
 کبرًبهِ عَاثق آهَسؽی ، دضٍّؾی ٍ اجزایی

(curriculumVitae)  
      1/11/60سبریخ سَلذ:         سّزا فصیح راهٌذیًبم ٍ ًبم خبًَادگی : 

   :  داًؾکذُ     کبرؽٌبطهزسجِ ػلوی:

    ثیوبرعشبى اهیزالوَهٌیي)ع( -ثَئیي سّزاآدرط هحل کبر: 

 02824225384ؽوبرُ سلفي هحل کبر: 

 دغز الکشزًٍیک : آدرط 

 ػالئق دضٍّؾی:
  

 

 عَاثق سحصیلی : 

 الف( سحصیالر ػبلیِ 

داًؾگبُ هحل  درجِ ػلوی گزایؼ رؽشِ سحصیلی

 سحصیل

کؾَر هحل 

 سحصیل

عبل ٍرٍد ثِ 

 داًؾگبُ

عبل فزاغز اس 

 سحصیل

 ثیَْؽی
 

 

 82 80 ایزاى قشٍیي کبرداًی 

 

 دزعشبری

 

 84 82 ایزاى اَّاس کبرؽٌبعی 

 

 

 ى ًبهِ ّبی ًَؽشِ ؽذُ در دٍراى سحصیل ة( دبیب

 ًبم اعشبد راٌّوب هقطغ سحصیلی ػٌَاى دبیبى ًبهِ

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 هَقؼیز ّبی ؽغلی 

 الف( ؽغل 

 هحل کبر ًَع اعشخذام سبریخ اعشخذام ؽغل



 ثغشزی اهیزالوَهٌیي طزح ًیزٍی اًغبًی 6/3/85 دزعشبر

 اهیزالوَهٌیيظ اٍرصاً طزح ًیزٍی اًغبًی 1/7/85 دزعشبر

 اهیزالوَهٌیي ICU دیوبًی 1/2/87 عزدزعشبر

 هیزالوَهٌیيادفشزدزعشبری  دیوبًی 1/4/90 عَدزٍایشر

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 

 ة( عبثقِ ارائِ خذهبر آهَسؽی 

هقطغ  هؤعغِ هحل سذریظ

 سحصیلی 

 عبل سحصیلی  سؼذاد ٍاحذ ػٌَاى درط  ًَع درط 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ج( عَاثق اجزایی 

 سب سبریخ اس سبریخ هکبى فؼبلیز عوز

 90سیز  87اردیجْؾز ثیوبرعشبى اهیزالوَهٌیي)ع( ICUعزدزعشبر



  90سیز  ثیوبرعشبى اهیزالوَهٌیي)ع( عَدزٍایشر ثبلیٌی

 30/6/92 90 ثیوبرعشبى اهیزالوَهٌیي)ع( خؾیراثط اػشجبر ث

ّوکبری در کبرّبی حبکویز 

 ثبلیٌی

 30/6/90 90 ثیوبرعشبى اهیزالوَهٌیي)ع(

  6/6/91 ثیوبرعشبى اهیزالوَهٌیي)ع( فَکبل دَیٌز دشؽک خبًَادُ

 

 

 سؾَیق ّب ٍ احزاس هقبم ّب 

 سبریخ دریبفز هقبم اّذا کٌٌذُ هحل دریبفز ػلز دریبفز ػٌَاى

در اًجبم اهَر  یؽبیغشگ سقذیز ٍ سؾکز

 هحَلِ

 24/11/86 ریبعز-دکشز جوبلی ثیوبرعشبى اهیزالوَهٌیي)ع(

 8/1/86 ریبعز-دکشز جوبلی ثیوبرعشبى اهیزالوَهٌیي)ع( ػولکزد صحیح قذرداًی ٍ عذبط

ًْبدى در دیؾجزد  ارج قذرداًی ٍ عذبط

 اّذاف

 15/10/87 ریبعز-دکشز جوبلی ثیوبرعشبى اهیزالوَهٌیي)ع(

 87 ریبعز-دکشز جوبلی ثیوبرعشبى اهیزالوَهٌیي)ع( رٍس دزعشبر دزعشبر ًوًَِ

 14/1/89 ریبعز-دکشزطبئفی ثیوبرعشبى اهیزالوَهٌیي)ع( احغبط هغئَلیز سقذیز ٍ سؾکز

 9/3/89 ریبعز-دکشزطبئفی ثیوبرعشبى اهیزالوَهٌیي)ع( هَفق CPR سقذیز ٍ سؾکز

 18/9/89 ریبعز-دکشزطبئفی ثیوبرعشبى اهیزالوَهٌیي)ع( هَفقCPR  (ثیوبرعشبى اهیزالوَهٌیي)ع

 رئیظ ؽجکِ-دکشزعخٌَر ثیوبرعشبى اهیزالوَهٌیي)ع( ػولکزد هطلَة سقذیز ٍ سؾکز

 ثْذاؽز
17/12/89 

هغئَلیز در  احغبط سقذیز ٍ سؾکز
ICU 

 22/12/89 ریبعز-دکشزطبئفی ثیوبرعشبى اهیزالوَهٌیي)ع(

بدى در دیؾجزد ًْ ارج سقذیز ٍ سؾکز

 اّذاف

 27/11/90 ریبعز-دکشزاثزاّیوی ثیوبرعشبى اهیزالوَهٌیي)ع(

یفشْبی ؽ ؼدَؽؾ سقذیز ٍ سؾکز

 درهبًگبُ داًغفْبى

 ئیظ ؽجکِر-دکشزًصیز ثیوبرعشبى اهیزالوَهٌیي)ع(

 ثْذاؽز
23/9/91 

سالػ خبلصبًِ در اهز  سقذیز ٍ سؾکز

 اػشجبر ثخؾی

 10/12/91 ریبعز-اثزاّیویدکشز ثیوبرعشبى اهیزالوَهٌیي)ع(

 

 

 ػضَیز در اًجوي ّب ٍ هجبهغ ػلوی 

 سب سبریخ اس سبریخ هحل فؼبلیز ًَع ّوکبری ًبم هجوغ

 قزآى ثغیج

 داًؾجَیی

داًؾگبُ ػلَم دشؽکی  

 قشٍیي

80 82 

 84 82 داًؾکذُ آثبداى هغئَل ػلوی ثغیج داًؾجَیی

ثیوبرعشبى  فؼبل ثغیج 

 اهیزالوَهٌیي)ع(

 اکٌَى 85

 اکٌَى 87 حَسُ ؽْیذ رجبیی ػبدی غیج جبهؼِ دشؽکیث

 

 ػضَیز در کویشِ ّب ٍ ؽَراّب 

 سب سبریخ اس سبریخ هکبى ًَع ّوکبری ًبم کویشِ یب ؽَرا



 1/11/91 19/5/90 ثیوبرعشبى اهیزالوَهٌیي)ع( دثیز کویشِ کویشِ هزگ ٍ هیز

 29/11/91 16/5/90 ثیوبرعشبى اهیزالوَهٌیي)ع( دثیز کویشِ دارٍ ٍ درهبى کویشِ

  29/11/91 ثیوبرعشبى اهیزالوَهٌیي)ع( ػضَ کویشِ دارٍ ٍ درهبى

کٌٌذُ  ّوبٌّگ

فؼبلیشْبی ایوٌی ٍ 

 هذیزیز خطز

 30/6/92 10/5/92 ثیوبرعشبى اهیزالوَهٌیي)ع( ػضَ

  14/6/92 ثیوبرعشبى اهیزالوَهٌیي)ع( ػضَ کویشِ ثْجَد کیفیز

بػشجبرثخؾی ٍ کبرگزٍّ

 یحبکویز ثبلیٌ

 30/6/92 12/3/92 ثیوبرعشبى اهیزالوَهٌیي)ع( ػضَ

کویشِ ثحزاى ٍ حَادص 

 غیز هشزقجِ ؽْزعشبى
  14/6/92 ثیوبرعشبى اهیزالوَهٌیي)ع( ػضَ

کویشِ اجزایی ثزًبهِ 

 دشؽک خبًَادُ
  17/5/91 ثیوبرعشبى اهیزالوَهٌیي)ع( ػضَ

 

 

 

 

 

 دزٍصُ ّبی سحقیقبسی )هصَة ٍ غیزهصَة ( 

ع فؼبلیز در ًَ ػٌَاى طزح

 طزح

هؤعغِ هحل  عبػبر فؼبلیز

 دضٍّؼ

 غیزهصَة هصَة طَل هذر طزح

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

 

 

 ّبی ثبسآهَسی ٍ کبر گبُ  عخٌزاًی در ثزًبهِ

 سبریخ هحل ثزگشاری ػٌَاى ثبس آهَسی ػٌَاى عخٌزاًی



 26/10/86 ثیوبرعشبى اهیزالوَهٌیي)ع( Intubationآهَسػ  ارائِ آهَسػ

آهَسػ ًٍشیالسَر رافبئل ٍ  ارائِ آهَسػ

 دزسبثل

 28/4/91 ثیوبرعشبى اهیزالوَهٌیي)ع(

حبکویز  آهَسػ ارائِ آهَسػ

ثخؾی، دشؽک  ثبلیٌی،اػشجبر

 خبًَادُ

 13/10/91 ثیوبرعشبى اهیزالوَهٌیي)ع(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثبسآهَسی  ّبی ؽزکز در گبرگبُ ٍ دٍرُ

 سبریخ ثزگشاری هحل ثزگشاری طَل هذر دٍرُ ًبم کبرگبُ

 22/8/85 لوَهٌیي)ع(اثیوبرعشبى اهیز عبػز 3 کبرگبُ عل

 21/9/85-19/9/85 ثیوبرعشبى اهیزلوَهٌیي)ع( رٍسُ 3 سزٍیج سغذیِ ثب ؽیز هبدر

کبرگبُ کبّؼ ریغک ػفًَشْبی 

 ثیوبرعشبًی

 14/10/85 ثیوبرعشبى رجبیی 

 21/11/85 لوَهٌیي)ع(اثیوبرعشبى اهیز عبػز 3 کبرگبُ آًفلَاًشا

 2/2/86 داًؾگبُ عبػز 28 سزٍیج ٍ سَعؼِ فزٌّگ ًوبس

 15/2/86 هزکش ثْذاؽز یک رٍس CRSهزاقجز

 15/2/86 لوَهٌیي)ع(اثیوبرعشبى اهیز عبػز 4 هزاقجز اس ثیوبری آًفلَاًشا

 11/4/86 هزکش ثْذاؽز عبػز 6 هْبرسْبسی فزسًذ دزٍری

 28/4/86 لوَهٌیي)ع(اثیوبرعشبى اهیز عبػز 4 دارٍّبی سزالی اٍرصاًظ

 24/8/86 لوَهٌیي)ع(اثیوبرعشبى اهیز عبػز 6 سزیبص در عَاًح

 12/9/86 آهَسػ هذاٍم اهشیبس 3 کٌفزاًظ اػشیبد

 14/9/86 آهَسػ هذاٍم عبػز 3 درهبى جذیذ کبًغز دغشبى

 4/10/86 (یي)علوَهٌاثیوبرعشبى اهیز  کلغشَهی

 6/10/86 ثیوبرعشبى قذط عبػز 6 ثبسآهَسی اًشقبل خَى

 9/10/86 ثیوبرعشبى رجبیی عبػز 8 آؽٌبیی ثب ًٍشیالسَر ّویلشَى

 12/10/86 اهیزالوَهٌیي)ع( ثیوبرعشبى  هزاقجشْبی ثؼذ اس ػول

 29/1/87-18/1/87 رجبیی-ثَػلی رٍس ICU 11آهَسػ ػولی 

 22/4/87 – 21/2/87 اعشبًذاری قشٍیي هبُ 2 اعشخذام دٍرُ آهَسؽی سَجیْی ثذٍ



 5/87 هیزالوَهٌیي)ع(اثیوبرعشبى  عبػز 6 رصین درهبًی

 14/12/87 ثیوبرعشبى اهیزالوَهٌیي)ع( عبػز 6 کبرگبُ طت اًشقبل خَى

 27/3/88 ثیوبرعشبى اهیزالوَهٌیي)ع( عبػز 6 کبرگبُ طت اًشقبل خَى

 25/5/88 آهَسػ هذاٍم هشیبسا 5 هزٍر هغبیل رایج طت اطفبل

 12/5/88 هؼبًٍز درهبى عبػز 4 اعشفبدُ اس سجْیشار ّویلشَى

 5/8/88 ثیوبرعشبى اهیزالوَهٌیي)ع( عبػز CPR 3کبرگبُ 

 12/6/88 آهَسػ هذاٍم اهشیبس A 5اًفلَاًشای ًَع 

 16/6/88 آسهبیؾگبُ هزجغ عبػز 6 ًوًَِ گیزی صحیح 

 29/12/88 -1/12/88 وبرعشبى اهیزالوَهٌیي)ع(ثی عبػز CCU 60دٍرُ آهَسؽی 

 17/8/89 هؼبًٍز سَعؼِ عبػز 8 آؽٌبیی ثب ًظبم ّذفوٌذ کزدى رایبًِ ّب

 29/11/88 هؼبًٍز درهبى عبػز 2 دوذْبی سشریق ٍ کبرثزی آًْب

 27/6/89 داًؾگبُ اهشیبس 4 59-1ًظبم هزاقجز هزگ کَدکبى

 7/9/88-12/8/88 ؽجکِ ثْذاؽز عبػز 36 هجبًی ٍ سؾزیح الشاهبر ٍ هؾشٌذعبسی

ICDL1 32 4/8/89-2/6/89 جْبد داًؾگبّی عبػز 

ICDL2 98 10/12/89-8/8/89 جْبد داًؾگبّی عبػز 

 12/2/90 ثیوبرعشبى اهیزالوَهٌیي)ع( عبػز 1 هٌٌضیز

UTI28/2/90 ثیوبرعشبى اهیزالوَهٌیي)ع( عبػز 1 در ًَساداى 

 11/3/90 وبرعشبى اهیزالوَهٌیي)ع(ثی عبػز 1 ًحَُ صحیح ًوًَِ گیزی

 28/3/90 ثیوبرعشبى اهیزالوَهٌیي)ع( یک عبػز ّوَرٍئیذ

 16/4/90 ثیوبرعشبى اهیزالوَهٌیي)ع( عبػز 2 دوخ اًفَسیَى

 24/6/90 ثیوبرعشبى اهیزالوَهٌیي)ع( عبػز 3 گشارػ ًَیغی،دیظ هیکز

اعشبًذاردّبی دزعشبری در راعشبی 

 حبکویز ثبلیٌی

 8/10/90 ؼبًٍز درهبىه عبػز 6

 20/6/90 عبلي هؼبًٍز ثْذاؽشی حضَر فؼبل کبرگبُ دیًَذ اػضبئ دظ اس هزگ

 5/8/90 ثیوبرعشبى اهیزالوَهٌیي)ع( عبػز 6 کبرگبُ طت اًشقبل خَى

 26/9/90 هؼبًٍز درهبى عبػز 4 ثیوبرعشبًیاصَل سغذیِ در رصیوْبی 

 6/8/90 ذاؽزؽجکِ ثْ عبػز 8 آؽٌبیی ثب هجبًی الگَّبی هصزف

 10/3/90 ؽجکِ ثْذاؽز عبػز 8 آؽٌبیی ثب قبًَى هذیزیز خذهبر کؾَری

 2/12/90 ؽجکِ ثْذاؽز عبػز 6 ارگًََهی در هحیطْبی اداری



 6/12/90 هؼبًٍز آهَسؽی ؽزکز کٌٌذُ کَدکبى ٍ هب

 21/12/90 ثیوبرعشبى اهیزالوَهٌیي)ع( عبػز 2 ثبس آهَسی سغذیِ ثب ؽیز هبدر

 30/2/91 هؼبًٍز درهبى عبػز ICU 6ِ در ثیوبراىاصَل سغذی

 13/4/91 هؼبًٍز درهبى عبػز 6 سَعؼِ فزدی در حبکویز ثبلیٌی

 13/4/91 ثیوبرعشبى اهیزالوَهٌیي)ع( عبػز ESI 6سزیبص ثِ رٍػ 

 3/3/91 هؼبًٍز درهبى عبػز 6 حبکویز ثبلیٌی ٍ اػشجبر ثخؾی

 29/4/91 هیزالوَهٌیي)ع(ثیوبرعشبى ا عبػز 6 ًیذل اعشیک -دیگَکغیي

 12/6/91 ثیوبرعشبى اهیزالوَهٌیي)ع( عبػز CPR 6آهَسػ 

 15/8/91 ثیوبرعشبى اهیزالوَهٌیي)ع( عبػز 6 ؽغشؾَی دعشْب

 18/8/91 ثیوبرعشبى ٍالیز عبػز 4 دعشگبُ الکشزٍؽَک سٍل

 27/8/91 ثیوبرعشبى اهیزالوَهٌیي)ع( عبػز HDP 6هذیزیز ثحزاى

 20/9/91 ثیوبرعشبى اهیزالوَهٌیي)ع( بػزع 6 اطفبئ حزیق

 23/9/91-22/9/91 داًؾگبُ رٍس 2 هجبًی طت عَسًی

 3/10/91 ثیوبرعشبى اهیزالوَهٌیي)ع( عبػز 6 الکشزٍؽَک ٍ دبلظ اکغی هشز

CPRِ9/10/91 ثیوبرعشبى اهیزالوَهٌیي)ع( عبػز 4 دبی 

ٍ     12/9/91 ثیوبرعشبى کَثز رٍس RCA  2سحلیل ریؾِ ای ٍقبیغ

17/10/91 

 16/11/91 ثیوبرعشبى اهیزالوَهٌیي)ع( عبػز 4 کٌشزل ػفًَز

 10/10/91 ثیوبرعشبى اهیزالوَهٌیي)ع( عبػز 6 هزاقجز اس ًَساد عبلن

سَجیْی،حفبظشی ثب -دٍرُ آهَسؽی

 هَضَع اهٌیز هلی

 19/12/91 داًؾگبُ عبػز 14

 

 اًشؾبرار 

 الف( کشت هٌشؾز ؽذُ 

 عبل چبح ؽْز ًبؽز ًَع سألیف کبراىّوکبر/ ّو ػٌَاى کشبة

کشبثچِ سَجیْی 

 ثیوبرعشبىدثذٍٍرٍ

 حویذ صفزلَ

 سّزا چگیٌی

 91دبییش   ثیوبرعشبى اهیزالوَهٌیي)ع( 

هجوَػِ خط 

 ثیوبرعشبى هؾیْبی

 حویذ صفزلَ

 هغَلیي ثخؾْب

 91سهغشبى   ثیوبرعشبى اهیزالوَهٌیي)ع( 

کشبثچِ دارٍیی 

 ثیوبرعشبى

 91سهغشبى   عشبى اهیزالوَهٌیي)ع(ثیوبر  حویذ صفزلَ

کشبثچِ ثْذاؽز 

هحیط،ایوٌی ٍ 

 عالهز ؽغلی

 91سهغشبى   ثیوبرعشبى اهیزالوَهٌیي)ع(  حویذ صفزلَ

 

 

 

 

 



 ة( هقبالر چبح ؽذُ 

 عبل چبح ؽوبرُ ًبم ًؾزیِ ػٌَاى هقبلِ ًَیغٌذگبى ردیف

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

 

 ٍ ... ّب ، کٌفزاًظ ّب ج( هقبالر هٌشؾز ؽذُ در ّوبیؼ

ًحَُ ارائِ  هحل ثزگشاری  ػٌَاى ّوبیؼ ػٌَاى هقبلِ ًَیغٌذگبى  ردیف

 هقبلِ

 سبریخ ارائِ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

 

 

 



 


