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به صورت  1391بررسي و مقایسه نمره آلوارادو با یافته هاي پاتولوژیك آپاندیسیت )ارائه شده در كنگره جراحي سال  .1

 سخنراني(.

  

چکیده مقاالت  (Inter-professional Education in Medical Sciences) آموزش بین حرفه ای در علوم پزشکی. .1

 .222: تهران(. ص  1392چهاردهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی. )چهاردهمین : 
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 .293: اصفهان(. ص 1391همایش سراسری آسیب های اجتماعی )پیشگیری، مراقبت و درمان(. )نود و هشتمین: 
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بررسی خنثی سازی آنتی ونوم مولتی واالن ایرانی بر همولیز ناشی از عقرب همی اسکورپیوس لپتوروس در محیط  .1

 (.2011آزمایشگاه )فرستاده شده در سال 

  

 در آپاندیسیت حاد  UBI بررسی اسکن هسته ای   .1

  

 هدایت پایان نامه:



بيماران نارسايی کليه مراجعه کننده به  AVF patency ،  ESR، CRP بررسی اثرات احتمالی تجويز داروی وارفارين در  .1

 بيمارستان فاطمه الزهرا )س( بوشهر.

  

 تباس ادراري پس از جراحي آنوركتال.بررسي مقايسه اي دو داروي ليدوكائين و پتيدين در بي حسي نخاعي، در ايجاد اح .1

های آموزشی شهر بوشهر سال بررسی فراوانی و عوامل مستعدکننده فتق اينگوينال در بيماران بستری شده در بيمارستان .2

1388-83. 

  

 مقايسه نمره آلوارادو با يافته هاي پاتولوژيك آپانديسيت.بررسي و  .1

  

 .89-88هاي در درمان شقاق مقعدحاد در سال  COLOFAC  بررسي تاثير داروي .1

  

 .1390ماه آبان TB در تشخيص بيماران مبتال به پلورال افيوژن ناشي از ADA تعيين سطح .1

  

 ي لرز پس از عمل سزارين.بررسي اثرات دوزهاي مختلف پتدين داخل نخاعي بر رو .1

  

بررسي ارتباط ميزان موارد احتباس ادراري و نوع عمل جراحي هموروئيدكتومي )باز و بسته( در بيماران مونث مراجعه  .1

 كننده به بيمارستان فاطمه الزهرا شهر بوشهر.

  

بررسي مقايسه اي اثرات هيدراسيون شديد و دگزامتازون در كاهش تهوع و استفراغ در عمل تونيسكومي )شهريورماه  .1

1391.) 

  

 بررسي مواد الپاراسكوكيپ کله سيستکتومی شهر بوشهر به لحاظ دموگرافيك. .1

  

 مقايسه هموروئيدكتومي باز و بسته در بيماران داراي فيشر و هموروئيد هم زمان. .1

  

قايسه تاثير داروي ليدوكائين نخاعي با تركيب ليدوكائين پتيدين در بيماراني كه تحت جراحي باز پروستاتكتومي باز قرار م .1

 مي گيرند.

  

 در آپانديسيت حاد.  UBI بررسی اسکن هسته ای .1
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 تدریس و اجرای کارگاه:

سال به عنوان عضو هيات علمی دانشگاه علوم پزشکی  5تدريس بالک جراحی عمومی در دانشکده پزشکی به مدت   .1

 بوشهر.

سال به عنوان عضو هيات علمی دانشگاه علوم  5تدريس درس داخلی جراحی در دانشکده پرستاری، مامايی به مدت  .2

 پزشکی بوشهر.

 سال به عنوان عضو هيات علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر. 5ت تدريس درس جراحی در دانشکده پيراپزشکی به مد .3

 به عنوان عضو هيات علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر.  کارگاه آموزشی شکم حاد جراحی برای پزشکان عمومی .4

 به عنوان عضو هيات علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر.  کارگاه آموزشی سوختگی برای پزشکان عمومی .5

 رمان گزيدگی برای پزشکان عمومی به عنوان عضو هيات علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر.کارگاه آموزش د .6

 کارگاه آموزشی شرکت در المپياد کشوری پزشکی به عنوان عضو هيات علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر. .7

  

  

  

 ها:ها و کارگاهشرکت در همایش

 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر. 1388اولين همايش سراسری جوان سالم، سرمايه ملی بهمن ماه  .1

 دانشگاه علوم پزشکی شيراز. 1389کارگاه آموزشی استدالل بالينی سال  .2

 .1392شرکت در چهاردهمين همايش کشوری آموزش علوم پزشکی. ارديبهشت ماه  .3

 .1392شرکت در ششمين جشنواره آموزشی شهيد مطهری. ارديبهشت ماه  .4

 دانشگاه علوم پزشکی تهران. 1388ماه کارگاه الپاراسکوپی پيشرفته اسفند   .5

 دانشگاه علوم پزشکی تهران.  1389کنگره بيماريهای پستان خرداد ماه  .6

 انجمن علمی جراحان عمومی ايران. 2009کارگاه آموزشی ليزر دسامبر   .7

 انجمن علمی جراحان عمومی ايران. 1388کنگره سراسری اورژانس های شکم و لگن ويژه جراحان عمومی ايران آذرماه  .8

 .1388کنگره ميان دوره ای جامعه جراحان ايران شاخه شيراز آبان ماه  .9

علوم  دانشگاه 1387کارگاه آموزشی چگونگی و مراحل تدوين يک برنامه آموزشی ويژه اعضای هيات علمی بهمن  .10

 پزشکی بوشهر.

 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر. A کنفرانس علمی يکروزه نوپديدی و جهانگيری آنفلوآنزای .11

دانشگاه علوم  1388و کاربرد آن در مديريت منابع، ويژه اعضای هيات علمی اسفند ماه   END NOTE کارگاه نرم افزار .12

 پزشکی بوشهر.

 1388دی ماه   نه ملی ديجيتال پزشکی ايران ويژه اعضای هيات علمیکارگاه آشنايی با بانک های اطالعاتی کتابخا .13

 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر.

 .1389سی و چهارمين کنگره ساالنه جامعه جراحان ايران ارديبهشت ماه  .14



 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر. 1389کارگاه آموزشی برنامه ريزی درسی ويژه اعضای هيات علمی بالينی شهريور ماه  .15

 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر. 1389اه آموزشی بالينی ويژه اعضای هيات علمی بالينی شهريور ماه کارگ .16

 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر. 1389کارگاه آموزشی ارزشيابی نوين بالينی ويژه اعضای هيات علمی بالينی شهريور ماه  .17

 انجمن علمی جراحان عمومی. 1389ه برنامه مدون بيماريهای درمان متاستازها و تومورهای نسج نرم آبان ما .18

 انجمن علمی جراحان عمومی. 1389برنامه مدون تومورهای پوست و گرافت های پوست آبان  .19

 .1389برنامه مدون جايگاه استپلينگ و الپاروسکوپی در جراحی آبان ماه  .20

 . 1389شرکت در پنجمين کنگره جراحان عمومی ايران آبان ماه  .21

 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر. 1389ژه اعضای هيات علمی بالينی و پايه آذرماه کارگاه طراحی پرسشنامه وي .22

و...( مهر ماه ACCESS وINTERNET وPOWERPOINT وWORD وEXCELکارگاه آموزش مهارتهای متعدد کامپيوتری ) .23

 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر. 1390

  

 موسسه رازی کرج. 1390ماه  اولين کنگره منطقه ای جانوران سمی زهرآگين و سموم جانوری آذر .1

 تا کنون. 1387کنگره دوره ای ساليانه جامعه جراحان ايران از سال  .2

 . 1392کارگاه ارزيابی بالينی پيشرفته ارديبهشت ماه  .3

 .1391-92همايش معاونين آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور  .4

  

 سایر:

 گواهی جراحی عروق دانشگاه علوم پزشکی قزوين . .1

 گواهی جراحی اطفال دانشگاه علوم پزشکی قزوين. .2

 گواهی جراحی الپاروسکوپی پيشرفته دانشگاه علوم پزشکی تهران. .3

  

 افتخارات:
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 استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر . .2
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