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:سوابق تحصیلی   

 رشته تحصیلی درجه تحصیلی دانشگاه سال دریافت مدرک

دانشگاه علوم پزشکی  8087

 بقیه اهلل

 عمومی دکترای حرفه ای

دانشگاه علوم پزشکی  8080

 مشهد

 طب اورژانس پزشک متخصص

 بورد تخصصی پزشک متخصص  8080

 

 

 

 



:سوابق شغلی  

 

 سوابق علمی و پژوهشی

 پایان نامه -1

 عنوان و مقطع نام و نام خانوادگی اساتید راهنما و مشاور

سید محمد دکتر -دکتر سید مجید صدرزاده

  نگار مروت داردکتر  -موسوی

بررسی ارتباط بین کلیرنس الکتات با  -تخصص مقطع

پیش آگهی بیماران ترومایی مراجعه کننده به بیمارستان 

 هاشمی نژاد

 

  
دکتر حمیدرضا تقی پور-دکتر مریم مشکانی فراهانی بررسی تغییرات ایجاد شده در  –مقطع پزشکی عمومی  

یافته های اکوکاردیوگرافی چهار سال بعد از عمل 

on-pumpجراحی پیوند عروق کرونر به دو روش  و   

off-pump 

 مقاالت -2

 عنوان نام مجله زمان انتشار نام نویسندگان

مریم –وحید طالب زاده 

-مشکانی فراهانی

-میدرضا کریمیح

 حمیدرضا تقی پور

5382سال   Razavi  
International 
Journal of 
Medicine 

Long term changes 
in echocardiography 
findings after on-
pump and off-pump 
coronary artery 
bypass grafting: a 
historical cohort 
study 

 سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

8081مهر تا کنون گنابادپزشکی دانشگاه علوم   عضو هیئت علمی و مدیرگروه  

نساژطب اور  

8081آبان  تا کنون بهلول گنابادبیمارستان   مسئول آموزش بخش  

انسژاور  

8087شهریور  8087خرداد  مرکز بهداشت روستایی سه  

 قلعه)خراسان جنوبی (

 پزشک خانواده



 پوستر  -3

 عنوان کنگره زمان 

8081آبان   اولین همایش منطقه ای علوم  

علوم اعصاب دانشگاه 

 پزشکی گناباد

از صرع تا نبوغ:بررسی 

یک وروانی ژاختالالت نورولو

 نابغه نقاش ونسان ونگوک

 

 سوابق آموزشی

 سوابق تدریس:

8081، سال به دانشجویان پزشکی  ،نظری ،مسمویت ها -  

 -شامل مباحث اصول کلی شرح حال در بیماران با مشکل مغز و اعصاب:8081، سال به دانشجویان پزشکی  ،نظری ،یژولومیس-

 اصول کلی معرفی بیمار –اصول کلی مستند نمودن شرح حال  -بیماران مسن

شامل مباحث :8080،سال فوریت های پزشکی  به دانشجویان کاردانی،  نظری، نس های طبی میانی پیش بیمارستانیاژاور-

 داخلی انس هایژاور

شامل مباحث  :8080،سال فوریت های پزشکی  شناسیبه دانشجویان کار ،نظری ،های طبی میانی پیش بیمارستانینس اژاور-

 داخلی انس هایژاور

 کارگاه های عملی :

 تا کنون 8080، از سال برای دانشجویان پزشکی،  کارگاه احیا-

 تا کنون 8080سال  ،از برای دانشجویان پزشکی،  ATLSکارگاه -

 تا کنون 8080سال  از، برای دانشجویان پزشکی،  BLSکارگاه -

 تا کنون 8080از سال  ،برای دانشجویان پزشکی،   ACLSکارگاه -

 تا کنون 8080، از سال دانشجویان پزشکیبرای ،  Airway Managementکارگاه -



 سخنرانی ها :

 87/88/8080گناباد ، مدیریت و رهبری احیا ،برای سوپروایزر ها و سرپرستاران بیمارستان بهلول

 80/88/8080انس و پرستاران بخش اطفال بیمارستان بهلول گناباد ،ژمدیریت ترومای اطفال، برای پرسنل اور

 86/83/8080مدیریت بیماران ترومایی،برای پرسنل بالینی بیمارستان بهلول گناباد ،

 کنفرانس ها :

  Case presentation  دانشکده پزشکی مشهد انسدر گروه طب اورژبا عناوین تروما  

 در گروه طب اورژانس دانشکده پزشکی مشهد Genitourinary Traumaارایه کنفرانس با عنوان

 در گروه طب اورژانس دانشکده پزشکی مشهد primary Surveyارایه کنفرانس با عنوان 

 در گروه طب اورژانس دانشکده پزشکی مشهد Pediatric Traumaارایه کنفرانس با عنوان 

 و طب اورژانس در دانشکده پزشکی مشهد   ارایه ژورنال در کنفرانس مشترک داخلی

 ارایه ژورنال در کنفرانس مشرک طب اورژانس و قلب در دانشکده پزشکی مشهد  با عنوان

 The role of post- resuscitation electrocardiography in patients with ST-sement 

changes in the immediate postcardic arrest period 

ای گذرانده شده :کارگاه ه  

 نام کارگاه تاریخ برکزاری مکان برگزاری

8086آذر  دانشگاه علوم پزشکی ایران  اولتراسوند در اورژانس 

8085اردیبهشت    تازه های تفسیر رادیولوژی 

8085مهر  های تفسیر آزمایشاتتازه    

8085مهر دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل  آموزش نسخه نویسی 

8085شهریور  دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل  BLS 



 

 

8085شهریور  دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل  ACLS 


