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 (:Educational Backgroundتحصیالت )

 (1391-1392تهران) یدانشگاه علوم پزشک ژه،یو یمراقبت ها پیفلوش -1

 (1385-1389زاهدان) یعلوم پزشک دانشگاه ،یهوشیب یتخصص یدکترا -2

 (1367-1374مشهد) یعلوم پزشک دانشگاه ،یعموم یپزشک یدکترا -3

 (1363-1367گناباد )  یبهشت دیشه رستانیدب ،یتجرب پلمید -4

 

 :ییسوابق اجرا

 تاکنون( 1395عالمه بهلول گنابادی )رئیس مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی  -1

 برای سه دورهخرداد گناباد  15 مارستانیب سیرئ -2

 1396) یعالمه بهلول گناباد یو درمان یپژوهش ،یآموزشمرکز  ICUمسئول بخش  -3

 تاکنون(

 (1392 – 1396) بهمن گناباد 22بیمارستان  ICUمسئول بخش  -4

 (1392 – 1396) خرداد گناباد 15بیمارستان  ICUمسئول بخش  -5

 عضو شورای اعتباربخشی دانشگاه -6

و مصرف  نشگاه و سیاست گذاری در خصوص خریدعضو کمیته تجهیزات پزشکی دا -7

 اقالم و دستگاههای پزشکی

 عضو کمیته دانشگاهی ترویج زایمان طبیعی -8

 دانشگاهی ترویج تغذیه با شیر مادر دانشگاه عضو کمیته -9

 ماهه  59تا  1عضو کمیته دانشگاهی کاهش مرگ و میر کودکان  -10

 قانون حفاظت در برابر اشعه 20عضو کمیسیون ماده  -11

 عضو شورای پژوهشی دانشکده پزشکی -12

 عضو شورای آموزشی دانشکده پزشکی -13

 عضو کمیته اعتباربخشی آموزشی و پژوهشی دانشکده پزشکی -14

 معاونت درمانعضو کمیته مدیریت درمان سکته حاد مغزی  -15

تژیک مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی عالمه بهلول رئیس کمیته تدوین برنامه استرا -16

 گنابادی

 یعالمه بهلول گناباد یو درمان یپژوهش ،یمرکز آموزشرئیس تیم آموزش سالمت  -17

عالمه  یو درمان یپژوهش ،یمرکز آموزش یو رفتار حرفه ا یاخالق پزشک تهیکم سیرئ -18

 یبهلول گناباد

رئیس کمیته مرگ و میر و عوارض بیمارستانی )مرگ مادران، مرگ پری ناتال، احیائ  -19

عالمه  یو درمان یپژوهش ،یمرکز آموزشماهه(  1-59نوزادان، مرگ و میر کودکان 

 یبهلول گناباد

المه ع یو درمان یپژوهش ،یمرکز آموزشرئیس کمیته اورژانس )تعیین تکلیف / تریاژ(  -20

 یبهلول گناباد

 یعالمه بهلول گناباد یو درمان یپژوهش ،یمرکز آموزشمیته طب انتقال خون رئیس ک -21



3 
 

و  یپژوهش ،یمرکز آموزشرئیس کمیته اقتصاد دارو، درمان و تجهیزات پزشکی  -22

 یعالمه بهلول گناباد یدرمان

عالمه  یو درمان یپژوهش ،یمرکز آموزشرئیس کمیته ترویج زایمان طبیعی و ایمن  -23

 یبهلول گناباد

عالمه  یو درمان یپژوهش ،یمرکز آموزشرئیس کمیته مدیریت خطر حوادث و بالیا  -24

 یبهلول گناباد

عالمه بهلول  یو درمان یپژوهش ،یمرکز آموزشرئیس کمیته حفاطت فتی و بهداشت کار  -25

 یگناباد

عالمه بهلول  یو درمان یپژوهش ،یمرکز آموزشرئیس کمیته عفونت های بیمارستانی  -26

 یگناباد

 یعالمه بهلول گناباد یو درمان یپژوهش ،یمرکز آموزشیته بهداشت محیط رئیس کم -27

و  یپژوهش ،یمرکز آموزشرئیس کمیته مدیریت اطالعات سالمت و فناوری اطالعات  -28

 یعالمه بهلول گناباد یدرمان

 نمیجامعه ا تهیسالمت شهرستان گناباد و عضو کم یعضو شورا -29

 یمرگ مغز دییو تأ صیعضو گروه تشخ -30

  یدانشکده پزشک یاستگذاریس یتخصص تهیعضو کم -31

 (:Professional Experienceسوابق آموزشی )

، داروشناسی اختصاصی، مراقبت های ویژه، اصول 3تدریس دروس نظری روش بیهوشی  -1

 یکارشناس انیدانشجو یاداره درد برا یاصول روشها در اتاق بهبودی وپیشرفته مراقبت 

 .یهوشیب

برای  2و اختصاصی  1پرستاری مراقبت های ویژه اختصاصی تدریس دروس نظری  -2

  ویژه. پرستاری ارشد کارشناسی دانشجویان

 

 :Research Activities)فعالیتهای پژوهشی )

 نالیاسپا یهوشیدر ب ویالکت یتحت عمل جراح مارانیدر ب QTفاصله  راتییتغ یبررس -1

(1397) 

 نیدر زنان تحت عمل سزار ینخاع یحس یبر سردرد بعد از ب یدیور نیلینوفیآم ریتاث -2

(1397-1396) 

 تحت مارانیاز لرز بعد از عمل در ب یریشگیدر پ میزیمختلف سولفات من یدوزها سهیمقا -3

 (.1395 -1396)  نالیاسپا یحسیب

 نمارایاز لرز بعد از عمل در ب یریشگیدر پ یدیور نیو کتام نیدگزامتازون، پتد سهیمقا -4

 .1395-96در سال  یعموم یهوشیتحت ب

             CC1و  %5 نیدوکائیل CC 2با  ینخاع یحس یدر دو روش ب کینامیهمود راتییتغ سهیمقا -5

 یاحدر جر کیستمیفشار خون س شیبا سابقه افزا مارانیدر ب  لیفنتان CC1+  %5 نیدوکائیل

TURP  1390-1391در سال 
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 یابانتخ نیلرز بعد از سزار وعیدر کاهش ش نیدیاندانسترون و مپر یریشگیاثر پ سهیمقا -6

 1389در سال  نالیاسپا یحس یتحت ب

سرم  میتاسپ رییو تغ یالژیم ون،یکوالسیدر کاهش فاس ومیبا آتراکور نیدوکائیل ریتأث سهیمقا -7

 1387در سال  یهوشیالقاء ب یط نیاز اسکول یناش

 1374 سال در مشهد قائم بیمارستان اخیر ساله 5 در اگزوفتالمی موارد بررسی -8

 

 (:Published Articlesپژوهشهای چاپ شده )

 مارانیب یخاعن یحس یدر ب کینامیبر ثبات همود نیدوکائیو ل لیفنتان بیاستفاده از ترک ریتاث -1

 ینیبال ییمجرا: کارآزما قیبرش پروستات از طر یخون در جراح یبا سابقه پرفشار

 زیی، پا4، شماره 22گناباد. دوره  یدوسوکور. در فصل نامه افق دانش دانشگاه علوم پزشک

1395 

 لرز بعد از وعیدر کاهش ش نیدیاندانسترون و مپر یریشگیاثر پ سهیمقا»مقاله با عنوان  -2

 یافق دانش دانشگاه علوم پزشک یدر مجله علم «نالیاسپا یحس یتحت ب یانتخاب نیسزار

 گناباد

 و الژیمی فاسیکوالسیون، کاهش در آتراکوریوم با لیدوکائین تأثیر مقایسه» عنوان با مقاله -3

 گاهدانش دانش افق علمی مجله در «بیهوشی القاء طی اسکولین از ناشی سرم پتاسیم تغییر

 .گناباد پزشکی علوم

 

 داوری مقاله:

کنگره پژوهشی داوری در پنل تغذیه، پیراپزشکی، بهداشت محیط و حرفه ای دوازدهمین  -1

 سالیاه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور.

میزان آگاهی و استفاده پزشکان عمومی و دانشجویان اینترن از لوله گذاری نای به کمک  -2

 دارو.

 مقایسه اثر سافرانال و دیازپام در کاهش اضطراب قبل از عمل جراحی. -3

قبل از خروج لوله تراشه بر اسپاسم  یدیو دگزامتازون ور زونیدروکورتیه ریتاث سهیمقا -4

 .یعموم یهوشیبعد از ب دوریحنجره، سرفه و استرا

پروپوفول در  یدوزها وکلونوسیو درجه م BISشاخص  ک،ینامیهمود راتییتغ سهیمقا -5

 .یهوشیب یتحت القا مارانیب

 مارانیب یاریدرد و سطح هوش یزمان مالقات بر شاخص ها شیافزا ریتاث یبررس -6

 .وی یس یدر بخش آ یبستر

مقایسه اثرات پیش داروی کلونیدین با فنتانیل بر شاخص های همودینامیک در بیماران  -7

 وابسته به مواد مخدر تحت لوله گذاری داخل تراشه.
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 داوری پایان نامه:
قبل از خروج لوله تراشه بر اسپاسم  یدیو دگزامتازون ور زونیدروکورتیه ریتاث سهیمقا -1

  .یعموم یهوشیبعد از ب دوریحنجره، سرفه و استرا

 

 سخنرانی در برنامه های حضوری:

 111482با شناسه  مدیریت درمان سکته های حاد مغزی -1

 113586راهکارهای افزایش زایمان طبیعی و ایمن با شناسه  -2

 

 شرکت در کنگره های علمی داخلی وخارجی:

لغایت  20.10.1396از تاریخ  94902سمینار سالیاته مراقبتهای ویژه با شناسه پنجمین  -1

( در 70035که توسط انجمن علمی مراقبتهای ویژه ایران )با کد سازمان  23.10.1396

 شهر تهران.

 10.8.1396از تاریخ  100601کنگره انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران با شناسه  -2

انجمن علمی بررسی و مطالعه درد ایران )با کد سازمان که توسط  12.8.1396لغایت 

 ( در شهر تهران.11562

با کد  رانیو درد ا ژهیو یو مراقبت ها یولوژیآنستز یالملل نیکنگره ب نیدوازدهم -3

که توسط انجمن علمي  1394/07/03 تیلغا 1394/06/31 خیاز تار 1100199

 ( در شهر تهران. 11508مان آنستزیولوژي و مراقبتهاي ویژه ایران ) با کد ساز

 خیاز تار 11000783با کد  -(یریگیپ -درمان  - صیدرد )تشخ یالملل نیکنگره ب -4

که توسط پژوهشكده بازتواني عصبي دانشگاه علوم  1394/02/25 تیلغا 1394/02/23

 ( در شهر تهران. 11662پزشكي تهران ) با کد سازمان 

 10/02/1393 خیاز تار11020152قلب   با کد  یینارسا یالملل نیکنگره ب -5

(  11300) با کد سازمان  یبهشت دیشه یتوسط دانشگاه علوم پزشک 12/02/1393تیلغا

 در شهر تهران

از  1104346ششمین كنگره بین المللي بیماریهاي ریوي، مراقبتهاي ویژه و سل با کد  -6

 یتنفس یهایماریل و بکه توسط پژوهشکده س 23/07/1392 تیلغا 20/07/1392 خیتار

 ( در شهر تهران 11682) با کد سازمان  یبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک

 ابتید یکنگره تازه ها نیبزرگساالن و کودکان ،)پنجم - سمیغدد و متابول یکنگره تازه ها -7

توسط مركز تحقیقات  03/08/1392 تیلغا 01/08/1392 خیاز تار 1102872( با کد 

 ( 11640غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشكي تهران ) با کد سازمان 

8- 1st International Congress of Neonatal and Childhood Nutrition 

Growth and Development 9-7 خیدر تار Oct. 2011 امام رضا  مارستانیدر ب

 )ع( مشهد
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9- th International Congress of the Iranian Society of Toxicology11  در

 امام رضا )ع( مشهد مارستانیب Sep. 2011 15-13  خیتار

 در Advanced Modes of Ventilation in Critically ill Patients کنگره -10

 مشهد  رضوی بیمارستان در 22/10/2008 تاریخ

 آموزشی:کارگاههای سمینارها و شرکت در         

، دانشگاه علوم پزشکی 1396کارگاه پژوهشی آشنایی با سامانه علم سنجی،  -1

 گناباد.

، دانشگاه علوم پزشکی 1396کارگاه پژوهشی نگارش و انتشار مقاالت علمی،  -2

 گناباد.

 گناباد. ی، دانشگاه عل.م پزشک1395 ،یکارگاه اخالق در انتشار آثار پژوهش -3

م و، دانشگاه عل SPSS ،1395با نرم افزار  ونیلرگرسیتحل یکارگاه آموزش -4

 .نابادگ یپزشک

دانشگاه  1395مقاالت  یو جستجو تالیجیبا کتابخانه د ییآشنا یکارگاه پژوهش -5

 گناباد. یعلوم پزشک

 یدر پزشک ی( و اخالق حرفه اسمیشنالی)پروفیگر یحرفه ا یکارگاه آموزش -6

 گناباد. یدانشگاه علوم پزشک 1395

 گناباد. یدانشگاه علوم پزشک 1395 یآموزش یدانش پژوهش یکارگاه آموزش -7

 خیاز تار 187359519با کد  یجامعه پزشک یبرنامه اخالق و تعهد حرفه ا -8

که توسط انجمن علمي مراقبت هاي ویژه  1395/10/25 تیلغا 1395/10/25

 ( در شهر تهران. 70035ایران ) با کد سازمان 

 1395/07/27 خیاز تار 191129520کودکان با کد  ژهیو یمراقبت ها ناریسم -9

تهران ) با کد سازمان  یکه توسط دانشگاه علوم پزشک 1395/07/28 تیلغا

 ( در شهر تهران. 11160

 خیاز تار 19735954با کد  ژهیو یساالنه مراقبت ها ناریسم نیچهارم -10

که توسط انجمن علمي مراقبت هاي ویژه  1395/10/24 تیلغا 1395/10/22

 ( در شهر تهران. 70035ایران ) با کد سازمان 

 case based یماریبر اساس نوع ب یکیمکان هیتهو ناریسم -11

mechanical ventilation  تیلغا 1395/04/31 خیاز تار 191129512با کد 

(  11160تهران ) با کد سازمان  یکه توسط دانشگاه علوم پزشک 1395/05/01

 در شهر تهران.
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 تیلغا 1394/11/03 خیاز تار 39301016با کد  2 یبرنامه داخل -12

که توسط انجمن علمي مراقبت هاي ویژه ایران ) با کد سازمان  1394/11/03

 ( در شهر تهران. 70035

 تیلغا 1394/11/04 خیاز تار 39301015با کد  1 یبرنامه داخل -13

که توسط انجمن علمي مراقبت هاي ویژه ایران ) با کد سازمان  1394/11/04

 ( در شهر تهران. 70035

 یاهیماری( در درمان بیو کاربرد ماساژ بازتاب )رفلکسولوژ یبرنامه مبان -14

که  1394/05/30 تیلغا 1394/05/30 خیاز تار 182169402با کد  عیشا

 ( در شهر گناباد. 21116گناباد ) با کد سازمان  یتوسط دانشگاه علوم پزشک

 خیاز تار 185089408با کد  1 ژهیو یطب مراقبت ها یبرنامه تازه ها -15

که توسط انجمن علمي آنستزیولوژي و  1394/07/11 تیلغا 1394/07/11

 ( در شهر تهران. 11508مراقبتهاي ویژه ایران ) با کد سازمان 

 خیاز تار 185089409با کد  2یعموم یهوشیب یبرنامه تازه ها -16

لوژي و که توسط انجمن علمي آنستزیو 1394/07/12 تیلغا 1394/07/12

 ( در شهر تهران. 11508مراقبتهاي ویژه ایران ) با کد سازمان 

 خیاز تار 18508941با کد  ییسرپا یآنستز یبرنامه تازه ها -17

که توسط انجمن علمي آنستزیولوژي و  1394/07/14 تیلغا 1394/07/14

 ( در شهر تهران. 11508مراقبتهاي ویژه ایران ) با کد سازمان 

از  19735942با کد  رانیا ژهیو یمراقبت ها یسراسر ناریسم نیسوم -18

که توسط انجمن علمي مراقبت هاي  1394/11/02 تیلغا 1394/10/29 خیتار

 ( در شهر تهران. 70035ویژه ایران ) با کد سازمان 

با کد  عیشا یهایماریدر درمان ب یو کاربرد طب فشار یبرنامه مبان -19

که توسط دانشگاه  1394/05/02 تیلغا 1394/05/02 خیاز تار 182169401

 ( در شهر گناباد. 21116گناباد ) با کد سازمان  یعلوم پزشک

و پس از آن با کد  یها در باردار یماریبا ب یبرنامه مالحظات آنستز -20

که توسط انجمن  1394/07/15 تیلغا 1394/07/15 خیاز تار 185089406

( در شهر  11508 علمي آنستزیولوژي و مراقبتهاي ویژه ایران ) با کد سازمان

 تهران.

 1393/11/08 خیاز تار 19735937با کد  CPR یویر یقلب اءیاح ناریسم -21

که توسط انجمن علمي مراقبت هاي ویژه ایران ) با کد  1393/11/10 تیلغا

 ( در شهر تهران. 70035سازمان 
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 خیاز تار 181129371برنامه شروع شیرمادر در ساعت اول تولد با کد  -22

تهران ) با  یکه توسط دانشگاه علوم پزشک 1393/09/25 تیلغا 1393/09/25

 ( در شهر تهران. 11160کد سازمان 

 تیلغا 1393/09/05 خیاز تار 292119328با کد  التوریکارگاه ونت -23

(  21111مشهد ) با کد سازمان  یکه توسط دانشگاه علوم پزشک 1393/09/05

 در شهر مشهد.

ون در بخش مراقبت هاي کنفرانس یكروزه بررسي تغیرات فشار خ -24

که  1393/08/08 تیلغا 1393/08/08 خیاز تار 18682935ویژه/ق با کد 

) با  یبهشت دیشه یریوي دانشگاه علوم پزشک یهایماریتوسط پژوهشکده سل و ب

 ( در شهر تهران. 11682کد سازمان 

 خیاز تار 181129276با کد  یمارستانیب یاز عفونت ها یریشگیبرنامه پ -25

تهران ) با  یکه توسط دانشگاه علوم پزشک 1392/12/01 تیلغا 1392/12/01

 ( در شهر تهران. 11160کد سازمان 

چهاردهمین همایش كشوري آموزش علوم پزشكي وششمین جشنواره شهید  -26

که  1392/02/11 تیلغا 1392/02/09 خیاز تار 11000723مطهري با کد 

 ( در شهر تهران. 11018) با کد سازمان  یتوسط معاونت آموزش

پس از عمل با  یویوعوارض ر VAPاز  یریشگیروزه پ کی ومیسمپوز -27

که توسط انجمن  1392/02/13 تیلغا 1392/02/13 خیاز تار 185089201کد 

( در شهر  11508علمي آنستزیولوژي و مراقبتهاي ویژه ایران ) با کد سازمان 

 تهران.

از  18654916اري هاي قلبي وعروقي با کد استرس و بیم ومیسمپوز -28

که توسط مركز آموزشي ، تحقیقاتي و  1393/12/09 تیلغا 1393/12/09 خیتار

 ( در شهر تهران. 11654درماني قلب و عروق شهید رجایي ) با کد سازمان 

 خیاز تار 18682914برنامه عفونت در بخش مراقبتهاي ویژه/ط با کد  -29

 یتنفس یهایماریتوسط پژوهشکده سل و ب 30/09/1391 تیلغا 30/09/1391

 ( 11682) با کد سازمان  یبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک

در  23/4/1391 خی( در تارژالنسیمراقبت از خون )هموو ستمیبرنامه س -30

 گناباد یدانشگاه علوم پزشک

 خیدر مادران وابسته به مواد مخدر در تار مانیهنگام زا ینیمالحظات بال -31

 یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک یتوسط معاونت بهداشت 5/4/1391
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در دانشگاه  1/4/1391 خیدر تار ICUاداره درد وتب در  یکنفرانس علم -32

 مشهد یعلوم پزشک

 20/2/1391 خیو سالمت از تار یقرآن پژوه ت،یدو روزه معنو ناریسم -33

 گناباد یتوسط دانشگاه علوم پزشک 21/2/1391 تیلغا

توسط  14/11/1390 خی( در تار2) ژهیو یمدون مراقبت هابرنامه  -34

 مشهد یدانشگاه علوم پزشک

توسط  13/11/1390 خی( در تار1) ژهیو یبرنامه مدون مراقبت ها -35

 مشهد یدانشگاه علوم پزشک

 23/9/1390 خیاز تار یپزشک یو مشکالت حقوق حرفه ا نیقوان ناریسم -36

 مشهد یتوسط دانشگاه علوم پزشک 24/9/1390 تیلغا

 لغایت 7/7/1390 تاریخ در مگاکد با آشنایی و نوزاد احیاء کارگاه -37

 گناباد پزشکی علوم دانشگاه آموزشی معاونت در 8/7/1390

 خیها در تار کیوتیب یآنت یو مصرف منطق زیتجو یکنفرانس علم -38

 )ع( مشهد نیامام حس مارستانیدر ب 31/6/1390

در  22/6/1390 خیبا متادون در تار نیگزیدرمان جا شرفتهیکارگاه پ -39

 مشهد یدانشگاه علوم پزشک

 15 مارستانیدر ب 30/2/1390 خیدر تار یالپاراسکوپ یکارگاه جراح -40

 خرداد گناباد

 تیلغا 26/9/1385 خیدر تار یمقدمات قیروش تحق یکارگاه آموزش -41

 زاهدان یدانشگاه علوم پزشک یدر معاونت پژوهش 28/9/1385

 خیدر تار قیدر تحق SPSSو  یآمار یرد روشهاکارب یدوره آموزش -42

 گناباد یدر دانشکده علوم پزشک  6/6/1385 تیلغا 4/6/1385

 مشهد یدر دانشگاه علوم پزشک 6/6/1385 خیدر تار 2 هیبرنامه مدون تغذ -43

در دانشکده علوم  8/3/1385 خیدر تار AEFIمراقبت  یکارگاه آموزش -44

 گناباد یپزشک

 یو کنترل بتاتاالسم یریشگیپ دیبرنامه جد یهیتوج -یکارگاه آموزش -45

 گناباد یدر دانشکده علوم پزشک 29/8/1384 خیپزشکان در تار ژهیماژور و

 یدر دانشگاه علوم پزشک 26/8/1384 خیدر تار 2برنامه مدون پوست  -46

 مشهد

در  29/2/1384 خیداروها در تار یو مصرف منطق زیکنفرانس تجو -47

 گناباد یدانشکده علوم پزشک
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 1383/ 16/12 خی( از تارCQI) تیفیمستمر ارتقاء ک یبررس یه آموزشدور -48

 گناباد یدر دانشکده علوم پزشک 18/12/1383 تیلغا

 27/11/1383 تیلغا 26/11/1383 خیکودک سالم از تار یپودمان آموزش -49

 گناباد یدر دانشکده علوم پزشک

 تیلغا 10/10/1383 خیاز تار یاطالعات یبانکها یدوره آموزش -50

8/11/1383 

در دانشکده  27/9/1383تا  25/9/1383 خیاز تار« الف»برنامه مدون  -51

 گناباد یعلوم پزشک

 30/9/1383 تیلغا 28/8/1383 خیارائه مطالب از تار یدوره آموزش -52

 تیلغا 15/7/1383 خیصفحه گسترده ها از تار یدوره آموزش -53

15/8/1383 

 تیلغا 17/6/1383 خیدر عمل از تار تیریمد یدوره آموزش -54

 گناباد یدر دانشکده علوم پزشک 18/6/1383

 28/3/1383 تیلغا26/3/1383 خیکودکان از تار هیکارگاه بهبود رشد و تغذ -55

 گناباد یدر دانشکده علوم پزشک

 تیلغا 2/3/1383 خیاطالعات و ارتباطات از تار یدوره آموزش -56

21/3/1383 

 30/2/1383 تیلغا 2/2/1383 خیواژه پردازها از تار یدوره آموزش -57

 15/1/1383 خیاز تار لهایفا تیریو مد وتریاستفاده از کامپ یدوره آموزش -58

 27/1/1383 تیلغا

 تیلغا 23/12/1382 خیاطالعات از تار یفن آور هیپا میمفاه یدوره آموزش -59

28/12/1382 

 19/9/1382 خیدر تار MS یماریب یو درمان ینیبال یها نارجنبهیسم -60

 مشهد یدر دانشگاه علوم پزشک 20/9/1382 تیلغا

بحران در حوادث  تیریبهداشت، درمان و مد یکنگره سراسر نیاول -61

در  یجامعه پزشک جیتوسط بس 8/3/1382 تیلغا 6/3/1382 خیاز تار رمترقبهیغ

 یراز یالملل نیب یشهایمرکز هما

 18/10/1381 خیدر تار مارستانیمنابع در ب تیریمد یکشور شیهما نیاول -62

منابع امور مجلس وزارت  تیریتوسط معاونت توسعه مد 19/10/1381 تیلغا

 یبهداشت، درمان و آموزش پزشک
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 یدر دانشگاه علوم پزشک 2/5/1381 خیدر تار ییدارو یتازهها ومیسمپوز -63

 مشهد

 26/11/1380 تیلغا 23/11/1380 خیدر تروما از تار Imaging ناریسم -64

 مشهد یدر دانشگاه علوم پزشک

 

 

 دریافت تقدیرنامه از:

 (1396) یبهداشت، درمان و آموزش پزشک ریاز وز رنامهیتقد افتیدر -1

 (1396در دانشگاه ) یاز مسئول دفتر نهاد رهبر رنامهیتقد افتیدر -2

 یخدمات درمان یو تعال یمارستانیب تیریدفتر مد رکلیاز مد رنامهیتقد افتیدر -3

 (1396) یمعاونت در مان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

 (1395گناباد) ینامه از معاون درمان دانشگاه علوم پزشک ریتقد افتیدر -4

 (1395بهمن گناباد) 22 مارستانیب سینامه از رئ ریتقد افتیدر -5

 (1394در سال) یبه عنوان پزشک نمونه توسط سازمان نظام پزشک انتخاب -6

 زاهدان یدانشگاه علوم پزشک یراز مارستانینامه از سرپرست ب ریتقد افتیدر -7

(1388) 

استان و  یاجتماع نیرفاه و تام یهماهنگ یشورا سینامه از رئ ریتقد افتیدر -8

 (1388و بلوچستان) ستانیس یخدمات درمان مهیکل ب ریمد

علوم  اءدانشگاهیخاتم انب مارستانیب ینامه از معاون آموزش ریتقد افتیدر -9

 (1387زاهدان) یپزشک

و  1383گناباد)سال  یدانشگاه علوم پزشک سینامه از رئ ریتقد افتیدر -10

 (1385سال 

گناباد)سال  یدانشگاه علوم پزشک ینامه از معاون بهداشت ریتقد افتیدر -11

 ( 1384و سال   1383
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 افتخارات در دوران تحصیل:

با اخذ 1386در سال  2به  1آزمون ارتقائ دستیاری  در دانشگاه کسب رتبه اول -1

 109نمره کتبی 

با اخذ 1387 سال در 3 به 2 دستیاری ارتقائ آزمون در دانشگاه اول رتبه کسب  -2

 118نمره کتبی 

با اخذ 1388 سال در 4 به 3 دستیاری ارتقائ آزمون در دانشگاه اول رتبه کسب -3

 127نمره کتبی 

ه رنم 36با کسب  یژهوقبت های فلوشیپ مرادوره پایان  آزمون اول رتبه کسب -4

 در دانشگاه علوم پزشکی تهران. باالتر از نفر دوم

 


