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 سوابق تحصيلي

گذراندن دوران تحصيلي ابتدايي، راهنمايي و دببيرستان در شهرستان جهرم و اخذگواهي ديپلم در رشته علوم تجربي در خرداد  -1

1531ماه 

1531پذيرش و قبولي در رشته پزشكي عمومي در دانشكده پزشكي وقت جهرم در خرداد ماه  -2

انتقال به دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز بدنبال رستاخيز بزرگ ملت ايران به رهبري امام خميني )ره( و پيروزي  -5

شروع انقالب فرهنگي پس از گذراندن  يك ترم  و تعطيلي دانشگاه ها و 1531شكوهمند انقالب اسالمي در بهمن ماه 

1531آموزشي در دانشكده پزشكي جهرم در سال 

و بال فاصله اعزام به خدمت مقدس سربازي  1533اخذ دكتراي پزشكي عمومي در شهريور ماه  -4

وشي در شهريور ماه و موفقيت در اخذ گواهينامه و دانشنامه بيه 1511قبولي و پذيرش در دوره دستياري بيهوشي در مهرماه  -3

1531سال 
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 سوابق اجرایي

 پزشك وظيفه ) دوران سربازي (-1

فجر استان فارس و تيپ هاي رزمي و  11لشكر  –: انجام خدمت سربازي به عنوان پزشك وظيفه در سپاه پاسداران خوزستان 1-1

متعدد و شركت فعال در تقريباً تمامي عمليات هاي جنگي سال آخر جنگ در خط مقدم جبهه هاي حق بر عليه باطل  چه در پست 

 ماه  1هاي جنگي به مدت هاي امدادي و چه در بيمارستانهاي منطقه 

نيروهاي سپاه پاسداران كل منطقه جنوب كشور ) نيروي دريايي سپاه ( به :ادامه مابقي خدمت سربازي در كمسيون پزشكي 2-1

عنوان دبير كمسيون پزشكي و پزشكي ارشد و معتمد سپاه پاسداران و شركت در تعيين درصد از كار افتادگي و تأييد استراحت هاي 

 تان مسلمين كنوني در شيراز پزشكي نيروي كادر و رسمي سپاه پاسداران و همچنين بسيجيان در آن زمان در بيمارس

 پزشكي عمومي ) دوره طرح نيروي انساني ( -2

الي   1531: انجام خدمت طرح نيروي انساني ) خارج از مركز قديم ( در روستاي محروم خوئيه از توابع شهرستان داراب در سال 1-2

 ماه  14به مدت  1511

 پزشك عمومي ) پس از پايان دوره طرح نيروي انساني ( -5

 ماه  4: انجام وظيفه به عنوان پزشك عمومي در بيمارستان شهيد خليلي شهرستان داراب به مدت 1-5

 سال  1:انتصاب به عنوان رئيس و معاون بهداشتي شبكه بهداشت و درمان شهرستان داراب به مدت 2-5

شتي درماني شهرستان دارارب و روستاهاي : برنامه ريزي ، مديريت، اجرا و پايش در جهت ارتقاء كمي و كيفي شاخص هاي بهدا5-5

تأسيس و تجهيز و راه  –فناكي برخوردار بود( در قالب آموزش به پرسنل در كليه سطوح آن زمان از وضعيت اس محروم تابعه)كه در

نطقه به اندازي مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي و خانه هاي بهداشت در راستاي افزايش امكان دسترسي مردم محروم م

 (PHCخدمات بهداشتي اوليه )

:راه اندازي و اجراي طرح پيشگيري از بيماري تاالسمي در شهرستان داراب براي اولين بار در استان فارس پس از شهرستان 4-5

 1512شيراز در سال 

ماماروستا براي اولين بار در : تأسيس و راه اندازي آموزشگاه ماماروستايي در راستاي تربيت و آموزش نيروهاي بومي به عنوان 3-5

شهرستان داراب پس از شهرستان شيراز جهت آموزش و تشويق روستائيان جهت زايمانهاي طبيعي و بهداشتي و كاهش مرگ و مير 

 مادران باردار

تجهيز و راه اندازي مراكز تسهيالت زايماني در بخش هاي محروم شهرستان داراب و اعزام كارشناسان مامايي و  -سيسأ:ت3-5

 اسكان آنها در منطقه و در اختيار گذاشتن راننده و آمبوالنس اختصاصي جهت اعزام بيماران زائو در صورت لزوم 
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بهسازي اماكن مواد غذايي و خوراكي و آشاميدني ، مبارزه  –ازي محيط : انجام طرح هاي وسيع و مختلف بهداشتي اعم از بهس1-5

 مبارزه با سل ايدز ، هپاتيت ، فلج اطفال  و ..... –با سالك 

: انجام سه دوره بسيج هاي مبارزه با فلج اطفال همزمان در سراسر كشور در شهرستان داراب تنگاتنگ با بسجيان و سايرارگان 3-5

 هاي برون بخشي 

: تأسيس ئ راه اندازي ئاحدهاي دندانپزشكي با تجهيزات و پرسنل  كامل و مورد لزوم در مراكز بهداشتي درماني روستايي و 1-5

 شهري داراب در جهت ارتقاء بهداشت دهان و دندان جمعيت  تحت پوشش با اولويت به مناطق محروم تر

 سال  1داراب به مدت  : عضو فعال كمسيون درماني شبكه بهداشت و درمان شهرستان11-5

 سال  1عضو فعال كمسيون درمان پزشكي مشموالن وظيفه نيروي انتظامي شهرستان داراب به مدت 11-5

 انجام وظيفه به عنوان پزشك معتمد و پزشك قانوني ) آن زمان( در شهرستان داراب به مدت يكسال : 12-5

تختي نيمه ساخت  34احداث شهرستان داراب و همچنين بيمارستان : پيگيري مستمر و نظارت بر ساخت بيمارستان در دست 15-5

 حاجي آباد ) زرين دشت كنوني(

: پيشنهاد و كمك به استقالل به شبكه بهداشت درمان حاجي آباد ) زرين دشت كنوني( به مقامات و مسئولين سياسي و 14-5

 (1514ر آن زمان )سال بهداشتي وقت با توجه به وسعت و جمعيت منطقه تحت پوشش آن شهرستان د

 دوره تخصص بيهوشي ) طرح نيروي انساني تخصص بيهوشي (: -4

نيروي انساني در جنوب فارس در شهرستان محروم دوز و خنج از توابع قالب طرح : انجام وظيفه به عنوان متخصص بيهوشي در 1-4

 سال  4شهرستان الر به مدت 

 جهرم دوره تخصص بيهوشي و هيئت علمي در شهرستان -3

 سال3درماني استاد مطهري به مدت تقريباً  -: انتخاب و انتصاب به رياست بيمارستان آموزشي1-3

رفاهي و ...در جهت افزايش  -تعميراتي –عمران  -درماني –متعدد آموزشي : برنامه ريزي ، مديريت و اجراي برنامه هاي 2-3

كمي و كيفي خدمات بهداشتي درماني در بيمارستان استاد مطهري و كلينيك تخصصي و فوق تخصصي در راستاي افزايش ميزان 

رضايت مندي مراجعه كنندگان و كليه پرسنل و پزشكان شاغل در مجموعه بيمارستان با همكاري كليه مديران و مسئوالن 

 ني بيمارستا

 در بيمارستان استاد مطهري  MRI( و NICU: تأسيس و راه اندازي بخش مراقبت هاي ويژه  نوزادان )5-3
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 3ته مرگ و مير كودكان زير يكم-كميته مرگ و مير مادران باردار -عضو كميته هاي متعدد بيمارستاني از جمله كميته بحران4-3

 سال و ...

  ص و تأييد مرگ مغزي در دانشگاه علوم پزشكي جهرم : عضو فعال گروه پيوند اعضا و تشخي3-3

 سوابق آموزشي

 سوابق آموزشي دوره پزشكي عمومي :-1

 داخلي جهت دانشجويان رشته كارشناسي پرستاري دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  –: همكاري و تدريس دروس جراحي 1-1

بهداشتي درماني شهري و روستايي جهت دانشجويان رشته عمومي و كاروزي آن در خانه هاي : تدريس درس بهداشت 2-1

 كارشناسي پرستاري دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب

: آموزش و تربيت چندين دوره بهورز و ماما روستا در آموزشگاه بهورزي شهرستان داراب  با همكاري ساير مربيان آموزشگاه 5-1

 بهورزي 

بهداشت ياران و كاردان ها و كارشناسان رشته مختلف مركز بهداشت شهرستان داراب در حيطه اختصاصي  –: آموزش بهورزان 4-1

 خود 

: آموزش ماهيان ه و متوالي جهت پزشكان عمومي شاغل در شبكه بهداشت و درمان شهرستان داراب و آشنا نمودن آنها در 3-1

 درماني منطقه تحت پوشش خود–يت هاي بهداشتي جهت شناخت بيمارهاي بومي و تأكيد بر اولو

 دوره دستياري بيهوشي : -2

 : انتخاب و انتصاب به عنوان دستيار ارشد در طي سه سال دوره دستياري بيهوشي ) جيف رزيدنت (1-2 

موزشي آنها در : ارائه كنفرانس هاي آموزشي ) دروس بيهوشي ( به دانشجويان سال پنجم پزشكي ) دكتري( دردوره يكماهه آ2-2

 دانشگاه علوم پزشكي شيراز 

 : آموزش عملي در اطاق عمل به دانشجويان سال پنجم پزشكي ) دكتري ( طي دوره يكماهه آموزشي آنها در بخش بيهوشي 5-2

 : ارائه كنفرانس هاي آموزشي و همچنين عملي در اطاق عمل به دستياران بيهوشي سال پايي در دانشگاه علوم پزشكي شيراز 4-2

 دوره تخصص و استادياري در دانشگاه علوم پزشكي جهرم : -5

انشگاه علوم پزشكي جهرم از سال : انتخاب و انجام وظيفه به عنوان استاديار هيئت علمي تمام وقت جغرافيايي از بدو ورود به د1-5

 سال( 11تا كنون ) به مدت  1534
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 سال  3/2:رئيس بخش بيهوشي و مدير گروه بيهوشي دانشگاه علوم پزشكي جهرم به مدت تقريباً 2-5

 : آموزش و ارائه كنفرانس هاي آموزشي به دانشجويان سال پنجم پزشكي ) دكتري ( در دوره يكماهه بخش بيهوشي ايشان 5-5

:آموزش باليني ) كارآموزي توأم با كارورزي( در اطاق عمل به دانشجويان سال پنجم پزشكي ) دكتري( در اطاق عمل  به صورت 4-5

 روزانه ) در دوره يكماهه بخش بيهوشي شان(

ر هر ( به دانشجويان مقطع كارداني هوشبري در گذشته د5و  2-1) نظري( ) روش بيهوشي : تدريس دروس تخصصي بيهوشي3-5

 ترم آموزشي 

كارشناسي ناپيوسته هوشبري د رهر  -: تدريس دروس تخصصي بيهوشي به دانشجويان مقطع كارشناسي هوشبري و كارداني3-5

 ترم آموزشي 

: آموزش عملي و باليني ) راند بخش ( در اطاق عمل به دانشجويان كارآموز  و كارورز در مقاطع مختلف كارداني و كارشناسي 1-5

 هوشبري 

( جهت CPCRمغزي)–ريوي –( در خصوص احياء قلبي paractical: برگزار كارگاههاي مختلف آموزشي و عملي )3-5

 پرستاران و پرسنل تحت پوشش –دانشجويان پزشكي و مقاطع مختلف كارشناسي هوشبري 

 انتخابي(: آموزش نظري و عملي يكماهه در اطاق عمل به دانشجويان اينترن و ميهمان ) بيهوشي 1-5

 :آموزش درمانگاهي به دانشجويان مقطع كارشناسي هوشبري در كلينيك تخصصي و فوق تخصصي هنري جهرم 11-5

به صورت روزانه در قالب ارائه كنفرانس  1514: آموزش تئوري و باليني به دستياران پذيرفته شده در رشته بيهوشي از مهرماه 11-5

 ژورنال كالب و گراندراند –هاي آموزشي، شركت در گزارش صبحگاهي 

 

 سوابق پژوهشي

 مقاالت :
1-Antioxidant Effects of Hydro-Alcoholic Extract of Pomegranate (Punica granatum L.) on 

Some of Tissues , BIOSCIENCES BIOTECHNOLOGY RESEARCH ASIA2014. 

2--percutaneous nephrolithotomy:bis dis-tilled water as safe as saline for lrrigation? Urology 

journal2014 

3-percutaneous nephrolithotomy(PCNL) : general or regional Anesthesia? Endourology 
journal 6-9 jun 2006 & 9th congress of Iranian urological Association. 
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 شرکت در کنگره و سخنراني

1-percutaneous nephrolithotomy(PCNL) :general or regional Anesthesia? Endourology 

journal 6-9 jun 2006 & 9th congress of Iranian urological Association. 

2-simutaneous bilateral tubless percutaneous nephrolithatomy with epidural 

anesthesia:26th world congress of Endourology and SWL, November 30-December 
3,2008,shanghai,china. 

 

 

 پایان نامه     
 1514اينگواينال هرنياي عمل طي ليدوكايين و ماركايين با نخاعي حسي بي از ناشي لرز شيوع ميزان مقايسه -1
 با بيهوشي از پس گاستر اپي ناحيه درد بروز ميزان بر فنتانيل و سوفنتانيل الفنتانيل، فنتانيل، رمي  داروي چهار تاثير ي مقايسه -2

 1514كاتاراكت جراحي عمل در ماسك الرنژيال
 ساله  3تا  2در كودكان  Tonsillectomyبررسي داوري مالتونين در كاهش اضطراب  در عمل  -5
سوفنتائيل و رمي فنتائيل در ميزان بروز تهوع و استفراغ در عمل جراحي -آلفنتائيل –مقايسه تأثير چهار داروي فنتائيل  -4

cataract 

 

 

 داوری پایان نامه 

نوزادان متولد شده در القاي بيهوشي عمومي با استفاده از تيوپنتال و پروپوفل درعمل جراحي  3و1مقايسه نمره آپگار در دقيقه -1
 1531سزارين

 1514اينگواينال هرنياي عمل طي ليدوكايين و ماركايين با نخاعي حسي بي از ناشي لرز شيوع ميزان مقايسه -2
 با بيهوشي از پس گاستر اپي ناحيه درد بروز ميزان بر فنتانيل سوفنتانيل، الفنتانيل، فنتانيل، رمي داروي چهار تاثير ي مقايسه -5

 1514كاتاراكت جراحي عمل در ماسك الرنژيال
 در ينخاع يحس يب در شده متولد نوزادان اپگار و مادران برفشارخون %3 استارچ ليات يدروكسيه و نيسال نرمال اثر سهيمقا -4

 1514يانتخاب نيسزار

 1514نييماركا با اقدام نياول در 21Gو23Gو23G دلين سه با ينخاع يحسيب عوارض سهيمقا -3
 يجراح بخش در فقرات ستون يجراح عمل از پس يدرد يب زانيم  در يعضالن متادون به نسبت يديور كتورالک ريتاث سهيمقا -3
 1514هيمانيپ مارستانيب

 1514پوست راه از هيكل سنگ برداشت عمل در يعموم يهوشيب با ينخاع يحس يب عوارض سهيمقا -1
 1514نالياسپا يحس يب روش با ويالكت نيسزار عمل نيح و قبل اضطراب كاهش در نيديكلون و نيمالتون اثر سهيمقا -3
 دانشگاه  به وابسته يآموزش يها مارستانيب در بزرگساالن در آن با مرتبط عوامل و تراشه لوله كردن خارج از پس عوارض وعيش -1

 1514جهرم يپزشك علوم
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 يحس يب با يانتخاب نيسزار عمل تحت كه باردار يها خانم استفراغ و تهوع يرو پروپوفول و دازوالميم نييپا دوز ريتاث سهيمقا -11
 1515اند گرفته قرار ينخاع

 يشكستگ يارتوپد يجراح عمل در ينخاع يحس يب روش در نييوكايبوپ به ليسوفنتان افزودن با يدرد يب زانيم ي سهيمقا -11
 1515يتحتان اندام

 

 کارشناسي پایان نامه 

 1515ساله 5-3كودكان در يريگ رگ از يناش درد يرو بر فكر انحراف ريتأث زانيم يبررس-1

 

 کارشناسي طرح 

 1515ساله 5-3كودكان در يريگ رگ از يناش درد يرو بر فكر انحراف ريتأث زانيم يبررس-1

 1515پوست راه از هيكل سنگ برداشت عمل در يعموم يهوشيب با ينخاع يحسيب عوارض سهيمقا -2

 علوم دانشگاه  وابسته ياموزش يها مارستانيب در بزرگساالن در آن با مرتبط عوامل و تراشه لوله كردن خارج از پس عوارض -5
 1515  جهرم يپزشك

 يجراح بخش در فقرات ستون يجراح عمل از پس يدرد يب زانيم  در يعضالن متادون به نسبت يديور كتورالک ريتاث سهيمقا -4
 1515هيمانيپ مارستانيب

 

 برگزاری کارگاه  
( در دانشگاه EDCاحياي قلبي ريوي پايه و پيشرفته كه مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي )برگزاري و تدريس در كارگاه    

 علوم پزشكي جهرم برگزار گرديد.
 

 
 


