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C.V  دكترميترا ياري

عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه  
استاديار بيهوشي و مراقبتهاي ويژه 

كرمانشاه ـ سرخه ليژه ـ بيمارستان امام رضا(ع) آدرس: 
 

 
 
 

سوابق تحصيلي: 
 

 1372ـ دكتراي پزشكي از دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ، سال 
 1383ـ بورد تخصصي بيهوشي و مراقبتهاي ويژه ، سال 

 
 

مسئوليت هاي اجرايي: 
 

 1388 تازمستان سال 1385ـ مسئول فني بخش مراقبتهاي ويژه بيمارستان امام خميني(ره) كرمانشاه، از سال 
. 1388 تاسال 1386ـ رئيس بخش بيهوشي بيمارستان امام خميني(ره)  كرمانشاه، از سال 

-سرپرست واحد توسعه تحقيقات باليني بيمارستان امام رضا(ع) كرمانشاه. 
 

 1388 تاسال 1386ـ مسئول فني اتاق عمل بيمارستان امام خميني(ره) كرمانشاه، از سال 
  سرپرست واحد توسعه تحقيقات باليني بيمارستان امام رضا (ع) -
 1389بيمارستان امام رضا (ع)از مرداد  معاونت آموزشي پژوهشي -

 
 
 
 

مسئوليت هاي آموزشي: 
 

ـ تدريس در دانشكده پيراپزشكي (كارشناسي بيهوشي) 
ـ  تدريس در دانشكده پزشكي جهت آموزش تئوري دانشجويان رشته پزشكي در مقطع كارآموزي و كارورزي  

ـ آموزش عملي كارورزان رشته پزشكي در زمينه احيا قلب و ريه، انتوباسيون 
ـ آموزش تئوري و عملي دستياران رشته هاي مختلف در زمينه كارگاه احياء قلب و ريه 
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ـ آموزش تئوري و عملي دستياران بيهوشي  
 1388  -  مجري ارزيابي دروني گروه بيهوشي در سال 

 
 

 11ـ  ايراد سخنراني در برنامه مدون احياء  نوزادان، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمانشاه، 
. 1385آذر 

 23، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمانشاه، 1ـ ايراد سخنراني در برنامه مدون فوريتهاي 
. 1385ارديبهشت 

 24، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمانشاه، 2ـ  ايراد سخنراني در برنامه مدون مراقبت ويژه 
. 1386آبان 

. 1389-ايراد سخنراتي دربرنامه آموزش مداوم بيهوسي در جراحي قفسه سينه.اسفند 
 
 
 
 

عضويت در كميته ها: 
 

ـ عضو كميته پژوهش در آموزش مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه، از 
 تاكنون 1386سال 

ـ عضو هيأت امناي بيمارستان امام خميني كرمانشاه و نماينده رياست محترم دانشگاه در هيئت امناي 
بيمارستان امام خميني (ره) 

ـ  سرپرست وعضو واحد توسعه و تحقيقات باليني بيمارستان امام رضا(ع) كرمانشاه 
 عضو مركز تحقيقات زايمان دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه -

 
-عضو هيئت تحريريه مجله آموزش پزشكي 

 
 : سرپرستي پايان نامه

 
 بر ميزان سردرد ناشي از سوراخ شدن دورا در بيماران تحت بيحسي styletبررسي تاثير جاگذاري مجدد  -

اسپينال.  
ـ بررسي تأثير بوپيواكايين داخل صفاتي در الپاروسكوپيك كوله سيستكتومي. 

ـ بررسي تأثير ليدوكايين وريدي بر فشار داخل چشم در بيماران تحت عمل جراحي كاتاراكت . 
-بررسي تاثير تزريق مورفين داخل مفصلي در بيدردي بعد از آرتروسكوپي زانو 
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مقاالت چاپ شده : 
 

  حسنعلي كريمپور ، ميترا ياري . مقايسه اثرات پروپوفول سديم بر آپگار نوزادان حاصل از پريسا گلفام ، -
 .1389 ، بهار 1 شماره 14سزارين . مجله بهبود ، سال چهاردهم ، شماره اول ،  دوره 

، ميترا ياري .گزارش مورد :تزريق تصادفي ترانس آمين به جاي يوپيواكايين در بي حسي پريسا گلفام -
 سال 4,دوره دوم,شماره68 مجله انجمن آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه ايران،سال سي ويكم,شماره اسپينال.

1388. 
ـ ناصر يگانه، بهمن روشني، ميترا ياري. بررسي بلوك تحت ترقوي شبكه بازويي از طريق روش تغيير شكل داده 

 ، سال 3، دوره دوم، شماره47، شماره 25. مجله انجمن آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه ايران، سال Rajشده 
1383 .

ـ ناصر يگانه، بهمن روشن، ميترا ياري. مقايسه دو روش بيهوشي انفوزيون با هدف كنترل شده و انفوزيون با 
) در بيماران جراحي تمپانوماستوئيدكتومي، مجله انجمن BISكنترل دستي با هدايت نمايه دو طيفي (

. 1386، سال 3، شماره 59، دوره دوم، شماره 29آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه ايران، سال 
 
 
 
 

طرح هاي تحقيقاتي انجام شده: 
 

) BISـ مقايسه دو روش بيهوشي انفوزيون با هدف كنترل شده و انفوزيون با كنترل دستي با هدايت دو طيفي (
 در بيماران جراحي تمپانوماسيستوئيدكتومي.

 
ـ بررسي تأثير بوپيواكايين داخل صفاتي در الپاروسكوپيك كوله سيستكتومي 

ـ تعيين مناسب ترين دوز ليدوكايين اينتراتكال به همراه دوزهاي مختلف سوفنتانيل 
 

 
طرح هاي تحقيقاتي مصوب در حال انجام: 

 
 بر ميزان سردرد ناشي از سوراخ شدن دورا در بيماران تحت بيحسي styletبررسي تاثير جاگذاري مجدد  -

اسپينال.  
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: هاارائه مقاالت در كنگره
، ناصر يگانه، بهمن روشني، منوچهر كريمي. بررسي شيوع ميكربي و آنتي بيوگرام پنوموني هاي ميترا ياريـ دكتر

بيمارستاني در بخش مراقبتهاي ويژه بيمارستان امام خميني(ره) (سخنراني و پوستر) ـ  چهارمين كنگره 
 1384بين المللي مراقبتهاي ويژه پزشكي ـ تهران ـ آبان 

 ، دكتر فرحناز كشاورزي ، دكتر انيس الدوله نانكلي ، دكتر نسرين جليليان ، دكتر * ميترا ياريدكتر    -
طراوت فاخري. مقايسه آموزش مبتني بردستاورد باروش مرسوم آموزش باليني دستياران بيهوشي . 

 ارديبهشت ماه 10-12يازدهمين همايش كشوري آموزش علوم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ايران ، تهران ، 
1389. 

  
فرحناز كشاورزي ، دكتر انيس الدوله نانكلي ، سارا دائي چين . گزارش مورد : پيامد   ، دكترميترا ياري- دكتر 

 21 -23 كرمانشاه، اولين همايش كشوري نقش زنان در توسعه نظام سالمتآموزه هاي فرهنگي بر سالمت زنان، 
 1389 ارديبهشت 

 -
، ناصر يگانه، خسرو فرهادي، منصور چوبساز.  بررسي آرامبخشي حاصل از (سوفنتانيل ـ ميترا ياريـ دكتر

 در بيماران فيكواموليسيفيكاسيون (سخنراني و پوستر)ـ اولين كنگره ) پرومتازين-پرومتازين) و (ميدازوالم
. 1386بين المللي بيهوشي در چشم پزشكي ـ دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ـ تهران ـ بهمن 

-دكتر ميتراياري,دكتر پريسا گلفام,بهزاد تيموري,محمود فخري.آماده سازي پوست قبل از پانكچر دورا در 
. 1389 آبان 19-17بيحسي اسپينال .همايش كشوري عفونت هاي بيمارستاني,دانشكده پيراپزشكي كرمانشاه,

،دكتر فرحناز كشاورزي ، دكتر حميد رضا سعيدي بروجني، سارا دائي  ميترا ياري طراوت فاخري, دكتر - دكتر 
 چين.

بررسي اپيدميولوژي مول هيداتيفورم و تظاهرات باليني آن در بيماران مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني 
كرمانشاه ، ارديبهشت  21- 23اولين همايش كشوري نقش زنان در توسعه نظام سالمت معتضدي كرمانشاه ، 

1389 .
بررسي اپيدميولوژيك       ، سارا دائي چين.ياري ميترا ، دكتر طراوت فاخري ،  دكتر *دكتر نسرين جليليان  -

 ماهه اول) مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني 3باكتريوري بدون عالمت در خانم هاي باردار (در 
كرمانشاه  21- 23اولين همايش كشوري نقش زنان در توسعه نظام سالمت دانشگاه علوم پزشكي  كرمانشاه ، 

 .1389، ارديبهشت 
  

بررسي فراواني نسبي  ، سارا دائي چين. ياري ميترا دكتر نسرين جليليان ، دكتر طراوت فاخري ،  دكتر  -
اولين همايش كشوري ديابت حاملگي در زنان مراجعه كننده به درمانگاه عرصه پزشكي جامعه نگر كرمانشاه ، 

 .1389كرمانشاه ، ارديبهشت  21- 23نقش زنان در توسعه نظام سالمت 
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، پيمان مرادي،  ميترا ياريدكتر فرحناز كشاورزي ، دكتر انيس الدوله نانكلي،دكتر نسرين جليليان،دكتر   -
پيمان حسن پور،  سارا دائي چين. بررسي زمان شروع به شيردهي در مادران سزاريني در م.آ.د  معتضدي 

 .1389كرمانشاه ، ارديبهشت  21- 23كرمانشاه ، اولين همايش كشوري نقش زنان در توسعه نظام سالمت 

 
,دكتر فرحناز كشاورزي ,دكتر انيس الدوله نانكلي, دكتر نسرين ميترا ياريدكتر طراوت فاخري, دكتر  -

جليليان . نقش آموزش پزشكي در اعتماد به نفس فارغ التحصيالن رشته هاي مختلف پزشكي و پرستاري در 
يازدهمين همايش كشوري آموزش علوم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ايران ، فاز انتقالي به دوره طبابت ، 

 .1389 ارديبهشت ماه 10-12تهران ، 
 .

. مقايسه انفوزيون پروپوفول و رمي فنتانيل با دو روش هدف كنترل شده ميترا ياريـ ناصر يگانه، بهمن روشني،  
 در تخفيف پاسخهاي فشاري ناشي از الرنگوسكوپي و لوله گذاري تراشه در BISو انفوزيون دستي با هدايت 

. 1385جراحي هاي غير قلبي ـ نهمين كنگره سراسري بيهوشي و احياء ـ خراسان ـ آبان 
 .

. مقايسه اثرات باليني ميترا ياريـ خسرو فرهادي، محمدجواد نادرسپاهي، منصور چوبساز، فرشته جاللوندي، 
رمي فنتانيل و آلفنتانيل روي پاسخ كارديوواسكوالر به هنگام الرنگوسكوپي و لوله گذاري تراشه (پوستر) ـ 

. 1387دهمين كنگره سراسري بيهوشي ايران ـ تبريز ـ  مهرماه 
 
 
 
 
 
 
 

شركت در كارگاهها: 
 

 24- كارگاه روش تحقيق مقدماتي، مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه،  1
 .1380 شهريور 28لغايت 

 ، مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه، SPSS- آشنايي با روشهاي آماري 2
. 1384 خرداد 18 لغايت 17
. 1385 شهريور 14 لغايت 13- كارگاه روش تحقيق تكميلي، دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه، 3
 آبان 18 لغايت 17- كارگاه روشهاي ياددهي و يادگيري در عرصه باليني، دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه، 4

1385. 
 .1385 آبان 24 لغايت 23- كارگاه نگارش و ارائه مقاالت به زبان فارسي، دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه، 5
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 .1385 آذر 28- نگارش، طراحي و ارائه پوستر به زبان انگليسي،  دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه، 6
 .1385 آذر 30-  ترجمه متون به زبان انگليسي، دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه، 7
 .1386 آذر 22 لغايت 21- كارگاه نگارش و ارائه مقاالت به زبان انگليسي، دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه، 8
 .1386 اسفند 23- كارگاه اخالق در پژوهشهاي باليني، دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه، 9

 لغايت 1- كارگاه آشنايي با بانكهاي اطالعاتي و استفاده از كتابخانه ديجيتال، دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه، 10
. 1387 آبان 2

 آذر 7 لغايت 6- كارگاه نحوه ارائه شفاهي مقاالت انگيسي در خارج از كشور، دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه، 11
1387 .

 
 

جوايز و نشان ها: 
 

 
 در سطح دانشگاه 1389جايزه و لوح تقدير به عنوان فرآيند برتر در جشنواره شهيد مطهري سال  -
. 1383كسب رتبه اول بورد كتبي كشور در سال ـ 

. 1383ـ جايزه و تقديرنامه از رياست دانشگاه علوم پزشكي به مناسبت كسب رتبه اول بورد كتبي كشور در سال 

 


