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 عَاتك تحصیلی


کارؽٌاعی ارؽذ :رؽتِ پزعتاری  ،گزایؼ آهَسػ داخلی – جزاحی  ،داًؾگاُ ػلَم پشؽکی هؾْذ،.فارؽ التحصیل
عال80



لثَلی در آسهَى کارؽٌاعی ارؽذ ٍسارت تْذاؽت  ،رؽتِ پزعتاری در عال  97-82تا کغة رتثِ  5کؾَری



کارؽٌاعی :رؽتِ پزعتاری  ،داًؾگاُ ػلَم پشؽکی هؾْذ  ،فارؽ التحصیل عال  ،97رتثِ اٍل اهتحاى فیٌال
پزعتاری هٌغمِ 7



داًؾجَی دکتزی هذیزیت آهَسؽی  -لثَلی در آسهَى دکتزی تخصصی هذیزیت آهَسؽی تا رتثِ  0کؾَری

 پایاى ًاهِ کارؽٌاعی ارؽذ:
ػٌَاى  :تزرعی ارتثاط ًوزُ همیاط پیؾگَیی کٌٌذُ کزس ) (CARE-SCOREتا ػَارض ػول ٍهذت الاهت تیواراى در
تخؼ جزاحی للة تاس تیوارعتاى اهام رضا هؾْذ  ، 80داًؾکذُ پزعتاری ٍهاهایی جزجاًی ،داًؾگاُ ػلَم پشؽکی هؾْذ،
تِ راٌّوایی دکتز عیذرضا هظلَم ٍ تا هؾاٍرُ دکتزهحوذ تمی ؽاکزی ٍ دکتزلاعن علغاًی
 -دفبع از پبیبن وبمٍ در اسفىد  22بب ومرٌ 11 /50

 سهیٌِ ّای تحمیماتی هَرد ػاللِ  :ػلَم پشؽکی ،هذیزیت پزعتاری  ،آهَسػ پشؽکی ،هذیزیت
آهَسؽی درػلَم پشؽکی  ،رٍاًؾٌاعی اجتواػی ... ٍ ،



عاتمِ ّوکاری تا هزاکش پضٍّؾی ٍ اًجوي ّای ػلوی

مسئًل اوجمه علمی داوشجًیی پرستبری ي مبمبیی داوشگبٌ آزاد بجىًرد

عَاتك تذریظ


ػضَ توام ٍلت ّیات ػلوی داًؾگاُ آساد تجٌَرد اس عال  – 88اداهِ دارد.
تذریظ درٍط تخصصی پزعتاری ،هاهایی ٍتْذاؽت هذارط تِ ؽزح سیز:

 پزعتاری داخلی – جزاحی : 5،0،8،1
 هثاحث  :للة ٍػزٍق  ،اختالالت حغی  ،گَارػ ٍاختالالت تغذیِ ای  ،اختالالت دفؼی ،عزعاى  ،تیواریْای ػفًَی ّ ،واتَلَصی  ،تیواریْای تٌفغی  ،اصَل ٍفٌَى پزعتاری ٍ....
 کارآهَسی داخلی – جزاحی  : 1 ٍ 8 ، 5،0تخؼ للة ٍ ، CCUجزاحی  ،اٍرٍلَصی  ،هغشٍ اػصاب
 ،داخلی  ،اصَل ٍ هْارتْای پزعتاری ٍ....
 فیشیَپاتَلَصی ٍتیواریْای داخلی جزاحی ٍ ػفًَی هاهایی هثاحث  :گَػ حلك ٍتیٌی ،اٍرتَپذی ،
کلیِ ٍهجاری ادرار ،للة ٍػزٍق  ،اصَل ٍفٌَى پزعتاری ٍهاهایی ٍرٍػ کاردراعاق ػول ٍسایواى
 عایز درٍط  :ادیَهتزی ٍ تیواریْای گَػ  ،تْذاؽت خاًَادُ ٍ هذارط  ،تغذیِ ٍ تغذیِ درها ًی
تْذاؽت هحیظ ٍ حزفِ ای  ،تغذیِ کارتزدی  ،پزعتاری تْذاؽت جاهؼِ  ، 8، 0، 5کلیات رٍؽْا
ٍ فٌَى تذریظ  ،تیواریْای ؽایغ کَدکاى  ،پزعتاری تیواریْای کَدکاى . 0ٍ5
 هزتی تْذاؽت هذرعِ  ،آهَسػ ٍپزٍرػ چٌاراى 97-82 ،
 هزتی کارآهَسی داخلی – جزاحی – داًؾگاُ آساد ػلَم پشؽکی هؾْذ ()85-82
 8 عال عاتمِ کارتالیٌی درتیوارعتاى چٌاراى – تخؼ اٍرصاًظ  ،جزاحی (ػوَهی  ،سًاى ،اٍرتَپذی
،اٍرٍلَصی ) تخؼ کَدکاى  ،داخلی  ،للة ٍ) 98 - 82 ( ، CCU

تألیف ٍ تزجوِ کتاب:
 - 5تالیف کتاب" عیغتن ّای ًوزُ دّی در ػلَم پشؽکی " ،اًتؾارات آرٍیج ایزاًیاى (،چاج ؽذُ )78
 -0تالیف کتاب " فارهاکَلَصی تزای پزعتاراى (در دعت چاج ) "  ،اًتؾارات آرٍیج ایزاًیاى

ػٌاٍیي عزح ّای تحمیماتی:
 - 5تزرعی عیغتن ًوزُ دّی آپاچی دٍدرپیؼ تیٌی ًتایج جذاعاسی اسدعتگاُ تَْیِ هکاًیکی ()21-22
اتمبم یبفتٍ  ،داوشگبٌ آزاد بجىًرد
 -0همایغِ دٍ عیغتن ًوزُ دّی  Sopha ٍ Apachi 0در پیؼ تیٌی ًتایج ، ICUداًؾگاُ آساد تجٌَرد

هماالت ػلوی -پضٍّؾی
 -5تزرعی عیغتن ًوزُ دّی آپاچی دٍدرپیؼ تیٌی ًتایج جذاعاسی اسدعتگاُ تَْیِ هکاًیکی – هجلِ
داًؼ ٍتٌذرعتی ؽاّزٍد ؽوارُ  8پاییش ّ – 81وکار  :هحوذ حغیٌی
 -0تزرعی اثزعیگار کؾیذى تزػَارض سٍدرط تؼذ اس ػول جزاحی للة تاس – هجلِ اًجوي
اًغتشیَلَصی ٍ هزالثتْای ٍیضُ ایزاى – ؽوارُ  81عال ّ – 70وکار  :هحوذ حغیٌی
 -8پیؾگَیی کٌٌذُ ّای ػَارض جزاحی للة تاس  -هجلِ اًجوي اًغتشیَلَصی ٍ هزالثتْای ٍیضُ
ایزاى – ؽوارُ  80عال ّ – 70وکار  :هحوذ حغیٌی
 -1آپاچی ٍ 0پاراهتزّای فیشیَلَصیک آى تِ ػٌَاى پیؾگَّای ًتایج در  ICUجزاحی  -هجلِ اًجوي
اًغتشیَلَصی ٍ هزالثتْای ٍیضُ ایزاى – ؽوارُ  82عال ّ – 75وکار  :هحوذ حغیٌی
 -1تزرعی عیغتن ًوزُ دّی آپاچی  -دٍ در پیؼ تیٌی ًتایج جذاعاسی اس ًٍتیالتَردر  -هجلِ داًؼ
ٍتٌذرعتی ؽاّزٍد ؽوارُ  1سهغتاى ّ –70وکار  :هحوذ حغیٌی

 -1همیاط  CARE-Scoreدر آًالیش ػَارض ّوزاُ تا جزاحی للة  -هجلِ داًؾگاُ ػلَم پشؽکی
خزاعاى ؽوالی – ؽوارُ  1عال ّ - 75وکار  :هحوذ حغیٌی
 -9همایغِ  Apachi 0ٍ GCSدر پزٍگٌَس تیواراى تغتزی در تخؼ هزالثتْای ٍیشُ -هجلِ آًغتشیَلَسی
ػزتغتاى

ؽزکت در ّوایؾْا ،عویٌارّا ٍ کٌگزُ ّای ػلوی داخلی ٍ تیي الوللی

 -5تزرعی ارتثاط همیاط پیؾگَیی کٌٌذُ کزس تا ػَارض ػول ٍ هذت الاهت تیواراى در تخؼ جزاحی
للة تاس تیوارعتاى اهام رضا هؾْذ  -عخٌزاًی – هجلِ اًجوي آتزٍاعکلزٍس ایزاى ٍ تاسُ ّای للة
ٍػزٍق ّ – 88وکاراى  :دکتزعیذرضا هظلَم ،دکتز لاعن علغاًی  ،دکتز هحوذتمی ؽاکزی ،هحوذ
حغیٌی
 -0تزرعی ارتثاط تیي عي ٍ تیواریْای للة ٍػزٍلی تا هذت الاهت تیوار در  CCUتیوارعتاى فاراتی
هؾْذ –

عخٌزاًی

 -هجلِ اًجوي آتزٍاعکلزٍس ایزاى ٍ تاسُ ّای للة ٍػزٍق ّ – 88وکار:

هحوذ حغیٌی
 -8رصین ّای گیاّخَاری در کَدکاى –

عخٌزاًی

 -چْارهیي کٌگزُ تغذیِ کَدکاى عَرُ هؾْذ

– 81
 -1اهز تِ هؼزٍف ًٍْی اس هٌکزٍعالهت فزدی – ّوایؼ هلی اهزتِ هؼزٍف ًٍْی اس هٌکز -داًؾگاُ
ػلَم پشؽکی خزاعاى ؽوالی – -75

پَعتز

 -1اهز تِ هؼزٍف ًٍْی اس هٌکزدر کالم اهیزالوَهٌیي (ع) ّ -وایؼ هلی اهزتِ هؼزٍف ًٍْی اس هٌکز-
داًؾگاُ ػلَم پشؽکی خزاعاى ؽوالی – -75

پَعتز

 -1اهز تِ هؼزٍف ًٍْی اس هٌکزٍ اًضثاط اداری ّ -وایؼ هلی اهزتِ هؼزٍف ًٍْی اس هٌکز -داًؾگاُ
ػلَم پشؽکی خزاعاى ؽوالی – - 75

پَعتز

 -9عویٌار یک رٍسُ " تغْیل ؽٌاختی ّیجاًی اجتواػی کَدکاى " – هؾْذ 81
 -8کٌفزاًظ یک رٍسُ " خَى ٍفزاٍردُ ّا خًَی " – هؾْذ 81
 -7عویٌار یک رٍسُ " اعتزط ٍ فزعَدگی ؽغلی ٍراّْای هثارسُ تا آى " – هؾْذ 81
 -52عویٌار یک رٍسُ " آًفلَاًشا " – تجٌَرد 88
 -55عویٌار دٍ رٍسُ " تیواریْای تٌفغی " – تجٌَرد 88
 -50کٌگزُ عزاعزی عِ رٍسُ " پزعتاری پیًَذ کلیِ ٍدیالیش " – هؾْذ 89
 -58عویٌار دٍرٍسُ" هزالثت اس خَى ٍ فزاٍردُ ّای آى ( ّوٍَیضیَالًظ ) – تجٌَرد 75
ّ -51وایؼ ٍ کٌگزُ عِ رٍسُ " اٍلیي گزدّوایی تیي الوللی تجارب ٍ کارکزدّای
هغلَب ًظام هزالثتْای تْذاؽتی اٍلیِ " – تجٌَرد 75
 -51عویٌاردٍ رٍسُ " ارتمای کیفیت تا رٍیکزد حاکویت تالیٌی " – تجٌَرد 75
 -51کٌگزُ عزاعزی دٍ رٍسُ " تغذیِ کَدکاى ٍ ًَساداى " – هؾْذ 89

 -59ؽؾویي کٌگزُ عزاعزی تاسُ ّای للة ٍػزٍق ( 81عاػتِ ) – هؾْذ 88
 -58اٍلیي کٌگزُ تیي الوللی عِ رٍسُ عزعاى ّای سًاى – هؾْذ 0228
 -57چْارهیي ّوایؼ ّواتَلَصی ٍ اًکَلَصی ایزاى – هؾْذ 88

ؽزکت در کارگاُ ّای آهَسؽی
 -5تزًاهِ ریشی درعی ٍالگَّای تذٍیي عزح درط –  01عاػت – تجٌَرد 89
 -0اصَل ٍفلغفِ تؼلین ٍتزتیت –  50عاػت – تجٌَرد 89
 -8رٍؽْای تزلزاری ارتثاط هَفك –  51عاػت – تجٌَرد 89
 -1هؾکالت رٍاًؾٌاختی داًؾجَیاى –  12عاػت – تجٌَرد 87
 -1آؽٌایی تا رٍاًؾٌاعی تحَل –  80عاػت -تجٌَرد 72
 -1همالِ ًَیغی تِ ؽیَُ ًَیي –  51عاػت – تجٌَرد 72
 -9همالِ ًَیغی ػلوی تِ ستاى فارعی –  51عاػت – تجٌَرد 75
 -8الذام پضٍّی –  01عاػت – تجٌَرد 88
 -7آؽٌایی تا آییي ًاهِ ّای اهَسؽی ٍ پضٍّؾی –  8عاػت – تجٌَرد 75
 -52آؽٌایی تا لَاًیي ٍآییي ًاهِ ّای پضٍّؾی –  8عاػت – تجٌَرد 89
 -55تزرعی ٍضؼیت عالهت –  15عاػت – تجٌَرد 81

 -50آؽٌایی تا ًزم افشار اکغل –  01عاػت – تجٌَرد88
 -58آؽٌایی تا تفغیز عَرُ ٍالؼِ –  01عاػت – تجٌَرد 75
 -51آؽٌایی تا پاٍرپَیٌت –  51عاػت – تجٌَرد 89
 -51دٍرُ هؼزفت افشایی اعتاداى ( اًذیؾِ عیاعی اعالهی ٍهثاًی اًمالب اعالهی) 51 ،عاػت  -تجٌَرد 70
 -51عزح ضیافت اًذیؾِ اعتاداى

( هَضَع اخالق ػلوی ٍحزفِ ای

ٍهؼزفت ؽٌاعی ٍفلغفِ ػلن)  12 ،عاػت – تجٌَرد 75

 -59دٍرُ هؼزفت افشایی اعتاداى 51 -عاػت – تجٌَرد 78

عایز گَاّی ًاهِ ّا
 -5کغة رتثِ اٍل هغاتمات لزآى ٍػتزت اعاتیذ داًؾگاُ آساد اعالهی تجٌَرد در رؽتِ تزجوِ لزآى
تِ ستاى اًگلیغی 70 -
 -0کغة رتثِ اٍل تا اهتیاس  71درعغح دتیزخاًِ هٌغمِ  7داًؾگاُ آساد اعالهی دررؽتِ تزجوِ لزآى تِ
ستاى اًگلیغی 70-
 -8کغة رتثِ اٍل هغاتمات لزآى ٍػتزت داًؾگاُ آساد اعالهی ٍاحذ تجٌَرد در رؽتِ تزجوِ لزآى
تِ ستاى اًگلیغی 78
 -1کغة رتثِ اٍل ارسؽیاتی اعاتیذ داًؾگاُ آساد اعالهی تجٌَرد 87-
 -1ػضَیت در تغیج اعاتیذ داًؾگاُ آساد اعالهی تجٌَرد

