
  
                                                                          

  
  
  
  

                   
  

  استاديار بيهوشی و مراقبت های ويژه                 
  

  :تحصيالت

دانشكده ): ١٣٧٠-١٣٧٣( بورد تخصصی بيهوشی و مراقبت های ويژه
 يرانا, زشكي اصفهانپاه علوم گدانش,  زشكیپ

  
                 , شكیزپدانشكده ): ١٣٦٣-١٣٧٠( دکترای پزشکی عمومی

  ايران, اصفهان  زشكیپاه علوم گدانش
                      

  :سوابق آاری
    
  

 شكی اراکزپه علوم اگدانش,  شكیزپدانشكده  علمیت يئهعضو
)١٣٧٣-١٣٧٥(  

  شكی آرمانشاهزپه علوم اگدانش,  شكیزپدانشكده  علمیت يئهعضو
  )١٣٧٥از (

  )٨/٣/١٣٨٧از ( آرمانشاه   شكیزپدانشكده  وهشیپژمدير 
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ه علوم اگدانش بيهوشی و مراقبت های ويژه موزشی گروهآمعاون 
  )١٣٨٣-١٣٨٦از(شكیزپ

   )ره(مرکز اموزشی درمانی امام خمينی  رييس بخش بيهوشی
)١٣٧٩-١٣٨٣(  

    )١٣٨٥از ( شكیزپدانشكده  وهشیپژ شورایعضو
 
 

 شكی آرمانشاهزپه علوم اگدانش  وهشیپژ شورایعضو
  )٢/٤/١٣٨٧از(
 

 آموزشمرآز مطالعات و توسعه , بالينی انتشارات آميته  عضو
  )  ١٣٨ ١٠/٢/٧از  ( آرمانشاه  شكیزپه علوم اگدانش,  شكیزپ

, شكیزپ آموزشمرآز مطالعات و توسعه , شورای انتشارات  عضو
  ) ١٠/٢/١٣٨٧از    (آرمانشاه  شكیزپه علوم اگدانش

  
  :سوابق تدريس

   )١٣٧٣-١٣٧٥ ( شكی اراکزپه علوم اگدانش 
  :شكیزپدانشكده 

  )بيهوشی تئوری جراحی و(ی زشكپرشته 
  

  :شكیزپپيرا دانشكده
  )تئوری و عملی احيا قلبی ريوی(و) بيهوشی تئوری (  یهوشبر 
  
  
   )١٣٧٥از ( شكی آرمانشاهزپه علوم اگدانش 

  :شكیزپدانشكده پيرا
  )تئوری و عملی احيا قلبی ريوی(و) بيهوشی تئوری (  یهوشبرکاردانی   
  )بيهوشی در اعمال کليه و مجاری ادراری(یهوشبر کارشناسی 

  :شكیزپدانشكده 
 دانشجويان رشته پزشكی (تئوری جراحی و بيهوشی)(مهارتهای بالينی) 

             کارورزان رشته پزشكی(احيا قلبی ريوی تئوری و عملی)



پزشکان عمومی (روشهای اکسيژن درمانی) (احيا قلبی ريوی تئوری و 
)عملی  

روشهای آرمبخشی وبيحسی موضعی در کودکان ( عمومی دندانپزشکان 
)بيهوشی در تروما(   جراحان عمومی  

  
:جوايز  

  ١٣٧٣بورد شفاهی سال  رتبه اول
  

 
  :همكاری با مجالت علمی

در زمينه  )بهبود (آرمانشاه شكیزپه علوم اگدانش یشوهپژمجله علمی 
        )١٣٧٩از ( داوری مقاالت

                                                                      
  :مقاالت خارجی

 Ahmadi ,a ,Mohammadi,r Schwebel,d  Khazaie,h  Farhadi, kh, Choubsaz, m 
Treating Hot Flashes MEDICAL ACUPUNCTURE Volume 20, Number 3, 2008    

 
:مقاالت فارسی  

 
:خسرو فرهادی ٫حسنعلی کريمپور ٫زمنصور چوبسا  (١ 

  تهوع و استفراغ پس از  بررسی مقايسه ای اثر متوکلوپراميد وگرانيسترون در پيشگيری از
  )در نوبت چاپ(اتاراکت مجله علمی دانشگاه علوم پزشكی ايالم جراحی ک

  غالمرضا سعدالدين٫منصور چوبساز ٫علی کرباسفروشان)٢
بررسی اثررمی فنتانيل بر فشار خون و ضربان قلب مادران و اپگار نوزادان در هنگام القا 

  ژهه انجمن انستزيولوژی و مراقبتهای ويمجل.در سزارين انتخابی بيهوشی عمومی
  ٣۴-٣٩صفحه ٫١٣٨۵سال٫ ۵۶شماره ٫دوره دوم  ٫هشتمسال بيست و  
  

  :خالصه مقاالت
  

 :بهزاد تيموری ٫منصور چوبساز )١
  محدوديت ها ٫معيار ها٫ارزيابی درد متعاقب تروما در کودکان

 ١٣٨٣دی ماه ٫آرمانشاه ٫همايش سراسری تروماومراقبت های پرستاری 
 :خسرو فرهادی ٫بهزاد تيموری ٫منصور چوبساز )٢

فراغ پس بررسی مقايسه ای اثر متوکلوپراميد وگرانيسترون در پيشگيری از تهوع و است 
  از   جراحی کاتاراکت

   ١٣٨٣ بهمن ٫تهران. کنگره بين المللی بيهوشی و مراقبتهای ويژه 



  :علی کرباسفروشان ٫ خسرو فرهادی  ٫منصور چوبساز )٣
دوکائين داخل کاف        ه لي بررسی مقايسه ای افزودن غلظت های مختلف بيکربنات سديم ب

سم متعاقب خروج لوله تراشه اولين زور زدن و الرنگو اسپا ٫لوله تراشه در کاهش سرفه
  ١٣٨۶بهمن ٫تهران٫بيهوشی چشم پزشکی المللی کنگره بين

  :منصور چوبساز ٫خسرو فرهادی ٫ناصر يگانه٫ميترا ياری)۴
ل از دو روش ی حاص ی آرامبخش وفنتانيل(بررس ازين+س دازوالم(و  ) پرومت              +مي

  لسيفيکاسيونودر بيماران فيکو ام) پرومتازين
  ١٣٨۶بهمن ٫تهران٫ولين کنگره بين المللی بيهوشی چشم پزشکیا 
ادر سپاهی    ٫خسرو فرهادی )۴ د جواد ن دی    ٫منصور چوبساز   ٫محم  فرشته جاللون

  :ميترا ياری
الينی رات ب ه اث ام   مقايس کوالربه هنگ خ کارديوواس ل روی پاس ل و الفنتاني ی فنتاني رم

ذاری تراشه   ين کنگره سراسری    .الرنگوسکوپی ولوله گ ران  دهم ز ٫بيهوشی اي مهر  ٫تبري
  ١٣٨٧ماه 

  
   

  :کارگاه هاشرکت در
  احياء نوزادان )١
٢( Morning report 
 نگارش طراحی وارائه پوستر به زبان انگليسی )٣
 پيشرفته ارزشيابی دانشجووشيوه طراحی سئوال )۴
 SPSSآشنائی با روشهای آماری  )۵
 قلبی ريوی ءآموزشی احيا  )۶
 اخالق در پژوهش های بالينی )٧
 های اطالعاتی ومنابع الکترونيکیآشنايی با بانک )٨
  داوری ونقد مقاله )٩
 طرح درس بالينی )١٠
 روش تحقيق مقدماتی )١١
 روش تحقيق تکميلی )١٢
 يابی و برنامه ريزی آموزشیارزش )١٣
 نگارش وارائه مقاالت پزشکی )١۴
  OSCE)(ارزشيابی بالينی  )١۵
 مقاالت پزشکی به زبان انگليسی نگارش وارائه )١۶
  PowerPoint - PDFنرم افزار  آشنايی با )١٧
  آموزش پزشکی جامعه نگر )١٨


