  مسئول كمیته ریزی درسیكمیته برنامه

 دانشکده پیراپزشکی

 تاكنون 1866

تا  1871 دانشگاه علوم پزشکی ایران عصو شورا شورای اخالق پزشکی دانشگاه

 كنون

زشیابی همایش آموزش پزشکی و جشنواره شهید كمیته ار

 مطهری

تا  1871 سالن همایش رازی عضو كمیته

 كنون

 سوابق اجرایی و مدیریتی:

 تاریخ مکان فعالیت  عنوان  سمت

دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشکده  مدیرگروه هوشبری دانشگاه علوم پزشکی ایران

 پیراپزشکی

 تاكنون 16/8/67

 1866 دانشگاه علوم پزشکی البرز ازی دانشگاه علوم پزشکی البرز اندعضو تیم راه

وزارت بهداشت، درمان و آموزش  درسی هوشبری)كارشناسی پیوسته و ناپیوسته (مسئول تدوین برنامه

 پزشکی

 1868لغایت  1866

دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشکده  معاون پشتیبانی

 پیراپزشکی

 22/7/66لغایت  22/8/66

های ویژه )كارشناسی درسی پرستاری مراقبتكمیته تدوین برنامه عضو

 ارشد ناپیوسته (

وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

 پزشکی

 1866لغایت 1868

 1866لغایت  1866وزارت بهداشت، درمان و آموزش های ویژه نوزادان درسی پرستاری مراقبتعضو كمیته تدوین برنامه
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 پزشکی )كارشناسی ارشد ناپیوسته (

دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشکده  (EDOمدیر دفتر توسعه آموزش )

 پیراپزشکی

 تا كنون 1866

عضو كمیته تدوین برنامه درسی فوریت های پزشکی  )كارشناسی 

 ناپیوسته (

وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

 پزشکی

 1867لغایت  1866

دانشکده  دانشگاه علوم پزشکی ایران معاون آموزشی و دانشجویی

 پیراپزشکی

 6/6/67لغایت  22/6/66

دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده  معاون دانشجویی و فرهنگی 

 پیراپزشکی

 12/11/72لغایت  22/6/67

اختراع كاتتر )آنژیوكت( مجهز به سیستم هشدار دهنده ) با شماره ثبت 

68162) 

 –دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 دانشکده پیراپزشکی

1872 

 –دانشگاه علوم پزشکی تهران  سب مدال نقره نخستین جشنواره اختراعات و ابتکارات تهرانك

 دانشکده پیراپزشکی

1872 

همایش  –دانشگاه علوم پزشکی ایران  دبیر علمی همایش كشوری یادگیری الکترونیکی )شاخه دانشجویی(

 رازی

1871 

ارزیابی و  ارتقای نظام»دبیر اجرایی بسته تحول و نوآوری در بخش 

 «آزمون های علوم پزشکی

 تاكنون 1871 دانشگاه علوم پزشکی ایران

انجمن انستزیولوژی و مراقبت های  دبیر علمی كنگره بین المللی بیهوشی)شاخه پیراپزشکی(

 ویژه ایران

1871 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش  مسئول بازنگری برنامه درسی هوشبری

 پزشکی

1878 

 1878 دانشگاه علوم پزشکی ایران  زی مركز آزمون دانشگاه مسئول راه اندا

 1878 جشنواره آموزشی شهید مطهری كسب رتبه اول پایان نامه برتر دكتری تخصصی

 1878 جشنواره آموزشی استاد دكتر وثوق استاد نمونه جشنواره دكتر وثوق در حیطه پژوهش در آموزش 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش   یشد آموزش هوشبرار یكارشناس یبرنامه آموزش نیتدو مسئول

 یپزشک

1878 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش   یهوشبر وستهیپ یكارشناس یبازنگر مسئول

 یپزشک

22/21/76 

 

 پژوهشی تجربه
نوع فعالیت در طرح )مجری  عنوان طرح

اصلی ، مدیر اجرایی ، همکار، 

 مشاور و غیره(

مؤسسه 

محل 

 پژوهش

وضعیت 

فعلی 

 طرح

طول 

مدت 

 طرح

سال 

تصویت 

 طرح

( در N2Oبررسی تراكم گاز بیهوشی نایتروس اكساید )

های عمل جراحی و ریکاوری در  -هوای اتاق

 های تابعه دانشگاه  علوم پزشکی ایرانبیمارستان

دانشگاه  مجری اصلی

علوم 

پزشکی 

 ایران

خاتمه 

 طرح

 62 ماه 16

با استرس،  رابطه استرس های شغلی، راهبردهای مقابله

تاب آوری و سالمت روانی با رضایت شغلی كاركنان 

 بیهوشی شاغل در اتاق عمل 

دانشگاه  مجری اصلی

علوم 

پزشکی 

 ایران

خاتمه 

 طرح

 66 سال 1
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اولویت بندی عوامل موثر بر اثر بخشی تدریس از 

دیدگاه دانشجویان كارشناسی ارشد دانشکده 

استفاده از  پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران با

  AHPمدل 

دانشگاه  مجری اصلی

علوم 

پزشکی 

 تهران

خاتمه 

 طرح

 71 ماه 6

كیفی عوامل مرتبط با ارزشیابی  بررسی كمی و

دانشجویان از استاد در آموزش پزشکی بر اساس مدل 

 معادالت ساختاری

دانشگاه  مجری اصلی 

علوم 

پزشکی 

 ایران

خاتمه 

 طرح 

 72 ماه 8

مقایسه تاثیر اندانسترون و زنجبیل خوراكی بر میزان 

بروز و شدت تهوع و استفراغ پس از عمل در بیماران 

 تحت عمل جراحی چشم

دانشگاه  مجری اصلی 

علوم 

پزشکی 

 ایران

خاتمه 

 طرح 

 72 ماه  6

رشته  پیوسته كارشناسی دوره یآموزش برنامه ارزشیابی

 ایران پزشکی علوم دانشگاه هوشبری

دانشگاه  مجری اصلی 

علوم 

پزشکی 

 ایران

در حال 

 اجرا

 71 ماه 6

 در دانشجویان ارزشیابی نظام موجود وضع بررسی

 ایران پزشکی علوم دانشگاه وابسته هایدانشکده

دانشگاه  مجری اصلی

علوم 

پزشکی 

 ایران

در حال 

 اجرا

 76 هما 8

 استفاده بمنظور P-MEX پرسشنامه سنجی روان تعیین

 دستیاران ای حرفه رفتار صالحیت ارزشیابی در

 1871 سال در ایران پزشکی علوم دانشگاه

دانشگاه  مجری اصلی

علوم 

پزشکی 

 ایران

در حال 

 اجرا

 76 سال 1

 

 

 مشاور پایان نامه: 

 

كارشناسییی ارشیید  علی یگانه

 آموزش پزشکی

ت رواسنجی پرسشنامه موفقیت و عدم موفقیت تحصیلی از دییدگاه دانشیجویان   بررسی كفای

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

81/28/76 

 

 یمقاالت منتشرشده به زبان فارس -8
سال  نام نشریه عنوان  مقاله

 چاپ 

 نویسندگان

( در N2Oبررسی تراكم گاز بیهوشی تایتروس اكساید )

 هوای اتاق های جراحی و ریکاوری

جله دانشگاه علوم م

 پزشکی ایران

شهنام صدیق معروفی ، علی اكبر شرفی ،  1868

 مهشید بهنام ، حمید حقانی

بررسی تراكم آلودگی ناشی از گاز نایتروس اكساید در اتاق 

های عمل جراحی اطفال بیمارستانهای تابعه علوم پزشکی 

 ایران ، تهران و شهید بهشتی

مجله دانشگاه علوم 

 پزشکی ایران

امیر مرادی مقدم ، ولی اهلل حسنی ، شهنام  1868

 صدیق معروفی

تأثیر استرس شغلی ، راهبردهای مقابله ای با استرس تاب 

 آوری و سالمت روانی در پرسنل بیهوشی

فصلنامه اصول بهداشت 

روانی دانشگاه علوم 

 پزشکی مشهد

،  شهنام صدیق معروفی ،حسین شاره  1872

 یمهدی هوشمندی ، الهام حق

http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?admin=shsmphd@yahoo.com&seed=6927231251312468101227235993659991437122946270&cod_tarh=93-01-133-24523
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?admin=shsmphd@yahoo.com&seed=6927231251312468101227235993659991437122946270&cod_tarh=93-01-133-24523
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?admin=shsmphd@yahoo.com&seed=6927231251312468101227235993659991437122946270&cod_tarh=93-01-133-24523
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?admin=shsmphd@yahoo.com&seed=6927231251312468101227235993659991437122946270&cod_tarh=93-01-31-24398
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?admin=shsmphd@yahoo.com&seed=6927231251312468101227235993659991437122946270&cod_tarh=93-01-31-24398
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?admin=shsmphd@yahoo.com&seed=6927231251312468101227235993659991437122946270&cod_tarh=93-01-31-24398
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با روش تستهای  API-20Eو كیت   PCRمقایسه تکنیک 

 روتین بیوشیمیایی در تشخیص سالمونال

محمد كاظم شریفی یزدی ، محمد مهدی  1872 مجله علوم آزمایشگاهی

سلطان دالل ، عباس رحیمی فروشانی ، 

 شهنام صدیق معروفی

اولویت بندی عوامل موثر بر اثر بخشی تدریس از دیدگاه 

 (AHP: كاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی )دانشجویان

مجله ایرانی آموزش در 

 علوم پزشکی 

مهدی رعدآبادی، جمیل صادقی فر، محمد  1871

كریم بهادری، حسین درگاهی، فائزه 

فروزان فر، پژمان حموزاده، شهنام صدیق 

 معروفی 

تعیین مهم ترین مولفه های موثر بر اثربخشی تدریس یک 

ه دانشجویان كارشناسی ارشد: رهیافت استاد از دیدگا

 مدل تحلیل سلسله مراتبی 

مجله مركز مطالعات و 

توسعه آموزش علوم 

 پزشکی یزد 

شهنام صدیق معروفی، آیین محمدی،  1878

 سید مسعود موسوی، مهدی رعدآبادی 

مقاله تحلیل روابط ساختاری متغیرهای مرتبط با ارزشیابی 

 1871ش پزشکی تدریس توسط دانشجویان در آموز

مجله ایرانی آموزش در 

 علوم پزشکی

مجید یوسفی افراشته ، كامران سلطانی  1871

عربشاهی ، شعله بیگدلی ، شهنام صدیق 

 معروفی )مولف و مسئول (

طراحی و روان سنجی ابزار آزمون مشاهده مستقیم مهارت 

 برای ارزیابی مهارت مدیریت راه هوایی 

مجله دانشگاه علوم 

 یرانپزشکی ا

شهنام صدیق معروفی، اسحاق مرادی،  1122

جمیله ابوالقاسمی، محمدمهدی عزیزی 

 دربندی

مقایسه تاثیر ایزوفلوران ، پروپوفول و تركیب ایزوفلوران و 

پروپوفول بر میزان بروز و شدت تهوع و استفراغ پس از 

 عمل جراحی گوش میانی

مجله دانشگاه علوم 

 پزشکی ایران

مجد، مژگان آقاجانی، پریسا مرادی  1122

حمیدرضا سمائی ، شهنام صدیق معروفی، 

شقایق تقی زاده، عطیه السادات سجادی، 

 سالومه صحت كاشانی

ارزشیابی میزان انطباق برنامه آموزشی رشته بیوتکنولوژی 

پزشکی ، مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 

 با ذینفعان علوم پزشکی و بالین دركشور

اه علوم مجله دانشگ

 پزشکی ایران

ارشد حسینی، ندا سرای گردافشاری،  1122

شخنام صدیق معروفی،شادی آب خیز، 

 ادریس چوپانی

بررسی اثربخشی بابونه بر كاهش میزان بروز و شدت تهوع 

و استفراغ بعد از عمل جراحی گوش میانی در مراجعان 

 1877بیمارستان رسول اكرم سال 

مجله دانشگاه علوم 

 رانپزشکی ای

حمیدرضا سمائی، اعظم ،پریسا مرادی مجد 1877

ساعی، شهنام صدیق معروفی، مریم 

سرخوش، مطهره فرهادی عبدی،سالومه 

 صحت كاشانی

تبیین دیدگاه اساتید دانشگاه علوم پزشکی ایران در رابطه 

 با بانک سواالت ازمون و تبیین راهکارهای ترغیب دانشجو

مجله دانشگاه علوم 

 پزشکی ایران

شهنام صدیق معروفی،سمیه علیزاده،  1877

 پرستو طریقی

ارائه الگوی جامع جذب و پذیرش دانشجو در مقطع 

تحصیالت تکمیلی كلیه رشته های علوم پزشکی در 

 دانشگاه های علوم پزشکی

مجله دانشگاه علوم 

 پزشکی ایران

شهنام صدیق معروفی، پریسا مرادی  1877

مجد،شادی آب خیز، ندا سرای 

شاری، شبنم شهریوری ، فریبا گرداف

 كشاورز، سمیه علیزاده

ارزیابی سیستم مشاوره تحصیلی دانشجویان از نقطه نظر 

فراگیران در دانشگاه علوم پزشکی ایران)سال تحصیلی 

77-76) 

مجله دانشگاه علوم 

 پزشکی ایران

منیره محسن زادگان،شهنام صدیق  1876

معروفی، علی كبیر، سیده بتول امینی، 

 حمیدرضا منوری سید

طراحی و اعتباریابی فهرست وارسی ارزیابی سواالت  

 آزمون تشریحی

مجله دانشگاه علوم 

 پزشکی ایران

سیما علیرضایی طهرانی،شهنام صدیق  1122

معروفی،دریادخت مسروررودسری، لیال 

 جانانی، علی كبیر

طراحی و ساخت ابزار آزمون مشاهده مستقیم مهارت 

بالینی اختالالت صوت دانشجویان عملی برای امتحان 

 گفتاردرمانی

مجله دانشگاه علوم 

 پزشکی ایران

هاتف بخشی،یونس امیری شوكی،  1876

 محمدصادق جنابی، شهنام صدیق معروفی
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بررسی تاثیر پاپ كوئیز و كارگاه آموزشی بر اضطراب 

 امتحان دانشجویان هوشبری

مجله دانشگاه علوم 

 پزشکی ایران

 معروفی شهنام صدیق 1876

طراحی و روانسنجی ابزار آزمون مشاهده مستقیم مهارت 

برای ارزیابی مهارت های بالینی لکنت در دانشجویان 

 گفتاردرمانی

مجله دانشگاه علوم 

 پزشکی ایران

زهرا كاهانی،یونس امیری شوكی،شهنام  1876

 صدیق معروفی، جمیله ابوالقاسمی

انشجویان بررسی مقایسه ای سطح امید به زندگی در د

ورودی نسبت به دانشجویان سال آخر  دانشکده 

 1876پیراپزشکی دانشگاه ایران در سال 

مجله دانشگاه علوم 

 پزشکی ایران

مهال وظیفه، شهنام صدیق معروفی، رژین  1876

 شکوهی، پریسا مرادی مجد

هزینه های مرتبط با فعالیت های آموزشی تحلیل 

دانشجویان دانشکده پیراپزشکی در بیمارستان های 

 مستقل دانشگاه علوم پزشکی ایران

مجله دانشگاه علوم 

 پزشکی ایران

شهنام صدیق معروفی، نیلوفر رشیدی،  1876

مجتبی نوحی جدسی، یاسر جویانی، 

مهران فرجی ، عزیز رضاپور، وحید علی 

 پور

موثر بركیفیت آموزش نظری و بالینی رشته اتاق  عوامل

عمل از منظر دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه 

 علوم پزشکی شهر تهران

مجله دانشگاه علوم 

 پزشکی ایران

شهنام صدیق معروفی، فاطمه وافی ثانی،  1876

فریبا كشاورز، محبوبه رسولی ، صدیقه 

 حنانی

روانسنجی پرسشنامه تعیین  p-MEXبمنظور استفاده در 

ارزشیابی صالحیت رفتار حرفه ای دستیاران دانشگاه علوم 

 1871پزشکی ایران در سال 

مجله دانشگاه علوم 

 پزشکی ایران

 شهنام صدیق معروفی 1876

بررسی وضع موجود نظام ارزشیابی دانشجویان در 

 دانشکده های وابسته دانشگاه علوم پزشکی ایران 

مجله دانشگاه علوم 

 شکی ایرانپز

 شهنام صدیق معروفی 1878

ارزشیابی برنامه آموزشی دوره كارشناسی پیوسته رشته 

 هوشبری دانشگاه علوم پزشکی ایران

مجله دانشگاه علوم 

 پزشکی ایران

 شهنام صدیق معروفی 1871

یابی دانشجویان شبررسی كمی و كیفی عوامل مرتبط با ارز

عادالت از استاد در آموزش پزشکی براساس مدل م

 ساختاری

مجله دانشگاه علوم 

 پزشکی ایران

شهنام صدیق معروفی، پریسا مرادی مجد،  1878

 شعله بیگدلی

مقایسه تاثیر اندانسترون و زنجبیل خوراكی بر  میزان بروز 

و شدت از تهوع و استفراغ پس از عمل در بیماران تحت 

 عمل جراحی چشم

مجله دانشگاه علوم 

 پزشکی ایران

م صدیق معروفی، پریسا مرادی مجد، شهنا 1878

 ولی اهلل حسنی ، حمید حقانی

اولویت بندی عوامل موثر بر اثر بخشی تدریس از دیدگاه 

دانشجویان كارشناسی ارشد پیراپزشکی دانشگاه علوم 

 AHP1392پزشکی تهران با استفاده از مدل 

مجله دانشگاه علوم 

 پزشکی ایران

حمدی، شهنام صدیق معروفی، آیین م 1878

 مهدی رعدآبادی، قاسم رجبی
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 تاریخ برگزاری محل برگزاری  نام دوره

 16/1/87غایت ل 18/1/87 دانشگاه علوم پزشکی ایران های اولیه بهداشتی كارگاه آموزشی مراقبت

 16/12/66لغایت  12/12/67 دانشگاه علوم پزشکی ایران كارگاه آموزشی روش تحقیق

12 th congress of Iranian heart 

association 
 2222 تهران

 لغایت همان روز 82/2/61 دانشگاه علوم پزشکی ایران های یادگیریآموزش مهارت

8 th biennial congress Asian … Oceanic 

of regional anesthesia and pain 

medicine  

 2226 شیبا –ژاپن 

 2/8/66لغایت  1/8/66 دانشگاه علوم پزشکی ایران دوره مدیریت و رفتار سازمانی 

 7/8/66لغایت  6/8/66 دانشگاه علوم پزشکی ایران مسئلهكارگاه خالقیت و حل

شکی ایراندانشگاه علوم پز كارگاه آشنایی با مباحث تحول اداری   8/6/66لغایت  28/8/66 

 1866 دانشگاه علوم پزشکی ایران كارگاه آموزشی مقدماتی آموزش پزشکی

 لغایت همان روز 16/8/66 دانشگاه علوم پزشکی ایران Real Time PCRكارگاه آموزشی 

 لغایت همان روز 18/6/66 دانشگاه علوم پزشکی ایران ای كارگاه ارزشیابی مؤسسه

 18/12/66لغایت  12/12/66 دانشگاه علوم پزشکی ایران آموزش پزشکی كارگاه 

 لغایت همان روز 26/1/67 دانشگاه علوم پزشکی ایران بندی آموزشی كارگاه توجیهی رتبه

دانشگاه علوم پزشکی تهران)سالن  همایش نوآوری 

 المللی رازی ( -همایش بین

1872 

 1872 دانشگاه علوم پزشکی تهران  آموزشیهای كارگاه تدوین طرح ارزشیابی برنامه

 1872 دانشگاه علوم پزشکی تهران های ارزشیابی كارگاه آموزشی ادغام نمره

 1872 دانشگاه علوم پزشکی تهران كارگاه آموزشی اقدام پژوهی 

كارگاه آشنایی با تکنیک ایفای نقش در آموزش 

 و ارزشیابی

دانشگاه علوم پزشکی تهران )دانشکده 

 راپزشکی(پی

1871 

های تحول و گارگاه آموزشی ترجمان بسته

 نوآوری در آموزش علوم پزشکی

 1878 دانشگاه علوم پزشکی ایران

 1871 دانشگاه علوم پزشکی ایران كارگاه آموزشی گراند تئوری
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 1876 دانشگاه علوم پزشکی ایران  كارگاه آموزشی تدوین برنامه عملیاتی

انشگاه علوم پزشکی ایراند كارگاه طراحی آموزشی   1878 

 مقاالت ارئه شده در كنگره:

 

نحوه ارائه  محل برگزاری   عنوان همایش ، کنفرانس و غیره  عنوان  مقاله

مقاله 

)سخنرانی 

 یا پوستر(

سال 

 ارائه

تفسیر بالینی گازهای خون شریانی و كاربرد 

 ونتیالتورها 

 1861 سخنران رامسر های نوین همایش قلب و مهارت

-فیزیوتراپی ریه بیماران بستری در بخش مراقبت

 های ویژه 

-چهارمین كنگره بین المللی مراقبت

 های ویژه پزشکی

مركز همایش های رازی 

)دانشگاه علوم پزشکی 

 ایران(

 1868 سخنران

عالئم هشدار دهنده در بیماران تحت جراحی در 
PACU 

ی رازی مركز همایش ها سومین كنگره علمی جامعه جراحان 

)دانشگاه علوم پزشکی 

 ایران(

 1861 سخنران

كنگره سراسری كنترل و پیشگیری  های بیمارستانی كنترل و پیشگیری از عفونت

 های بیمارستانیاز عفونت

 1862 سخنران مجتمع فرهنگی نگین

سومین كنگره علمی انجمن جراحان  مطالعه گازهای خون شریانی به روش نوین 

 قلب ایران

مایش های بین مركز ه

 المللی صدا و سیما

 1862 سخنران

تفسیر گازهای خون شریانی و مانیتورینگ 

 های ویژه همودینامیک در بخش مراقبت

چهارمین كنگره سراسری تازه های 

 قلب و عروق 

تاالر امام مجتمع 

بیمارستانی امام خمینی 

 )ره(

 1862 سخنران

-پنجمین كنگره بین المللی مراقبت ی تنظیم اولیه دستگاه های تهویه دهنده مکانیک

 های ویژه پزشکی 

 1868 سخنران دانشگاه شهید بهشتی

پنجمین كنگره بین المللی انجمن  (CPCRاحیای قلبی ریوی مغزی)

جراحان قلب ایران با همکاری انجمن 

 جراحان آلمان

مركز همایش های رازی 

)دانشگاه علوم پزشکی 

 ایران(

 1868 سخنران

اران از دستگاه جداسازی بیم

 (Winningونتیالتور)

پانزدهمین كنگره بین المللی انجمن 

قلب قلب ایران با همکاری انجمن 

 فرانسه

مركز همایش های بین 

 المللی صدا و سیما

 1866 سخنران

An investigation of contamination with 
Nitrous oxide in operating and 
Recovery Rooms Atmosphere. 

8 th biennial congress Asian & 
Oceanic Society of regional 
Anesthesia pain medicine 

Chiba - japan Poster 2005 

دانشگاه علوم پزشکی  گردهمایی دانشجویان پیراپزشکی چالشهای دورهای آموزشی ) رشته هوشبری (

 یاسوج

 1871 سخنران

An overview of Bachelor’s degree in 
anesthesia around the word 

دوازدهمین كنگره بین المللی 

 های ویژه و دردبیهوشی، مراقبت

مركز همایش های بین 

  المللی پژوهشگاه نیرو

 1394 پوستر

Passive leg raise (PLR) during 
cardiopulmonary resuscitation 

دوازدهمین كنگره بین المللی 

 های ویژه و دردبیهوشی، مراقبت

های بین  مركز همایش

  المللی پژوهشگاه نیرو

 1394 پوستر
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What is the role of nanotechnology in 
anesthesia? 

دوازدهمین كنگره بین المللی 

 های ویژه و دردبیهوشی، مراقبت

مركز همایش های بین 

  المللی پژوهشگاه نیرو

 1394 پوستر

Pulse oximetry monitoring at the 
forehead may be better? 

دوازدهمین كنگره بین المللی 

 های ویژه و دردبیهوشی، مراقبت

مركز همایش های بین 

  المللی پژوهشگاه نیرو

 1394 پوستر

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 

 

دوازدهمین كنگره بین المللی 

 های ویژه و دردبیهوشی، مراقبت

 

مركز همایش های بین 

  المللی پژوهشگاه نیرو

 پوستر

 

 

1394 

Satisfaction of the heads of 
departments with the efficiency and 

effectiveness of the bachelor alumni of 
anesthesia 

دوازدهمین كنگره بین المللی 

 های ویژه و دردبیهوشی، مراقبت

مركز همایش های بین 

  المللی پژوهشگاه نیرو

 

 پوستر

1394 
 

Satisfaction of bachelor graduates of 
anesthesia from Iran university of 
medical sciences with the training 

course and curriculum allude to 
professional roles 

دوازدهمین كنگره بین المللی 

 های ویژه و دردبیهوشی، مراقبت

مركز همایش های بین 

  المللی پژوهشگاه نیرو

 1394 پوستر 

 

سرطان با  یآگه شیدرمان و پ ص،یتشخشرکت در 
 نیال دیبر اساس گا یپزشک نینو یها یتکنولوژ

 NCCN یها

و درمان و پیش آگهی تشخیص 

 سرطان

 7931 سخنران 

  

و ثبت  KTEC با ییآشنا یشرکت در کارگاه آموزش

 مربوط به آن  یقاتیتحق  یطرح ها

 7931 پوستر  KTECهای تحقیقاتی طرح 

 یگازها ینیبال ریو تفس یپوكسیه»  یعلم اتیه یاعضا ناریسم

 «یانیخون شر

 7931 سخنران پیراپزشکی ایراندانشکده 

 7931 سخنران  یانیخون شر یگازها ینیبال ریتفس با عنوان  یارتوپد یکارگاه اورژانس ها

Practical Points of Respiratory 
Disorders 

قلب و  یتازه ها یالملل نیکنگره ب
 عروق

 7931 سخنران 

 7931 رانسخن بخش اضیف مارستانیب یاجتماع نیتاممدون  یبازآموز ویه مکانیکی بیمارهای تهتازه 

 

 


