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  :عالئق پژوهشی
  
  

  : سوابق تحصيلی 
  تحصيالت عاليه ) الف

رشته 
 تحصيلی

دانشگاه محل  درجه علمی گرایش
 تحصيل

کشور 
محل 
 تحصيل

سال ورود به 
 دانشگاه

سال فراغت از 
 تحصيل

  
 پرستاري

 

علوم پزشكي  آارشناسي  
 شهيد بهشتي 

 ١٣٦٦ ١٣٦٤ ايران

  
 بيهوشی 

 

علوم پزشکی کارشناسی ارشد  
 ایران

 ١٣٧٢ ١٣٦٩ ایران

  
  
  پایان نامه های نوشته شده در دوران تحصيل ) ب

 نام استاد راهنما مقطع تحصيلی عنوان پایان نامه
  

بيمار در حين بيهوشی بررسی اثر تلقين مثبت به 
عمومی بر زمان وو شدت بروز درد و تهوع و استفراغ 

بعد از عمل در یکی ازبيمارستانهای وابسته به 
 دانشگاهعلوم پزشکی ایران  

 
 
 

 دکتر غالمرضا موثقی کارشناسی ارشد 

  
  
  
  
 

 موقعيت های شغلی 
  شغل ) الف

 محل کار نوع استخدام تاریخ استخدام شغل
 شهرستان نقده طرح نيروی انسانی ١٣٦٩- ١٣٦٨ تاری کارشناس پرس

 شهرستان هشتگرد کرج رسمی  ١٣٨١- ١٣٧٣ کارشناسی ارشد بيهوشی 
دانشگاه علوم پزشکی  رسمی  تا حال ١٣٨٢ هيات آموزشی

 قزوین
  
  
  سابقه ارائه خدمات آموزشی ) ب

مقطع  مؤسسه محل تدریس
 يلی تحص

 سال تحصيلی  تعداد واحد عنوان درس  نوع درس 

دانشکده بهداشت و 
 پيراپزشکی 

کاردانی 
 هوشبری

اصول پرستاری و کار در اتاق  نظری 
 عمل

١٣٨٨- ١٣٨٢ ٢ 

دانشکده بهداشت و 
 پيراپزشکی

کاردانی اتاق 
 عمل

 ١٣٨٣- ١٣٨٢ ٢ داخلی جراحی پرستاری  نظری

دانشکده بهداشت و 
 پيراپزشکی

انی کارد
 هوشبری

 ١٣٨٨- ١٣٨٢ ٥/١ اصول بيهوشی نظری

دانشکده بهداشت و 
 پيراپزشکی 

کاردانی 
 هوشبری

 ١٣٨٦- ١٣٨٤ ٢ فوریتهای  پزشکی  نظری 

دانشکده بهداشت و 
 پيراپزشکی 

کاردانی 
 هوشبری

 ١٣٨٨- ١٣٨٢ ١٦  ٢و١کار آموزی هوشبری   عملی



دانشکده بهداشت و 
 پيراپزشکی

کاردانی 
 هوشبری

 ١٣٨٨- ١٣٨٥ ٢ ٢ش بيهوشی رو نظری

دانشکده بهداشت و 
 پيراپزشکی 

کاردانی 
 هوشبری

کار آموزی هوشبری بخش   عملی
 مراقبهای ویژ 

١٣٨٦- ١٣٨٤ ٨ 

دانشکده بهداشت و 
 پيراپزشکی 

کاردانی 
 هوشبری

نظری و 
 عملی 

 ١٣٨٦- ١٣٨٤ ٢ کمکهای اوليه

دانشکده بهداشت و 
 پيراپزشکی 

کاردانی 
فوریتهای 
 پزشکی

ری و نظ
 عملی 

 ١٣٨٦- ١٣٨٤ ٢ کمکهای اوليه

دانشکده بهداشت و 
 پيراپزشکی 

کارشناسی  
 هوشبری

نظری و 
 عملی

اصول پرستاری و کار در اتاق 
 عمل 

١٣٨٨- ١٣٨٦ ٢ 

دانشکده بهداشت و 
  پيراپزشکی

 

کارشناسی  
 هوشبری

بيهوشی در جراحيهای  نظری 
 تخصصی

١٣٨٨- ١٣٨٦ ٢ 

دانشکده بهداشت و 
 پيراپزشکی 

کارشناسی  
 هوشبری

 ١٣٨٨- ١٣٨٦ ١٢ ٢و١کار آموزی هوشبری  عملی 

دانشکده بهداشت و 
  پيراپزشکی

 

کارشناسی  
هوشبری 
 ناپيوسته

بيهوشی در جراحيهای  نظری 
 تخصصی

١٣٨٨- ١٣٨٦ ٢ 

  
 سوابق اجرایی ) ج

 تا تاریخ از تاریخ مکان فعاليت سمت
دانشکده بهداشت و  استاد راهنما  دانشجویان

 شکیپيراپز
١٣٨٨ ١٣٨٤ 

  
  
  
  

  ) مصوب و غيرمصوب (پروژه های تحقيقاتی 
  

  های بازآموزی و کار گاه  سخنرانی در برنامه
 تاریخ محل برگزاری عنوان باز آموزی عنوان سخنرانی

وشی در جراحی زنان و بيه
 سالمندان ،کودکان ، 

بيهوشی در جراحيهای 
تخصصی  برای تکنسينهای 

 بيهوشی

تختخوابی  ٢٥٠بيمارستان 
 تامين اجتماعی

١٣٨٥ 

احياء قلبی و ریوی در 
 فوریتها 

آموزش  کارکنان بهداشتی 
 درمانی 

 ١٣٨٦ بيمارستان قدس 

احياء قلبی و ریوی در 
 شکی فوریتها و فوریتهای پز

آموزش  کارکنان بهداشتی 
درمانی و کارکنان دانشگاه 

 علوم پزشکی  

دانشگاه  علوم پزشکی 
 قزوین

١٣٨٦ 

  



  های بازآموزی  شرکت در گارگاه و دوره
طول مدت  نام کارگاه

 دوره
 تاریخ برگزاری محل برگزاری

معاونت آموزشي  يكروزه  آارگاه آموزشي آشنايي اساتيد راهنما با سيستم سما 
 دانشگاه

٧/٣/٨٧  

آارگاه آموزشي آشنايي اساتيد راهنما با سيستم سما 
 تحت وب

معاونت آموزشي  يكروزه 
 دانشگاه

٧/١٠/٨٧  

معاونت آموزشي  يكروزه  آارگاه آموزشي آشنايي با آتابخانه ديجيتال
 دانشگاه

٣٠/١٠/٨٧  

معاونت آموزشي  يكروزه  آارگاه آموزشي روشهاي جستجو سريع در اينترنت
 دانشگاه

٢٦/٨/٨٤  

معاونت آموزشي  دوروزه  آارگاه آموزشي روش  تحقيق آيفي
 دانشگاه

٣/١٢/٨٢  
٤/١٢/٨٢  

معاونت آموزشي  دوروزه  آارگاه آموزشي روش  تحقيق
 دانشگاه

٢/١٢/٨٥  
٣/١٢/٨٥  

معاونت آموزشي  دوروزه  آارگاه آموزشي مقاله نويسي مقدماتي 
 دانشگاه

٢٨/١١/٨٢  
٢٩/١١/٨٢  

معاونت آموزشي  دوروزه  آارگاه آموزشي مقاله نويسي پيشرفته 
 دانشگاه

١٦/٩/٨٣  
١٧/٩/٨٣  

معاونت آموزشي  يك روزه   رفرنس نويسيآارگاه آموزشي 
 دانشگاه

٢٩/١٠/٨٧  

  ٢٦ wordدوره آموزشي 
 ساعت 

  لغايت ٢٥/٧/٨٤ معاونت آموزشي 
١٦/٨/٨٤  

  ٢٠ windowsدوره آموزشي 
 ساعت 

  لغايت ٢٥/٦/٨٤ ونت آموزشي معا
١٦/٧/٨٤  

معاونت آموزشي  دوروزه  آارگاه آموزشي روش  تحقيق
 دانشگاه

١٥/١١/٨٢  
١٦/١١/٨٢  

معاونت آموزشي  يك روزه  طرح درس  تدوين آارگاه آموزشي 
 دانشگاه

١٣/١٢/٨٥  

  ٢٤ دوره آموزشي سيره نبوي 
 ساعت

معاونت آموزشي 
 دانشگاه

  ١٣٨٧آذر ماه 

  ٣٢ زشي مكالمه زبان انگليسي دوره آمو
 ساعت

  لغايت ١٨/٥/٨٣ سازمان  مديريت 
٥/٧/٨٣  

  ٢٨ دوره آموزشي روخواني قران آريم  
 ساعت

  ١٣٨٤اسفند  سازمان  مديريت 

  ١٣٨٤ دي ماه جمعيت هالل احمر ساعت  ٨ دوره آموزشي امداد آمكهاي اوليه عمومي همگاني  
  ٣٢ مومي پايه  دوره آموزشي امداد آمكهاي اوليه ع

 ساعت
  لغايت ١٥/١٠/٨٤ جمعيت هالل احمر

١٧/١٢/٨٤  
   ١٦٠ دوره آموزشي امداد آري تكميلي 

 ساعت
  لغايت١٠/٤/٨٧ جمعيت هالل احمر

٩/٦/٨٧  
  ١٠٠ گواهي شرآت در طرح ارزشيابي دروني 

 ساعت 
معاونت آموزشي 

 دانشگاه
  ١٣٨٥ - ١٣٨٤سال 

دانشگاه علوم پزشكي  دو روزه  نوتواني  سيمنار سراسري سرطان از پيشگيري تا
 قزوين

  لغايت ١٤/١٢/٨٦
١٥/١٢/٨٦  

سيمنار سراسري تغذيه و فعاليت فيزيكي بيماريهاي 
 متابوليك و چاقي 

دانشگاه علوم پزشكي  دو روزه 
 قزوين

  لغايت ٣٠/٨/٨٧
١/٩/٨٧  

ساله  ٣٠نو آوريها و دستاوردهاي سيمنار سراسري 
  ي ايرانعلوم پزشكي جمهوري اسالم

دانشگاه علوم پزشكي  دو روزه 
 قزوين

  لغايت ١٣/١١/٨٧
١٤/١١/٨٧  

دانشگاه علوم پزشكي  يك روزه  گواهي شرآت در آنفرانس چشم پزشكي 
 قزوين

٣٠/١١/٨٧ 

انسهاي گوشو حلق و  گواهي شرآت در آنفرانس اور
 بيني 

دانشگاه علوم پزشكي  يك روزه 
 قزوين

١٢/١٢/٨٦ 

    
دانشگاه علوم پزشكي  يك روزه  ر آنفرانس اداره درد توسط پرستار  گواهي شرآت د

 قزوين
١٠/١٠/٨٧ 

دانشكده بهداشت و  دوروزه  آارگاه آموزشي روشهاي آماري 
 پيراپزشكي

  لغايت ٨/١١/٨٤
٩/١١/٨٤  

دانشكده بهداشت و  يكروزه  آارگاه آموزشي نحوه استفاده از وسايل آمك آموزشي  
 پيراپزشكي

٢٨/٤/٨٤  

دانشكده بهداشت و  يكروزه  آارگاه آموزشي نحوه استفاده از وسايل آمك آموزشي  
 پيراپزشكي

٢٨/٤/٨٤  

  
  



  
  مقاالت چاپ شده ) ب

 سال چاپ شماره نام نشریه عنوان مقاله ندگاننویس
اسماعيل 

زاده،قادرزاده،دآتر 
 جهاني هاشمي

ميزان فعاليت بدني دانش آموزان 
دبيرستاني و پيش دانشگاهي شهر 

 قزوين و عوامل موثر بر آن

مجله علمي دانشگاه علوم 
 پزشكي قزوين

در حال 
 چاپ

 

  
  
  
  ...ها و  ها ، کنفرانس مقاالت منتشر شده در همایش) ج

نحوه ارائه  محل برگزاری  عنوان همایش عنوان مقاله نویسندگان 
 مقاله

 تاریخ ارائه 

اسماعيل 
زاده،قادرزاده،دآتر 

جهاني هاشمي 
 ،وثوقي 

ميزان فعاليت بدني دانش 
آموزان دبيرستاني و پيش 

شهر قزوين و دانشگاهي 
 عوامل موثر بر آن

همايش تغذيه 
و فعاليت 
فيزيكي در 

بيماريهاي 
متابوليك و 

 چاقي

دانشگاه علوم 
 پزشكي قزوين

 ٣٠/٨/١٣٨٧ پوستر 

  


