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: کارآزمایی بالینی تاثیر روغن ماهی بر بروز فیبریالسیون دهلیزی در مقایسه با  پایان نامه -

جراحی در پالسبو )روغن زیتون( پس از اعمال جراحی بای پس عروق کرونری در بیماران تحت 

 7467-7464مرکز قلب شهید رجایی در سال 

 درحال چاپ  – وضعیت طرح :  به پایان رسیده

 

 پایان رسیده استکارهای تحقیقاتی که به عنوان مجری به 

- Evaluating the correlation between depression and other subscales of general 

health among MS patients 

     The 7th international congress of multiple sclerosis 4-5 nov 2010 

- The evaluation of general health and depression among multiple sclerosis 

patients of west Azerbaijan 

      The 7th international congress of multiple sclerosis 4-5 nov 2010 

- Comparing the effect of fish oil on the occurrence of atrial fibrillation with 

placebo (olive oil) after coronary artery bypass graft surgery in patients who 

are undergoing CABG surgery in the rajaei heart center in 2012-14, a 

randomized clinical trial 

 

 رسیده استانجام  به عنوان همکار طرحکارهایی تحقیقاتی که به 

بررسی بیان ژن آدیپوکین های وسپین، اپلین و آنزیم دی متیل آرژنین دی متیل بررسی  -

آمینوهیدروالز در چربی اپیکارد و مقایسه سطوح بیان ژن وسپین، اپلین، آدیپونکتین، لپتین، 

کارد و چربی زیر جلدی در ویسفاتین و دی متیل آرژنین دی متیل آمینوهیدروالز در چربی اپی

 سوابق پژوهشی

 



ی در مرکز آموزشی تحقیقاتی  و درمانی قلب و عروق بیماران تحت جراحی بای پس کرونر

 7467در سال   شهید رجایی

در بیماران تحت درمان  TTRررسی بهینه بودن درمان با وارفارین با استفاده از نتایج شاخص ب -

 7468-67کز قلب شهید رجایی در سال با وارفارین مراجعه کننده به کلینیک وارفارین مر

 بیماران در برآن موثر عوامل ارتباط تعیین و CABG از بعد افیوژن پلورال بروز میزان بررسی -

 7467 سال رجائی شهید قلب بیمارستان در بستری

-  

- The prevalence of multiple sclerosis in west Azerbaijan 

 1899-98 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه  کزی کمیته تحقیقات دانشجوییعضو شورای مر

 

      The 7th international congress of multiple sclerosis 4-5 nov 2010 

 

دانشگاه علوم پزشکی  –دانشکده پرستاری و مامایی  –مربی آموزش بالینی پرستاری)پرسپتورشیپ( 

 67-64سال تحصیلی  -و خدمات بهداشتی درمانی تهران

دانشگاه علوم پزشکی و  –دانشکده  پیراپزشکی  –)پرسپتورشیپ( ی آموزش بالینی اتاق عمل مرب

 64-62و  64-64سال تحصیلی  –ارومیه خدمات بهداشتی درمانی 

 7462از سال عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 

 

 

 ارومیه -بیمارستان دکتر صولتی  - 7

   بخش اتاق عمل اشتغال :  محل      سمت : کاردان اتاق عمل        

 7400-06سال اشتغال:       

 آدرس: ارومیه ، خیابان امام خمینی ، بیمارستان دکتر صولتی        

 سوابق آموزشی

 سوابق بالینی



    تهران  –آسیا بیمارستان  -4

      عمل اتاق بخش:  محل اشتغال       عمل اتاق کارشناس:  سمت         

 7468-67:اشتغال سال          

 آسیا بیمارستان ، قصیر احمد شهید خیابان ، تهران:  آدرس         

 تهران -بیمارستان خاتم االنبیاء  -4

                        ICU -مراقبتهای ویژه  بخش:  اشتغال محلپرستار مراقبت های ویژه     :  سمت      

 7467-64:اشتغال سال        

 خاتم االنبیاءولیعصر، خیابان شهید رشید یاسمی، بیمارستان  خیابان ، تهران:  آدرس       

 ارومیه  –بیمارستان شهید عارفیان  -2

 CCUار مراقبت های ویژه      محل اشتغال : تسمت : پرس

 7464-62سال اشتغال 

  :شده گذرانده آموزشی دوره های

 آموزش بالینی دانشجویان پرستاری و مامایی ) تربیت پرسپتورشیپ(  -7

      7464تاریخ : مرداد 

 تهران –محل آموزش دوره : انجمن علمی پرستاران قلب ایران 

 مدیریت شایستگی سالمت -4

    7467تاریخ : اسفند 

 محل آموزش دوره : جزیره کیش 

 دوره ی احیای قلبی ریوی پیشرفته  -4

 7468تاریخ : اسفند 

 محل آموزش دوره : بیمارستان آسیا

 مدرن هایروشهای مزمن با زخم دوره آموزشی روشهای مراقبت و درمان  -2

 تهران  –شرکت اندیشه گران بهداشت و درمان)ابد( 

 7468تاریخ : بهمن 

 دوره های آموزشی 



 

 

 تهران –محل آموزش دوره: شرکت اندیشه گران بهداشت و درمان )ابد( 

 

 7406آبان  –تهران  –ایران   MSمللی لهفتمین کنگره بین ا -

 7468اسفند  –تهران  –اولین همایش بین المللی سوختگی  -

 7467شهریور  –تهران  – بنیادی سلولهای المللی بین کنگرههشتمین  -

 7467مهر  –تهران  – ایران قلب پرستاران علمی انجمن سراسری کنگره اولین -

 

 شرکت در کنگره های داخلی و خارجی


