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   سوابق تحصیلی

 ) دانشگاه علوم پزشکی مشهد1396- 1392و مراقبتهاي ویژه ( در رشته بیهوشی دکتراي تخصصی .1

بررسی تاثیر مصرف انتونوکس در کاهش نیاز به پتدین و عوارض مادري و جنینی در  عنوان پایان نامه :
  زایمان بی درد

 )1389-1382) دانشگاه علوم پزشکی مشهد (MDدکتراي حرفه اي ( .2

   HTLV1بررسی فراوانی گروه هاي خونی فرعی در افراد آلوده به ویروس  عنوان پایان نامه :
  

  سوابق پژوهشی
  سال چاپ  نام نشریه  نمایه  عنوان  ردیف

1  

Effect of Entonox on reducing 
the need for Pethidine and the 

Relevant Fetal and Maternal 
Complications for Painless 

Labor 

PMC Electronic Physician 1395 

2 A report on Emergent 
Pulmonary    Embolectomy  ISC Journal of Cardio-Thoracic 

Medicine 1394 

3 
Expression of Rhesus Blood 
Group Antigens in HTLV-1 
Infection in Northeast Iran 

ISI Clin.Lab 1391 

4 

Is there any relationship 
between expressions of minor 

blood group antigens with 
HTLV-1 infection 

ISI Transfusion and 
Apheresis    Science 1391 

5 

Can Antidepressant Drug 
Impact on Blood Pressure Level 

in Patients with Psychiatric 
Disorder and Hypertension?  

PMC International Journal of 
Prevention Medicine 2016 

  



 سوابق تدریس

 

  سوابق اجرایی
  بیمارستان آموزشی درمانی نهم دي ( تعهد ضریب کا )پزشک متخصص بیهوشی 

 ریاست بخش آي سی یو جنرال بیمارستان آموزشی درمانی نهم دي 

 دادیار سازمان نظام پزشکی تربت حیدریه 

 عضو کمیته دانشگاهی ترویج زایمان طبیعی 

 عضو کمیته مشورتی مراقبت از مادر باردار مشکوك یا مبتال به کرونا 

  1391-1389بیمارستان آموزشی درمانی نهم دي (مسئول فنی( 

 1391-1389نهم دي (طرح الیحه :نس بیمارستان آموزشی درمانی پزشک عمومی اورژا ( 

  

  گواهینامه ها
1.  Basic Assessment and Support in Intensive Medicine (BASIC)  
2.  First Certificate in English (FCE )      
   آنتاگونیست ویژه پزشکان -درمان سوء مصرف مواد مخدر با داروي آگونیستدوره آموزشی  .3

  نام درس  نیمسال تحصیلی  ردیف

  97-96نیمسال دوم   1
  

  اصول بیهوشی
  1روش بیهوشی 

  بیهوشی و مراقبت هاي آن
  روش بیهوشی  98-97نیمسال اول   2

  1روش بیهوشی   98- 97نیمسال دوم   3
  3روش بیهوشی 

  99- 98نیمسال اول   4
  اختصاصیدارو شناسی 

  2روش بیهوشی 
  کارآموزي بالینی

  99- 98نیمسال دوم   5

  مراقبت هاي پس از بیهوشی 
   3بیهوشی 

   3روش بیهوشی 
  کارآموزي بالینی

  1400-99نیمسال اول   6

  داروشناسی اختصاصی
  2بیهوشی 
  4بیهوشی 

  کارآموزي بالینی


