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Department of Operating Room, 
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LANGUAGES 

 

Spoken Turkish and Persian (fluent) 
 English (Medium)  

 

 

 

 Personal information 

 

Gander: Male 

First & Last Name: Vahid Rahmani 

Date of Birth: 11, April, 1994 

Country of Origin: Iran 

Present Nationality: Iranian 

Email: Vahid.rahmani.73@gmail.com 

Academic Email: v.rahmani@mrgums.ac.ir 

Tel: +98 41 3727 5551 – 241 

Mobile: +98 914 787 4733 

EDUCATION 

 

2013 - 2017 

Bs of Operating Room, Maragheh University of Medical Sciences 

 

2017 - 2019 

MSc of Operating Room, Iran University of Medical Sciences 

 

 

 

General SKILLS  

 

IT Skills: (Internet, Windows, SPSS data Collection, Manipulation, 

and Analysis) 

 

Microsoft office  

Refrencess Manager, iSpring Suite, InDesign  

Project Management, Team Working  
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 روژه مصوب در حال انجام یا پایان یافته:  پ

 وضعیت تاریخ تصویب نوع همکاری عنوان طرح

 25/12/94 طرح مجری   1393در سال  بررسی میزان رعایت اصول کنترل عفونت در اتاق عمل توسط کادر اسکراب شده  

 وم پزشکی مراغه عل

 اتمام یافته

بررسی همزمان عوامل مرتبط با فشارخون سیستولیك، فشار خون دیاستولیك و کلسترول تام با  

 هاستفاده از مدل پاسخ های آمیخت
 10/08/1395 همکار طرح 

علوم پزشکی  

 کردستان 

 اتمام یافته

  هاییمارستان خود درب  یلیتحص  یاتاق عمل به رشته   یانو ارتباط آن با نگرش دانشجو  یجو اخالق

 یران ا  یوابسته به دانشگاه علوم پزشک  یآموزش

 1398 همکار طرح 

 علوم پزشکی ایران 

 نجام در حال ا

اتاق عمل مراکز    هاییستآن در تکنولوژ   یدهو موانع گزارش   یپزشک   یو علل خطاها  یفراوان  یبررس

پایان نامه کارشناسی  )  1398-1397در سال    یرانا  یوابسته به دانشگاه علوم پزشک  یو درمان  یآموزش

 ( ارشد

 1398 مجری طرح 

 علوم پزشکی ایران 

 اتمام یافته

 

 : پژوهشی -اپ مقاله در مجالت علمی  چ

 نمایه نوان مجلهع وان مقالهعن فردی

1 Hypertension is the primary component of metabolic syndrome 
associated with pathologic features of kidney cancer: methodological 

issues 

World Journal of 
Urology 

ISI 

2 An Examination of Factors Effecting Systolic Blood Pressure, Diastolic 
Blood Pressure, and Total Cholesterol Simultaneously Using Mixed 

Responses Model 

Iranian Red Crescent 
Medical Journal 

ISI 

3 A Survey of Compliance with Hand Scrub Techniques with a Solution 
(povidone iodine 10%) in the Operating rooms of Hospitals of TABRIZ 

University of Medical Sciences in 2015 

ZANKO Journal of 
Medical Sciences 

 

4 Lessons of mortality following COVID-19 epidemic in the United States 
especially in the geriatrics 

Journal of 
Nephropharmacology 

ISI 

5 Investigation of the potential relationship between depression, 
diabetes knowledge and self-care management with the quality of life 

in diabetic patients–an analytical study 

Nutrition & Food 
Science 

ISI 

6 A Systematic review of the relationship between acute tubular necrosis 
and kidney transplantation 

Journal of Renal 
Injury Prevention 

ISI 
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 همکاری در برگذاری همایش/ کارگاه / و ... 

 مسئولیت همایش/ کارگاه / و ...زمان  دانشگاه / دانشکده مجری همایش/ کارگاه / و ...عنوان 

 کمیته اجرایی  1395تیرماه    30تا    28 دانشکده علوم پزشکی مراغه  همایش ملی زئونوز با محوریت تب مالت 

 دبیر کل همایش 1397آذر    1 دانشگاه علوم پزشکی ایران  ق عمل کشوراتاین همایش پژوهشی سالیانه  اول

علوم  وم پزشکی گناباد و دانشگاه  دانشگاه عل دومین همایش پژوهشی سالیانه اتاق عمل کشور 

 پزشکی ایران 
 دبیر علمی همایش 1398تیر    15

 

 ابتالیف/ گردآوری و ترجمه کت 

 و سال چاپ ناشر کتابعنوان 

و    یژهو  یهااتاق عمل، مراقبت   ی،پرستار   یهااتاق عمل جهت حضور در بخش   یدر کارآموز  یادگیری  هاییت اصول فعال

  یلخل  یرنظرز  یلی؛خل  یدمج  ی، رحمان  یدوح  یسندگانسرفصل دروس... ]کتاب[/ نو  ییراتتغ  ینطبق آخر  یکاوریر

 .یزتبر  یپزشک   علومدانشگاه    یهر  هاییماری سل و ب  یقات[ مرکز تحقی] برا   ین؛انصار

 گاه علوم پزشکی تبریز دانش

 ،  ۱۳۹۵.: پژواک البرز یزتبر

پاتواردهان،    یسابنس، سوجاتا ک  یب  یندرا[ راویراستاران ]ویفتال  /یو اندواورولوژ  یاورولوژ   یجامع ابزارها  یراهنما

 .یحنان  یقهصد  ی،عامل  یمجتب  یرنظر[؛ زیگران ...] و دپوریلعباس خل  یگانپول؛ ترجمه   پیین ارو

 ،  ۱۳۹۸.نگر تهران: جامعه 

  یو گردآور   یفتال  /یهوشبر   ی،اتاق عمل، پرستار  یهارشته  یژهو  مختلف   هاییدر جراح   یجراح  ینکات داغ تکنولوژ 

 [. یگران ...]و دیفرانك رحمان

 دانشکده علوم پزشکی مراغه 

 ،  ۱۳۹۹.یلیدکتر خل  یفیتهران: گروه تال

  

 

 تدریس دروسسوابق 

 سال تحصیلی تدریسو محل  تعداد واحد واحد درسی
 1397-1398علوم پزشکی مراغه نیمسال دوم   ی ر واحد نظ   2 یزات اتاق عمل آشنایی با ابزار و تجه

 1397-1398علوم پزشکی مراغه نیمسال دوم   واحد نظری   2 اصطالحات پزشکی 

 1398-1399  اولعلوم پزشکی مراغه نیمسال   واحد نظری   1 تکنولوژی جراحی چشم 

 1398-1399علوم پزشکی مراغه نیمسال دوم   ی ر واحد نظ   2 یزات اتاق عمل آشنایی با ابزار و تجه

 1398-1399علوم پزشکی مراغه نیمسال دوم   واحد نظری   2 اصطالحات پزشکی 

 1399-1400  اولعلوم پزشکی مراغه نیمسال   واحد نظری   1 تکنولوژی جراحی چشم 

 1398-1399  اولعلوم پزشکی مراغه نیمسال   حد وا   6حدود   کارآموزی در عرصه

 1398-1399علوم پزشکی مراغه نیمسال دوم   5/ 33 در عرصه  کارآموزی

 1398-1399علوم پزشکی مراغه نیمسال دوم   واحد   2 تکنولوژی جراحی ارتوپدی 

 1398-1399علوم پزشکی مراغه نیمسال دوم   واحد   2 تکنولوژی جراحی اعصاب 

 1399-1400  اولعلوم پزشکی مراغه نیمسال    1یك اتاق عمل  زی تکنکارآمو

 1399-1400  اولعلوم پزشکی مراغه نیمسال    1یك اتاق عمل  زی تکنکارآمو

 1399-1400  اولعلوم پزشکی مراغه نیمسال    ار کارآموزی اصول و فنون عملکرد فرد سی

 


