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  :شرکت در دوره های آموزشی و کارگاه ها 

 پژوهش در اخالق کارگاه در شرکت گواهی-1

 CPR تئوری آموزشی کارگاه در شرکت گواهی-2

 CPR عملی آموزشی کارگاه در شرکت گواهی-3

 سنتی طب با مقدماتی آشنایی کارگاه در شرکت گواهی-4

 Brain-CTScan آموزشی کارگاه در شرکت گواهی-5

 تحقیق روش آموزشی کارگاه شرکت گواهی-6

 کشوری آموزشی کاگاه در شرکت گواهی-7

 How to present at Scintific meetings 

 عضو اهدای کشوری پیشرفته آموزشی دوره اولین در شرکت گواهی-8

 المللی بین آموزش کارگاه در شرکت گواهی-9

Targeted nonomedicine: promoting clinical applications   

 بسیج های پایگاه شورای توجیهی عرضی دوره آموزشی کارگاه در شرکت-11

 (ATLS)ترومایی بیماران برای حیاتی پیشرفته های حمایت کشوری آموزش کارگاه در شرکت-11

 کارکنان خدمت بدو توجیهی دوره گذراندن-12

 TPM کشوری کارگاه در شرکت-13

 بالینی های مهارت آموزش کاگاه در شرگت گواهی-14

 نویسی مقاله کارگاه در شرکت گواهی-15

 شیراز دانشگاه در شده برگزار دانشجویان، روانی بهداشت سراسری سمینار در شرکت گواهی-16

 EKG تفسیر آموزشی کارگاه در شرکت-17

 کردستان دانشگاه در شده برگزار End note آموزشی کارگاه در شرکت-18

 Systematic Review  کشوری آموزشی کارگاه در شرکت-19

 Gene therapy & RNA interference : treatment of cancer المللی بین کارگاه در شرکت گواهی-21
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 Stem  cells & neovascularization treatment of is chemia المللی بین کارگاه در شرکت گواهی-21

 Nanotechnology and its role in diagnosis and treatment diseasesکشوری کارگاه در شرکت گواهی-22

 SPSS کشوری کارگاه در شرکت گواهی-23

 اعضاء پیوند کنندگام هماهنگ کشوری پیشرفته آموزش دوره اولین در شرکت گواهی-24

 افتخارات و جوایز: 
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 تقدیرنامه 

 تقدیرنامه 

 تقدیرنامه 

 تقدیرنامه 

 تقدیرنامه 

  

  تقدیرنامه 

 تقدیرنامه 

  

 لوح سپاس 

  

 تقدیرنامه 

 تقدیرنامه 

  

 تقدیرنامه 

  

 تقدیرنامه 

 تقدیرنامه 

 تقدیرنامه 

 تقدیرنامه 

  

 تقدیرنامه 

 تکنسین نمونه 

 کارشناس مرگ مغزی 

 بسیجی نمونه 

 دانشجوی نمونه 

 دانشجوی نمونه 

  

 تکنسین نمونه 

 دانشجوی نمونه 

  

  همکاری در برگزاری

 همایش

 دانشجوی نمونه 

  همکاری در برگزاری

 همایش مهدویت

  کارشناس نمونه ستاد

 هدایت

 تکنسین نمونه 

 تکنسین نمونه 

 مدرس نمونه 

 مربی نمونه 

  

  استان115مرکز 

 معاونت درمان دانشگاه 

 سپاه حضرت ابوالفضل استان 

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان 

  رئیس دانشکده پرستاری و مامایی

 دانشگاه علوم پزشکی خرم آباد

 معاونت درمان دانشگاه 

  رئیس دانشکده پرستاری و مامایی

 دانشگاه علوم پزشکی خرم آباد

 دانشکده پرستاری و مامایی 

  

  آموزشی دانشگاهمعاونت 

 دفتر نهاد رهبری 

  

 معاونت درمان دانشگاه 

  

 معاونت درمان دانشگاه 

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان 

 معاونت بهداشتی دانشگاه 

  رئیس دانشکده پرستاری و مامایی

 دانشگاه علوم پزشکی خرم آباد
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 تقدیرنامه 

 لوح سپاس 

  

 تقدیرنامه 

 یگواه 

  کارشناس نمونه ستاد

 هدایت

 تکنسین نمونه 

 کارشناس نمونه 

  

  کارشناس نمونه ستاد 

  عضو واحد استعدادهای

 درخشان دانشگاه

  استان 115مرکزفوریتهای پزشکی 

  

  استان 115مرکزفوریتهای پزشکی 

  مردم دورود و ازنا در نماینده

 مجلس شورای اسالمی

 رئیس بیمارستان شفا 

  رئیسEDO 

  

 : سوابق کاری 

 سوابق بالینی:  

  کارشناس پرستاری بخشCCU و اورژانس قلب بیمارستان شهید مدنی خرم آباد 

 کارشناس پرستاری بخش های اورژانس، ارتوپدی و سوختگی بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد 

  پیش بیمارستانی خرم آباد 111پایگاه های اورژانس تکنسین 

  کارشناس ستاد هدایت وEOC  خرم آباد 111و دیسپچ اورژانس 

 کارشناس مرگ مغزی استان لرستان 

  

 در مقاطع زیر(سوابق تدریس ( 

 :  کارشناسی .1

 فوریت های پزشکی، اتاق عمل، هوشبری، پرتوپزشکی، پرستاری
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 :کاردانی .2

 فوریت های پزشکی

 عنوان ،محل و زمان کارگاه( برگزاری کارگاه(: 

 پیشرفته و پایه ریوی -قلبی احیای 

 مردم عموم جهت پزشکی های اورژانس آموزش 

  تروما، بیمار، انتقال ها، مسمومیتبرگزاری کارگاه هایی همچون CPR، جراحی، های اورژانس تجهیزات، از استفاده 

هت پرسنل ج بیمارستانی پیش اورژانس ماموریت های فرم تکمیل نحوه بیمارستانی، پیش فارماکولوژی عفونت، کنترل

 111اورژانس 

 اورژانس امدادگری دوره 

 بهیاری کمک دوره آموزش 

 دانشگاه بهداشتی معاونت پرسنل-اولیه های کمک آموزش 

 استان ادارات پرسنل جهت پزشکی های اورژانس همگانی آموزش 

 

 ابالغ، تاریخ شروع و اتمام( )عنوان دقیق درج شده در سوابق اجرایی: 

 دانشگاه درمان امور به رسیدگی و هدایت ستاد مسئول کارشناس 

 بیمارستانی های اورژانس عملکرد بر نظارت مسئول کارشناس  

 111 بیمارستانی پیش اورژانس های پایگاه عملکرد بر نظارت مسئول کارشناس 

 دانشگاه مغزی مرگ مسئول کارشناس 

  سوابق پژوهشی: 

 :پژوهشی های طرحالف.    

 پس بای جراحی عمل تحت بیماران در ریوی عوارض بروز میزان بر بازدم انتهای مثبت فشار مختلف سطح دو تاثیر بررسی 

 کرونر عروق
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 مقاالت. ب   

 فارسی           

1. Moradi B, Teymouri H, Porya A, Ebrahimzadeh F. The effect of two different levels of positive end expiratory 

pressure (PEEP) in the incidence of atelectasis after coronary artery bypass graft surgery. Yafte. 2017;19(2) 

 

 انگلیسی               

 

1. Pouria A, Khademi M, Moradi B, Temouri H, Adineh M, Anbari K. THE EFFECT OF TWO 

DIFFERENT LEVELS OF POSITIVE END EXPIRATORY PRESSURE (PEEP) ON THE 

INCIDENCE RATE OF ATELECTASIS AND HEMODYNAMIC STATUS OF PATIENTS 

AFTER CORONARY ARTERY BYPASS SURGERY. INDO AMERICAN JOURNAL OF 

PHARMACEUTICAL SCIENCES. 2017;4:1242-8. 

2. Moradi B, Heidari-Soureshjani S, Asadi-Samani M, Yang Q. A systematic review of 

phytochemical and phytotherapeutic characteristics of bitter almond. INTERNATIONAL 

JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND PHYTOPHARMACOLOGICAL RESEARCH. 

2017;7:1-9 

3. Moradi B, Heidari-Soureshjani S, Asadi-Samani M, Yang Q, Saeedi-Boroujeni A. Efficacy and 

mechanisms of medicinal plants as immunotherapy in treatment of allergic rhinitis: A systematic 

review. International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research. 2017 May 1;8(5):1892. 

4. Moradi B, Moradnia S, Ashrafizadeh H, Adineh M. SURVEY ON THE RELATIONSHIP 

BETWEEN PARENT SOCIOECONOMIC STATUS AND PRESCHOOL CHILDREN 

GROWTH IN AHVAZ CITY 2015. INDO AMERICAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL 

SCIENCES. 2017;4:1064-71. 
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، کیپزش دانشجویان ارزشیابی در کارها نمونه های داده ویژگی و حساسیت. مرادی بهزادناظر محمدرضا، فروتنی نیلوفر، 

،  1111اسفند  21-21دانشجویی کمیته های تحقیقات همکار منطقه ای شبکه غرب، اولین کنگره سراسری علمی پژوهشی 

 لرستان .دانشگاه علوم پزشکی 

 

 : بین المللی   .2   

1. Moradi B,Khademi M, Porya A,  Teymouri H, Ebrahimzadeh F. The effect of two different levels of positive end 

expiratory pressure (PEEP) in the incidence of atelectasis after coronary artery bypass graft surgery.seventh 

international congress on pulmonary disease, intensive care and tuberculosis. 12-15 October 2015 Tehran-Iran. 

 

 

 عالیق پژوهشی 

 : کتب 

 گزیده ای از بیماری های داخلی تنفس، قلب و عروق، کلیه ها و گوارش  -1 

 عوارض ریوی بعد از عمل جراحی بای پس عروق کرونر -2 

 :عالیق عمومیی عمومی/ ها مهارت 

 پرستاری داخلی جراحی 

 تله نرسینگ 

 آموزش خود مراقبتی 

 اورژانس های بیمارستانی و پیش بیمارستانیمراقبت های پرستاری در 

 چالش های حرفه فوریت های پزشکی 
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