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 آموزشی و تحصیلی سوابق
  1393دانشگاه علوم پزشکی لرستان –پرستاری مراقبت های وِیژه  ارشد ارشد: کارشناسی کارشناسی -
 ، دانشگاه علوم پزشکی لرستان1388پرستاری،  :کارشناسی -

 .دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 81کاردانی:هوشبری 

 

 ارشد کارشناسی نامه پایان
بررسی هیپراکسی نورموباریک در القا پره کاندیشنینگ در کاهش اسیب ایسکمی رپرفیوژن در بیماران تحت 

 انژیوپالستی عروق کرونر 

 

 ها کارگاه و آموزشی های دوره در شرکت
 کارگاه ترومای پیشرفته برای پزشکان 

 کارگاه توانمند سازی اساتید فوریتهای پزشکی کشور 

 جوایز و افتخارات

 90رتبه دوم ازمون کارشناسی ارشد پرستاری ویژه کشور سال 

 اجرایی سوابق
 1396تا 1395معاون آموزشی دانشکده پرستاری و فوریتهای پزشکی پلدختر از سال 

 تا کنون97مدیر گروه هوشبری از سال 

 بالینی سوابق
 93تا  87کارشناس فوریتهای پزشکی شهرستان خرم اباد از سال 

 



 

 تدریس سوابق
  آباد خرم مامائی و پرستاری دانشکده التدریس حق مربی

 فوریتهای پزشکی پلدختر و مدرس دانشکده پرستاری

 

 )عملی  نظری ( شده تدریس دروس
 3جراحی ،  داخلی پرستاری

 فرآیند یادگیری و اصول آموزش به بیمار

 فوریتهای پزشکی در بالیا 
 فوریتهای پزشکی در گروه های خاص

 پزشکی در شرایط خاصفوریتهای 
 اصول بیهوشی

 روش بیهوشی یک
 روش بیهوشی دو
 روش بیهوشی سه

 واژه شناسی
 نشانه شناسی 
 زبان تخصصی

 فوریت داخلی دو
 احیا پیشرفته

 پرستاری مراقبتهای ویژه
 داروشناسی تخصصی

 
 
 

 پژوهشی سوابق

 پژوهشی های طرح .الف

 

  ها رساله و ها نامه پایان مشاوره و راهنمایی .ب

  
 مقاالت

 فارسی .الف
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Mohammadi A, Raoufi S, Namdari M, Raoufi A, Anbari K, Tahzibi S, et al. Pre-Exposure to Normobaric 
Hyperoxia Has No Effect on Myocardial Injury Biomarkers after Percutaneous Transluminal Coronary 
Angioplasty. IRANIAN HEART JOURNAL. 2016;17(3):18-26. 

 

 مقاالت خالصه چاپ و ارائه

 ملی .الف

1394 

 
 المللی بین .ب

The effect of vasopressin on " :ParticipationCardiology Congress with International  Turkish 33rd
reperfusion injury-the electrocardiogram parameters in rats undergoing ischemia 

 ای حرفه عالیق
 ایسکمی رپرفیوژن
 انفارکتوس میوکارد

 پره کاندیشنینگ
 

 کتب
 

 مقاالت داوری و نویسندگان شورای در عضویت

 مجامع در عضویت

 عمومی عالیق /عمومی های مهارت

 فعالیتهای هنری

 مطالعه 
 

 علمی های فعالیت به آشنا اساتید

 
 


