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 تحصیلات:

( از دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 32کارشناسی هوشبری ) فار غ التحصیل سال   

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی  از (30 سال کارشناس ارشد تکنولوژی گردش خون ) فار غ التحصیل

 اصفهان

 

 سوابق بالینی:

له طالقانی کرمانشاه ماه طرح کارشناس هوشبری در اتاق عمل بیمارستان آیت ا 32  

ماه و به صورت پاره وقت  13اشتغال در اتاق عمل بیمارستان بیستون کرمانشاه به مدت   

پیمانی داخلی  ماه به عنوان 32اصفهان به مدت  صدوقی اشتغال در اتاق عمل جنرال و قلب بیمارستان  

  

 

mailto:khodadadi.2360@yahoo.com


 سوابق آموزشی: 

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در  واحد( 2) ریتدریس کارآموزی مهارت های بالینی دانشجویان هوشب-

 مارستان امام رضا )ع( بی

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در بیمارستان  واحد( 0) دانشجویان هوشبری( 1) تدریس کارورزی در عرصه-

  آیت اله طالقانی

مانشاه در بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی کر واحد( 0) دانشجویان هوشبری (3) تدریس کارورزی در عرصه-

 )ع(امام علی 

 30در مرکز توسعه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال  واحد( 2) مدرس فارماکولوژی داروهای بیهوشی-

 واحد( در دانشکده پیراپزشکی کرمانشاه  2مهارت های پرستاری و کار در اتاق عمل ) تدریس-

 زشکی کرمانشاه واحد( در دانشکده پیراپ 3فیزیوپاتولوژی ) تدریس-

 در دانشکده پیراپزشکی کرمانشاه case presentationواحد( به صورت  1معرفی بیمار ) تدریس-

  (Iransect)ژی گردش خون برون پیکری ایران عضو انجمن تکنولو-

 علمی آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران عضو انجمن -

 عضو انجمن علمی مراقبت های ویژه ایران -

 عضو انجمن آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران -

 عضو سازمان نظام پرستاری ایران -

 رمانشاه ک و هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکیعض-

 

 

 

 

 



 سوابق علمی پژوهشی:

 

 با عنوان :  نویسنده مسئول عنوان به ISIنمایه با مستخرج از پایان نامه پذیرفته شده مقاله 

Evaluating and comparing the frequency of heparin required for coronary artery 

bypass graft surgery in pre-treated /untreated patients with heparin before 

setting up a cardiopulmonary baypass.  

 

 

طرح تحقیقاتی مصوب در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان )به عنوان همکار( تحت عناوین:  3دارای   

 

1)comparision of effect of 1:1 and 1:2 frequency of intra-aortic balloon pump on 

hemodynamic situation in patients with medium dose of inotrope after coronary 

artery bypass graft.   230233)در حال اجرا( با شماره طرح  

 

 

2)comparative study of clinical outcomes of methylprednisolone and 

dexamethasone in prime solution during cardiopulmonary pump after coronary 

artery bypass graft.   230330)در حال اجرا( با شماره طرح  

 

 

 

قلب و عروق در کنگره پذیرفته شده پوستریک عدد -  

تحت عنوان بررسی و مقایسه نیاز به هپارین قبل از برقراری پمپ قلبی ریوی پذیرفته شده مقاله  یک-

 در کنگره قلب و عروق

 ساله براساس مدل اورم در بیمارستان امام رضا )ع( کرمانشاه  8گزارش یک مورد مراقبت پرستاری -



کنگره و کارگاه:گواهی شرکت در   

 

ساعت از دانشگاه علوم پزشکی  8واهی کارگاه آموزشی کتابخانه و منابع اطلاعاتی الکترونیکی و چاپی به مدت گ- 

 کرمانشاه 

ساعت از دانشگاه علوم  0گواهی کارگاه آموزشی مهارت های زندگی در معاونت دانشجویی فرهنگی به مدت -

 پزشکی کرمانشاه

گواهی کارگاه لزوم مطالعه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی و اصول کلی نحوه مقابله با حوادث آزمایشگاه به مدت -

 ساعت از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  8

ساعت از هلال احمر استان کرمانشاه  22گواهی امداد و کمک های اولیه عمومی پایه و پیشرفته به مدت  - 

 کی کرمانشاه اکولوژی داروهای بیهوشی در مرکز توسعه دانشگاه علوم پزشفارمکارگاه تدریس  گواهی-

ساعت از دانشگاه علوم پزشکی تبریز  0گواهی کارگاه پروپوزال نویسی به مدت  - 

 ساعت از دانشگاه علوم پزشکی تبریز 8گواهی کارگاه مقاله نویسی به مدت -

 اعت از دانشگاه علوم پزشکی تبریزس 8گواهی کارگاه کلیات اخلاق در پژوهش و نشر به مدت-

 از دانشگاه علوم پزشکی تبریزساعت  8گواهی کارگاه اخلاق در کارآزمایی بالینی به مدت -

 ساعت از دانشگاه علوم پزشکی تبریز 8مطالعات آزمایشگاهی به مدت  گواهی کارگاه اخلاق در-

 دانشگاه علوم پزشکی تبریزساعت از  8ه اخلاق در مطالعات حیوانی به مدت گواهی کارگا-

 ساعت از دانشگاه علوم پزشکی تبریز 2به مدت End Note گواهی کارگاه -

 از دانشگاه علوم پزشکی تبریز ساعت 8به مدت  Academic writingکارگاه گواهی -

از دانشگاه ساعت  8 گواهی کارگاه فرصت های نوآوری و شتاب دهی سلامت با سرفصل آینده پژوهی به مدت-

 علوم پزشکی تبریز

 از دانشگاه علوم پزشکی تبریز ساعت 2تعیین حجم نمونه به مدت  گواهی کارگاه-



روز در مرکز همایش های رازی  2در دومین سمینار انجمن بیهوشی قلب و اکمو به مدت شرکت گواهی -

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

از دانشگاه علوم پزشکی جندی  13بیماری کووید مدیریت پیشگیری و کنترل گاه کارگواهی شرکت در سومین -

 شاپور اهواز

 )وبینار همزمان ایران و ایتالیا(  th Hipec surgery at jam hospital 500 سمینار گواهی شرکت در-

از دانشگاه علوم پزشکی  13مدیریت پیشگیری و کنترل بیماری کووید مین کارگاه چهارگواهی شرکت در -

 جندی شاپور اهواز

چالش های روانشناختی کادر درمان و پرستاران / مداخلات روان پرستاری در پاندمی کووید  گواهی شرکت در-

 از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ) با امتیاز بازآموزی( 13

از  Essential Updates on Hypertension from Guideline to Office گواهی شرکت در کارگاه-

 ایرانانجمن آترواسکلروز 

 از دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله  ESIگواهی کارگاه تریاژ بیمارستانی به روش -

 دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله از (ACLS) حمایت پیشرفته قلبی گواهی کارگاه -

 از دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله روز(  2آموزشی تفسیر مقدماتی نوار قلب )به مدت گواهی کارگاه -

 از دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله روز(  2گواهی کارگاه آموزشی تفسیر پیشرفته نوار قلب )به مدت -

از )کودکان، سالمندان و زنان باردار(  ATLSحمایت حیاتی پیشرفته تروما در گروه های ویژه گواهی کارگاه -

 دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله 

 از دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله  PALSحمایت حیاتی پیشرفته کودکان گواهی کارگاه -

   In- Hospital CPCR Management مدیریت احیا قلبی، ریوی و مغزی در بیمارستان گواهی کارگاه -

course  دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله از 

علوم پزشکی اصفهان با امتیاز  از دانشگاه (سندروم متابولیک)کنفرانس علمی یک روزه ر گواهی شرکت د-

 آموزش مداوم

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با امتیاز آموزش  از (اخلاق حرفه ای)روزه کنفرانس علمی یک ر گواهی شرکت د-

 مداوم



علوم پزشکی  از دانشگاه (احیای قلبی ریوی پایه و پیشرفته)یک روزه کنفرانس علمی ر گواهی شرکت د-

 اصفهان با امتیاز آموزش مداوم

علوم پزشکی اصفهان با امتیاز آموزش  از دانشگاه (HIV-HCV-HBV)یک روزه کنفرانس علمی ر گواهی شرکت د-

 مداوم

از  (اصول مراقبت حین و بعد از عمل در بیماران قلبی عروقی)کنفرانس علمی یک روزه ر گواهی شرکت د-

 اصفهان با امتیاز آموزش مداومدانشگاه علوم پزشکی 

از دانشگاه علوم پزشکی  (بیماریهای واگیر نوپدید و باز پدید)کنفرانس علمی یک روزه ر گواهی شرکت د-

 اصفهان با امتیاز آموزش مداوم

از دانشگاه علوم پزشکی  (هموویژیلانس و مدیریت خون بیمار)کنفرانس علمی یک روزه ر گواهی شرکت د-

 امتیاز آموزش مداوماصفهان با 

از دانشگاه علوم پزشکی  (1بهبود کیفیت و اصول مدیریت پرستاری)کنفرانس علمی یک روزه ر گواهی شرکت د-

 اصفهان با امتیاز آموزش مداوم

از دانشگاه علوم پزشکی  (3بهبود کیفیت و اصول مدیریت پرستاری)کنفرانس علمی یک روزه ر گواهی شرکت د-

 آموزش مداوماصفهان با امتیاز 

از دانشگاه علوم پزشکی  (2بهبود کیفیت و اصول مدیریت پرستاری)کنفرانس علمی یک روزه ر گواهی شرکت د-

 اصفهان با امتیاز آموزش مداوم

انجمن بیهوشی قلب از  (دومین سمینار سراسری بیهوشی قلب)کنفرانس علمی یک روزه ر گواهی شرکت د-

 با امتیاز آموزش مداوم ایران

 مبا امتیاز آموزش مداو کرمانشاه از دانشگاه علوم پزشکی (بیهوشی)کنفرانس علمی یک روزه ر گواهی شرکت د-

ا بمشهد از دانشگاه علوم پزشکی  (احیا قلبی در بیماران کرونا)کنفرانس علمی یک روزه ر گواهی شرکت د-

 امتیاز آموزش مداوم

از  (13تاوردها در شناخت و پیشگیری و درمان کووید آخرین دس)کنفرانس علمی یک روزه ر گواهی شرکت د-

 با امتیاز آموزش مداوم سیرجان دانشگاه علوم پزشکی

از دانشگاه  (Covid-19کاربرد و مزایای انواع ماسک ها در بیماری )کنفرانس علمی یک روزه ر گواهی شرکت د-

 با امتیاز آموزش مداومشیراز علوم پزشکی 



با زاهدان از دانشگاه علوم پزشکی  (13مدیریت اضطراب در کووید)کنفرانس علمی یک روزه ر گواهی شرکت د-

 امتیاز آموزش مداوم

از دانشگاه علوم ( 13مبتلا به کوویدمراقبت در منزل از بیماران )کنفرانس علمی یک روزه ر گواهی شرکت د-

 با امتیاز آموزش مداومدزفول پزشکی 

اختلالات رفتاری کودکان و راه کارهای بهبود آن در شرایط بیماری )کنفرانس علمی یک روزه ر گواهی شرکت د-

 از دانشگاه علوم پزشکی دزفول با امتیاز آموزش مداوم( 13کووید

و  Clinical Keyجستجوی شواهد پزشکی از پایگاه های اطلاعاتی کنفرانس علمی یک روزه ر گواهی شرکت د-

UpToDate  با امتیاز آموزش مداوم علوم پزشکی کرماندانشگاه از 

های اولیه ویژه پزشکان و با عنوان کرونا: احتیاطات و پیشگیریکنفرانس علمی یک روزه ر گواهی شرکت د-

  با امتیاز آموزش مداوم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایراناز  مراقبین سلامت

با امتیاز آموزش کاشان از دانشگاه علوم پزشکی  عفونتزه کنترل کنفرانس علمی یک رور گواهی شرکت د-

 مداوم

با امتیاز آموزش کاشان از دانشگاه علوم پزشکی  زه کنترل عفونتکنفرانس علمی یک رور گواهی شرکت د-

 مداوم

 - 32یک مورد تشویقی درج در پرونده از ریاست بیمارستان آیت اله طالقانی در سال 

 - 38ده از ریاست بیمارستان آیت اله طالقانی در سال یک مورد تشویقی درج در پرون

 33اصفهان در سال صدوقی  یک مورد تشویقی درج در پرونده از ریاست بیمارستان-

 

 



 امتیاز مجری نوع عنوان شناسه

کنفرانس علمی  سندروم متابولیک 113578

 یک روزه

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

2.5 

علمی کنفرانس  اخلاق حرفه ای 116926

 یک روزه

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

5 

کنفرانس علمی  احیای قلبی ریوی پایه و پیشرفته 119663

 یک روزه

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

3.5 

کنفرانس علمی  ایمنی بیمار 140263

 یک روزه

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

3.5 

122603 HIV-HCV-HBV  کنفرانس علمی

 یک روزه

پزشکی دانشگاه علوم 

 اصفهان

3 

اصول مراقبت حین و بعد از عمل در  125952

 بیماران قلبی عروقی

کنفرانس علمی 

 یک روزه

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

3 

کنفرانس علمی  بیماریهای واگیر نوپدید و باز پدید 127626

 یک روزه

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

3.5 

کنفرانس علمی  هموویژیلانس و مدیریت خون بیمار 131115

 یک روزه

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

2.75 

کنفرانس علمی  بهبود کیفیت و اصول مدیریت پرستاری 132920

 ادواری

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

1.25 

کنفرانس علمی  بهبود کیفیت و اصول مدیریت پرستاری 135197

 ادواری

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

1.25 

کاربرد و مزایای انواع ماسک ها در معرفی  155141

13بیماری کووید   

کنفرانس علمی 

 یک روزه

دانشگاه علوم پزشکی 

 شیراز

1 

کنفرانس علمی  بهبود کیفیت و اصول مدیریت پرستاری 135201

 ادواری

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

1.25 

13مدیریت اضطراب در کووید  155222 کنفرانس علمی  

 یک روزه

علوم پزشکی دانشگاه 

 زاهدان

3 

ماکولوژی داروهای بیهوشیفار 146315 کنفرانس علمی  

 یک روزه

دانشگاه علوم پزشکی 

 کرمانشاه 

3 



کنفرانس علمی  بهبود کیفیت و اصول مدیریت پرستاری 135196

 ادواری

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

1.25 

کنفرانس علمی  احیا قلبی در بیماران کرونا  154765

 یک روزه

دانشگاه علوم پزشکی 

 مشهد

 

کنفرانس علمی  بهبود کیفیت و اصول مدیریت پرستاری 135200

 ادواری

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

1.25 

کنفرانس علمی  تهویه و اکسیژن تراپی در بیماران کرونا 154764

 یک روزه

دانشگاه علوم پزشکی 

 مشهد

3 

کنفرانس علمی  بهبود کیفیت و اصول مدیریت پرستاری 135204

 ادواری

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

1.25 

کنفرانس علمی  بهبود کیفیت و اصول مدیریت پرستاری 135205

 ادواری

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

1.25 

 
 

 
155218 

 
 

The steps of reopening 
clinics & post covid-19 

problems 

 
 

 
کنفرانس علمی 

 یک روزه

دانشگاه علوم پزشکی 

/بقیه اله  

دانشگاه علوم پزشکی 

/اصفهان  

 انستیتو پاستور

ایران/   

دانشگاه علوم پزشکی 

 تهران 

 
 
 

3 
 

آخرین دستاوردها در شناخت و پیشگیری  155081

13و درمان کووید   

کنفرانس علمی 

 یک روزه

گاه علوم پزشکی انشد

 سیرجان

3 

کنفرانس علمی  بهبود کیفیت و اصول مدیریت پرستاری 135206

 ادواری

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

1.25 

کنفرانس علمی  بهبود کیفیت و اصول مدیریت پرستاری 135207

 ادواری

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

1.25 

جستجوی شواهد پزشکی از پایگاه های  2294

Clinical Keyاطلاعاتی  و   UpToDate 

Web  دانشگاه علوم پزشکی

 کرمان

1.25 

دانشگاه علوم پزشکی  Web اکسیژن درمانی 2428

 مشهد

5 



احتیاطات و پیشگیری های اولیه ویژه  3121

 پزشکان و مراقبین سلامت 

کنفرانس علمی 

 یک روزه

معاونت آموزشی 

 سازمان نظام پزشکی

1 

روزه 2کنگره  ECMOدومین کنگره بین المللی بیهوشی قلب و   

آذر  18لغایت 12

30 

دانشگاه علوم پزشکی 

 ایران

15 

کنفرانس علمی  تفسیر گرافی قفسه سینه 

روزه دو  

دانشگاه علوم پزشکی 

 بقیه اله

3 

کنفرانس علمی  محاسبات دارویی 

 یک روزه

دانشگاه علوم پزشکی 

 بقیه اله

2 

کنفرانس علمی  تریاژ در بلایا و حوادث با مصدومین انبوه 

 یک روزه

دانشگاه علوم پزشکی 

 بقیه اله

2 

کنفرانس علمی  پیشرفتهاصول تهویه مکانیکی 

روزه دو  

دانشگاه علوم پزشکی 

 بقیه اله

3 

کنفرانس علمی  مراقبت های پرستاری بعد از جراحی قلب

 یک روزه

دانشگاه علوم پزشکی 

 بقیه اله

2 

کنفرانس علمی  داروهای قلبی و توجهات پرستاری

 یک روزه

دانشگاه علوم پزشکی 

 بقیه اله

2 

آریتمی های شایع در بخش شناسایی و تشخیص انواع 

 های مراقبت ویژه

کنفرانس علمی 

 یک روزه

دانشگاه علوم پزشکی 

 بقیه اله

1.5 

کنفرانس علمی  اداره راه هوایی 

 یک روزه

دانشگاه علوم پزشکی 

 بقیه اله

2 

اختلالات رفتاری کودکان و راه کارهای بهبود آن در 

 13شرایط بیماری کووید 

کنفرانس علمی 

 یک روزه

شگاه علوم پزشکی دان

 دزفول

1 

کنفرانس علمی  مهارت های ارتباطی و رفتاری 

 یک روزه

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

3 

کنفرانس علمی  تهویه و اکسیژن تراپی در بیماران کرونا

 یک روزه

دانشگاه علوم پزشکی 

 مشهد

3 

کنفرانس علمی  13ضدعفونی کننده های شیمیایی و کووید 

 یک روزه

دانشگاه علوم پزشکی 

 گلستان 

2 



کنفرانس علمی  تفسیر گازهای خونی 

 یک روزه

دانشگاه علوم پزشکی 

 یاسوج 

1.5 

کنفرانس علمی  13مراقبت در منزل از بیماران مبتلا به کووید 

 یک روزه

دانشگاه علوم پزشکی 

 دزفول

1 

کنفرانس علمی  مهارت های ارتباطی و رفتاری

 یک روزه

پزشکی دانشگاه علوم 

 اصفهان

3 

کنفرانس علمی  اصول تهویه مکانیکی پایه

 یک روزه

دانشگاه علوم پزشکی 

 بقیه اله

3 

کنفرانس علمی  آشنایی با بیماری مزمن کلیه و انواع دیالیز

 یک روزه

دانشگاه علوم پزشکی 

 شاهرود 

3 

کنفرانس علمی  دیالیز صفاقی و روش های انجام آن

 یک روزه

 دانشگاه علوم پزشکی

 شاهرود

3 

کنفرانس علمی  کنفرانس علمی یک روزه کنترل عفونت

 یک روزه

دانشگاه علوم پزشکی 

 کاشان

2 

کنفرانس علمی  تازه های زایمان بی درد و ملاحظات در همه گیری کرونا

 یک روزه

سازمان نظام 

 پزشکی 

3 

کنفرانس علمی  13کنترل و پیشگیری در کووید 

 یک روزه

دانشگاه علوم پزشکی 

 لارستان 

2 

کنفرانس علمی  اخلاق بالینی

 یک روزه

دانشگاه علوم پزشکی 

 زاهدان

2 

کنفرانس علمی  مراقبت های پرستاری در اکسیژن درمانی

 یک روزه

دانشگاه علوم پزشکی 

 مشهد 

3 

کنفرانس علمی  مدیریت استرس در بحران 

 یک روزه

دانشگاه علوم پزشکی 

 گلستان

1 

کنفرانس علمی  سندرم حاد قلبی

 یک روزه

دانشگاه علوم پزشکی 

 البرز

3 

دانشگاه علوم پزشکی  سمپوزیوم احیا قلبی ریوی پایه و پیشرفته بزرگسالان 

 بقیه اله

1.75 

    


