ثِ ًبم خذا
لیعت ظَاثك
)(Curriculum Vitae
 اطالعات دموگرافیک:
ً بم :هحوذرضب
ً بمخبًَادگی :خَاجِاهیٌیبى
ٍ ضؼیت تبّل :هتبّل
 زادگبُ :یسد
 هلیت :ایراًی
 دیي :اظالم (ؼیؼِ)
 زادرٍزّ :جذّن تیرهبُ یىْسارٍظیصذٍؼصت ٍ دٍ ()1362/4/18
 آخریي هذرن تحصیلی :وبرؼٌبظی ارؼذ پرظتبری (گرایػ داخلی جراحی)
 آدرض :یسد هیذاى اهبمحعیي ،اثتذای ثلَارداًؽجَ ،هجتوغ پیراپسؼىی ،داًؽىذُپیراپسؼىی ،گرٍُ َّؼجری ،اتبق ػول ٍ فَریتّبی پسؼىی ،اتبق126

 سابقه کار:
 3 ظبل وبر داًؽجَیی
 2 ظبل فؼبلیت ثبلیٌی
 1 ظبل فؼبلیت آهَزؼی غیرّیئت ػلوی
 2 ظبل ػضَّیئت ػلوی (هرثی گرٍُ َّؼجری ٍ اتبق ػول ٍ فَریتّبی پسؼىی) ((ّناوٌَى))
 هذرض آهَزغ ضوي خذهت هروس هذیریت حَادث ٍ فَریتّبی پسؼىی اظتبى یسد ((ّناوٌَى))

 سوابق تحصیلی:



وبرؼٌبظی:


 رؼتِ تحصیلی :پرظتبری
 تبریخ ٍرٍد ثِ همغغ1380 :
 تبریخ فراغت از تحصیل1384 :

داًؽگبُ هحل تحصیل :داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ؼْیذ صذٍلی یسد



وبرؼٌبظی ارؼذ:


 رؼتِ تحصیلی :پرظتبری (گرایػ داخلی جراحی)
 تبریخ ٍرٍد ثِ همغغ1384:
 تبریخ فراغت از تحصیل1387 :

داًؽگبُ هحل تحصیل :داًؽگبُ ػلَم پسؼىی اصفْبى

Cell Phone Number: +989131576650
Office Phone Number: +983516240691-361
Khajehaminian@ssu.ac.ir
E-mail:Khajehaminian@gmail.com

 عناوین و افتخارات:


 .2 وعت رتجِ اٍل وبرؼٌبظی ارؼذ ٍرٍدی  84در داًؽگبُ ػلَم پسؼىی اصفْبى

 .1داًؽجَی هوتبز در  8ترم در همغغ وبرؼٌبظی ٍ  6ترم همغغ وبرؼٌبظی ارؼذ

 سوابق آموزشی:



ظبثمِ یه ترم تذریط ثبلیٌی در داًؽگبُ ػلَم پسؼىی اصفْبى (ًیوعبل تحصیلی دٍم ظبل )1386-87






وبرٍرزی در ػرصِ پرظتبری ٍیصُ ،فَریتّب ٍ ثحراى

ظبثمِ یه ظبل تذریط ثبلیٌی در داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ؼْیذ صذٍلی یسد (ًیوعبل تحصیلی اٍل ،ظبل )1388-87


وبرٍرزی اٍرشاًط داًؽجَیبى اتبق ػولَّ ،ؼجری ٍ فَریتّبی پسؼىی



وبرآهَزی اٍرشاًط داًؽجَیبى اتبق ػولَّ ،ؼجری ٍ فَریتّبی پسؼىی

ظبثمِ دٍ ظبل ػضَیت ّیئت ػلوی داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ؼْیذ صذٍلی یسد (از اردیجْؽت هبُ  1388تبوٌَى)


ٍاحذ ترٍهب ( )1رؼتِ فَریتّی پسؼىی (تئَری)



فَریتّبی داخلی ( )1رؼتِ فَریتّی پسؼىی (تئَری)



اصَل هؼبیٌبت ثبلیٌی ٍ تْیِ تبریخچِ از ثیوبر (تئَری)



وبرآهَزی در ػرصِ احیبی للجی ریَی



وبرآهَزی اٍرشاًط داًؽجَیبى َّؼجری



وبرآهَزی اٍرشاًط داًؽجَیبى فَریتْبی پسؼىی



وبرآهَزی اتبق ػول اٍرشاًط داًؽجَیبى وبرؼٌبظی ًبپیَظتِ اتبق ػول



وبرآهَزی پرظتبری داًؽجَیبى اتبق ػول



وبرآهَزی اصَل ٍ فٌَى داًؽجَیبى َّؼجری



وبرآهَزی اصَل ٍفٌَى داًؽجَیبى فَریتْبی پسؼىی



وبرآهَزی در ػرصِ اٍرشاًط داًؽجَیبى اتبق ػول



وبرآهَزی در ػرصِ اٍرشاًط داًؽجَیبى َّؼجری



وبرآهَزی در ػرصِ اٍرشاًط داًؽجَیبى فَریتّبی پسؼىی


ّ وىبری در آهَزغ هذاٍم پرظٌل

ّوىبری در آهَزغ هذاٍم پرظٌل هروس هذیریت حَادث ٍ فَریتّبی پسؼىی اظتبى یسد (ّن اوٌَى)
ثیوبرظتبىّبی ٍاثعتِ ثِ داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ؼْیذ صذٍلی یسد (ّن اوٌَى)

 سوابق بالینی:


 دٍ ظبل ظبثمِ وبر در ثخػّبی اٍرشاًط ٍ هرالجتّبی ٍیصُ ثیوبرظتبى ثْبرظتبى اصفْبى
 چْبر ظبل ظبثمِ تذریط ثبلیٌی درٍض (پرظتبری ٍیصُ ،اٍرشاًط ،احیبی للجی ریَی ،ترٍهب ،فَریتّبی داخلی ،اصَل ٍ فٌَى پرظتبری ٍ  ) ...رؼتِّبی
ظِ ظبل وبر داًؽجَیی در ثخػ اٍرشاًط ٍ ثخػ هرالجتّبی ٍیصُ ثیوبرظتبى ؼْیذرٌّوَى یسد

پرظتبریَّ ،ؼجری ،اتبق ػول ٍ فَریتّبی پسؼىی
Cell Phone Number: +989131576650
Office Phone Number: +983516240691-361
Khajehaminian@ssu.ac.ir
E-mail:Khajehaminian@gmail.com

 سوابق اجرایی ،حرفه ای و راه انذازی:


 عراحی ظئَال آزهَى ٍرٍدی وبرؼٌبظی ًبپیَظتِ رؼتِ َّؼجری در ظبل 1389

ّوىبری در راُ اًذازی ثخػ ٍرزغ هروس غرثبلگری ٍ ثبزتَاًی ثیوبراى هجتال ثِ ظرعبى ظیٌِ ثیوبرظتبى ظیذالؽْذاء اصفْبى

 سوابق پژوهشی





ػالیك پصٍّؽی
.1

ارزیبثی ویفیت ػولیبت احیبی للجی ریَی

.2

وبرثرد ٍرزغ در ثیوبراى هسهي

تبلیف ٍ ترجوِ وتبة:
 .1ترجوِ وتبة ًَ Mosby’s Handbook of Patient Teachingیعٌذُ Connobbio, MaryM
 .2ترجوِ وتبة ًَ Hospital Surgeryیعٌذُ ( OMER AZIZدرحبل اًجبم)
 .3ترجوِ وتبة ًَ Parkland Trauma Handbookیعٌذُ ( Alexander Eastmanدر حبل اًجبم)



همبالت چبح ؼذُ در شٍرًبل

1. Taleghani, F., Khajehaminian, M.R., Khalifezadeh, A., Hajahmadian, H., A.Samimi, M (2009) “The effect of exercise on
physical aspect of quality of life in breast cancer patients undergoing chemotherapy” IJNMR 14(3):99-103



داٍری همبلِ ٍ عرحّبی تحمیمبتی
دٍ هَرد داٍری همبلِ در هجلِ ػلوی پصٍّؽی داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ؼْیذصذٍلی یسد در ظبل 1389



ظخٌراًی:
.1

هىبًیعن آظیت در ظَاًح ترٍهبتیه ( 16اظفٌذهبُ  ،1389اهَر پصٍّؽی داًؽىذُ پیراپسؼىی ،ظبلي آهفی تئبتر داًؽىذُ پیراپسؼىی)

.2

گسارغ ًَیعی تحمیك ( 14دی هبُ  ، 1389اهَر پصٍّؽی داًؽىذُ پیراپسؼىی ،داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ؼْیذصذٍلی یسد)

.3

 22( Hands Only CPRآررهبُ  ،1389اهَر پصٍّؽی داًؽىذُ پیراپسؼىی ،ظبلي آهفی تئبتر داًؽىذُ پیراپسؼىی)

.4

احیبی للجی ریَی پبیِ پیػ ثیوبرظتبًی هجتٌی ثر خظ هؽی اًجوي للت آهریىب ٍ 2010یصُ تىٌعیيّب ٍ ووه تىٌعیيّبی ؼبغل در هروس هذیریت حَادث
ٍ فَریت ّبی پسؼىی اظتبى یسد ( 10 ٍ 9 ،3 ،2آررهبُ  ،1389هروس هذیریت حَادث داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ؼْیذ صذٍلی یسد)

– 24th

nd

.5

درهبى ٍ هرالجت در ثیوبراى هجتال ثِ خًَریسی ( 3خردادهبُ  ،1389اهَر پصٍّؽی داًؽىذُ پیراپسؼىی ،ظبلي آهفی تئبتر داًؽىذُ پیراپسؼىی)

.6

ظویٌبر احیبی للجی ریَی )( (BLS & ACLSثیوبرظتبى ؼْیذ رٌّوَى)

.7

ظویٌبر احیبی للجی ریَی )( (BLS & ACLSثیوبرظتبى افؽبر)

.8

چگًَِ یه ثرًبهِ ٍرزؼی ظبدُ ٍ ظبلن عراحی وٌین ( 30آررهبُ  ،1388اهَر پصٍّؽی داًؽىذُ پیراپسؼىی ،ظبلي آهفی تئبتر داًؽىذُ پیراپسؼىی)

9. The effects of exercise on quality of life of breast cancer patients undergoing chemotherapy, 22

February 2010, Summer QoL Conference, Newzealand WHOQOL Group, AUT University
Cell Phone Number: +989131576650
Office Phone Number: +983516240691-361
Khajehaminian@ssu.ac.ir
E-mail:Khajehaminian@gmail.com



عرح ّبی تحمیمبتی هصَة:
.1

ثررظی ویفیت هرالجت ازثیوبراى درثخؽْبی ریىبٍری هراوس هٌتخت داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ؼْیذ صذٍلی یسد ( 1389آهبدُ ثرای گسارغ ًْبیی)

.2

ثررظی تبثیر ٍرزغ ثر ویفیت زًذگی هجتالیبى ثِ ظرعبى ظیٌِ تحت ؼیوی درهبًی هراجؼِ وٌٌذُ ثِ ثیوبرظتبى ظیذالؽْذاء ؼْر اصفْبى ظبل ( 1386پبیبى
یبفتِ)

.3

ثررظی تبثیر آهَزغ خَدهرالجتی ثر ویفیت زًذگی هجتالیبى ثِ ظرعبى ظیٌِ هراجؼِ وٌٌذُ ثِ هراوس تحمیمبت ظرعبى پعتبى داًؽگبُ ػلَم پسؼىی اصفْبى
ظبل ( 1387دردظت اجرا)

.4

ثررظی تبثیر ٍرزغ ّبی ترویجی َّازی ٍ لذرتی در ثیوبراى ثبزهبًذُ از ظرعبى ظیٌِ هراجؼِ وٌٌذُ ثِ هروس تحمیمبت ظرعبى پعتبى داًؽگبُ ػلَم پسؼىی
اصفْبى ( 1387دردظت اجرا)

.5

ثررظی ویفیت زًذگی ٍ ارتجبط آى ثب ثرخی فبوتَرّبی فردی در هجتالیبى ثِ ظرعبى ظیٌِ تحت ؼیوی درهبًی هراجؼِ وٌٌذُ ثِ ثیوبرظتبى ظیذالؽْذاء اصفْبى
ظبل ( 1387دردظت اجرا)





گردّوبییّبی ػلوی داخل ٍ خبرج از وؽَر
.1

ؼروت در اٍلیي وٌگرُ فَریتّبی پسؼىی وؽَر (  14 ٍ 13اردیجْؽت هبُ )1390

.2

ؼروت در ؼؽویي وٌگرُ ثیيالوللی ظرعبى پعتبى ( 5الی  7اظفٌذ  ،1389هروستحمیمبت ظرعبى داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ؼْیذثْؽتی)

.3

ؼروت در وٌفراًط ّپبتیت  12( Bثْوي  ،1389هؼبًٍت آهَزؼی داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ؼْیذ صذٍلی یسد)

.4

ؼروت در ظویٌبر "رشیًَبل آًعتسی ٍ درهبى درد حبد" ( 30الی  31اردیجْؽت هبُ 1389هؼبًٍت آهَزؼی داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ؼْیذ صذٍلی یسد)

.5

ؼروت در وٌفراًط یه رٍزُ ّپبتیت  17( Cخرداد  ،1389هؼبًٍت آهَزؼی داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ؼْیذ صذٍلی یسد)

.6

ؼروت در ظویٌبر اختالالت ریتن للت ( 29الی  31اردیجؽت هب  ،1389هروس تحمیمبت للت ٍ ػرٍق افؽبر ،داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ؼْیذ صذٍلی یسد)

.7

ؼروت در وٌگرُ ًمػ ٍرزغ در ظالهت وَدوبى ( 7 ٍ 6آثبى هبُ  ،1388هروس تحمیمبت ًَزاداى داًؽگبُ ػلَم پسؼىی هؽْذ)

.8

ؼروت در ظویٌبر ظراظری ظرعبى از پیؽگیری تب ًَتَاًی ( 14-15اظفٌذهبُ  ،1386داًؽگبُ ػلَم پسؼىی لسٍیي)

.9

ؼروت در وٌفراًط "اًتمبل خَى" ( 15ثْوي هبُ  ،1386ظبزهبى ًظبم پرظتبری جوَْری اظالهی ایراى ،داًؽگبُ ػلَم پسؼىی اصفْبى)

گردّوبییّبی فرٌّگی
.1

ؼروت در ّوبیػ ته ٍ پبتهّبی غرة ( 21ثْوي  ،1389دفتر ًْبد همبم هؼظن رّجری داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ؼْیذ صذٍلی یسد)

.2

ؼروت در وبرگبُ آهَزؼی جبیگبُ جوَْری اظالهی ایراى در ًظبم ثیي الولل ( 13آثبى هبُ  ،1389دفتر ًْبد همبم هؼظن رّجری داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ؼْیذ
صذٍلی یسد)

.3

ؼروت در وبرگبُ هؼرفت "جٌگ ًرم ٍ ؼجِْ ؼٌبظی لرآى ورین" ( 26هردادهبُ  ،1389داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ؼْیذ صذٍلی یسد)

.4

ؼروت در وبرگبُ هؼرفت "ًمذ ػرفبىّبی وبرة ٍ ًَظَْر ،ثْبییت ٍ تىٌیهّبی هؽبٍرُ" ( 21هردادهبُ  ،1388دفتر ًْبد همبم هؼظن رّجری داًؽگبُ
ػلَم پسؼىی ؼْیذ صذٍلی یسد)

.5

ؼروت در وبرگبُ جٌگ ًرم ( 23 ٍ 22تیرهبُ ًْ ،1389بد ًوبیٌذگی همبم هؼظن رّجری داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ؼْیذ صذٍلی یسد)

.6

ؼروت در وبرگبُ آهَزؼی پیؽرفت اظالم در ػلَم پسؼىی ( 13آثبى هبُ  ،1389دفتر ًْبد همبم هؼظن رّجری داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ؼْیذ صذٍلی یسد)

.7

ؼروت در ّوبیػ تَجیْی اهٌیت ٍ حفبظت ( 4ثْوي  ،1389حراظت داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ؼْیذ صذٍلی یسد)
Cell Phone Number: +989131576650
Office Phone Number: +983516240691-361
Khajehaminian@ssu.ac.ir
E-mail:Khajehaminian@gmail.com



ارائِ همبلِ ثِ صَرت ظخٌراًی ٍ پَظتر در گردّوبیی ّبی داخل ٍ خبرج از وؽَر
.1

ارائِ همبلِ "ٍرزغ ٍ تبثیر آى ثر ویفیت زًذگی هجتالیبى ثِ ظرعبى ظیٌِ ،یه هرٍر ظیعتوبتیه" در ظویٌبر ظراظری ظرعبى از پیؽگیری تب ًَتَاًی (-15
 14اظفٌذهبُ  ،1386داًؽىذُ پرظتبری ٍ هبهبیی داًؽگبُ ػلَم پسؼىی لسٍیي ) (ظخٌراًی)

.2

ارائِ همبلِ " صذهبت ترٍهبتیه هغسی ًبؼی از دٍچرخِ ظَاری در وَدوبى" در وٌگرُ ًمػ ٍرزغ در ظالهت وَدوبى ( 7 ٍ 6آثبى هبُ  ،1388هروس
تحمیمبت ًَزاداى داًؽگبُ ػلَم پسؼىی هؽْذ) (پَظتر)

.3

ارائِ همبلِ "تَصیِ ّبی پرظتبری ثرای فؼبلیتّبی ٍرزؼی در وَدوبى هجتال ثِ صرع" در ًْویي وٌگرُ ٍ ّوبیػ پرظتبری اػصبة وَدوبى ایراى ( 30دی
هبُ الی  2ثْوي هبُ  ،1388هؼبًٍت پصٍّؽی داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ّرهسگبى) (پَظتر)

.4

ارائِ همبلِ "تلِ هذیعیي ٍ وبردیَلَشی ًَزاداى" در اٍلیي ّوبیػ ثررظی راّىبرّبی تَظؼِ  26 ٍ 25( ITثْوي  ،1385هروس فٌبٍری اعالػبت ٍ
ارتجبعبت داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ؼْیذثْؽتی) (پَظتر)

.5

ارائِ همبلِ "ٍرزغ ٍ تبثیر آى ثر ویفیت زًذگی هجتالیبى ثِ ظرعبى ظیٌِ ،در حیي ٍ پط از تىویل درهبى ،یه هغبلؼِ هرٍری ظیعتوبتیه" در ّوبیػ
ظراظری ظرعبى از پیؽگیری تب ًَتَاًی ( 15 ٍ 14اظفٌذهبُ  ،1386داًؽىذُ پرظتبری ٍ هبهبیی داًؽگبُ ػلَم پسؼىی لسٍیي) (ظخٌراًی)

.6

ارائِ همبلِ " تبثیرآرٍهبتراپیثراضغراة ٍ احعبض خَة ثَدى در ثیوبراى ثعتری در ثیوبرظتبى" در ّوبیػ وؽَری هرالجت ٍ درهبى ثب عت هىول ٍ
جبیگسیي ( 20 ٍ 19تیرهبُ  ،1387هؼبًٍت پصٍّؽی داًؽگبُ ػلَم پصؼىی اصفْبى) (پَظتر)

.7

ارائِ همبلِ " ػولىرد ٍ ًگرغ پرظتبراى در ثرخَرد ثب ثیوبراى هجتال ثِ  "HIVدر وٌگرُ ظراظری رفتبرّبی پرخغر ( 18-20اظفٌذهبُ  ،1388داًؽگبُ
ػلَم پسؼىی ؼْیذصذٍلی یسد) (ظخٌراًی)

.8

ارائِ همبلِ "ارتجبط ثیي ٍضؼیت اجتوبػی التصبدی ثب تجؼیت از درهبى در ثیوبراى هجتال ثِ  "HIVدر وٌگرُ ظراظری رفتبرّبی پرخغر ( 18-20اظفٌذهبُ
 ،1388داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ؼْیذصذٍلی یسد) (پَظتر)

.9

ارائِ همبلِ "ترض از افتبدى یه هرٍر ظیعتوبتیه" ّوبیػ ظبلوٌذی

 .10ارائِ همبلِ "خغر حَادث ػرٍق هغسی ثؼذ از رادیَتراپی گردى ٍ ظَپراوالٍیىل" در ّوبیػ ظراظری اظترٍن ( 16 ٍ 15فرٍردیي  ،1388داًؽگبُ ػلَم
پسؼىی اصفْبى) (پَظتر)
 .11ارائِ همبلِ "ثررظی تبثیر ٍرزغ ثر ویفیت زًذگی زًبى هجتال ثِ ظرعبى ظیٌِ" وٌگرُ ثیيالوللی ظرعبى پعتبى (پَظتر)
 .12ارائِ همبلِ "ٍرزغ گبهی ظَدهٌذ در تخفیف دیعترضّبی رٍاًی زًبى هجتال ثِ ظرعبى ظیٌِ" در ؼؽویي وٌگرُ ثیيالوللی ظرعبى پعتبى ( 5الی  7اظفٌذ
 ،1389هروستحمیمبت ظرعبى داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ؼْیذثْؽتی) (پَظتر)
th

th

“Informatics and Nursing”6 and 7 September 2007, The First Iranian Imaging Informatics Conference, Tehran University of
)Medical Sciences (Poster

1.

“DICOM in Radiotherapy” 6th and 7th September 2007, The First Iranian Imaging Informatics Conference, Tehran University of
)Medical Sciences(Poster

2.

“Tele Education System in Cardiac Operating Room for Anesthesiology Residents” 6 th and 7th September 2007, The First Iranian
)Imaging Informatics Conference, Tehran University of Medical Sciences (Poster

3.

“The Effect of Exercise on Quality of Life in Breast Cancer patients Undergoing Chemotherapy in Isfahan” 13 th -15th 2009, 15th
UICC Reach to Recovery International Breast Cancer Support Conference, Brisbane Convention and Exhibition Centre,
)Brisbane, Australia (Poster

4.

The effects of exercise on quality of life of breast cancer patients undergoing chemotherapy, 22nd – 24th February 2010, Summer
)QoL Conference, Newzealand WHOQOL Group, AUT University (Lecture

5.
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پبیبى ًبهِّب

وبرؼٌبظی ارؼذ:
ثررظی تبثیر ٍرزغ ثر ویفیت زًذگی هجتالیبى ثِ ظرعبى ظیٌِ تحت ؼیوی درهبًی هراجؼِ وٌٌذُ ثِ ولیٌیه ؼیوی درهبًی ثیوبرظتبى ظیذالؽْذاء ؼْر اصفْبى

.1



اظتبد راٌّوب:



وبرگبُّبی هْبرت آهَزی:

ؼروت در وبرگبُ "هذیریت راُ َّایی در اٍرشاًط ّبی پیػ ثیوبرظتبًی" در اٍلیي وٌگرُ فَریتْبی پسؼىی وؽَر ( 14 ٍ 13اردیجْؽت هب  ،1390هروس هذیریت
حَادث ٍ فَریت ّبی پسؼىی وؽَر)

.1

ؼروت در وبرگبُ "رٍیىرد اٍرشاًط پیػ ثیوبرظتبًی در حَادث ّعتِ ای" در اٍلیي وٌگرُ فَریتْبی پسؼىی وؽَر ( 14 ٍ 13اردیجْؽت هب  ،1390هروس هذیریت
حَادث ٍ فَریت ّبی پسؼىی وؽَر)

.2

ؼروت در وبرگبُ "آؼٌبیی ثب آهجَالًط" در اٍلیي وٌگرُ فَریتْبی پسؼىی وؽَر ( 14 ٍ 13اردیجْؽت هب  ،1390هروس هذیریت حَادث ٍ فَریت ّبی پسؼىی وؽَر)

.3

ؼروت در وبرگبُ همبلِ ًَیعی فبرظی ٍیصُ اػضبی ّیئت ػلوی (  6-7دی هبُ  ،1389هؼبًٍت تحمیمبت ٍ فٌبٍری داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ؼْیذ صذٍلی یسد)

.4

ؼروت در گبرگبُ جعتجَی اعالػبت در ایٌترًت ٍیصُ اػضبی ّیئت ػلوی ( 30آثبى هبُ  ،1389هؼبًٍت تحمیمبت ٍ فٌبٍری داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ؼْیذ صذٍلی یسد)

.5

ؼروت در وبرگبُ تحمیك همذهبتی ٍیصُ اػضبی ّیئت ػلوی ( 15-17آثبى هبُ  ،1389هؼبًٍت تحمیمبت ٍ فٌبٍری داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ؼْیذ صذٍلی یسد)

.6

ؼروت در وبرگبُ آهَزغ ٍ SPSSیصُ اػضبی ّیئت ػلوی (  14-15آثبى هبُ  ،1389هؼبًٍت تحمیمبت ٍ فٌبٍری داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ؼْیذ صذٍلی یسد)

.7

ؼروت هذاٍم در والضّبی آهَزغ پیَظتِ زثبى در هروس زثبى داًؽگبُ )( (University Language Centerدر حبل حبضر ترم ؼؽن هروس زثبى Top Notch
)2.B

.8

ؼروت در وبرگبُ "هرٍر هتَى ٍ جعت ٍ جَی هٌبثغ الىترًٍیه 24 ٍ 6 ٍ 3( Search Skillsآرر هبُ  ،1386هؼبًٍت آهَزؼی داًؽگبُ ػلَم پسؼىی اصفْبى)



تذریط در وبرگبُ

.1

تذریط در وبرگبُ ) (CPR: BLS & ACLSدر ّوبیػ راّىبرّبی ارًمب ویفیت خذهبت پرظتبری ،اظفٌذ 1389

.2

تذریط در وبرگبُ "رٍیىرد اٍرشاًط پیػ ثیوبرظتبًی در ترٍهبّبی اًذام ّب" (هروس هذیریت حَادث ٍ فَریتّبی پسؼىی اظتبى یسد ،فرٍردیي )1390

.3

تذریط در وبرگبُ آهَزؼی  CPRپیػ ثیوبرظتبًی ٍیصُ تىٌعیيّب ٍ ووه تىٌعیيّبی ؼبغل در هروس هذیریت حَادث ٍ فَریتّبی پسؼىی اظتبى یسد (9 ٍ 3 ٍ2
ٍ  10آرر  ،1389هروس هذیریت حَادث اظتبى یسد ،داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ؼْیذ صذٍلی یسد)

.4

تذریط در وبرگبُ رٍغ تحمیك ثب هَضَع گسارغ ًَیعی )  14دی هبُ  ،1389اهَر پصٍّؽی داًؽىذُ پیراپسؼىی)



ػضَیت ّب

.1

ػضَیت در اًجوي للت ارٍپب (European Resuscitation council) ERC

Cell Phone Number: +989131576650
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