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 خذا ًبم ثِ                                                                       

 https://isid.research.ac.ir/Mahdi_Bodaghآدرض صفحِ ؼخصی در ظبهبًِ علن ظٌجی اعضب ّیبت علوی: 

 19/07/1401 آخریي ثِ رٍزرظبًی: 

 

 تحصیلی ٍ آهَزؼی  ظَاثك  

 1389: پرظتبری، داًؽگبُ علَم پسؼکی لرظتبى، کبرؼٌبظی .1

  1393، جٌذی ؼبپَر اَّاز ، داًؽگبُ علَم پسؼکیداخلی جراحیارؼذ: پرظتبری  کبرؼٌبظی .2

ِ آهَزؼی ثر ظطح ًگرغ ٍ اعتوبد ثِ ًفط پرظتبراى در زهیٌِ هذیریت : تبثیر پبیبى ًبهِ    ؽًَتخثرًبه

 حجت ررُ َّؼیبری خَُااظتبد راٌّوب: جٌبة آلبی دکتر  

 : ظَاثك ثبلیٌی

  کبر در ثخػ اٍرشاًط ثیوبرظتبى ؼْذای عؽبیر 97تب  89از ظبل 

  1393تب 1391ظَپرٍایسر ثیوبرظتبى ؼفب از ظبل 

 

 

 

 هْذی ثذاق ًبم ٍ ًبم خبًَادگی: 

 هرثی :هرتجِ علوی

  bodagh.m@lums.ac.ir,  dagh@yahoo.commehdi.bo ایویل:

 1036داخلی  06643342076تلفي: 

 06643326980فکط: 

 داًؽکذُ پرظتبری الیگَدرز آدرض:

https://isid.research.ac.ir/Mahdi_Bodagh
mailto:bodagh.m@lums.ac.ir
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 ظَاثك تذریط

 97تب  1389از ظبل  الیگَدرز هرثی حك التذریط داًؽکذُ پرظتبری .1

 1395تب 1390از ظبل  خرم آثبد ؽکذُ پیراپسؼکیداًهرثی حك التذریط  .2

 1397تب 1395عضَ ّیئت علوی داًؽکذُ پیراپسؼکی خرم آثبد از ظبل  .3

 تب........ 1397عضَ ّئیت علوی داًؽکذُ پرظتبری الیگَدرز از ظبل  .4

 :ظَاثك اجرایی 

  20/6/1397تب  11/6/1395هعئَل ثخػ اٍرشاًط ؼْذای عؽبیر از تبریخ  

 97تب1396داًؽگبُ علَم پسؼکی در کؽَر از ظبل ًوبیٌذُ ثحراى 

 َ1397تب1395 ظبل از پیراپسؼکی داًؽکذُ پصٍّؽی ؼَرای عض 

 َ1397تب1395ظبل از پیراپسؼکی داًؽکذُ آهَزؼی ؼَرای عض 

  تب ......1397عضَ ؼَرای آهَزؼی داًؽکذُ پرظتبری الیگَدرز از ظبل 

 تب......1397ظبل صٍّؽی داًؽکذُ پرظتبری الیگَدرز از عضَ ؼَرای پ 

 تب......1397عضَ ؼَرای اخالق داًؽکذُ پرظتبری الیگَدرز از ظبل 

  15/06/1400تب 01/06/1399هذیر گرٍُ فَریت ّب از ظبل 

 ؼرکت در کبرگبُ:

  1398هتباًبلیس تیرهبُ  .1

زال طرح ّبی تحمیمبتی .2  98 تیرهبُ آؼٌبیی ثب آخریي ًعخِ پرٍَپ

 1398تیرهبُ  اخالق حرفِ ای .3

 1398( هردادهبُ اخالق ظبزهبًی)هعیبرّبی ثیوبرظتبى اخاللی ٍ هْبرتْبی گفتي خجر ثذٍثیٌبر  .4

ر  جعتجَی پیؽرفتِ در ثبًک ّبی اطالعبتی ٍ آؼٌبیی ثب ظبهبًِ ّبی ًَپب .5  1398ؼْرَی

 1398هْر  آهَزغ صالحیت ثبلیٌی هذرظبى پرظتبری .6

ِ در ظبهبًِ  .7  ٍظبهبًِ طجیت WORKSHOPاداه
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 همبالت. ُ

 فبرظی             

1.  

,  یبریحجت ررُ َّؼ رالِ طبّر ,ثذاق یهْذخَُا  ی ثرًبهِ ریتبث یبثیارز .یطبلج يی, اهبىی, ثْوي چراغیبتی, فرخٌذُ حیًَ

ثب خؽًَت درثخػ اٍرشاًط. هجلِ هرالجتْبی ثبلیٌی.  ییبرٍیًفط پرظتبراى در رٍ ثر ظطح اعتوبد ثِ یهذٍى آهَزؼ

1393 :2(1:)1-7. 

2.  

ثر  یهجتٌ یهذٍى آهَزؼ یسیر ثرًبهِ یفبطوِ. ارائِ الگَ یظپًَْذ حبهذ، هبل اظذ ،*يیاه یطبلج ،یثذاق هْذ

ACT- SMAR ٍ21-15( :2) 9 ;1397در ظالهت.  یثب خؽًَت در ثخػ اٍرشاًط. تَظعِ پرظتبر ییبرٍیدر ر 

3.  

رٍز گردى در ، ظپًَْذ حبهذ، ثؽبر فبطوِ. تعییي راثطِ ظجک زًذگی ثب ؼکبیبت آرت*، طبلجی اهیيثذاق هْذی

( 2) 10 ;1398. تَظعِ پرظتبری در ظالهت. 1393پرظتبراى ؼبغل در ثیوبرظتبى ّبی آهَزؼی خرم آثبد در ظبل 

:27-39 

 ًگرغ ظطح ثر آهَزؼی ٍىذه ثرًبهِ تأثیر ارزیبثی ،ًَراهلل طبّری ،فبطوِ جذیذی.، طبلجی اهیيثذاق هْذی .4

/پبییس ٍ  2/دٍرُ دٍازدّن/ؼوبرُ تَظعِ پرظتبری در ظالهت. ًطاٍرشا ثخػ در خؽًَت ثب رٍیبرٍیی در پرظتبراى

     1400زهعتبى 

 

 اًگلیعی  *

1. Amin Talebi*, Rostam Jalali, Reza Hosseinabadi, Mansour Rezaei, Mahdi Bodagh. The Effect Of 

Acupoints Massage On Pain In Patients With Minor Trauma. Quality in Primary Care 2016; 24:219-

221. 
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2. Mahdi Bodagh , Amin Talebi , Bita Falahi . Investigation of the Effect of ACT-SMART on Nurses’ 

Perceived Level of Violence Management in Emergency Section. Preventive Care in Nursing & 

Midwifery Journal Zanjan University of Medical Science. Volume 9, Issue 4 (1-2020)   

 

3. Jafar Malmir1 , Amin Talebi2* , Mahdi Bodagh2 , Fatemeh Malasadi1. Diaphragmatc Rupture 

With Lef Colon and Spleen Herniaton and Small Intestne Injury Afer Blunt Trauma. Case Reports in 

Clinical Practice. Volume 6, Issue 3, Pages82-85(2021/10/6)   

همبالتخالصِ چبح ارائِ ٍ . ٍ  

. ثب خؽًَت در ثخػ اٍررشاًط یثر ظطح ًگرغ پرظتبراى در رٍیبرٍی یهذٍى آهَزؼ یتبثیر ثرًبهِ  یارزیبث .1

حبتوی  فیرٍزُ، قهْذی ثذا ،یاهیي طبلج(. پَظتر ثرتر کٌگرُ) 1394دّویي کٌگرُ طت اٍرشاًط ایراى در ظبل 

 .راد

 یاٍرشاًط ثیوبرظتبًْب یبراى درکٌترل درد ثیوبراى هراجعِ کٌٌذُ ثِ ثخػ ّبداًػ ٍ عولکرد پرظت یارزیبث .2

ثریب ی، فیرٍزُ حبتو. 1394. دّویي کٌگرُ طت اٍرشاًط ایراى در ظبل 1393هٌتخت ؼْر خرم آثبد درظبل 

  ..ثذاق یهْذ، یاهیي طبلجی، هبظَر

.  92خرم آثبد در ظبل  یثیوبرظتبًْب اٍرشاًط یخؽًَت علیِ پرظتبراى ؼبغل در ثخػ ّب یفراٍاً یثررظ  .3

ًَراهلل  ،حجت ررُ َّؼیبری خَاُ ،ظحر ٍلی زادُ ،هْذی ثذاق  .1394چْبرهیي کٌگرُ اخالق پسؼکی در ظبل

 .اهیي طبلجی، طبّری

 

 حَادث در ظالهت الوللی ثیي کٌگرُ ّؽتویي.1396 درظبل ّب فَریت ٍ ثالیب در اطالعبت فٌبٍری ًمػ ثر هرٍری. 4

 دّمبًی هرین - ثذاق هْذی - ٍلیسادُ ظحر.  کرهبًؽبُ,بثالی ٍ

 

کتبةچبح ارائِ ٍ . ر  

ُ کتبة ؼٌبظی هلی :4229697  1. خؽًَت ٍ حرفِ پرظتبری/ًَیعٌذگبى هْذی ثذاق، اهیي طبلجی، خرم آثبد: للن اعظن، 1395ؼوبر

ز فرزان ،کیاوًوص اربابیان یراوًود ،آرش کریمی ،سپیدٌ يهابی ،بهريبسیاييش  /ًَیعٌذگبىثیَْؼی در جذٍل .2

،ابًالفضل عباس زادٌ،ویما محمدی افراکتی ،ضهىام صدیقی معريف ،محمد مسعًد سريری ،مهدی بداقتْراى 

ذف ،تیرهبُ   . 1399:اًتؽبراتّ 

 طرح تحمیمبتیز.

http://zums.ac.ir/nmcjournal/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Bodagh
http://zums.ac.ir/nmcjournal/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Talebi
http://zums.ac.ir/nmcjournal/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Falahi
http://zums.ac.ir/nmcjournal/article-1-653-en.pdf
http://zums.ac.ir/nmcjournal/article-1-653-en.pdf
https://crcp.tums.ac.ir/index.php/crcp/article/view/367
https://crcp.tums.ac.ir/index.php/crcp/article/view/367
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 (93381طرح کذ)ّوکبر عٌَاى ثِ ؼبغل پرظتبراى در ؼغلی فرظَدگی هیساى ثررظی تحمیمبتی طرح در ؼرکت-1

 عٌَاى ثِ پرظتبری داًؽکذُ داًؽجَیبى ثیي در تحصیلی ٍپیؽرفت ّیجبًی َّغ ارتجبط ثررظی تحمیمبتی طرح در ؼرکت-2

 (93380 طرح کذ)ّوکبر

 1400ثیوبرظتبى ّبی آهَزؼی خرم آثبد در هَرد اتبًبزی در ظبلپرظتبری طرح ثررظی ًگرغ پرظٌل  هجری -3

ّبی هٌتخت درثخػ اٍرشاًط ثیوبرظتبىخؽًَت هحل کبر ی ًعجت ثِ ثررظی ًگرغ داًؽجَیبى پرظتبرطرح  هجری -4

 1400اظتبى لرظتبى درظبل 

ثِ  ثیوبرظتبًی پیػ ظطح در ترٍهبیی ثیوبراى در درد هذیریت ثِ ًعجت پسؼکی ّبی فَریت ّبی تکٌعیي تجرثیبت تجییي -5

 1400در ظبل  ّوکبرعٌَاى 

خَد ؼیفتی در پیؽجیٌی اختالل اظترض پط از ظبًحِ پرظتبراى ثخػ ؼرکت در طرح ثررظی ًمػ خَدهرالجتی هعٌَی ٍ -6

 1401در ظبل   ّوکبرهرالجت ّبی ٍیصُ در ثیوبرظتبى ّبی آهَزؼی داًؽگبُ علَم پسؼکی لرظتبى ثِ عٌَاى 


