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 سوابق حتصيلي 
     آرمانشاه  دانشگاه علوم پزشكي آرمانشاه     دآرتي طب   یطب عموم   -١

 ١٣٧٠ نايرا
صي       -٢ آرتي ختص شي  د صص بيهو ش      خت لوم پز شگاه ع شاه    دان كي آرمان

  ١٣٧٣ايران آرمانشاه
 

 پايان نامه هاي دوران حتصيل
ــتان رازي    -١ ــوزادي در بيمارس ــدميولوژيك زردي ن ــي اپي بررس

  .آرمانشاه، مقطع طب عمومي
بل از         -٢ ضايف ق سيژن ا جتويز اآ تاثري  عه  قاء  مطال بر    ال شي  بيهو

  .بروز هيپوآسمي ، مقطع ختصص بيهوشي
 

 سوابق آموزشي و پژوهشي 
بعنوان عضو متام وقت هيات علمي دانشكده         ١٣٧٣از سال      ◄

يت            شاه فعال شكي آرمان لوم پز شگاه ع شي دان گروه بيهو شكي در  پز
 . ام داشته
تدريس دروس تئوري بيهوشي دانشجويان پزشكي ، دروس تئوري        ◄ 

شجويان  سی    گروه  دان ستاري و     کاردانی و کارشنا شربي، پر هو
شي             لي بيهو چنني دروس عم هم  شكي و  شكده پرياپز مايي در دان ما

 ١٣٧٣عمومي و ناحيه اي براي دستياران ختصصي بيهوشي از سال         
 .تاآنون

معاون آموزشي گروه بيهوشي      بعنوان  سال  ٨مبدت   ١٣٧٣ازسال   ◄
ساله  ٤ ( يزي     )  دوره دو  مه ر سئوليت برنا موزش     م هدايت آ و 

 . ام دستياران بيهوشي را عهده دار بوده
سال   ◄ مبدت     ١٣٧٣از  ساله  ٣ (سال   ٦تاآنون  ضو  )  دوره دو  ع

 . ام شوراي انتشارات دانشگاه علوم پزشكي آرمانشاه بوده
سا  ◄ شاوره      ١٣٧٣ل از  مايي و م مه    ١۴ تاآنون راهن يان نا پا

هاي     شته  صي در ر ص  ختص شي   يختص يان ن  ٤و  بيهو طب    پا مه در  ا
 .ام عمومي را عهده دار بوده

سال   ◄ ساله  (سال   ٤مبدت   ١٣٧٣از  خبش    )  دو دوره دو  ست  ريا
هاي ويژه مرآز آموزشي طالقاني آرمانشاه را عهده دار     مراقبت
 . ام بوده



 ٢

سال   ◄ ساله  (سال   ٤مبدت   ١٣٧٣از  خبش    )  دو دوره دو  ست  ريا
مام         شي ا آز آموز يژه مر هاي و بت  هده   مخيين آرم  مراق شاه را ع ان

 .ام دار بوده
سال   ◄ سخنران در           ٨١در  بازآموزي و  مه  بري برنا نوان د بع

ويژه متخصصان بيهوشي در   )  د (برگزاري برنامه مدون بازآموزي 
 . ام دانشگاه علوم پزشكي آرمانشاه فعاليت داشته

بعنوان مهكار جمري طرح ارزيابي درون گروهي گروه     ٨٣در سال  ◄
 .ام علوم پزشكي آرمانشاه فعاليت داشتهبيهوشي دانشگاه 

سال   ◄ هي            ٨٤در  يابي درون گرو طرح ارز صلي  جمري ا نوان  بع
 .ام بيهوشي دانشگاه علوم پزشكي فعاليت داشته

بعنــوان دبــري آارگــاه و ســخنران در برگــزاري  ٨٣در ســال  ◄
آارگاه آموزشي زاميان بدون درد با مهكاري ساير مهكاران گروه           

گروه بيهوشي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان         بيهوشي و اساتيد  
 .ام فعاليت داشته

آارگاه   ٢بعنوان سخنران در برگزاري     ٨٣و  ٨٢در سال هاي    ◄
حتت عنوان مهارت هاي احياء قلب و ريه ويژه پزشكان عمومي با   
يت                شگاه فعال لب دان شي و ق گروه بيهو ضاء  ساير اع كاري  مه

 . ام داشته
سال   ◄ يت   ٧٣از  نوا  ٨٤لغا سري     بع هاي سرا سخنران در مسينار ن 

از مجله مسينار سراسري    )  هاي مدون و غري مدون     برنامه  (دانشگاه  
خون    شار  مردرد،           ف نار آ ما، مسي نار ترو سوختگي، مسي نار  ، مسي

 . ام ، مسينار احياء ويژه اطفال شرآت داشته ها مسينار مسموميت
سال   ◄ ي  ٧٣از  سخنران در     ٨٦ت لغا مدرس و  نوان  گ  ٢٦بع اه آار

آموزشي تئوري و عملي احياء نوزادان در دانشگاه علوم پزشكي    
رشته   آارگاههاي فوق خمصوص متخصصني . ام آرمانشاه فعاليت داشته

هاي            يها  شته  ستياران ر فال، د شي، اط مايي، بيهو نان و ما ز
هاي ويژه نوزادان و اتاق هاي عمل     فوق، ماماها، پرستاران خبش

 .زنان برگزار شده است
بعنوان استاد مشاور دانشجويان شاهد و ايثارگر    ٨٢ل در سا ◄

 . ام در دانشگاه علوم پزشكي آرمانشاه فعاليت منوده
سال   ◄ يت   ٧٣از  هاي        ٨٤لغا نده در آارگاه شرآت آن نوان  بع

ــق    ــدماتي، روش حتقي ــق مق ــكي، روش حتقي ــوزش پزش ــدماتي آم مق
، ارزيـابي مهارهتـاي    OSCE، آارگـاه   PBLپيشرفته، آارگـاه  

، نگارش و ارائه مقاالت پزشكي، نگارش و ارائه مقاالت          يينبال 
سي ،               بان انگلي به ز سرت  ئه پو يه و ارا سي، هت بان انگلي به ز

، آارگاه حمـيط هـاي چنـد     SPSSترمجه متون انگليسي ، آارگاه 
 يوطراحـ  (EBM) شـواهد ، طبابت بر اسـاس   (Power point)اي  رسانه

 .ما داشته يتحتصيلي فعالشرفت پي يابيسئوال و ارز
سال   ◄ برا    ١٣٨٥در  ست  يکه  ست    نيخن نات د بار امتحا به   ياري 

شگاهها  لوم   يدان شک پع سئول        يز نوان م به ع شد  گذار  ته  يکموا
 .فه منودميانتخاب و اجنام وظ يهوشيسئوال گروه ب يطراح
ماه   از◄  بان  نوان معا  ١٣٨٦سال   آ شی      بع شی و پژوه نت آموز و

 .اجنام وظيفه منوده ام) ع(رضا ختتخوابی امام  ٥٥٠بيمارستان 
سال  ◄  شکی           ١٣٨٦از  موزش پز مان و آ شت ،در ير هبدا کم وز با ح

ضا              ند اع غزی و پيو مرگ م يد  شخيص و تاي ته ت ضو کمي نوان ع بع
 .اجنام وظيفه منوده ام

سال    ◄  شت  حی           ٨٦از ارديبه يو جرا سی  خبش آی  ئيس  نوان ر بع
 .داشته ام تفعالي) ع(رضا بيمارستان امام 

سال  ◄  شورای             ٨٧در  ضو  نوان ع به ع شگاه  ست دان کم ريا با ح
 .توسعه آموزش دانشگاه انتخاب شدم



 ٣

سال  ◄  ته             ٨٧در  ضو کمي نوان ع به ع شگاه  ست دان کم ريا با ح
 .راهربدی ختصصی و فوق ختصصی دانشگاه انتخاب شدم

بعنوان    توسط معاونت پژوهشی دانشگاه  ٨٧در تاريخ آذر ماه ◄ 
سعه         حد تو شی وا شورای پژوه ضو  ستان     ع بالينی بيمار قات  حتقي

 .امام رضا انتخاب شدم
با حکم رياست دانشگاه بعنوان عضو اصلی          ٨٧در آبان ماه   ◄ 

 .هيئت امنای بيمارستان امام رضا انتخاب شدم
عنوان عضو اصلی هيئت حتريريه جمله انگليسی        به   ١٣٨٧ازسال   ◄

  .انتخاب شده و اجنام وظيفه منودم JIVR زبان 
عداد   ◄  صوب  طر  ٧ت قاتي م ير        و ح حتقي شرح ز به  ته  يان ياف پا

 : توسط اينجانب اجنام شده است
مطالعه تاثري بيدردي اپيدورال بر روند زاميان واژينال،            -١

طرح        مدت  طول  صلي،  له پژوهشي       (ماه   ٦جمري ا طرح در جم تايج  ن
 .)رق چاپ شده استطبيب ش

شك            -٢ شته پز آارورزان ر هاي  هارت  گاهي و م يزان آ سي م ي برر
ياء       يات اح صول و عمل مون ا لوم        پريا شگاه ع صلي،  دان جمري ا  ،

شاه   شكي آرمان طرح      پز مدت  طول  له      (ماه   ٦،  طرح در جم تايج  ن
. هاي ويژه ايران چاپ شده است       پژوهشي آنستزيولوژي و مراقبت   

گره                ستني آن سخنراني در خن صورت  پژوهش ب تايج  كه ن ضمن اين
 .)ارائه شده است ١٣٧٩سراسري مراقبت هاي ويژه در هتران سال 

سه    -٣ عه مقاي يدي     مطال شي ور يدي     (اي دو روش بيهو شي ور بيهو
شده           آنرتل  هدف  با  يدي  شي ور ساس وزن و بيهو مال  ) برا در اع

وماستوييدآتومي، جمري اصلي ، بيمارستان امام مخيين   جراحي متپان
شاه  تهاي         آرمان ستزيولوژي و مراقب له آن پژوهش در جم تايج  ، ن

 .ويژه ايران به چاپ رسيده است
يون        -٤ با انفوز شی  سه ای بيهو سی مقاي شده و     برر کنرتل  هدف 

ــه  ــد کلي ــی پيون ــاران جراح ــادل در بيم ــی متع ــوب (بيهوش مص
٢٨/١١/٨٦(. 
انفوزيون سوفنتانيل با کنرتل غلظت هدف و    سه ای بررسی مقاي-٥

مرفين    يون  عد از         انفوز حاد ب مار در اداره درد  کنرتل بي با 
 ).٢٩/٢/٨٧مصوب (عمل 

فول در            -٦ غزی پروپو ظت م فی و غل يه دو طي ستگی منا سی مهب برر
 ).٢/٢/٨٧مصوب ( سطوح خمتلف آرام خبشی

هار پاسخ    بررسی مقايسه ای سوفنتانيل و رمی فنتانيل در م -٧
شه         گذاری ترا له  سکوپی و لو شی از الرنگو يک نا صوب   (مهودينام م

٥/٨/٨٧.(  
 

 ده در جمالت پژوهشي آتاب و مقاالت چاپ ش     
هاي   ، بررسي ميزان آگاهي و مهارت     ، هبيه مرادي   ناصر يگانه   -١

ياء          يات اح صول و عمل مون ا شكي پريا شجويان پز لي دان له  .  عم جم
، ٢٢سال  . هاي ويژه ايران  ي و مراقبتعلمي پژوهشي آنستزيولوژ

 .١٣٨١، سال  ٣٧مشاره 
نه   -٢ صر يگا سامي،          نا لي ح مد ع هادي، حم سرو فر شين، خ من رو ، هب

هاي باليين و    جاگذاري لوله تراشه دو جمرايي مقايسه بني يافته       
هاي    جمله علمي پژوهشي آنستزيولوژي و مراقبت      .  کيبرونكوسكوپ 

 .١٣٨٢، سال ٤٢، مشاره ٢٣ويژه ايران، سال 
، بابك سليمي، تغيريات ماالمپاتي در طول هفته       ناصر يگانه   -٣
حاملگي، آتاب خالصه مقاالت آنگره بيهوشي و مراقبت          ٣٨ايل  ١٢

 .١٣٨١هاي ويژه شرياز، سال 
، مرتضي مناقب، احسان بقايي شيوا،    ناصر يگانههبمن روشين،  -٤

پانكورونيوم و آتراآ         با  ماني  پيش در تاثري  سي  بر   برر يوم  ور



 ٤

لوم               شگاه ع شي دان مي پژوه له عل آولني، جم سينيل  ثر سوآ طول ا
 . ١٣٨٢، سال ٤٢، مشاره ١١پزشكي يزد، سال 

، شريين ايرانفر، بررسي وضعيت      ناصر يگانه  خسرو فرهادي،    -٥
ختتهاي مراقبت هاي ويژه استان آرمانشاه، آتاب خالصه مقاالت            

لو              شگاه ع صفهان، دان يژه ا هاي و بت  گره مراق شكي  آن م پز
 .١٣٨٢اصفهان، سال 

نه    -٦ صر يگا ند          نا بر رو يدورال  يدردي اپ تاثري ب عه  ، مطال
شرق          يب  شي طب مي پژوه له عل ميان، جم شكي      (زا لوم پز شگاه ع دان

 .١٣٨٣، سال ٦مشاره ) زاهدان
، هبمن روشين، ميرتا ياري، بررسي تاثري بلوك حتت          ناصر يگانه   -٧

لــه علمــي پژوهشــي ، جم Rajترقــوي بــه روش تغيريشــكل يافتــه 
بت   ستزيولوژي و مراق سال       آن يران،  يژه ا مشاره  ٢٥هاي و  ،٤٧ ،

 .١٣٨٣سال 
، مشس وزيريان، حممد حممدنژاد، بررسي تاثري پيش        ناصر يگانه   -٨

درماني با آتامني خوراآي در بيماران جراحي اطفال، جمله علمي    
 .١٣٨٤، سال  ٢، مشاره ٩پژوهشي هببود، سال 

آتاب تصميم گريي در بيهوشي به      . روشنی  من هب ،هيگان  ناصر   -٩
جامعه نگر، هتران، ايران،      انتشارات ، ترمجه،   روش الگوريتميك 

١٣٨٢ . 
اری   ، بهمن روشنی،  يگانـه ناصر -١٠ اي دو روش  مطالعـه مقايسـه   . ميتراي

بيهوشي وريدي بر اساس وزن و بيهوشي وريدي        (بيهوشي وريدي   
شده      آنرتول  هدف  حي   ) با  مال جرا ستوئيدآتومي،  در اع متپانوما

سال   هاي ويژه ايران    جمله علمي پژوهشي آنستزيولوژي و مراقبت     
 ١٣٨٦، سال ٥٧مشاره  ٢٧
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 تقديرها و ها تشويق
نوان  ٧٣ سال  در◄ ستني  بع ستيار  خن صي  د صيل  فارغ  ختص  شده  التح

 طرف  از منتخب  پزشك  بعنوان  و آرمانشاه  پزشكي  علوم  دانشگاه 
حمرتم مج   ست  يه          ريا فت هد شويق و دريا قدير و ت مورد ت قت  هوري و
 .قرار گرفتم



 ٥

از طرف رياست حمرتم وقت دانشگاه خباطر حسن اجنام           ٧٩در سال  ◄
وظيفه مورد تقدير و تشويق آتيب مهراه با درج آتيب در پرونده           

 . ام قرار گرفته
از طرف دانشگاه علوم پزشكي آرمانشـاه بعنـوان    ٨٦در سال ◄

 .انتخاب شدم پزشك منونه استان
به حلاظ حسن اجنام وظيفه از طرف رياست حمرتم وقـت   ٨٧در سال ◄

 ٨٨درسـال  ◄. تشويق کتبی قرار گرفتم تقدير و دانشگاه مورد
شگاه     طرف دان نه          از  شک منو نوان پز شاه بع شکی کرمان لوم پز ع
  .استان انتخاب شدم


