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 1366در ســال  .گذرانــده ام جهــرمدوران تحصــیلی و متوســطه را در شهرســتان  :ســوابق تحصــیلی
ــوم پزشــکی در رشــته پزشــ ــه شــدم و در ســال  شــیرازکی دانشــگاه عل ــارغ التحصــیل  1373پذیرفت ف
در ســال  .پذیرفتــه شــدم شــیرازدانشــگاه  بیهوشــیدر رشــته تخصصــی  1389ل شــدم .در ســا

ــدم و از  1393 ــورد تخصصــی) ش ــنامه (ب ــت دانش ــه دریاف ــق ب ــاموف ــوان عضــو  1394ل س ــه عن ب
جهــرم مشـغول بکــار  شــیراز و مـامور در دانشــگاه علـوم پزشـکی دانشــگاه علـوم پزشـکی هیئـت علمـی

  شدم.
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  سوابق آموزشی:

  تا کنون 1396عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جهرم از سال 
 دانشجویان پزشکی و رزیدنتیبیهوشی جهت تدریس دروس 

  
  :اجراییسوابق 

  تا کنون 1396ریاست دانشگاه علوم پزشکی جهرم از سال 
  تا کنون 1397عضو شوراي بالینی بیمارستان پیمانیه از سال 

  
  :سوابق پژوهشی

  :مصوب  طرح هاي تحقیقاتی

 روسیــو بــا مواجهــه عــدم و مواجهــه در یدرمــان ریــغ و یدرمــان پرســنل عملکــرد و نگــرش ،یآگــاه ســهیمقا . 1
 ســال در جهــرم شهرســتان یدرمــان و یبهداشــت مراکــز و هــا مارســتانیب در) 19-دیــکو(دیجد کرونــا
 )مجري(1399

ــم ســهیمقا . 2 ــطراب زانی ــان پرســنل اض ــتانیب یدرم ــا مارس ــا ه ــدان ب ــوم يســتاد کارمن ــان در یپزشــک عل  زم
 )مجري(1399 سال در جهرم شهرستان در) 19-دیکو(دیجد کرونا روسیو یپاندم

 دیــکو بــه نســبت جهــرم شهرســتان یپزشــک علــوم انیدانشــجو عملکــرد و نگــرش ،یآگــاه یبررســ . 3
 )مجري(19

 )مجري(روسیو کرونا به نسبت جهرم شهرستان مردم عملکرد و نگرش ،یآگاه یبررس . 4
 يهــا مارســتانیب در) 19 دیــکوو( دیــجد روسیــو کرونــا از یناشــ مــرگ و ابــتال مــوارد يولوژیدمیــاپ یبررســ . 5

 )همکار(فارس استان
ــه مبــتال مــارانیب در يبهبــود و ریــوم مــرگ زانیــم يولوژیدمیــاپ یبررســ . 6  مختلــف منــاطق در 19 دیــکوو ب

 )همکار(کشور ییایجغراف
) 2019 دیــکو( دیــجد روسیــو کرونــا بــه مبــتال مــارانیب يمــورد ثبــت فــرم یفارســ نســخه یســنج اعتبــار . 7

 )همکار(يماریب از يریشگیپ و کنترل یجهان مرکز توسط شده ارائه
ــاث ســهیمقا . 8 ــزودن ریت ــد دکــس اف ــفنتان و نیمتوم ــه لی ــایبوپ ب ــر نییواک ــرز و درد يرو ب ــارانیب در ل  تحــت م

 )همکار(نالیاسپا یحس یب روش با یتحتان اندام يارتوپد یجراح اعمال
ــارز . 9 ــد یابی ــرگ رون ــم و م ــاط در ری ــا ارتب ــارانیب ب ــایغ م ــل ییرکرون ــد و قب ــروع از بع ــران ش ــا بح  در کرون

 )همکار(جهرم شهرستان
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 )همکار(1399 درسال جهرم شهرستان در 19-دیکوو يولوژیدمیسرواپ یبررس .10
ــ .11 ــتجه و سیتأس ــدازراه و زی ــز يان ــان مرک ــاتیتحق و یدرم ــ یق ــ یبراک ــگاه یتراپ ــوم دانش ــک عل ــرم یپزش  جه

 )مجري(
ــتجه و سیتأســ .12 ــدازراه و زی ــز يان ــان- یصــیتشخ مرک ــاتیتحق و یدرم ــوم دانشــگاه اي-هســته یپزشــک یق  عل

 )مجري(جهرم یپزشک
ــه .13 ــه مقایس ــتفاده روش س ــت، ژل از اس ــل ژل لوبرکان ــال و نیدوکائی ــال نرم ــ نیس ــرار نیح ــک دادن ق  ماس

 در یهوشـــیب از خـــروج يهـــا واکـــنش  و کیـــهمودینام عالیـــم يرو بـــر) LMA(یهـــوای راه يا حنجـــره
 )همکار(کاتاراکت یجراح عمل تحت مارانیب
 يارتوپــد یجراحــ عمــل تحـت مــارانیب اضــطراب و درد زانیــبرم یخـوراک نیوگابــاپنت نیمالتــون اثــر سـهیمقا .14

 )همکار(یعموم یهوشیب تحت یفوقان اندام
  عمــل تحــت مــارانیب کیــنامیهمود میــعال ثبــات بــر یقــیتزر نیافــدر و نیپرومتــاز  يدارو اثــردو ي ســهیمقا .15

 ســـال در جهـــرم شهرســـتان هیـــمانیپ مارســـتانیب در مانیســـ مصـــرف بـــا همـــراه یآرتروپالســـت
 )همکار(1397

 در پــرون بـه نیســوپا از ونیسـیپوز رییـتغ از بعــد خـون فشــار افـت از يریجلـوگ در دازوالمیــم ریتـاث یبررسـ .16
 )همکار(ینخاع یحس یب روش به پوست قیطر از سیپسیتوترینفرول یجراح عمل تحت مارانیب
 در ســالمت نظــام تحــول طــرح در آن تیریمــد و نــهیهز پــر يداروهــا یمنطقــ مصــرف يا ســهیمقا یبررســ .17

 )همکار(95-97يها سال در جهرم يها مارستانیب
ــهیمقا .18 ــام يدارو دو س ــمدتوم و نیکت ــظ در نیدیدکس ــق حف ــیب عم ــا یهوش ــمق ب ــ BIS اسی ــیب نیح  یهوش

 )همکار(یعموم
 ســنگ اوردن رونیــب یجراحــ جهــت نالیاســپا یشــ هــویب در نییواکــایبوپ و نییواکــایروپ یاثربخشــ ســهیمقا .19

 )همکار(1397سال در جهرم هیمانیپ مارستانیب به کننده مراجعه مارانیب در پوست قیطر از هیکل
ــا شــنیپوز پــرون و نیســوپا  روش دو ســهیمقا .20 ــم ثبــات در نییمارکــا متفــاوت يدوزهــا ب  کیــنامیهمود عالئ

 )همکار(ینخاع یحس یب با پوست راه از هیکل سنگ برداشت عمل در يزیخونر زانیم و
ــاپ مطالعــه .21 ــه شــده ارجــاع یهوشــیب نیمتخصصــ از تیشــکا يولوژیدمی ــانون یپزشــک ب ــارس اســتان یق  در ف

 )همکار( 1396 تیلغا 1385 يسالها یط
 )همکار(جهرم شهرستان يها مارستانیب رانیمد دگاهید از کیاستراتژ برنامه ياجرا موانع یبررس .22
 در جهــرم شهرســتان يهــا مارســتانیب بانیپشــت و درمــان و صیتشــخ کارکنــان يتمندیرضــا زانیــم یبررســ .23

 )همکار(عملکرد بر یمبتن پرداخت
 )همکار(1396 سال در نیجن سقط به نسبت جهرم یپزشک علوم دانشگاه انیدانشجو نگرش .24
ــر یبررســ .25 ــتزر اث ــوروالك قی ــور کت ــ کنتــرل جهــت يدی ــر کــتیتورن از اســتفاده از بعــد و قبــل  يدرد یب  ب

ـــم ـــرف زانی ـــوئیاپ مص ـــل در  دهای ـــ عم ـــد یجراح ـــدام يارتوپ ـــان ان ـــور یتحت ـــبیت و فم ـــا ای  روش ب
 )همکار(یهوشیب



4 
 

 یپزشــک آمــوزش  ارشــد یکارشناســ انیدانشــجو دگاهیــد   از پنهــان یدرســ برنامــه ابعــاد بــر جــامع یلــیتحل .26
  )همکار( )یفیک– یکم:  یقیتلف مطالعه کی(رازیش یپزشک علوم دانشگاه يمجاز
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