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  :نھاآمدارج اخذ شده و تاریخ 

 )1391( سم شناسی بالینیاستادیار گروه - 1

  )1387( دانشگاه علوم پزشكي تھراناز  بورد دكتري تخصصي پزشكي قانوني و مسمومیتھا - 2

  )1380(اصفھان دانشگاه علوم پزشكي از  دكتري حرفھ اي پزشكي عمومي- 3

  )1373( اھواز – دیپلم علوم تجربي- 4
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  :رتبھ ھاي اخذ شده

  )1387(رتبھ سوم بورد تخصصي پزشكي قانوني و مسمومیتھا-1

  )1384(زمون استخدامي كشوري آ 237رتبھ-2

 )1373(در رشتھ علوم تجربي كنكور سراسري 390رتبھ -3

 

  

  :عناوین پایان نامھ

نتروپومتریك استخوان كشكك بین دو جنس در آبررسي مقایسھ اي شاخصھاي :دوره دكتري تخصصي-1

  85-86در سال ھاي  ،سالھ ارسالي بھ سالن تشریح سازمان پزشكي قانوني كشور 20-64اجساد 

گرش و عملكرد پرسنل مراكز بھداشتي درماني شھر اصفھان در گاھي نآبررسي :دوره دكتري عمومي-2

  79-80در سالھاي ،مورد روشھاي پیشگیري از بارداري 

  

  :موزشيآفعالیتھاي درماني و 

 در دانشکده پزشکی مسئولیت تدریس درس پزشكي قانوني و مسمومیت ھا جھت دانشجویان پزشكي-1

  )نتاكنو 1389از سال(دانشگاه علوم پزشكي اصفھان 

درمان بیماران مسموم در اورژانس و بخش مسمومین بیمارستان نور و حضرت علي اصغر دانشگاه -2

  )تاكنون 1387از دي ماه  (علوم پزشكي اصفھان

كارورزان پزشكي و  و موزش بالیني مسمومیتھا در اورژانس و بخش مسمومین جھت كاراموزانآ-3

  )تاكنون 1387اهاز دي م (بیھوشيطب اورژانس،داخلی و دستیاران 
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 ارائھ مشاوره ھاي پزشكي قانوني و مسمومیت ھا و سایر مسئولیت ھا بعنوان متخصص پزشكي قانوني-4

ازبھمن ماه  (دانشگاه علوم پزشكي اصفھان و خورشید كاشاني... یت اآ ھای بیمارستان و مسمومیت ھا در 

       )تا كنون 1387

طب كارورزان پزشكي و دستیاران اموزان و كارجھت  ی بالینیتدریس تئوري مسمومیتھا-5

   )تاكنون 1387از بھمن ماه( بیھوشي اورژانس،داخلی و 

  )1392-  1387از ترم دوم سال (پزشكي قانوني و مسمومیتھا جھت دانشجویان مامایي تدریس  -6

شاني كا... یت اآموزشي درماني آموزشي پزشكي قانوني و مسمومیت ھا در مركز آ برگزاری کالسھای -7

  اصفھان

 ، اقدامات عمومي در برخورد با بیمار مسموم عناوینبا  EDC و موزيآباز ھای تدریس دربرنامھ-8

و  جھت پزشکان عمومی ...قصور پزشكي و ،مسمومیت با الکلھای سمی  ، مسمومیت با جونده کش ھا

  )1386از ( روه ھای مختلفگمتخصصین از 

با عناوین قصور  پزشكي سایرحرف وابستھاران  و ھمچنین موزی پرستآتدریس در برنامھ ھای باز -9

  )1388از ( درمرکز آموزش پرستاری ...حقوق بیماران و،پرستاری

تدریس در برنامھ ھای باز آموزی پرستاران و کارشناسان ارشد پرستاری برگزار شده توسط معاونت -10

 )1388از ( ...و  قصور پرستاری ، درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفھان با عناوین مسمومیت در اطفال

  )1390الی  1388از ترم دوم(جھت دانشجویان ھوشبری  و حرفھ اي اخالق پزشکیدرس  تدریس -11

 )1388از ( اصفھاناستان ھمکاری با معاونت آموزشی ھالل احمر -12

دانشگاه  کارشناسی ارشد مامایی قانونیدرس پزشكي قانوني و مسمومیت ھا جھت دانشجویان  تدریس - 13

 )تاكنون 1389از سال(علوم پزشكي اصفھان 

دانشگاه علوم پزشكي  آناتومی PHD ندرس پزشكي قانوني و مسمومیت ھا جھت دانشجویا تدریس - 14

  )تاكنون 1389از سال(اصفھان 
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 :و مشارکت درمراکز تخصصی عضویت ھا

  )1391از شھریور( سم شناسی بالینیوه گراستادیار -1

 خورشیدبخش مسمومین بیمارستان  )گروه پزشکی قانونی و مسمومیت ھا(ھا مومیت متخصص مس-2

  )1391شھریورلغایت  1387از(

  )1387از( كاشاني... یت اآعضو كمیتھ مرگ و میر بیمارستان -3

  )1384از(عضو انجمن پزشكان قانوني ایران -4

  )1385از( ایران سم شناسیعضو انجمن -5

  )1391- 1388(پیوند اعضا از بیماران مرگ مغزی  كارشناس و ھماھنگ کننده -6

  )1391از(خورشید  عضو كمیتھ مرگ و میر بیمارستان -7

  )1393از(خورشید  بیمارستاناخالق پزشکی  عضو كمیتھ -8

   )1396- 1392(مسئول فنی بیمارستان خورشید  -9

  )1393از(عضو کمیتھ خطا و خطر معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفھان -10

  )1388از (اصفھان  - کارشناس اداره کمیسیون ھای سازمان پزشکی قانونی کشور - 11

  )1388از (کارشناسی پرونده ھای مطروحھ در سازمان نظام پزشکی اصفھان  - 12

  )98-1392از (سم شناسی بالینی بصورت متناوب وه معاونت آموزشی و پژوھشی گر - 13

  )1398از (بالینی  سم شناسیوه مسؤل امور ھیات علمی گر - 14

  

  

  :ھاكتاب 
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كتاب مرجع دوره () آسیب شناسی قانونی(forensic pathology (di maio)ترجمھ گروھي كتاب -1

 سال 1چاپ  - مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانونی کشور- )رشتھ پزشکی قانونی دكتري تخصصي 

1388   

) Forensic Pathology of Trauma( Michael J. Shkrum(  و ویرایش کتاب گروھي ترجمھ-2

. شکروم ؛ دیوید ای. میشل جی -  شناس مشکالت شایع آسیب: شناسی پزشکی قانونی در تروما آسیب

 9  - 1393سال  1چاپ  -مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانونی کشور -فریده خدابنده :رمسای ؛ مترجم

6-93610-600-978  

بررسی  ):کاربرد بیمارستانی(قانونی بالینی  ھای رشتھ تخصصی پزشکی مجموعھ پروتکل کتاب -3

زاده ؛ شکوه پوربابایی ؛ غالمعلی  بابک مصطفی ...سیستماتیک خطاھای پزشکی، مدیریت بخش مسمومین، 

  978-600-293-126- 9 - 1394سال  1چاپ  -رسانھ تخصصی  -دوروشی 

مھدی مصری ؛ ذکریا :  مینھای شایع مصرفی در بخش مسمو دوت نکات علمی و کاربردی آنتیکتاب  -4

 978-600-293-092- 7  - 1394سال  1چاپ  - رسانھ تخصصی  -ذکریایی ؛ غالمعلی دوروشی 

، فاطمھ الحانی با ھمکاری مھدی مصری، سید مھدی مرتضوی: درسنامھ جامع اخالق پرستاریکتاب  - 5

    ٠-٨٠-٨١۶۴-٩۶۴-٩٧٨ -١٣٩۵ سال 1دکتر غالمعلی دوروشی نشر تاویل، چاپ

 

  

  

 

  

  :مقاالت

 تعیین جنس با استفاده از استخوان كشكك در اجساد افراد ایراني-1

 مژگان كاربخش داوري علي نقش ، ،غالمعلي دوروشيمیترا اخالقي ،

  1388خرداد،  3، شماره 67 مجلھ دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تھران، دوره  
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Sex determination using patella metrical measurements: Iranian cadavers. 

Akhlaghi M. Dorooshy G. Naghsh A. Karbakhsh Davari M. Journal of faculty 

of medicine, Tehran University of Medical Sciences 67 (3) 1388  

  

 ۶۴ارزش تعیین جنسیت با استفاده از اندازه گیری ھای متریک روی استخوان کشکک اجساد باالی -2

  ایرانی ارسالی بھ تاالر تشریح سازمان پزشکی قانونی کشور واقع در تھران سالھ

  ، دکتر جابر قره داغیدکتر غالمعلی دوروشیدکتر میترا اخالقی، دکتر علی نقش، 

  ١٣٨٨ -١، ١، شماره ١۵مجلھ علمی سازمان پزشکی قانونی کشور ایران، دوره 

3-   

Pneumatosis intestinalis: Autopsy finding. Behnoush, B, Bazmi, S, 

Mohammadi, F, Bazmi, E, Dorvashi, G.A. Acta Medica Iranica 47 (5), 415-

417, 2009  

  

4-   

Identification of sex in Iranian population using patella dimensions. Mitra 

Akhlaghi, Ardeshir Sheikhazadi, Ali Naghsh, Gholamali Dorvashi. Journal of 

Forensic and Legal Medicine 17 (2010) 150–155 

  

5-   

Risk factors for endotracheal intubation and mechanical ventilation in 

patients with opioids intoxication. Parisa Mirmoghtadaee, Nastaran Eizadi-

Mood, Ali Mohammad Sabzghabaee, Ahmad Yaraghi, Fatemeh 

Hosseinzadeh, Gholamali Dorvashi, Seyed Mohammad,  Mahdy Mirhosseini. 

Pak J Med Sci 28 (2), 279-282, 2012 

6-  

Catfish stings: A report of two cases . Gholamali Dorooshi. Journal of research 

in medical sciences: the official journal of Isfahan University of Medical 

Sciences 17 (6), 587, 2012/6 

7-  
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Ginseng in the treatment of fatigue in multiple sclerosis: a randomized, 

placebo-controlled, double-blind pilot study . M Etemadifar, F Sayahi, SH 

Abtahi, H Shemshaki, GA Dorooshi. International Journal of Neuroscience 

123 (7), 480-486, 2013 

بررسي و ارزیابي وضعیت بیماران مسموم اعزام شده از سایر مراكز درماني و اقدامات درماني انجام -8

 شده قبل و حین اعزام در اورژانس مسمومین بیمارستان نور اصفھان

دكتر محمدعلي  -ريدكتر كامران منتظ -دكتر فرزاد قشالقي - دكتر نسترن ایزدي مود  - دكتر احمد یراقي

 دكتر غالمعلي دوروشي - دكتر مھدي مصري  - دكتر غالمرضا معصومي - معمارزاده

  93و بھار  92زمستان ،  1و4شماره 19دوره ، /مجلھ علمي پزشكي قانوني 

EVALUATION OF THE THERAPEUTIC INTERVENTIONS 
PERFORMED IN PATIENTS BEFORE AND DURING REFERRAL TO 
POISONING EMERGENCY DEPARTMENT IN ISFAHAN PROVINCE. 
Ahmad Yaraghi- Nastaran Eizadi Mood- Farzad Gheshlaghi- Kamran 
Montazeri-Mohammad Ali Meamarzadeh- Gholamreza massoumi- mehdi 
mesri - Gholamali Dorvashi. SCIENTIFIC JOURNAL OF FORENSIC 
MEDICINE 19 (1469), 343-349, 2014 

  دار و شاغل اقدام کننده بھ خودکشی ھای خانھ مقایسھ برخی عوامل مرتبط با خودکشی درمیان خانم-9

دکتر  -دکتر غالمرضا معصومي - دکتر شھال آکوچکیان - دکتر نسترن ایزدي مود -دکتر احمد یراقي 

, )2( 20ایران مجلھ پزشکی قانونی  -دکتر غالمعلي دوروشي -دکتر حسین احمدلو - محبوبھ نادراالصلي 

47-54 - 2014  

Comparison of Factors Associated with Suicide Among Employed Women 

and Housewives . N Eizadi Mood, G Masoomi, M Naderalasli, H Ahmadloo,   

G Dorvashi . IJFM 20 (2), 47-54, 2014 

10-  

The study of sexual satisfaction in Iranian women applying for divorce. F 

Gheshlaghi, G Dorvashi, F Aran, F Shafiei, GM Najafabadi . International 

journal of fertility & sterility 8 (3), 281, 2014 

ارشی بھ دنبال تجویز منیزیوم ھیدروکسید، الکتولوز و پلی اتیلن گوبررسی مقایسھ ای تسھیل دفع  -11

  ان مسمومگلیکول در بیمار

  ، دکتر مھدی مصری، دکتر سید کاظم طاھری، دکتر سعید حبیب الھیدکتر غالمعلی دوروشی

  ١٣٩۴، اسفند ماه ٢، ھفتھ ٣۶۶، شماره  ٣٣مجلھ دانشکده پزشکی اصفھان ، سال 
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Comparative study of gastrointestinal disposal facility following 

administration of magnesium hydroxide, lactulose and polyethylene glycol in 

poisoned patients . G Dorooshi, M Mesri, S Taheri, S Habibollahi. Journal of 

Isfahan Medical School 33 (366), 2360-2367, 2016 

 حقوق کیفري بررسي مصادیق فقدان قوه تشخیص و اراده از دیدگاه پزشکي قانوني و-12

  ، دكتر مھدي مصري، دكتر سید كاظم طاھري، ساره نوروزير غالمعلي دوروشيدكت

 95تابستان    ،2شماره  ،22دوره / مجلھ پزشكي قانوني ایران 

Investigating the cases of Lack of Judgment & Volition (Medicolegal and 

Criminal Law Aspects). GA Dorvashi, M Mesri, SK Taheri, S Noruzi . IJFM 

22 (2), 121-128, 2016 

13-  

Accelerated rigor mortis: A case letter . M Mesri, MJ Behzadnia, G Dorooshi . 

Journal of research in medical sciences: the official journal of 

Isfahan university of Medical Sciences,  J Res Med Sci 2017; 22:126. 

14-  

Unstable angina: A rare presentation of minoxidil intoxication: A case 

report and literature review. Gheshlaghi F, Zoofaghari S, Dorooshi G. 

J Res Pharm Pract 2018;7:210-2. 

15-  

Respiratory Apnea in Patients with Acute Poisoning by Tramadol (Two Years 

Study) . SK Taheri, G Dorooshi, S Afzali . Iranian Journal of Toxicology 12 (2), 

33-35, 2018 

16-  

A New Treatment Approach for Acute Paraquat Poisoning.  G Dorooshi, S 

Zolfaghari, N Eizadi-Mood, F Gheshlaghi. Journal of research in pharmacy 

practice 7 (2), 115-116, 2018 

17-  

A newly proposed management protocol for acute aluminum phosphide 

poisoning. Dorooshi G, Zoofaghari S, Mood NE, Gheshlaghi F.  J Res Pharm 

Pract 2018; 7:168-9. 2018 
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18 –  

Allergic Reaction to Intravenous Atropine in a Patient with Organophosphate 

Poisoning. Samsamshariat S, Honarjoo N, Gheshlaghi F, Dorvashy G, Eizadi-

Mood N. J Res Pharm Pract 2019;8:33-4. 

19 -  

Dorooshi Gh, Samsam Shariat Sh, Shirvani M, Zoofaghari Sh. Invesigating 
Suicide Rate and Poisoning Severity and Their Relationship With Birth 
Month. International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine. 
2019; 9(4):233- 242. 
 

  

 :ھا کنگرهشرکت در 

 identification of sex in Iranian population using patellaارائھ مقالھ با عنوان -1

dimensions  1388خرداد(بھ شكل سخنراني در اولین كنگره بین المللي پزشكي قانوني ایران(  

 A study on traumatized patients from domestic violenceارائھ مقالھ با عنوان-2

referred to sina hospital emergency during  در اولین كنگره بین المللي پزشكي قانوني ایران

 ).1388خرداد(بھ شكل سخنراني 

ره گ�در کن ھس�تھ اي و بیولوژی�ك رادیولوژی�ك ، ،وادث ش�یمیایيتری�اژ در ح� س�خنرانی ب�ا عن�وان ارائھ -3

 )1389مھر ) (عج(اعظم ه علوم پزشکی بقیھ هللا نشگاتریاژ مبانی،چالش ھا و رویکرد ھا دا

 

  در دومین كنگره بین المللي پزشكي قانوني ایران بھ شكل سخنراني اخالق در تریاژارائھ مقالھ با عنوان  -4

  ).1389اسفند( 

بررسي نگرش پرستاران و پرسنل بھداشتي درماني بیمارستان آیتا� كاشاني رائھ مقالھ با عنوان ا -5

در دومین كنگره بین المللي پزشكي قانوني ایران بھ شكل  1389اصفھان در ارتباط با اتانازي در سال 

  ).1389اسفند( سخنراني

در دومین كنگره  ھستھ اي و بیولوژیك ,ژیكرادیولو, شیمیایيتریاژ در حوادث ارائھ مقالھ با عنوان  -6

 ).1389اسفند(سخنراني بین المللي پزشكي قانوني ایران بھ شكل 
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در دومین كنگره  مراقبت و حفظ اعضا در بیماران مرگ مغزي كاندید اھدائ عضوارائھ مقالھ با عنوان  -7

  ).1389اسفند( پوستربین المللي پزشكي قانوني ایران بھ شكل 

مقایسھ برخي عوامل مرتبط با خودكشي در میان خانم ھاي خانھ دار و شاغل مقالھ با عنوان ارائھ  -8

در دومین كنگره بین المللي پزشكي قانوني  اقدام كننده بھ خودكشي از نوع خودكشي عمدي در اصفھان

  ).1389اسفند( ایران بھ شكل پوستر

ده قبل و حین اعزام در بیماران مسموم اعزام بررسی اقدامات درمانی انجام شارائھ مقالھ با عنوان  -9

در دومین كنگره بین المللي پزشكي قانوني ایران بھ شكل پوستر  شده بھ مرکز ریفرال استان اصفھان

  . )1389اسفند(

در كنگره قرآن  فلسفھ اخالق پزشكي در اسالم و مقایسھ آن با سایر مكاتبارائھ مقالھ با عنوان  -10

 )1390اردیبھشت () عج( گاه علوم پزشكي بقیھ هللاپژوھي و طب در دانش

بھ شکل سخنرانی وریاست پانل  مسمومیت ھای دریاییو  گیغرق شددو مقالھ با عناوین  ارائھ -11

طب دریایی، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی  کنگرهپزشکی قانونی و مسمومیت ھا در اولین 

 )1390اسفند(

اخالق پزشکی  کنگره نخستیندر بھ شکل پوستر بحران ھنگاماخالق در تریاژ عنوان مقالھ با  ارائھ -12

 )1390اسفند( علوم پزشکی اصفھان نشگاهدر دا

بین المللی پزشکی قانونی  کنگرهدر سومین  اخالق پزشکی و اتانازی مقالھ و سخنرانی با عنوان ارائھ -13

 )1391اردیبھشت( ایران

 بین المللی پزشکی قانونی ایران کنگرهدر سومین  اخالق در تریاژبا عنوان  مقالھ و سخنرانی ارائھ -14

  ) 1391اردیبھشت(

المللی  کنگره بیندر سومین  اخالق و حقوق گاهمغزی از دید گپیوند از مرپوستر با عنوان  ارائھ -15

 )1391اردیبھشت(ایران پزشکی قانونی 

در Guideline for naloxone therapy in opioid poisoning پوستر با عنوان ارائھ -16

  )1397شھریور ( دوازدھمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد

 Sudden death following suicide with Colchicine and پوستر با عنوان ارائھ -17

Chloroquine: A Case Report and Literature Review 
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  )1398آبان ( سم شناسی ایران کنگره  پانزدھمیندر 

  

 

  :انجام شده پژوھشی  طرح ھای

انجام طرح پژوھشي با عنوان بررسي شاخص ھاي آنتروپومتریك استخوان كشكك بین دو جنس در  -1

  )1387(سال در دانشگاه علوم پزشكي تھران  20اجساد باالي

بررسی میزان رضایت جنسی در متقاضیان طالق زن ارجاع شده بھ مرکز پزشکی قانونی اصفھان و  -2

  )لایر ۴٧/٧٧٠/٠٠٠ از سازمان پزشکی قانونی  رفتھ شدهگاعتبار  ٩١/٩/٢٩( روه شاھد گقایسھ با م

بررسی موارد آسیبھای جسمانی ناشی از آزار فیزیکی والدین توسط انجام طرح پژوھشي با عنوان  -3

 ٩٣/١٢/٢٨(  1393سال  دومبھ اداره کل پزشکی قانونی اصفھان در شش ماھھ  مراجعھ کنندهفرزندان 

  )لایر ١٠/٠٠٠/٠٠٠ از سازمان پزشکی قانونی رفتھ شدهگاعتبار 

متخصصین زنان و زایمان و ماماھاي محترم شھر  یبررسي میزان آگاھانجام طرح پژوھشي با عنوان  - 4

( 1393اصفھان از اھمیت تست ھاي غربالگري و ژنتیك و سونوگرافي جنین قبل از ولوج روح در جنین

  )لایر ١٠/٠٠٠/٠٠٠ از سازمان پزشکی قانونیرفتھ شده گاعتبار  ٩٣/١٢/٢٨

و پیش بینی  ٩۴تا  ٩٠ھای غیر طبیعی در استان اصفھان از سال  گبررسی اپیدمیولوژی قانونی مر - 5

  )لایر ۵۴/٣٧۶/۵٣٠ از سازمان پزشکی قانونی رفتھ شدهگاعتبار  ٩۴/٩/٢٩( روند آن 

یسیون پزشکی قانونی اصفھان در خصوص عوارض بررسی مقایسھ ای پرونده ھای ارجاعی بھ کم - 6

رفتھ گاعتبار  ٩۶/٢/۴(  ٩۵تا پایان  ٩٢جنین و مادری در زایمان طبیعی و سزارین انجام شده از سال 

  )لایر ۵٠/٠٠٠/٠٠٠ از سازمان پزشکی قانونیشده 

سال ارجاعی بھ پزشکی قانونی اصفھان طی  گبررسی مقایسھ ای شیوه ھای خودکشی منجر بھ مر - 7

  )لایر ۶٨/٠٠٠/٠٠٠ از سازمان پزشکی قانونیرفتھ شده گاعتبار  ٩۶/١٢/٢٨(  ٩۶ – ٩۵ھای
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  :در دست اجرا پژوھشی  طرح ھای

بررسی و مقایسھ اثر سوکرالفیت در درمان مسمومیت خوراکی پاراکوات نسبت بھ عدم تجویز آن در  - 1

  )۵٠٢٢٧:یریگد رھک( ١۴٠٠الی مھر  ٩٨بخش مسمومین بیمارستان خورشید ازمھر 

و ارتباط آن با )  IMSA(بررسی علل خودکشی با اسنفاده از پرسشنامھ انگیزه ھای اقدام بھ خودکشی  - 2

فاکتورھای دموگرافیک ،  عالیم بالینی و پاراکلینیک بدو ورود در بیماران بستری بدلیل مسمومیت عمدی 

  )۵١۴٠٢:یریگکد رھ(  ١/٨/٩٩لغایت ١/٢/٩٩در بخش مسمومین بیمارستان خورشید اصفھان از تاریخ 

و سرم یک سوم دو سوم  )D/S(بررسی مقایسھ ای دو نوع مایع درمانی با سرم دکستروز سالین  - 3

در بیماران دچار مسمومیت حاد با مواد مخدر بستری در بخش مسمومین بیمارستان خورشید ) ٣/١،٣/٢(

 )۵١۴٠۴:یریگکد رھ( ١٣٩٩ اصفھان از نظر عاقبت درمانی و طول مدت بستری در سال

  

 

  

  :پایان نامھ ھای انجام شده یا در دست اجرا

بررسی مقایسھ ای تسھیل دفع گوارشی بدنبال تجویز سوربیتول، منیزیوم ھیدروکسید، الکتولوز،پلی  -1

کد (  1393-1392اتیلن گلیکول دربیماران مسموم مراجعھ کننده بھ اورژانس بیمارستان نور در سال 

  )١۶۵٣:یریگرھ

بھ صورت تک دوز و ) بلوکر h1 + بالکرh2 + کورتیکواسترویید(مقایسھ اثر داروھای ضد التھاب  -2

در بخش مسمومین  97تا  92چند دوز در بھبود عالئم موضعی و سیستمیک در بیماران مارگزیده از سال 

  )١۶١۴٩:یریگکد رھ( بیمارستان خورشید

تا  92 بیماران مسموم با سرب از سالدرمان ن و سوکسیمر در بررسی مقایسھ ای اثر داروی پنیسیالمی -3

  )١۶١٨٢:یریگکد رھ( در بخش مسمومین بیمارستان خورشید  97

بررسی شیوع تغییرات الکتروکاردیوگرام در افراد مسموم با الکل اتیلیک مراجعھ کننده بھ اورژانس  -4

  )١۶١٨٣:یریگکد رھ( 1397ند مسمومین بیمارستان خورشید اصفھان از مرداد ماه لغایت اسف

بررسی فاکتورھای دموگرافیک و عوامل مرتبط با مسمومیت در بیماران فوت شده ناشی از مسمومیت  -5

  )۴٨٨٢٠:یریگکد رھ( 1397لغایت  1393در بخش مسمومین بیمارستان خورشید اصفھان از سال 
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ار مسمومیت با ترامادول با و بدون بررسی مقایسھ ای عالئم کلینیکی و عاقبت درمانی در بیماران دچ -6

کد ( در بیمارستان خورشید اصفھان 1398تا فروردین  1397سابقھ مصرف از فروردین 

  )۴٩٨١٧:یریگرھ

و عالئم بالینی مسمومیت در بیماران مصرف کننده  (BLL) ) بررسی ارتباط میان سطح خونی سرب -7

  )۵٠٠۵۶:یریگکد رھ( تریاک) خوراکی(دھانی 

عوامل دموگرافیک و ریسک فاکتورھای مرتبط با سوء مصرف مواد مخدر و محرک بررسی  -8

  )۵٠٠۵٨:یریگکد رھ( 1398لغایت دی  1397درمراجعین بھ بخش مسمومین بیمارستان خورشید از دی 

بیوتیکی مورد استفاده در بخش مسمومین مجتمع آموزشی مقایسۀ اثربخشی رژیم آنتیکارآزمایی بالینِی  -9

پیشنھادی مبتنی بر بیوتیکی درمان پنومونی آسپیراسیون با رژیم آنتیبرای رمانی خورشید پژوھشی د

استاد راھنمای ( اپیوئیدھا (overdose)مصرفی در بیماران دچار بیشتوسط داروسازان بالینی  شواھد

  )دوم

یماران دچار بررسی توزیع فراوانی ، یافتھ ھای موضعی، اقدامات درمانی انجام شده و سرانجام ب -10

در بخش مسمومین بیمارستان  1398تا فروردین سال  1392گزش خشک مار افعی از فروردین سال 

  )۵٠۵١٠:یریگکد رھ( خورشید

بررسی اپیدمیولوژیک بیماران مسموم بستری بر اساس نوع  دارو و مشخصات دمو�رافیک در  -١١

کد (  ٩٨تا  ٩۵مجدد بین سال ھای بخش مسمومین بیمارستان خورشید شھر اصفھان بھ علت خودکشی 

  )۵٠٨۴۶:یریگرھ

اپیوییدی در طی بستری در بخش  بررسی سیر عالیم حیاتی در بیماران مسموم با مواد مخدر -١٢

  )۵١٣٠٨:یریگکد رھ(  ٩٩مسمومین بیمارستان خورشید از فروردین تا اسفند 

قلبی عروقی در بیماران مسموم  تعیین دوز موثر بنزودیازپین ھای خوراکی در جلوگیری از سمیت -١٣

تا  92با داروھای ضد افسردگی سھ حلقھ ای بستری در بخش مسمومین بیمارستان خورشید بین سال ھای 

  )۵١۴٠۶:یریگکد رھ( 98

مسموم با سم پاراکوات تحت درمان با دستورالعمل درمانی جدید ارزیابی پیامدھای درمانی بیماران  -١۴

  )۵١۴۵٨:یریگکد رھ( 1398تا  1396خورشید اصفھان در سال ھای  در بخش مسمومین بیمارستان
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تحت درمان با دستورالعمل درمانی جدید در  قرص برنجمسموم با ارزیابی پیامدھای درمانی بیماران  -١۵

  )استاد راھنمای دوم( 1398تا  1396بخش مسمومین بیمارستان خورشید اصفھان در سال ھای 

و ارتباط آن با   SAD PERSONSت مسمومیت با استفاده ازمعیار بررسی خطر خودکشی  و شد -١۶

بھ پایان رسیده ( 1397ماه تولد در بیماران بستری در بخش مسمومین بیمارستان خورشید اصفھان در سال 

  )١۵٠١٠١٠١٩۶٢٠۴۵: کد پایان نامھ اه آزادگبا اینترن دانش

  

  

 


