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فعالیتًای آمٌزشی:
 -1آنَزش درس مسمومیتٌا و نػطفی نَارد و جؾشیؿ و درنان ةیهاران ةػحطی ؽصه ةا اىَاع
مسمومیتٌا ةطای اىحطنٌای ظب اورژاىع در ةیهارغحانٌای ؽٍیص رٌيهَن و ؽاه ولی یظد و
ؽٍیص ةٍؾحی جفث از آةان  1385جاکيَن ()1399
 -2نػئَلیث آنَزش مسمومیتٌا و ةطىانًریظی حٍث جؾکیل کالسٌای نشحلف اورژاىعٌای
پظؽکی جَغط اغاجیص رؽحًٌای نشحلف ةطای اىحطنٌای اغکطیو (ظب اورژاىع) داىؾگاه غلَم
پظؽکی ؽٍیص ـصوقی یظد و داىؾکصه پظؽکی غلی ةو اةیعالب (ع) داىؾگاه آزاد اغالنی یظد
در ةیهارغحان ؽٍیص رٌيهَن از جیط  1386الی ؽٍطیَر 1389
 -3ةطىانً راىص آنَزؽی ،گظارش ـترگاٌی ( )Morning Reportو کالسٌای آنَزؽی
مسمومیتٌا ةطای اىحطنٌا و رزیصىثٌای داسلی و ظب اورژاىع در ةیهارغحان لقهان داىؾگاه
غلَم پظؽکی ؽٍیص ةٍؾحی از نٍط  1389الی اغفيص ( 1390دوره دغحیاری فلَؽیپ)
 -4غضَ ٌیأت غلهی (نصرس) داىؾکصه پظؽکی غلی ةو اةیعالب (ع) ةً ـَرت قطاردادی از
اردیتٍؾث  1391الی اردیتٍؾث 1393
 -5اغحادیار جهام وقث داىؾکصه پظؽکی غلی ةو اةیعالب (ع) داىؾگاه آزاد اغالنی یظد (قطاردادی
یک غالً) از اةحصای غال  1393جاکيَن ()1399
 -6راهاىصازی ةشؼ آنَزؽی مسمومیتٌا ةطای اىحطنٌای داىؾکصه پظؽکی غلی ةو اةیعالب (ع) و
رزیصىثٌای داسلی ،ظب اورژاىع و اظفال داىؾگاه غلَم پظؽکی ؽٍیص ـصوقی یظد از
اردیتٍؾث  1391جاکيَن ()1399
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 -7نػئَل آنَزش اىحطنٌای ظب اورژاىع داىؾکصه پظؽکی غلی ةو اةیعالب (ع) در دوره یک
ناًٌ (روجیؾو) ظب اورژاىع (ةا ٌهکاری اغاجیص ظب اورژاىع ةیهارغحانٌای ؽٍیص رٌيهَن
و ؽٍیص ـصوقی داىؾگاه غلَم پظؽکی ؽٍیص ـصوقی) از اردیتٍؾث  1391جاکيَن ()1399
 -8نػئَل آنَزش مسمومیت رزیصىثٌای داسلی داىؾگاه غلَم پظؽکی ؽٍیص ـصوقی در دوره
یک ناًٌ (روجیؾو) مسمومیتٌا از اغفيص  1387جاکيَن ()1399
 -9نػئَل آنَزش مسمومیت رزیصىثٌای ظب اورژاىع داىؾگاه غلَم پظؽکی ؽٍیص ـصوقی در
دوره یک ناًٌ (روجیؾو) مسمومیتٌا از آذر  1393جاکيَن ()1399
 -10نػئَل آنَزش مسمومیت رزیصىثٌای اظفال داىؾگاه غلَم پظؽکی ؽٍیص ـصوقی در دوره
 15روزه (روجیؾو) مسمومیتٌا در غال 1398
 -11جصریع دو واذص درس ىظطی پظؽکی قاىَىی و مسمومیتٌا ةطای کارآنَزان (اغحاژرٌای)
داىؾکصه پظؽکی غلی ةو اةیعالب (ع) از اةحصای غال  1387جاکيَن ()1399
 -12ذضَر در ةطسی کالسٌای نطةَط ةً گظارش ـترگاٌی ( )Morning Reportگطوه
داسلی داىؾگاه غلَم پظؽکی ؽٍیص ـصوقی یظد در ةیهارغحان ؽٍیص ـصوقی (روزٌای
چٍارؽيتً) از غال  1385جاکيَن
 -13جصریع دو واذص درس ىظطی پظؽکی قاىَىی ةطای داىؾخَیان کارؽياغی ارؽص ذقَق حظا
داىؾگاه آزاد اغالنی جفث از غال  1394جاکيَن
 -14نػئَل آنَزش مسمومیت داىؾخَیان کارؽياغی ارؽص پطغحاری (نطاقتثٌای ویژه) در دوره
 6روزه (روجیؾو) مسمومیتٌا از غال  1396جاکيَن
 -15جٍیً حظوهٌای آنَزؽی و  Power Pointةطای اغحاژرٌا ،اىحطنٌا و رزیصىثٌای داسلی،
ظب اورژاىع و اظفال
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 -16ارجتاط آنَزؽی ةا رزیصىثٌای داسلی ،ظب اورژاىع و اظفال و اىحطنٌا در کؾیکٌای
اورژاىع
 -17آنَزش نتاذثی از مسمومیتٌا در غهیيارٌای ةازآنَزی پظؽکان (دةیط احطایی یک غهیيار-
دةیط غلهی یک غهیيار)
 -18راهاىصازی دوره چطسؾی (روجیؾو)  15روزه مسمومیتٌا ةطای اىحطنٌای داىؾکصه پظؽکی
غلی ةو اةیعالب (ع) ةً ـَرت احتاری و ةطای اىحطنٌای داىؾگاه غلَم پظؽکی ؽٍیص ـصوقی
ةً ـَرت اىحشاةی از غال 1398
 -19راهاىصازی و ارائً دو واذص درس آداب پظؽکی ةطای داىؾخَیان نقعع غلَم پایً پظؽکی
داىؾکصه پظؽکی غلی ةو اةیعالب (ع) از غال  1397جاکيَن ()1399
 -20جٍیً و ارائً ظطح درس ( )Lesson Planدو واذص پظؽکی قاىَىی و یک واذص مسمومیتٌا
ةطای داىؾخَیان پظؽکی داىؾکصه پظؽکی غلی ةو اةیعالب (ع)
فعالیت يای پژويشی:
الف :پایان هامىيا
 -1پایان ىانً دکحطای غهَنی جرث غيَان :ةطرغی غَارض اىصوکاردیث غفَىی (در غال 1376
از پایان ىانً دفاع ؽص) و ةا ىهطه  20و درحً غالی پضیطفحً ؽص.
 -2پایان ىانً دکحطای جشففی جرث غيَان :ةطرغی جَـیفی اسحالل ٌضیاىی و نػئَلیث کیفطی
در نتحالیان ارحاغی ةً نطاکظ روان پظؽکی و پظؽکی قاىَىی جٍطان ةظرگ در غالٌای 1379
لغایث ( 1384در غال  1385از پایان ىانً دفاع ؽص) و ةا ىهطه  20نػادل نهحاز نَرد قتَل
ٌیأت داوران قطار گطفث.
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 مقاالت چاپ شده در هشریات معتبر داخلی و خارجی:ب
1) Characteristic Features of Hospitalized Patients with Narcotic Poisoning in
Yazd, Iran. (Iranian Journal of Toxicology, Volume 4, No. 4, Winter 2011)
2) Unintentional Brimonidine Tartrate Poisoning in a Neonate, a case study.
(Indian Journal of Forensic Medicine and Toxicology)
3) Tramadol –Induced Apnea (American Journal of Emergency Medicine,
2012)
4) Temperature Changes among Organophosphate Poisoned Patients, TehranIran. (DARU Journal of Pharmaceutical Science, 2012)
5) Effect of Aluminum Phosphide Poisoning on Blood Cortisol Level. (Iranian
Journal of Toxicology, Volume 6, No. 19, Winter 2013)
6) Intravascular Haemolysis due to Glucose -6- phosphate Dehydrogenase
Deficiency in a Patient with Aluminum Phosphide Poisoning. (Indian
Journal of Forensic Medicine and Toxicology, Volume 7, No. 2, JulyDecember 2013)
7) An Unusual Case of Suicide Attempt by Subcutaneous Injection of Gasoline.
(Skin Diseases & Skin Care, Volume 1, No. 15, 2016)
8) Accidental Chronic Poisoning with Methotrexate, Report of Two Cases.
(Emergency, 2017, 5(1), E67.)
9) Comparing the Suicidal Ideation in Diabetic Patients Receiving Insulin with
Oral Medication. (Iranian Journal of Diabetes and Obesity, Volume 11, No. 3,
Autumn 2019)
10) Correlation Between Suicide Attempts and a History of Childhood Abuse in
Adults Referring to the Toxicity Emergency Unites of Yazd City, Iran.
(Hospital Practice and Research, 2020 March, 5(1), 24-27)
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ج :اهجام طرحيای پژويشی
 -1نخطی ظطح پژوٌؾی :ةطرغی غعد غطنی کَرجیظول در ةیهاران نػهَم ةا قطص ةطىج
نطاحػً کييصه ةً ةیهارغحان لقهان جٍطان در غال ( 1390جاریز جکهیل :فطوردیو  ،1391جاریز
ارائً :ؽٍطیَر  ،1391نخطی دیگط ظطح :دکحط فطیتا فطىقی) .ظطح پژوٌؾی فَق جتصیل ةً
نقالً گطدیص و ةً چاپ رغیص:
Effect of Aluminum Phosphide Poisoning on Blood Cortisol Level. (Iranian
)Journal of Toxicology, Volume 6, No. 19, Winter 2013

 -2نخطی ظطح پژوٌؾی :ةطرغی جغییط درحً ذطارت در ةیهاران مسمومیت ةا ارگاىَفػفَره
نطاحػً کييصه ةً ةیهارغحان لقهان در غال ( 1390جاریز جکهیل :آذر  ،1390جاریز ارائً :سطداد
 ، 1391نخطی دیگط ظطح :دکحط ٌالً ظاالئی) .ظطح پژوٌؾی فَق جتصیل ةً نقالً گطدیص و ةً
چاپ رغیص:
Temperature Changes among Organophosphate Poisoned Patients, Tehran)Iran. (DARU Journal of Pharmaceutical Science, 2012

د :ارائى مقاالت در کوگرهيای داخلی
 5نقالً ةً ـَرت پَغحط 3 ،نقالً ٌهطاه ةا غشيطاىی و  4نقالً ٌم ـطفا ةً کيگطهٌای داسلی ارائً
گطدیص.
1) Case Report of Treatment of Baclofen Toxicity in an Eight Years Old Patient.
)ةً ـَرت پَغحط در ىٍهیو ٌهایؼ غم ؽياغی ایطان -ؽیطاز(1386 -
2) Methadone is the Most Common Childhood Acute Poisoning in Yazd.
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(ةً ـَرت پَغحط در ةیػث و دونیو ٌهایؼ ةیو الهللی ةیهاریٌای کَدکان -جٍطان-
)1389
3) Colchicine, a Herbal with Holotoxicity and Horrible End, a Case Report.

(ةً ـَرت پَغحط در یازدٌهیو کيگطه ةیو الهللی غم ؽياغی ایطان -نؾٍص)1390 -
4) Intravascular Hemolysis due to Glucose -6- phosphate Dehydrogenase
Deficiency in a Patient with Aluminum Phosphide Poisoning.

(ةً ـَرت پَغحط در یازدٌهیو کيگطه ةیو الهللی غم ؽياغی ایطان -نؾٍص)1390 -
5) Hypothermia versus Hyperthermia in Organophosphate Poisoned in
Loghman Hakim Hospital.

(ةً ـَرت پَغحط در دوازدٌهیو کيگطه غم ؽياغی ایطان -غاری)1392 -
6) Organochlorine Pesticide Poisoning.

(ةً ـَرت نقالً و غشيطاىی در ٌؾحهیو کيگطه اورژاىعٌا و ةیهاریٌای ؽایع ظب کَدکان-
جٍطان)1391 -
 )7مسمومیت ةا گیاٌان غهی ؽایع (ةً ـَرت نقالً و غشيطاىی در ىٍهیو کيگطه اورژاىعٌا و
ةیهاریٌای ؽایع ظب کَدکان -جٍطان)1392 -
 )8مسمومیت ةا آنفحانیوٌا و ؽیؾً در کَدکان (ةً ـَرت نقالً و غشيطاىی در دٌهیو کيگطه
اورژاىعٌا و ةیهاریٌای ؽایع ظب کَدکان -جٍطان)1393 -
يـ) شرکت در مجامع علمی
 -1غشيطاىی در  7کيگطه داسلی و  31غهیيار یا کيفطاىع غلهی از غال  1386جاکيَن ()1399
 -2دةیط احطایی غهیيار اورژاىعٌای نػهَنیث و نػهَنیث اظفال– داىؾگاه غلَم پظؽکی
ؽٍیص ـصوقی یظد–  1391/10/6الی .1391/10/7
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 -3دةیط غلهی غهیيار نػهَنیثٌا و غَء نفطف نَاد (اظفال – ةظرگػاالن)– داىؾگاه غلَم
پظؽکی ؽٍیص ـصوقی یظد–  1393/11/8الی .1393/11/9
و) استاد رايوما یا مشاور در پایان هامىيای اهترهی
 -1ةطرغی غلل مسمومیت و نؾشفات دنَگطافیک و غطاىخام نػهَنیو در ؽٍط یظد.
 -2ةطرغی ؽیَع غَارض مسمومیت ةا داروٌای ضص افػطدگی غً ذلقًای در ةیهاران ةػحطی در
ةیهارغحانٌای یظد از آةان  1385لغایث اردیتٍؾث .1388
 -3ةطرغی ؽیَع غَارض مسمومیت ةا اوپیَم در ةیهاران ةػحطی در ةیهارغحانٌای یظد .
 -4ةطرغی جَزیع فطاواىی ؽیَهٌای سَدکؾی در اقصام کييصگان ةً سَدکؾی ةط اغاس یافحًٌای
ةیهارغحانٌای داىؾگاٌی در غال .1389
 -5ارجتاط اقصام ةً سَدکؾی و غاةقً آزار در کَدکی در نطاحػیو ةً اورژاىعٌای نػهَنیث
یظد در غال .1395
 -6ةطرغی ىهطه اغحطس در افطاد نطاحػً کييصه ةً اورژاىعٌای نػهَنیث یظد ةً غلث سَدکؾی
در غال .1395
 -7ةطرغی ٌهتَدی اسحالالت روان پظؽکی ناژور در افطاد ةا سَدکؾی فطحام ىیافحً ارحاع داده
ؽصه ةً ةیهارغحان ؽٍیص ةٍؾحی جفث در غال .1395
 -8نقایػً فطاواىی ىػتی افکار و اقصام ةً سَدکؾی در افطاد نتحال ةً دیاةث جرث درنان ةا
اىػَلیو و جرث درنان ةا رژیم دارویی سَراکی.
 -9ةطرغی کیفیث زىصگی و رضایثنيصی ؽغلی در پظؽکان نحشفؿ ؽٍط یظد در غالٌای
.1398-1397
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شرکت در کارگاهيای تخصصی
 -1پيخاه و یکهیو دوره آنَزش ىظطی /غهلی ویژه پظؽک نػئَل /درناىگط واذص «درمان
يابستگی بٍ مًاد افیًوی با داريَای آگًویست» -نطکظ نلی نعالػات اغحیاد داىؾگاه غلَم
پظؽکی جٍطان 1388/8/9 -الی ( 1388/8/21ةً نصت دو ٌفحً)
 -2کارگاه ایظوالغیَن و ٌپاجَغیث و اىصازهگیطی نارکطٌای اغحطس اکػیصاجیَ -داىؾکصه
داروغازی داىؾگاه غلَم پظؽکی ؽٍیص ةٍؾحی 6 -و  7اغفيص 1390
 -3کارگاه جطةیث اغاجیص درس آداب پظؽکی (نطةَط ةً کَریکَلَم حصیص پظؽکی غهَنی)–
نطکظ نعالػات و جَغػً آنَزش داىؾگاه غلَم پظؽکی اـفٍان 26 -و  27ةٍهو 1396
عضٌیت در اهجمن يای علمی ،کمیسیٌن يا و يمکاری با مجالت علمی و پژويشی
 غضَ اىخهو پظؽکی قاىَىی ایطان غضَ اىخهو غم ؽياغی و نػهَنیثٌای ایطان داوری  4نَرد نقالً غلهی -پژوٌؾی نخلً داىؾگاه غلَم پظؽکی ؽٍیص ـصوقی یظد کارؽياس کهیػیَنٌای اداره کل پظؽکی قاىَىی اغحان یظد کارؽياس کهیػیَنٌای غازنان ىظام پظؽکی یظدسٌابق اجرایی
 نػئَل فيی اورژاىع ةیهارغحان ؽاه ولی یظد از غال  1393جاکيَن ( )1399و قائم نقامةیهارغحان
 نصیط دفحط جَغػً آنَزش ( )EDOداىؾکصه پظؽکی غلی ةو اةیعالب (ع) از غال  1394الی1397
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 نػاون آنَزؽی ةیهارغحان ؽٍیص ةٍؾحی جفث از غال  1395الی 1396 نػئَل دفحط اغحػصادٌای درسؾان و الهپیادٌای غلهی داىؾکصه پظؽکی غلی ةو اةیعالب (ع)از غال  1397جاکيَن ()1399
فعالیتًای درماهی:
 -1ةػحطی و ویظیث ةیهاران نػهَنیث در ةشؼٌای داسلی و  ICUةیهارغحانٌای ؽٍیص
رٌيهَن یظد ( ،)1389 -1385ؽاه ولی یظد ( 1389 -1387و  1391جاکيَن ،)1399 -ؽٍیص
ةٍؾحی جفث ( 1389 -1387و  1393جاکيَن.)1399 -
 -2ةػحطی و ویظیث ةیهاران نػهَنیث در ةشؼٌای داسلی و  ICUةیهارغحانٌای نطجاض،
نخیتیان و گَدرز یظد.
 -3ویظیث ةیهاران نػهَنیث در اورژاىع ةیهارغحانٌای دولحی ،جأنیو اححهاغی و سفَـی
یظد.
 -4آىکال نػهَنیثٌا و ارجتاط ؽتاىًروزی ةا غحاد اورژاىع و پظؽکان نػحقط در کلیً
اورژاىعٌا و نطاکظ درناىی ؽٍطٌای اغحان یظد.
 -5راهاىصازی اولیً ةشؼ آنَزؽی و درناىی نػهَنیثٌا در ةیهارغحانٌای ؽٍیص رٌيهَن و
ؽاه ولی یظد و ؽٍیص ةٍؾحی جفث.
 -6نؾاورهٌای پظؽکی قاىَىی در ةیهارغحانٌای ؽٍیص رٌيهَن و ؽاه ولی یظد و ؽٍیص ةٍؾحی
جفث.
 -7ویظیث ةیهاران در ةشؼٌای نػهَنیو و  ICUةیهارغحان لقهان ذکیم داىؾگاه غلَم پظؽکی
ؽٍیص ةٍؾحی جا پایان دوره دغحیاری فلَؽیپ ( 1389الی .)1390
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 -8ةػحطی و ویظیث ةیهاران ةً غيَان فلَؽیپ غم ؽياغی ةالیيی و نػهَنیثٌا در ةشؼٌای
داسلی و  ICUةیهارغحان ؽاه ولی یظد (از اردیتٍؾث  1391جاکيَن )1399 -و ةیهارغحان
ؽٍیص ةٍؾحی جفث (از جیط  1393جاکيَن.)1399 -
تشٌیقيا و تقدیريا
 جقصیط و جؾکط ریاغث ةشؼٌای نػهَنیو ةیهارغحان لقهان ذکیم جٍطان حٍث دلػَزی وپیگیطی درنان ةیهاران در اورژاىع و ةشؼ (دوران دغحیاری).
 جقصیط و جؾکط غطپطغث اورژاىع ةیهارغحان ؽٍیص رٌيهَن حٍث حصیث در درنان ةیهاراناورژاىع و ةشؼ داسلی و ةطىانً ریظی و آنَزش اىحطنٌای اغکطیو.
 جقصیط و جؾکط نػاوىث درنان داىؾگاه غلَم پظؽکی ؽٍیص ـصوقی حٍث ٌهکاری در درنانةیهاران.
 جقصیط و جؾکط نصیط گطوه غمؽياغی ةالیيی و نػهَنیثٌای ةیهارغحان لقهان ذکیم جٍطانحٍث دلػَزی و پیگیطی انَر ةیهاران و ؽطکث کَؽا در حلػات آنَزؽی اىحطنٌا و
دغحیاران (دوران دغحیاری فلَؽیپ).
 کػب رجتً ةاال در ىظطغيخیٌای ـَرت گطفحً جَغط دفحط جَغػً آنَزش ( )EDOازاىحطنٌای داىؾکصه پظؽکی غلی ةو اةیعالب (ع) در نیظان رضایث از اغاجیص ةالیيی داىؾکصه.
عالئق و فعالیتيای فٌق برهامى
 نعالػً کحب پظؽکی قاىَىی و نػهَنیثٌا نعالػً قطآن و ؽطکث در حلػات جفػیط و جصةط قطآن و ىٍج التالغً نعالػً کاىالٌا و غایثٌای غیاغی و پیگیطی استار روز11

 -آنَزش حٍث جػلط ةیؾحط ةً رایاىً و زةان اىگلیػی
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