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مشخصات فردي - 1  
 

محل تولد:      255شماره شناسنامه:     0135تاریخ تولد:        کیالها: نام خانوادگی                     حمیدنام: 
ی قزویندانشگاه علوم پزشک ملیت:ایران      وضعیت تاهل: متاهل     محل تحصیل :   قزوین      

وبیمارستان والیت بیمارستان شهید رجائیمحل کار: دانشگاه علوم پزشکی قزوین،      
 

دانشگاهیمدارك  - 2  
  1375پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی قزوین   يدکترا

1378دانشنامه(بورد)تخصصی بیهوشی از دانشگاه علوم پزشکی قزوین   
 

فعالیت هاي آموزشی - 3  
تا کنون  1378ی گروه بیهوشی براي دانشجویان هوشبري از سال اختصاصس وتدریس در -  
تا کنون 1378مرتبط، با دانشجویان پزشکی در بخش جراحی از سال س وتدریس در -  
تا  1391و از  1387تا  1378راند صبحگاهی دستیاران بیهوشی دربخش مراقبتهاي ویژه از سال  -

  کنون
تا کنون  1378ا حضور دستیاران بیهوشی و جراحی ازسال شرکت در جلسه مورتالیتی موربیدیتی ب -  
  تا کنون  1378هفتگی گروه بیهوشی از سال  هاي شرکت در کنفرانس-
تا کنون  1387شرکت در گزارش صبحگاهی گروه بیهوشی از سال  -  

Dr.H – kayalha    Anesthesiologist  

E- male : h_kayalha @ yahoo.com 

Tel: 09121825385  -   02813335800  

Fax: 0281 3320105 
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فعالیت هاي پژوهشی -4  

:عناوین مقاالت کامل فارسی -  
ه علمی مجلیدوکائین و بوپیواکائین در بی حسی نخائی.ح. طول اثر مخلوط ل - کیالها ،م- ابتهاج -1 

. 11- 14: 17:شماره  1380درمانی قزوین   -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی   
لمی دانشگاه ح . تاثیر الکتروکانوالسیو تراپی بر ضربان قلب و فشارخون شریانی. مجله ع–کیالها  -2 

. 100-104: 26:شماره  1382یندرمانی قزو -علوم پزشکی و خدمات بهداشتی   
درصد بر گلو درد بعد از  10ح ,اثر اسپري لیدوکائین  –ع ر ,کیالها  –م ,جهانگیري فرد  –ابتهاج  -3 

  درمانی -مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  بی هوشی عمومی ,
  . 1561- 3666شماره   1389قزوین 

و  حمید کیالها.اثر پیش مداواي افدرین,ید آصف زادهسع,حمیده یاري,مرضیه بیگم خضري  -4 
از آن  لیدوکایین بر شدت درد هنگام تزریق پروپوفل و تغییرات همودینامیک ناشی

.مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوري اسالمی ایران .سال 
  31شماره مسلسل  – 1389پائیز – 3شماره-هشتم

ائین داخل لیلی ،سعید آصف زاده ، حمید کیالها . مقایسه اثر لیدوکمرضیه بیگم خضري ،سعید ج -5 
ه علمی تراشه با لیدوکائین وریدي برپاسخهاي راه هوائی هنگام خروج لوله تراشه . مجل

  75-68) : 2( 18.  1390تابستان  – 2شماره – 18دوره -دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 ، دکتر افسون صدیقی . مقایسه معیارهاي عملکرددکتر مهران مولوي، دکتر حمید کیالها   -6 -

 فیزیولوژیک و کوماي گالسکو در پیش بینی مرگ ومیر بیمارستانی در بخش
 3مراقبتهاي ویژه. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ، سال هفتم ، شماره 

  1392) مرداد وشهریور 68(پیدرپی 

 

 

 عناوین مقاالت انگلیسی :

1-Marzieh-Beigom  Khezri , Hamid  Kayalha,  The effect of combined 
ephedrine and lidocaine pretreatment on pain and hemodynamic 
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changes due to propofol injection . Acta Anaesthesiologica  Taiwanica 
49(2011)54-58 

2-Marzieh Beigom Khezri , Saeid Jalili ,Saeid Asefzadeh,Hamid 
Kayalha. 

Comparision of intratracheal and interavenous lidocaine effects on 
bucking , cough , and emergence time at the end of anesthesia. 

Pak J Med Sci Jur – Sep 2011; 27(4):793-6. 

3-Hamid Kayalha,Zohre Yazdi,Shahram Rastak&Mojtaba Dizaniha.  

Obvious and Hidden Anxiety and related factors in operating room 
nurses employed in general hospital ,Qazvin,Iran:A cross-sectional 
study. 

Global journal of Health Science;Vol.5,No.6;2013 

ISSN 1916-9736       E-ISSN 1916-9744 

Published by Canadian center of science and Education  

-عضویت در انجمن ها:  5 -  
1331با شماره عضویت  بیهوشی و مراقبتهاي ویژه ایران  عضو انجمن   

فعالیت هاي اجرایی و شرکت در کمیته هاي دانشگاه: -6  

  گروه بیهوشی.    OSCEمسئول برگزاري امتحانات -

عضو شوراي آموزشی گروه بیهوشی-  

عضو کمیته امتحانات گروه بیهوشی -  

وهشی گروه بیهوشیعضو کمیته پژ-  

  1382استان قزوین از سال عضو کمسیون تخصصی بیهوشی اداره کل پزشکی قانونی -
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1383لغایت 1378ویژه بیمارستان شهید رجائی قزوین از سال  سرپرست بخش مراقبتهاي-  

  1386از سال  جانشین عضو اصلی کمیته شناسائی و اعالم مرگ مغزي -

  1386شهید رجائی از سال مسئول امور فرهنگی بیمارستان -

  1379عضو هسته آموزش احیائ نوزادان دانشگاه علوم پزشکی قزوین از سال -

  1387عضو گروه ارزشیابی بیمارستانهاي عمومی و تخصصی از سال  -

مسئول گروه احیائ بیمارستان شهید رجائی قزوین  -  

مسئول امور برنامه ریزي درمانی بخش بیهوشی -  

  دانشکده پزشکی  EDOعضو کمیته  -

  1382از سال عضو کمیته انتقال خون بیمارستان شهید رجائی قزوین  -

  1388عضو هسته تحقیق و نظر دهی گزینش دانشجو از سال  -

   1389سال درمعاون آموزشی گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین  -

  1389سال دادیار انتظامی نظام پزشکی شهرستان قزوین به مدت دو سال از -

   1389بهمن از سال  22عضو کمیته سوانح , فوریت هاي پزشکی و حوادث بیمارستان  -

  1389عضو تیم پیوند اعضا پس از مرگ مغزي دانشگاه ازسال  -

  1389عضو کمیته دارو درمان وتجهیزات پزشکی بیمارستان شهید رجائی از سال  -

1389یمارستان شهید رجائی از سال عضو کمیته سوانح,فوریتهاي پزشکی و حوادث ب -  

  1389عضو شوراي فرهنگی دانشکده پزشکی شهید بابائی از سال  -

1389مرکز آموزشی درمانی شهید رجائی از سال  و نماینده رئیس دانشگاه در عضو هیات نظارت -  
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  1389عضو کمیته آموزشی کارکنان بیمارستان شهید رجائی از سال  -

1390 ی اداره کل بیمه خدمات درمانی استان قزوین از سال عضو شوراي علمی تخصص-  

دانشکده پزشکی و مدیر  (از طرف ریاست 1390رئیس بخش بیهوشی بیمارستان والیت از سال  -
  کروه بیهوشی)

  1390سرپرست مرکز آموزشی درمانی والیت از سال  -

1391ی از سال عضوکمیته رصد و تدابیر ویژه تامین دارو،واکسن و تجهیزات پزشک -  

  1391رئیس بخش مراقبتهاي ویژه بیمارستان والیت از سال  -

  1391شهرستان قزوین  از سال  نظام پزشکی عضو هیات نظارت بر انتخابات هیات مدیره  -

1392رئیس ستاد اقامه نماز بیمارستان والیت از سال  -  

  1392عضو کمیته علمی مرکز آموزشی درمانی والیت از سال  - 

  براي چهار سال دیگر. 1392دادیار انتظامی نظام پزشکی شهرستان قزوین از سال  -

ین پایان نامه هاي دستیا ري به عنوان استاد مشاور و راهنما:عناو - 7  -  

گارش دکتر مقایسه اثر بیدردي موضعی متوکلو پرامید با لیدوکائین در تزریقات وریدي دردناك.ن -
.121اره پایان نامه .شم 1382محمد رضا جمشیدي .  

و ماالمپاتی  در پیشگویی انتوباسیون سخت .دکتر آزیتا چگیتی   ULBTمقایسه و بررسی تست  -
  پ. 838 – 1383-1382

تعیین اثر لیدوکائین داخل تراشه و داخل وریدي بر زور زدن وسرفه  حین خارج کردن لوله  -
   219. شماره پایان نامه  1388تراشه در انتهاي بیهوشی عمومی .دکتر سعید جلیلی . 
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مقایسه اندانسترون ومپردین در پیشگیري از لرز پس از بیهوشی در بیماران تحت جراحی  -
شماره پایان  1390-1389ارتوپدي اندام تحتانی با بیهوشی عمومی. دکتر محمد قاسم روشنفکر 

  262نامه 

نریزي بیماران تحت جراحی بررسی تاثیر تجویز پروفیالکتیک ترانکسامیک اسید در کاهش خو-
  939شماره پایان نامه  1389-1390ماژرستون فقرات .برزو نجی 

در بیماران تحت  PACتعیین و مقایسه تاثیر بی دردي بعد از عمل مرفین و پاراستامول به روش  -
   292شماره پایان نامه  1391-2الپاراتومی . دکتر رضا پور فالح 

تاثیر نئوستگمین در افزایش طول اثر بی حسی نخاعی بوپیواکائین .دکتر زینت السادات موسوي  -
   293شماره پایان نامه  92-1391

شرکت در کارگاه هاي آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین  -8  

  22/2/79لغایت  21/2/79کارگاه روش ارزیابی -

  22/10/79لغایت  21/10/79کارگاه آموزشی طب بالینی -

79 17/9لغایت  16/9/79کارگاه مقاله نویسی -  

  26/4/81/ لغایت 25/4/81کارگاه روش تدریس -  

  8/3/85کارگاه یک روزه شیوه طراحی سئواالت آزمون ارتقاء دستیاري  -

    OSCE   24/3/86 کارگاه یک روزه-

  27/2/86کارگاه یک روزه ارزشیابی و طراحی سئواالت چند گزینه اي -

  24/2/87ارگاه جستجوي در اینترنت ک-

  10/4/88کارگاه یک روزه مقاله نویسی به زبان انگلیسی  -

  END NOTE          1/4/88کارگاه یک روزه          -
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  ISO9000   8/4/88کارگاه یک روزه -

   22/4/88کارگاه یک روزه خالقیت -

   EFQM  19/5/88کارگاه یک روزه  -

   13/7/88ی با کتابخانه دیجیتال کارگاه یک روزه آشنائ -

   6/6/90 ارتقائ مرتبه علمی ) –کارگاه آموزشی یک روزه (چگونگی کسب امتیاز دانش پژوهی  -

   8/3/92کارگاه نویسندگی در مجالت علوم پزشکی   -

               

  

 کنفرانسها وبرنامه هاي مدون دانشگاه علوم پزشکی ،سخنرانی در کارگاه ها - 9
 قزوین :

  7/11/78لغایت  5/11/78کارگاه آموزشی احیاء نوزادان از -

21/4/80لغایت  19/4/80کارگاه آموزشی احیاء نوزادان از -  

  22/6/80لغایت 20/6/80کارگاه آموزشی احیاء نوزادان از -

  80 /11/11لغایت  9/11/80کارگاه آموزشی احیاء نوزادان از -

   6/12/81لغایت  5/12/81)از  CPRکارگاه احیاي قلبی ریوي( -

   26/12/81لغایت  24/12/81کارگاه احیاي نوزادان از  -

   24/9/81لغایت   23/9/81)از  CPRکارگاه احیاي قلبی ریوي( -

    6/11/81لغایت  5/11/81)از  CPRکارگاه احیاي قلبی ریوي( -
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  15/10/81لغایت   14/10/81)از  CPRکارگاه احیاي قلبی ریوي( -

    23/10/82لغایت  22/10/82)از CPRاي قلبی ریوي(کارگاه احی -

   2/10/81لغایت  1/10/81سمینار اورژانسهاي جراحی  -

   23/4/84مدون متخصصین بیهوشی ترانسفوزیون خون  -

   2/4/84مدون بیهوشی در جراحی مغز واعصاب وچشم  -

   10/7/82لغایت  6/7/82مدون (ب) متخصصین جراحی عمومی  از -

   81/ 4/7لغایت  31/6/81ان عمومی از مدون جراح -

   5/11/85مدون بیهوشی در اعمال جراحی ارتوپدي و عروق بزرگ  -

   9/85/ 23مدون بیوشی در اطفال و نوزادان   -

   22/9/85و جراحی   ICUکنفرانس  -

    24/8/86آندوکرین  ،مدون بیهوشی در جراحی سالمندان  -

   13/10/86 مدون بیهوشی در اعمال جراحی سرپائی -

   26/10/86کنفرانس تروماي سر وگردن  -

   5/10/87مدون بیهوشی در جراحی توراکس و گوش وحلق وبینی  -

   7/9/87مدون بیهوشی در جراحی کبد کلیه و مجاري ادراري  -

   hand washing   (25/6/87کارگاه بهداشت دست (  -

   18/6/88  رجائی   در بیمارستان شهید Aکارگاه یک روزه آنفلوانزاي نوع  -

   21/5/88تاریخ  بیمارستان شهید رجائی  در IV line accessکالس بازآموزي پرستاري -
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   11/4/88بهمن  22در بیمارستان   IV accessکارگاه آموزشی  -

   4/4/88بهمن  22در بیمارستان   ECTکارگاه آموزشی  -

   15/5/88ن بهم 22کارگاه آموزشی مد هاي ونتیالتور در بیمارستان  -

   19/9/88مدون بیهوشی در جراحی مغز و اعصاب و چشم  -

   17/10/88مدون عوارض نا خواسته داروهاي بیهوشی  -

   8/11/88کنفرانس کنترول درد  -

   15/11/88لغایت  13/11/88سمینار سه روزه تمورهاي مغزي  -

  BLS  16/7/88کارگاه یک روزه احیاي قلبی وریوي پایه  -

   10/10/88وزشی یک روزه احیاي قلبی ریوي پیشرفته کارگاه آم-

   Airway management   17/4/89کنفرانس  -

   21/7/89برنامه مدون زخم مشکل و کنترول درد  -

   11/8/89کنفرانس تروماي حاد شکم و قفسه صدري و عروق  -

    22/3/90و  15/3/90بیمارستان شهید رجائی قزوین  CPR (BLS-ACLS)دوره بازآموزي  -

  5/12/91سمینار آموزشی احیائ قلبی ریوي در بیمارستان والیت  -

  

  برنامه هاي مدون وکارگاه ها : ،شرکت در سمینارها - 10

   26/12/81لغایت  24/12/81کارگاه احیاي نوزادان  -

   24/9/81لغایت  23/9/81)از CPRکارگاه احیاي قلبی ریوي( -
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   2/10/81غایت / ل1/10/81سمینار اورژانسهاي جراحی  -

   26/3/79کنفرانس یک روزه دیابت   -

   18/5/81لغایت  16/5/81مدون (د) بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی همدان از  -

   2/4/84مدون بیهوشی در جراحی مغز واعصاب و چشم   -

   4/84/ 23مدون بیهوشی : ترنسفوزیون خون  -

   13/11/84پزشکی گیالن  مدون بیهوشی در اعمال جراحی سرپائی دانشگاه علوم  -

   7/11/79لغایت  5/11/79مدون بیهوشی (الف ) دانشگاه علوم پزشکی مشهد از  -

   DVT   6/10/85سمینار آمبولی ریه و  -

   5/11/85مدون بیهوشی در جراحی ارتوپدي و عروق بزرگ  -

   23/9/85مدون بیهوشی در اطفال و نوزادان  -

   22/9/85وجراحی    ICUکنفرانس  -

   13/7/85مدون بیهوشی (ارزیابی و مشاوره بیهوشی قبل از عمل ) دانشگاه علوم پزشکی گیالن   -

   7/12/85کنفرانس بیماریهاي حنجره  -

   28/9/86کنفرانس تروما در گروه هاي مختلف   -

   24/8/86مدون بیهوشی در جراحی سالمندان و آندوکرین   -

   10/9/86کنفرانس مرگ مغزي و پیوند اعضاء  -

    6/10/86کنفرانس آمادگی و پاسخ پزشکی در حوادث هسته اي  -

   13/10/86مدون بیهوشی در اعمال جراحی سرپائی   -
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   30/11/86کنفرانس تروماتولوژي فک وصورت   -

   26/10/86کنفرانس تروماي سروگردن   -

   20/3/83سمینار طب انتقال خون  -

   5/10/87وحلق وبینی  مدون بیهوشی در جراحی توراکس و گوش  -

   11/8/87کنفرانس پزشک و آموزه هاي قانونی  -

    21/9/87کنفرانس داروهاي بیمارستانی   -

   7/9/87کلیه و مجاري ادراري  ،مدون بیهوشی در جراحی کبد  -

   21/8/88کنفرانس آموزه هاي قانونی و حرف پزشکی   -

   ADR   27/8/88کنفرانس  -

   A  12/6/88ع جدید کنفرانس آنفلوانزاي نو

   28/7/88)  2کنفرانس مسمومیت ها ( -

   19/9/88مدون بیهوشی در جراحی مغز واعصاب وچشم  -

   17/10/88مدون عوارض نا خواسته داروهاي بیهوشی  -

   15/11/88لغایت  13/11/88سمینار سه روزه تومورهاي مغزي  -

   11/8/89کنفرانس تروماي حاد شکم و قفسه صدري و عروق  -

    Air way management     17/4/89کنفرانس  -

   30/10/89کنفرانس آشنائی با مباحث برگزیده پزشکی قانونی  -

   18/11/89کولون وتازه هاي درمان  ٫روده٫کنفرانس انسداد معده -
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   ADR 28/11/89کنفرانس  -

  

  شرکت در کنگره ها - 11

  ران ششمین کنگره سراسري بیهوشی و مراقبتهاي ویژه ای -

   16/2/79لغایت  14/2/79-اصفهان

  اولین کنگره بین المللی مراقبتهاي ویژه پزشکی  -

   5/11/80لغایت  2/11/80دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

  نهمین کنگره بیهوشی ایران  -

   12/8/85لغایت  10/8/85دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

  در سالن همایشهاي   12/3/90لغایت  11/3/90سمینار بین المللی مدیریت بیمارستانی از تاریخ -

  بین المللی دانشگاه علوم پزشکی تهران.


