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دوره های تحصیلی:
دانشگاه علوم پزشکی حاجت تپه بخش انگلیسی ،آنکارا -ترکیه 1371-1364
تخصص بیهوشی در بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی حاجت تپه ،آنکارا -ترکیه ( 1382-1371در طول این دوره کار در بخش بیهوشی
بمدت  7سال به عنوان رزیدنت سنیور کار کرده و بعد از فارغ تحصیلی به مدت  2ماه به عنوان متخصص کار کرده سپس از دانشگاه
جدا شدم)
دوره ارزشیابی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز در بخش بیهوشی و مراقبت های ویژه 1385/6/31-1384/7/15
کار بعنوان متخصص بیهوشی در بیمارستان ولی عصر (ع) کازرون 1386/1/31-1385/9/1
از اردیبهشت  1386تا کنون در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به صورت متخصص بیهوشی و مراقبت های
ویژه تمام وقت مشغول به کار بوده ام .در تمامی فعالیت های بالینی و آموزشی بیمارستان شهید محمدی اتاق عمل های جنرال و ارتوپدی
و بخش مراقبت های ویژه جنرال شهید محمدی  ،بیمارستان دکتر علی شریعتی ،بیمارستان کودکان شرکت داشته و در کنار اینها کار
تدریس در دانشکده علوم پیراپزشکی هرمزگان را هم عهده دارهستم.

فعالیتهای علمی
همایش های بیهوشی:
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سی ومین کنگره بیهوشی و رانیماسیون ترکیه  -TARKاستانبول 1996
سی و یکمین کنگره بیهوشی و رانیماسیون ترکیه  – TARKبورسا 1997
سمپوزیوم بیهوشی در ارتوپدی ترکیه – ارزوروم1998 -
مهفمین سمپوزیوم زمستانی بیهوشی ترکیه -اولوداع -بورسا1999 -
اولین کنگره بیهوشی کودکان ترکیه و – VIII FEAPA Federation of European Association of Pediatric Aneasthesia meeting
استانبول2000 -
سمپوزیوم بیهوشی و هیپرتنشن ترکیه -آنتالیا2001-
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سی و پنجمین کنگره بیهوشی و رانیماسیون ترکیه – آنتالیا  ( 2001ارائه پوستر  :ارزشیابی اضطراب و ترس قبل از جراحی
در بیمارستان و مقایسه آن با میزان آگاهی پزشکان بخش های جراحی و بیهوشی)
سی و پنچمین کنگره بیهوشی ورانیماسیون ترکیه -آنتالیا 2003
XVIII Annual Meeting ESRA 1999 Istanbul Turkey
th
11 International Intensive care symposium 1999 Istanbul Turkey
Euro Aneasthesia Congress 2002 Nice-France (Free Poster Presentation: Contributing factors
affecting aneasthetists' and surgeons estimation of their patients anxiety and fear) EJA Vol. 19 supp. 24
)NWAC 2010 World Anesthesia Congress Dubai U.A.E. March 7-12 (NYSORA World Anesthesia Congress
دهمین همایش علمی سالیانه انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران 1389
دومین سمینار سالیانه آنجمن رژیونال آنستژی و درد ایران 1388تهران ISPARAM
اولین کنگره بین المللی رژیونال آنستزی و انترونشنال درد و سومین کنگره سالیانه آنجمن رژیونال آنستژی و درد ایران
1389تهران ISPARAM
سمینار هموویژیالنس ،بندرعباس 1390/9/1
کنفرانس اورژانس های محیطی ،بندرعباس 1390/11/10
سمینار تازه های دیابت از دیدگاه مولکولی ،بندر عباس 1390/12/11-9
سمینار کنترل و درمان عفونت ،بندرعباس 1390/12/9
کنفرانس سر درد ،بندرعباس1391/3/2 ،
اولین کنگره بین المللی علوم پایه و بالینی هیپنوتزیم ،مشهد مقدس 1391
سومین کنگره بین المللی رژیونال آنستزی و انترونشنال درد و پنجمین کنگره سالیانه آنمجمن رژیونال آنستژی و درد ایران
 1391تهران ISPARAM
هفتمین کنگره بین المللی مراقبت های ویژه پزشکی  24تا  26مهر ماه  1392تبریز -ایران

سخنرانی ها کارگاه های ارائه داده شده:
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سخنرانی در برنامه های یک روزه مدوم آموزش مداوم هوریت های 1386/7/4 1
سخنرانی در کارگاه  ، CPRبندرعباس 1386/7/5
سخنرانی در برنامه های یک روزه مدوم آموزش مداوم هوریت های 1386/7/18 1
سخنرانی در کارگاه  ، CPRبندرعباس 1386/7/19
سخنرانی در کارگاه  ، CPRبندرعباس 1387/7/4-3
سخنرانی در کارگاه روش کار با دستگاه ونتیالتور 1387/7/ 25-24
سخنرانی در کارگاه  ، CPRبندرعباس 1387/7/14-13
سخنرانی در کنفرانش اکسیژن درمانی ،بندرعباس 87/8/15
سخنرانی در کارگاه کار با دستگاه ونتیالتور 1389/11/10
سخنرانی در کنفرانس مدون بیهوشی در کودکان 1390/9/3
سخنرانی در مدون بیهوشی در مامائی بندرعباس 1392
سخنرانی در مدون بیهوشی در سالمندان 1392
سخنرانی در مدون بیهوشی در بیماری های غدد درونی 1392
سخنرانی ونتیالتورها و تنظیم دستگاه ها بندرعباس 1392/8/30
سخنرانی در کارگاه  ، CPRبندرعباس مهر ماه 1392
سخنرانی در کارگاه  ، CPRبندرعباس  5و  18آذر 1392

مقاله و پوستر
1. Anesthetists' and Surgeons' Estimation of Preoperative Anxiety for Patients submitted for elective
surgery in a University hospital, European Journal of Aneasthesiology; 23(3) March 2006:227-233 (1st
)author
2

2. European Journal of Aneasthesiology ESA abstract book 2004 Lisbon-Portugal: Use of fentanyl and
)lidocain for preventing withdrawal associated with the injection of Rocuronium in children (3rd author
3. Case report: Pregnancy and Cesarean Section in a patient with ischemic heart disease: Second
International congress on cardiac problems in pregnancy, Berlin Germany May 2012, e-poster
)presentation (3rd author
4. A report of three pregnant patients with valvular heart disease who needed anesthesia for their
Surgical procedures: Second International congress on cardiac problems in pregnancy, Berlin Germany
)May 2012, e-poster presentation (1st author
 .5مقایسه ویدئو الرینگوسکوپی با الرینگوسکو پی مستقیم جهت لوله گذااری تراشذه در بیمذارار جرااذی الکتیذو نیالمنذد لولذه گذااری
تراشه دکتر فریدور فکرت ،نویسنده مسئول مقاله دکتر فریدور فکرت  .مجله آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران دوره اول 1392
.6

طرح تاقیقاتی در اال اجرا
بررسی اثر اندانسترون در پیش گیری از کاهش فشار خون و ضربان قلبب در هنگبام بیحسبی ناحیبه ای نخبائی اسبپاینال در عمبل جراحبی
سزارین ( استاد راهنما)

فعالیت های هفتگی
شنبه بیمارستان شهید محمدی اتاق عمل و عصر درمانگاه بیمارستان شهید محمدی
یکشنبه بیمارستان کودکان اتاق عمل
دوشنبه بیمارستان شهید محمدی اتاق عمل و عصر تدریس در دانشکده پیراپزشکی دانشگاه هرمزگان
سه شنبه بیمارستان شریعتی اتاق عمل
چهارشنبه صبح جلسه گردهمائی انجمن مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت های ویژه بیمارستان شهید محمدی دانشکاه هرمزگان
پنجشنبه اتاق عمل بیمارستان شهید محمدی
جمعه بیمارستان شریعتی اتاق عمل

به روز 1392/10/4
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برنامه هفتگی دکتر فریدون فکرت
ایام هفته

صبح

عصر

شنبه

بیمارستان شهید محمدی

درماوگاه بیمارستان شهید محمدی

( اتاق عمل )
یکشنبه

بیمارستان کىدکان

-

( اتاق عمل )
دوشنبه
سه شنبه

بیمارستان شهید محمدی

تدریس در داوشکده پیراپزشکی

( اتاق عمل )

داوشگاه هرمزگان

بیمارستان شریعتی

-

( اتاق عمل )
چهارشنبه

جلسه اوجمه مرکز تحقیقات بیهىشی و

-

مراقبتهای ویژه
پنجشنبه

بیمارستان شهید محمدی

-

( اتاق عمل )
جمعه

بیمارستان شریعتی

-

( اتاق عمل )
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