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 :تحصیالت     

 6211-6295  هؽْد علَم پسؼکی، داًؽگبُ َْؼیثیکبرؼٌبظی 

 6292-6295 هؽْد علَم پسؼکی، داًؽگبُ  کبرؼٌبظی ارؼد آهَزغ پرظتبری)داخلی جراحی(

 :سوابق کاری

 (6295فرٍردیي-6296،)ثْوي هؽْد  662اٍرشاًط  ،تکٌعیي فَریت ّبی پسؼکی 

 (6296آثبى – 6296،)خرداد هؽْد  کبرؼٌبض ثیَْؼی،کلٌیک ٍیصُ ثیوبرظتبى قبئن

 (6292الی فرٍردیي 6296)اظفٌد هؽْد کبرؼٌبض ثیَْؼی ، ثیوبرظتبى ظیٌب

 (6292الی آذر هبُ  6295)ؼْریَر هؽْد ،ثیوبرظتبى ظیٌب  ICUپرظتبر 

 (6292الی اردیجْؽت  6292ؼْریَر )هؽْد  زغ،ثیوبرظتبى ظیٌبکبرؼٌبض آهَ

 (6291الی فرٍردیي  6292اردیجْؽت ) هؽْد ظَپرٍایسر آهَزغ ظالهت،ثیوبرظتبى ظیٌب

 (6291الی فرٍردیي  6291 فرٍردیي)ظَپرٍایسر ثبلیٌی، ثیوبرظتبى ظیٌب هؽْد 

 (6291الی ثْوي  6292دی ) هؽْد ، داًؽگبُ علَم پسؼکیهرثی غیر ّیبت علوی، گرٍُ َّؼجری داًؽکدُ پرظتبری ٍ هبهبیی

 (6291ثْوي ترثت حیدریِ ) ، داًؽگبُ علَم پسؼکیگرٍُ َّؼجری داًؽکدُ پرظتبری ٍ هبهبییهرثی ّیبت علوی، 

 سوابق آموزشی:

 (6296الی آذر  6291تیر)هقدهبتی از طرف کویتِ  تحقیقبت داًؽجَیی ICDLتدریط دٍرُ ّبی 



 6292عول ظَختگی ثیوبرظتبى اهبم رضب )ع(  ثْوي هبُ در اتبق  دداًؽجَیبى َّؼجری داًؽگبُ علَم پسؼکی هؽْهرثی 

 (6292ٍ اًتَثبظیَى از طرف ظبزهبى ًظبم پرظتبری هؽْد ثرای پرظتبراى کؽَر افغبًعتبى) هقدهبتی ٍ پیؽرفتِ CPRهدرض دٍرُ 

َزغ ثِ ثیوبر ٍ آهَزغ ، آههقدهبتی ٍ پیؽرفتِ،گسارغ ًَیعی پرظتبری،ّوٍَیصالًط ، تریبش ٍ ترالی اٍرشاًط  CPRهدرض دٍرُ ّبی 

 (6292در ثیوبرظتبى ٍ زایؽگبُ ظیٌب هؽْد )از ظبل  خَدهراقجتی

 (91-92هرکسی قبئن ) عولدر اتبق  داًؽجَیبى َّؼجری داًؽگبُ علَم پسؼکی هؽْدهرثی 

 سوابق فعالیت های اجرایی و مدیریتی:

 6219، داًؽگبُ علَم پسؼکی هؽْد هراقجت هجتٌی ثر ؼَاّدکبدر اجرایی،ّوبیػ ظراظری 

 (6219اظفٌد -6211هعئَل کبًَى فضبی ظبیجری،ثعیج داًؽگبُ علَم پسؼکی هؽْد،)آذر

 6219،آثبى داًؽگبُ علَم پسؼکی هؽْد  هعئَل ظبیت،کبرگبُ کؽَری خالقیت ٍ کبرگرٍّی

 (6291فرٍردیي -6219داًؽگبُ علَم پسؼکی هؽْد،)ؼْریَر -هدیر هعئَل ٍ صبحت اهتیبز،ًؽریِ داًؽجَیی قبصدک

 6291هعئَل اًفَرهبتیک،ّفتویي ّوبیػ داًؽجَیی داًؽجَیبى علَم پسؼکی ؼرق کؽَر،

 6291داًؽگبُ علَم پسؼکی هؽْد،-عضَیت در ؼَرای هرکسی کویتِ تحقیقبت داًؽجَیی

 6296ْد،هعئَل ظبیت، هدرظِ تبثعتبًی کویتِ تحقیقبت داًؽجَیی داًؽگبُ علَم پسؼکی هؽ

 (6296ثْوي  -6211علَم پسؼکی هؽْد)ثْوي هعئَل ظبیت،کویتِ تحقیقبت داًؽجَیی داًؽگبُ 

 (6296آذر -6291تیر) داًؽکدُ پرظتبری ٍ هبهبیی داًؽگبُ علَم پسؼکی هؽْد،دثیر کویتِ تحقیقبت داًؽجَیی ،

 

  

 

 مقاالت و مطالب منتشر شده     

ًَزاد،کٌگرُ   pHآظیِ داٍرزًی،تبثیر ٍازٍپرظَر ّبی هَرد اظتفبدُ در ثی حعی اظپبیٌبل حیي اعوبل جراحی ظساریي ثر -اهیر ذکبء -

 6291ظراظری ارتقب ظالهت ًَزاد،

- Amirreza Salehmoghaddam, Amir Zoka, Seyedreza Mazlom, Shahram Amini
 ,Effect of 

Instructional Videos on Postoperative Respiratory Function in Patients Undergoing  
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ثر اضطراة قجل از عول   یآهَزؼ یلنفثررظی تبثیر  ،اهیٌی ، ظیدرضب هظلَم ،ؼْرام  *بءاهیررضب صبلح هقدم ، اهیر ذک -

 6292،هجلِ داًؽکدُ پرظتبری ٍ هبهبیی ارٍهیِ،ثدٍى پوپ قلت ثبز یتحت عول جراح یوبراىث

 

 

 


