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Academic Degrees 

M.Sc. in Surgical Technology (2017), Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran 

B.Sc. in Surgical Technology (2015), Birjand University of Medical Sciences, South Khorasan, 

Iran  

 

 

Theses 

M.Sc. thesis: Comparative investigation of effects of body prep and povidone-iodine on amount 

and types of skin microorganism in surgical patient after prep in AL Zahra hospital in Isfahan, 

2016. 
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Honors and Awards 

 

 

Teaching Experiences 

Information technology (IT) for B.Sc operation room students (2018; Larestan University of 

Medical Sciences) 

 

 

Cooperation in Projects 

 

 

 

 

 

 

Professional Experiences 

 

 

Workshops 

 

 

 

Books 

 تالیف(  برای تکنولوژیست های اتاق عمل راهنمای گام به گام جراحی الپاراسکوپی( 

 (1397؛ سال نشر جامعه نگر)ناشر:  ، محمدرضا زارعی، نگین الرتی، حمید مللیاسماعیل کاویکرم اعرابی، ا       

 

Conferences 

 

 

محل برگزاري  موضوع  تاريخ نام كنگره رديف

 كشور

 نوع شركت

ارائه سخنراني يا 

 پوستر

موضوع سخنراني يا 

 پوستر

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همایش مراقبت مبتنیی  

بر شواهد در پرستاری و 

 مامایی

 

 27و  26

 1398تیرماه

 

بررسییی رشییر  بییه 

معنویییت و مراقبییت 

معنیییوی در بیییی   

پرسییییییییتارا  و 

 درشجویا  پرستاری

 

 

 

 

 

 

 مشهد-ایرا 

 

 

 

 

 پوستر

 

بررسییی رشییر  بییه 

مراقبییت معنویییت و 

معنیییوی در بیییی   

پرسییییییییتارا  و 

 درشجویا  پرستاری



 

2 

دومی  همایش سیالیاره  

دارشجویی اتیاق عمیل   

 کشور

راه کارهییای کییاهش  1398تیرماه  15

 عفورت زخم جراحی

راه کارهییای کییاهش  پوستر گناباد -ایرا 

 عفورت زخم جراحی

 

3 

دومی  همایش سیالیاره  

دارشجویی اتیاق عمیل   

 کشور

کمییردرد مشییک ی   1398تیرماه  15

شایع در پرسنل اتاق 

عمییلی یییا م الییه  

 مروری

کمییردرد مشییک ی   پوستر گناباد -ایرا 

شایع در پرسنل اتاق 

عمییلی یییا م الییه  

 مروری

 

4 

دومی  همایش سیالیاره  

دارشجویی اتیاق عمیل   

 کشور

م ایسه مح ول هیای   1398تیرماه  15

 اسکراب دست

م ایسه مح ول هیای   پوستر گناباد -ایرا 

 اسکراب دست

 

5 

دومی  همایش سیالیاره  

دارشجویی اتیاق عمیل   

 کشور

 شرکت در همایش شرکت در همایش گناباد -ایرا  شرکت در همایش 1398تیرماه  15

 

6 

دومی  همایش سیالیاره  

دارشجویی اتیاق عمیل   

 کشور

آگییاهی بیمییارا  از   1398تیرماه  15

 رضایت رامه

آگییاهی بیمییارا  از   پوستر گناباد -ایرا 

 رضایت رامه

 

7 

دومی  همایش سیالیاره  

دارشجویی اتیاق عمیل   

 کشور

سندرم تورل کارپال،  1398تیرماه  15

رو  جراحیییییی و 

عوارض آ ی یا م اله 

 مروری

سندرم تورل کارپال،  پوستر گناباد -ایرا 

رو  جراحیییییی و 

عوارض آ ی یا م اله 

 مروری



 

8 

دومی  همایش سیالیاره  

دارشجویی اتیاق عمیل   

 کشور

بررسی جراحی کیسه  1398تیرماه  15

صییفرا، رو  بییاز یییا 

 الپاراسکوپیا

بررسی جراحی کیسه  پوستر گناباد -ایرا 

صییفرا، رو  بییاز یییا 

 الپاراسکوپیا

 

9 
International 

congress of 

updated in 

gastrointestinal 

cancers 

May1-

3,2019 
Certificate of 

attendance 
Gorgan-

Iran 
Certificate 

of 

attendance 

Certificate of 

attendance 

 

10 
International 

congress of 

updated in 

gastrointestinal 

cancers 

May1-

3,2019 
Biomarkers 

expressed by 

cancer stem 

cells in 

colorectal 

cancer 

Gorgan-

Iran 
Poster Biomarkers 

expressed by 

cancer stem 

cells in 

colorectal 

cancer 
11  

چهارمی  کنشرهساالره 

 ارکولوژی گرا 

عوامل مستعد کننده،  97اسفند  10

شیوع و تشخیص 

 سرطا  پستا 

عوامل مستعد کننده،  پوستر ایرا  -گرا  

شیوع و تشخیص 

 سرطا  پستا 

 

12 
3

rd
 

International 

and 8
th

 

National burn 

congress 

Feb.28
th

 –

March 1
st
 

2019 

The 

prevalence of 

burns, 

Complication 

and 

prevention of 

complications 

Shiraz-

Iran 
Poster  The 

prevalence of 

burns, 

Complication 

and 

prevention of 

complications 
دومی  کنشره سالیاره  13

 طبری
اردی  6تا  4

 98بهشت 

تاثیر گیاها  داروئی 

بر تهوع و استفراغ 

 بارداری

دارششاه ع وم 

پزشکی 

 مازردرا 

Poster  



دومی  کنشره سالیاره  14

 طبری
اردی  6تا  4

 98بهشت 

تاثیر گیاها  داروئی 

بر دیابت، یا م اله 

 مروری

دارششاه ع وم 

پزشکی 

 مازردرا 

Poster  

دومی  کنشره سالیاره  15

 طبری
اردی  6تا  4

 98بهشت 

زخم بستر، 

پیششیری و درما ی 

 یا م اله مروری

دارششاه ع وم 

پزشکی 

 مازردرا 

Poster  

16 International 

congress of 

updated in 

gastrointestinal 

cancers 

May1-

3,2019 
Pantiumumab 

conjugated 

antibodies for 

the treatment 

of colorectal 

cancer 

patients 

Gorgan-

Iran 
Poster Pantiumumab 

conjugated 

antibodies for 

the treatmet 

of colorectal 

cancer 

patients 
 

17 
 

اولی  همایش پژوهشی 

سالیاره دارشجویی اتاق 

 عمل کشور

1397آذرماه  1 سوز  ورس یا تروکار  

هاسو ، کدام یا 

برای دسترسی به 

شکم رتایج بهتری 

 دارد؟

 

ایرا -تهرا   

 

 پوستر

سوز  ورس یا تروکار 

کدام یا  هاسو ،

برای دسترسی به 

شکم رتایج بهتری 

 دارد؟
 

18 

 

اولی  همایش پژوهشی 

سالیاره دارشجویی اتاق 

 عمل کشور

1397آذرماه  1 مروری بر ارواع شبیه  

سازهای جراحی 

الپاراسکوپی و ر ش 

آرها در آموز  ای  

 شاخه از جراحی

 

ایرا -تهرا   

 

 پوستر

مروری بر ارواع شبیه 

سازهای جراحی 

الپاراسکوپی و ر ش 

آرها در آموز  ای  

 شاخه از جراحی

 

19 

 

اولی  همایش پژوهشی 

سالیاره دارشجویی اتاق 

 عمل کشور

1397آذرماه  1 کیفیت هوای اتاق  

عمل و عوامل ایجاد 

کننده ی بوی 

رامطبوع در ای  

 محیط

 

ایرا -تهرا   

 

 پوستر

کیفیت هوای اتاق 

عمل و عوامل ایجاد 

کننده ی بوی 

رامطبوع در ای  

 محیط



 

20 

 

اولی  همایش پژوهشی 

سالیاره دارشجویی اتاق 

 عمل کشور

1397آذرماه  1 آلودگی صوتی در  

اتاق عمل، عوارض آ  

بر سالمت کارکنا  و 

بیمارا  و راهکارهایی 

 جهت کنترل آ 

 

ایرا -تهرا   

 

 پوستر

آلودگی صوتی در 

اتاق عمل، عوارض آ  

بر سالمت کارکنا  و 

بیمارا  و راهکارهایی 

 جهت کنترل آ 

 

21 

 

اولی  همایش پژوهشی 

سالیاره دارشجویی اتاق 

 عمل کشور

1397آذرماه  1 تاثیر رایحه درماری با  

عصاره الوردر بر 

میزا  استرس شغ ی 

 پرسنل اتاق عمل

 

ایرا -تهرا   

 

 پوستر

تاثیر رایحه درماری با 

عصاره الوردر بر 

میزا  استرس شغ ی 

اتاق عملپرسنل   

22  

اولی  همایش پژوهشی 

سالیاره دارشجویی اتاق 

 عمل کشور

1397آذرماه  1 بررسی رحوه  

ضدعفوری کرد  

دست ها با رو  های 

سنتی)اسکراب 

جراحی( در م ایسه 

با تکنیا مالش 

دست ها بدو  

 استفاده از آب

 

ایرا -تهرا   

 

 پوستر

بررسی رحوه 

ضدعفوری کرد  

دست ها با رو  های 

سنتی)اسکراب 

جراحی( در م ایسه 

با تکنیا مالش 

دست ها بدو  

 استفاده از آب
 

24 

 

اولی  همایش پژوهشی 

سالیاره دارشجویی اتاق 

 عمل کشور

1397آذرماه  1 پرپ جراحیی بتادی   

درصد یا  10

ک رهشزیدی  

درصد در  2گ وکورات 

درصد؟ 70الکل   

 

ایرا -تهرا   

 

 سخنراری

پرپ جراحیی بتادی  

درصد یا  10

ک رهشزیدی  

درصد در  2گ وکورات 

درصد؟ 70الکل   
 

25 
 

ششمی  کنشره اخالق 

 پزشکی ایرا 

آذرماه  29تا  27

97 

جنبه های عم ی 

رعایت اخالق حرفه 

 ای

 

ایرا -جهرم  

 

 پوستر

جنبه های عم ی 

رعایت اخالق حرفه 

 ای

26  

ششمی  کنشره اخالق 

 پزشکی ایرا 

آذرماه  29تا  27

97 

سطح آگاهی بررسی 

و رعایت ح وق بیمار 

توسط پرستارا  

شاغل در بیمارستا  

های دارشکده ع وم 

 پزشکی الرستا 

 

ایرا -جهرم  

 

 پوستر

بررسی سطح آگاهی 

و رعایت ح وق بیمار 

توسط پرستارا  

شاغل در بیمارستا  

های دارشکده ع وم 

 پزشکی الرستا 



27  

ششمی  کنشره اخالق 

 پزشکی ایرا 

آذرماه  29تا  27

97 

اهمیت محرماره بود  

اطالعات در درما  

 راباروری

 

ایرا -جهرم  

 

 پوستر

اهمیت محرماره بود  

اطالعات در درما  

 راباروری

 

28 

 

اولی  همایش پژوهشی 

سالیاره دارشجویی اتاق 

 عمل کشور

1397آذرماه  1 ریدل استیا در تیم  

جراحی و سایر 

کارکنا  اتاق عملی 

 یا بررسی مروری

 

ایرا -تهرا   

 

 پوستر

ریدل استیا در تیم 

جراحی و سایر 

کارکنا  اتاق عملی 

 یا بررسی مروری

 

29 

 

اولی  همایش پژوهشی 

سالیاره دارشجویی اتاق 

 عمل کشور

1397آذرماه  1   گواهی کمیته ع می 

ایرا -تهرا   

 کمیته ع می کمیته ع می

30  

اولی  همایش پژوهشی 

سالیاره دارشجویی اتاق 

 کشورعمل 

1397آذرماه  1 گواهی شرکت در  

 همایش

 

ایرا -تهرا   

گواهی شرکت در 

 همایش

گواهی شرکت در 

 همایش

31  

اولی  همایش پژوهشی 

سالیاره دارشجویی اتاق 

 عمل کشور

1397آذرماه  1 گواهی رامه داوری  

 مکاتبه ای همایش

 

ایرا -تهرا   

گواهی رامه داوری 

 مکاتبه ای همایش

 گواهی رامه داوری

 مکاتبه ای همایش

 

32 

 

اولی  همایش پژوهشی 

سالیاره دارشجویی اتاق 

 عمل کشور

1397آذرماه  1 گواهی رامه  به عنوا   

 داور حضوری همایش

 

ایرا -تهرا   

گواهی رامه  به 

عنوا  داور 

 حضوری همایش

گواهی رامه  به عنوا  

 داور حضوری همایش



 

33 

 

اولی  همایش پژوهشی 

اتاق سالیاره دارشجویی 

 عمل کشور

1397آذرماه  1 دود جراحی، عوارض  

آ  بر سالمت تیم 

جراحی و راهکارهایی 

 جهت کاهش آ 

 

 ایرا -تهرا 

دود جراحی، 

عوارض آ  بر 

سالمت تیم 

جراحی و 

راهکارهایی جهت 

 کاهش آ 

دود جراحی، عوارض 

آ  بر سالمت تیم 

جراحی و راهکارهایی 

 جهت کاهش آ 

34 The 3
rd

 

international 

personalized 

medicine 

congress of 

iran 

13-15 

february 

2019 

Personalized 

medicine in 

patients with 

colorectal 

cancer 

Tehran-

Iran 
Poster Personalized 

medicine in 

patients with 

colorectal 

cancer 

همایش کشوری بررسی  35

فرصت ها و چالش های 

 رشته اتاق عمل 

92اردیبهشت  19 ایرا -شیراز شرکت در همایش   شرکت در همایش شرکت در همایش 

همایش کشوری آموز   36

و خدمات سالمت فرد، 

 خارواده و جمعیت 

کمیته اجرایی  

 همایش

 -اصفها 

 ایرا 

کمیته اجرایی 

 همایش

کمیته اجرایی 

 همایش
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