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 تبکٌَى: داًؽجَی دکترای تخففی آهَزغ پرظتبری -1390

: کبرؼٌبض ارؼذ پرظتبری ، گرایػ هذیریت پرظتبری اعفبل ، داًؽگبُ ػلَم ثْسیعتـــــی ٍ تَاى ثخؽی ، 1372 -1375

 تْراى 

 : کبرؼٌبض پرظتبری ، داًؽکذُ پرظتبری ، هبهبیی داًؽگبُ ػلَم پسؼکی ایراى ـ تْراى 1368 -1370

 : ػضَ ّیئت ػلوی رظوی گرٍُ پرظتبری ، داًؽگبُ ػلَم پسؼکی کرهبًؽبُ َىتبکٌ - 1375

 

 

 تذریط در ثبزآهَزی کبدر پرظتبری : 

 
تَظظ یوبرظتبى  26/11/84لغبیت  25/11/84ثبزآهَزی حفبظت ٍ پیؽگیری از ـذهبت حیي کبر از تبریخ  -1

 اهبم حعیي )ع( کرهبًؽبُ 

ثِ هذت دٍ ظبػت در داًؽگبُ ػلَم پسؼکی  22/9/84در تبریخ  ثبزآهَزی هرالجت ّبی پرظتبری در اٍرشاًط -2

 ٍ خذهبت ثْذاؼتی درهبًی کرهبًؽبُ 

ثِ هذت دٍ ظبػت در داًؽگبُ  24/7/79لغبیت  23/7/79ثبزآهَزی کٌترل ػفًَت ّبی ثیوبرظتبًی از تبریخ  -3

 ػلَم پسؼکی خذهبت ثْذاؼتی درهبًی  کرهبًؽبُ  

ثِ هذت دٍ ظبػت در داًؽگبُ ػلَم پسؼکی خذهبت  18/7/79ریخ ثبزآهَزی اخالق در پرظتبری در تب -4

 ثْذاؼتی درهبًی کرهبًؽبُ 



ثِ هذت دٍ ظبػت  در داًؽگبُ ػلَم  21/4/78لغبیت  20/4/78ثبزآهَزی هذیریت در پرظتبری از تبریخ  -5

 پسؼکی خذهبت ثْذاؼتی درهبًی  کرهبًؽبُ

 87ثبز آهسی ترٍهب در اعفبل ثْوي  -6

 هرثَعِ یاٍرشاًط اعفبل ٍهرالجت ّب یهَز: ثبز آ2/9/90 .16 -7

 

 

 

 

 

 

 

   

 جَایــس:

 

 

 
 در داًؽگبُ ػلَم پسؼکی ٍ خذهبت ثْذاؼتی درهبًی  کرهبًؽبُ 1378هرثی ًوًَِ ظبل  -1

 کرهبًؽبُ  یدرهبً یٍ خذهبت ثْذاؼت یدر داًؽگبُ ػلَم پسؼک 1387ًوًَِ ظبل اظتبد  -2

 

 

   

 

 چبح همبالت در هجالت :

 
اجتوبػی داًػ آهَزاى دختر ظبل ظَم راٌّوبیی هذارض دٍظتی  –ضبی ًیبزّبی جعوی ٍ رٍاًی ثررظی هیساى ار (1

 21 -17ؾ 1381. ظبل پٌجن ، ؼوبرُ اٍل ثْبر 1379ؼْراران در ظبل 

در زًبى هراجؼِ کٌٌذُ ثِ هراکــــــس ثْذاؼتی ـ   T38OA،  375دی  ّبی هَلتی لَد  –یَ  -ثررظی ػَارق آی (2

 42 -47ؾ  -81. رُ آٍرد داًػ ، ؼوبرُ ظَم ، پبییس  1381ُ ػلَم پسؼکــــــــی کرهبًؽبُ ظبل درهبًــــی داًؽگب



داًػ ًٍگرغ پرظتبراى ؼبغل در هراکس  ساىیه یـجَر.ثررظ صىی،ثیػجبظ يیوبرُ،پرٍیت بى،هٌَْغیحذاد فبعوِ (3

 یراپسؼکیداًؽکذُ پ یٍّؽپص ی،ففلٌبهِ ػلو 1385درد در ظبل  تیریؼْر کرهبًؽبُ در هَرد هذ یدرهبً یآهَزؼ

 1389ظبل اٍل،ؼوبرُ چْبرم،زهعتبى

 ِیظَ یکیَتیث یآًت تیحعبظ یٍ الگَ ی،فراٍاً یػجبظ يی،پرٍیداراث ب،فبعوِیذًیهٌػ،هحوذرظَل تَح یشالِ دزفَل (4

ِ ، ففلٌبه1386اهبم رضب )ع(کرهبًؽبُ کرهبًؽبُ  وبرظتبىیث یپرظٌل پرظتبر یٌیاٍرئَض جذا ؼذُ از ث لَکَنیاظتبف

 1389عتبىظبل اٍل،ؼوبرُ چْبرم،زه یراپسؼکیداًؽکذُ پ یپصٍّؽ یػلو

هٌتخت  یآهَزؼ یوبرظتبًیث یػفًَت ّب یَلَشیذهیوبرُ،اپیت ،هٌَْغیػجبظ يیذرپَر،پرٍیحیذرپَر، ظَظي ح فبعوِ (5

ظبل اٍل،ؼوبرُ  یراپسؼکیداًؽکذُ پ یپصٍّؽ ی، ففلٌبهِ ػلو1388کرهبًؽبُ ظبل  یداًؽگبُ ػلَم پسؼک

 1389 م،زهعتبىچْبر

پَر. کیفیت  زًذگی ثیوبراى  ذریح ،ظَظيییرضب ،دکترهٌفَریػجبظ يی،پرٍیویرح یوبرُ،دکترهْرػلیهٌَْغ ت (6

 1ثْجَد ظبل ؼبًسدّن، ؼوبرُ  یپصٍّؽ ی(، ففلٌبهِ ػلو1385دیبثتی هراجؼِ کٌٌذُ ثِ هرکستحمیمبت دیبثت کرهبًؽبُ)

 1391(، فرٍردیي ٍ اردیجْؽت 54)پیبپی 

 

ٍ ارتجبط آى ثب  یؼیریي ایراى فر ، هٌَْغ تیوبرُ،گرایػ ثِ تفکر اًتمبد ،یاحوذ خؽب ،یٍیذا ظپبّ ،یجبظػ پرٍیي (7

 1392،13 َری،ؼْر یآهَزغ در ػلَم پسؼک یراًیا ،هجلِیٍ ثبلیٌ یدٍرُ پیػ ثبلیٌ یًفط در داًؽجَیبى پسؼک ػست

(6) 

 

: ؼرکت در کبرگبُ  

 
 یهٌبثغ اًعبً یآهَزغ ٍتَاًوٌذ ظبز تِیًَع اٍل(:کو یزاد)گَاًَّ یبیکبرگبُ اح 25/6/89 تیلغب 23/6/89 -1

 کرهبًؽبُ یداًؽگبُ ػلَم پسؼک

 یثب ّوکبر ی،فرٌّگییتؼبهل اظتبد ٍ داًؽجَ،ادارُ هؽبٍرُ هؼبًٍت داًؽجَ یکبرگبُ آهَزؼ 18/9/89 -2

 کرهبًؽبُ یداًؽگبُ ػلَم پسؼک یهؼبًٍت آهَزؼ

 کرهبًؽبُ یداًؽگبُ ػلَم پسؼک یظخٌراً َُیثِ ؼ طی:کبرگبُ رٍغ تذر 12/10/89تیلغب 11/10/89 -3

 کرهبًؽبُ ی:کبرگبُ هؽبٍرُ ثب داًؽجَ ،داًؽگبُ ػلَم پسؼک 10/11/89 -4

 یکرهبًؽبُ ثب ّوکبر ی،داًؽگبُ ػلَم پسؼک یبثیارز يیًَ ی َُی:گبرگبُ ؼ 1/12/89 تیلغب 30/11/89 -5

 اـفْبى  یداًؽگبُ ػلَم پسؼک

 کرهبًؽبُ یآزهًَْب ،داًؽگبُ ػلَم پسؼک یبثیظَال ٍارزؼ یراح:کبرگبُ ع 13/3/88تیلغب 12/3/88 -6

 کرهبًؽبُ ی،داًؽگبُ ػلَم پسؼک ی: کبرگبُ داًػ پص1/4/88ٍّ -7



 یػلَم پسؼک یداًؽگبّْب یػلو ئتیاػضبء ّ  صُیدٍرُ عرح هؼرفت  ٍ يی:ظَه 5/5/87تی:لغب 487//29 -8

 کؽَر در هؽْذ همذض

 یکیٍ هٌبثغ الکترًٍ یاعالػبت یبثب ثبًکْ ییآؼٌب ی:کبرگبُ آهَزؼ 22/8/86 -9

 در خبرج از کؽَر یعیهمبالت اًگل ی:کبرگبُ ًحَُ ارائِ ؼفب16/12/86ّتیلغب 15/12/86 -10

ظبػت در  12ثِ هذت  19/11/85لغبیت  18/11/85کبرگبُ رٍغ تذریط ثِ ؼیَُ ظخٌراًی از تبریخ  -11

 داًؽگبُ ػلَم پسؼکی کرهبًؽبُ 

لغبیت  14/11/85ی ٍ آؼٌبیـــــــی ثب رٍغ ّبی کبّػ درد از تبریخکبرگبُ آهَزغ ادارُ زایوبى عجیؼــــ -12

 ظبػت تَظظ دفتر تَظؼِ آهَزغ داًؽکذُ پرظتبری ، هبهبیی ٍ پیراپسؼکی  20ثِ هذت  17/11/85

ظبػت تَظظ داًؽگبُ ػلَم پسؼکی  6ثِ هذت  12/10/85کبرگبُ ًحَُ ارزؼیبثی از اظبتیذ در تبریخ  -13

 کرهبًؽبُ 

 ظبػت در داًؽگبُ ػلَم پسؼکی کرهبًؽبُ 10ثِ هذت  6/11/84تَى اًگلیعی در تبریخ کبرگبُ ترجوِ ه -14

ظبػت در داًؽگبُ ػلَم  10ثِ هذت  5/11/84کبرگبُ ًحَُ تْیِ ٍ ارائِ پَظتر ثِ زثبى اًگلیعی در تبریخ  -15

 پسؼکی کرهبًؽبُ

 کرهبًؽبُظبػت در داًؽگبُ ػلَم پسؼکی  10ثِ هذت  4/11/84ًَیعی در تبریخ   CVکبرگبُ  -16

ظبػت در  16ثِ هذت  29/11/82لغبیت  28/11/82از تبریخ   SPSSکبرگبُ آؼٌبیی ثب رٍؼْبی آهبری  -17

 داًؽگبُ ػلَم پسؼکی ٍ خذهبت ثْذاؼتی درهبًی  کرهبًؽبُ

 11ثِ هذت  5/11/82لغبیت  4/11/82کبرگبُ ًگبرغ ٍ ارائِ همبالت پسؼکی ثِ زثبى اًگلیعی از تبریخ  -18

 بلؼبت ٍ تَظؼِ آهَزغ پسؼکی داًؽگبُ ػلَم پسؼکی کرهبًؽبُ ظبػت تَظظ هرکس هغ

ظبػت در هرکس  12ثِ هذت  19/9/82لغبیت  18/9/82کبرگبُ ًگبرغ ٍ ارئِ همبالت پسؼکی از تبریخ  -19

 هغبلؼبت ٍ تَظؼِ آهَزغ پسؼکی داًؽگبُ ػلَم پسؼکی کرهبًؽبُ 

 23/7/82در تبریخ  Powerpoint ـ PDF کبرگبُ في آٍری ٍ کبرثرد ًظبم  چٌذ رظبًِ ای در آهَزغ -20

 در هرکس هغبلؼبت ٍ ٍ تَظؼِ آهَزغ پسؼکی داًؽگبُ ػلَم پسؼکی کرهبًؽبُ 

ظبػت  14ثِ هذت  24/10/80لغبیت  23/10/80کبرگبُ آهَزؼی عراحی ٍ تحلیلی پرظؽٌبهِ از تبریخ  -21

 تَظظ هرکس هغبلؼبت ٍ تَظؼِ آهَزغ پسؼکی داًؽگبُ ػلَم پسؼکی کرهبًؽبُ 

 تَظظ داًؽگبُ ػلَم پرؼکی کرهبًؽبُ  18/3/78دٍرُ تکویلی رٍغ تحمیك در تبریخ کبرگبُ  -22

در هرکس هغبلؼبت ٍ تَظؼِ آهَزغ پسؼکی  3/10/77در تبریخ   PBLکبرگبُ آهَزغ پسؼکی تکویلی  -23

 داًؽگبُ ػلَم پسؼکی کرهبًؽبُ 

 پسؼکی کرهبًؽبُ  در داًؽگبُ ػلَم 6/8/77لغبیت  2/8/77کبرگبرُ رٍغ تحمیك همذهبتی از تبریخ  -24

تَظظ هرکس هغبلؼبت ٍ تَظؼِ  29/3/77لغبیت  28/3/77کبرگبُ آهَزغ هْبرتْبی تذریط از تبریخ  -25

  آهَزغ پسؼکی داًؽگبُ ػلَم پسؼکی کرهبًؽبُ



 
 عرحْبی پصٍّػ هفَة در حبل اجرا :

 
کٌٌذُ ثِ هرکس ثبزتَاًی للجی م.آ.د  ثر کیفیت زًذگی در ثیوبراى پیًَذػرٍق هراجؼِ 2ثررظی تأثیر ثبزتَاًی للجی هرحلِ  -1

  85اهبم رضب )ع( کرهبًؽبُ ظبل 

 1385ثررظی ؼیَع  ٍ ػَاهل هعبػذ کٌٌذُ ثر تَلذ ًَزاداى کن ٍزى در م.آ.د هؼتضذی کرهبًؽبُ  -2

 
 مقاالت مروری و پژوهشی ارائه شده در سمینارها و همایش ها :  
 

آرر هبُ  2تیآثبى لغب30- صُیهرالجت ٍ یظراظر ػیّوب-داىًَزا صُیثر ًَزاداى ثخػ ٍ یـَت یاثرات آلَدگ (1

 دٍم(ًفر -یکرهبًؽبُ)ظخٌراً ی،داًؽگبُ ػلَم پسؼک یراپپسؼکیداًؽکذُ پ-1390

 ػیّوب -یجْبً یًَزاداى ثر اظبض اظتبًذاردّب صُیدر ثخػ هرالجت ٍ یکؽَر یاظتبًذاردّ يیتذٍ تیاّو (2

 ی،داًؽگبُ ػلَم پسؼک یراپپسؼکیداًؽکذُ پ-1390آرر هبُ  2تیآثبى لغب30- صُیهرالجت ٍ یظراظر

 اٍل(کرهبًؽبُ)پَظتر ًفر 

 پسؼکی ػلَم داًؽگبُ– 1390هؽْذ  یآهَزغ پسؼک ػیّوب-یپرظتبر بىیدر داًؽجَ ییدارٍ یخغب ّب َعیؼ (3

 (هؽْذ)ًفر اٍل

اًؽگبُ د– 1390ّوبیػ آهَزغ پسؼکی هؽْذ  -ػلل ػذم گسارغ خغبّبی دارٍیی از دیذگبُ داًؽجَیبى پرظتبر (4

 ػلَم پسؼکی هؽْذ)ًفر دٍم(

دٍهیي ّوبیػ هلی  –کبرثرداظتبًذاردّب ثب اظتفبدُ از فٌبٍری اعالػبت در پیؽگیری از خغبّبی دارٍیی  (5

 داًؽگبُ ػلَم پسؼکی کرهبًؽبُ، داًؽکذُ ثْذاؼت)ًفر دٍم( – 1389اظفٌذ  10-12 -اظتبًذارد،تَظؼِ ٍظالهت

 -دٍهیي ّوبیػ هلی اظتبًذارد،تَظؼِ ٍظالهت -زهبى جْبًی ثْذاؼتاظتبًذارد ّبی جذیذ رؼذ کَدکبى در ظب (6

 داًؽگبُ ػلَم پسؼکی کرهبًؽبُ، داًؽکذُ ثْذاؼت)ًفر دٍم( – 1389اظفٌذ  12-10

 -دٍهیي ّوبیػ هلی اظتبًذارد،تَظؼِ ٍظالهت -رضبیت هبدراى از هرالجت ّبی ثیوبرظتبًی در ثخػ کَدکبى  (7

 پسؼکی کرهبًؽبُ، داًؽکذُ ثْذاؼت داًؽگبُ ػلَم – 1389اظفٌذ  12-10

ثررظی آگبّی ٍ ًگرغ پرظتبراى ثخػ اعفبل در هَرد اظتبًذاردّبی ثخػ اعفبل در هَرد اظتبًذاردّبی  (8

داًؽگبُ ػلَم  – 1389اظفٌذ  10-12 -دٍهیي ّوبیػ هلی اظتبًذارد،تَظؼِ ٍظالهت -ظَءرفتبر ثب کَدن

 پسؼکی کرهبًؽبُ، داًؽکذُ ثْذاؼت

 



ثیوبرظتبى -چْبرهیي ّوبیػ کؽَری ثیوبرظتبى اهرٍز -هبدراى از هرالجت پرظتبری در ثخػ اعفبلهیساى رضبیت  (9

هرکس آهَزؼی درهبًی ٍتحمیمبتی اهبم رضب )ع( – 1389اظفٌذ  3-5-حبکویت ثبلیٌی ٍتَظؼِ ًظبم ظالهت-فردا

 کرهبًؽبُ

چْبرهیي ّوبیػ کؽَری ثیوبرظتبى  -ثررظی هیساى ٍ ًَع خغب در داًؽجَیبى پرظتبری ػلَم پسؼکی کرهبًؽبُ (10

هرکس آهَزؼی درهبًی – 1389اظفٌذ  3-5-حبکویت ثبلیٌی ٍتَظؼِ ًظبم ظالهت-ثیوبرظتبى فردا-اهرٍز

 )ًفر دٍم(-ٍتحمیمبتی اهبم رضب )ع( کرهبًؽبُ

-ّوبیػ ظراظری ػفًَت ّبی ثیوبرظتبًی -NICUتبًی در ثخػ پیؽگیری ٍ کٌترل ػفًَت ّبی ثیوبرظ (11

 داًؽکذُ پیرا پسؼکی کرهبًؽبُ )پَظتر( 1389-ظبل  19لغبیت 17

ػفًَت ثیوبرظتبًی ًبؼی از تجْیسات در ثخػ ّبی  هرالجت در ثخػ ّبی هرالجت ٍیصُ در کؽَر ّبی در - (12

داًؽکذُ پیرا پسؼکی کرهبًؽبُ  1389-ظبل  19لغبیت 17-ّوبیػ ظراظری ػفًَت ّبی ثیوبرظتبًی -حبل تَظؼِ

 (ًفر دٍم-)پَظتر

داًؽگبُ ػلَم -30/7/88لغبیت  28/7/88-ّوبیػ ظراظری فَریتْبی پسؼکی -ارزیبثی ٍ ادارُ ترٍهب در کَدکبى- (13

 پسؼکی کرهبًؽبُ )پَظتر(

داًؽگبُ -30/7/88لغبیت  28/7/88-ّوبیػ ظراظری فَریتْبی پسؼکی-تَْیِ غیر غیر تْبجوی در کَدکبى- (14

 ػلَم پسؼکی کرهبًؽبُ )پَظتر(

ثررظی کیفیت زًذگی ثیوبراى دیبثتی هراجؼِ کٌٌذُ ثِ هرکس تحمیمبت هتبثَلیعن ٍ غذد درٍى ریس - (15

-1388اردیجْؽت  17لغبیت  16_ ظَهیي ظویٌبر ظراظری ارتمبئ ظالهت )ثیوبریْبی هسهي( -1385کرهبًؽبُ

 کردظتبىداًؽگبُ ػلَم پسؼکی ٍخذهبت ثْذاؼتی درهبًی 

 ظَهیي ظویٌبر ظراظری ارتمبئ ظالهت )ثیوبریْبی هسهي( -تَاًجخؽی در خبًَادُ کَدن هجتال ثِ ثیوبری هسهي- (16

 )ًفر دٍم(داًؽگبُ ػلَم پسؼکی ٍخذهبت ثْذاؼتی درهبًی کردظتبى -1388اردیجْؽت  17لغبیت  16_

کرهبًؽبُ در هَرد هذیریت درد ظبل  ثررظی هیساى داًػ ٍ ًگرغ پرظتبراى ؼبغل در هراکس آهَزؼی درهبًی ؼْر (17

داًؽگبُ – 1388اردیجْؽت  3لغبیت 2-دٍهیي کٌگرُ کویتِ ّبی تحمیمبتی داًؽجَیی ؼجکِ جٌَة کؽَر-1385

 ػلَم پسؼکی جٌذی ؼبپَر 

ثررظی دیذگبُ پرظتبراى در هَرد فرآیٌذ آهَزغ ثِ هذدجَ ، ّوبیػ ظراظری پصٍّػ در آهَزغ پرظتبری ،  (18

 1386تیرهبُ  27ٍ  26کی در داًؽگبُ ػلَم پسؼکی کرهبًؽبُ ، هبهبیی ٍ پیراپسؼ

ارزؼیبثی اثر ثرًبهِ آهَزغ هرالجت ّبی ثْذاؼتی اٍلیِ ثر آگبّی ٍ ػولکرد راثغیي ثْذاؼت ؼْرظتبى اران  (19

 1385آثبى  7ٍ  6، ّوبیػ ظراظری ارتمبء ظالهت ، ًمػ پرظتبر ٍ هبهب   1383

،  1385بیی در هَرد ازدٍاج ایٌترًتی در داًؽگبُ ػلَم پسؼکی کرهبًؽبُ ثررظی ًگرغ داًؽجَیبى پرظتبری ٍ هبه (20

ارتجبعبت ٍ ثْذاؼت رٍاى ، داًؽگبُ ػلَم پسؼکی اـفْبى ، اٍل ٍ دٍم  –اٍلیي ّوبیػ ظراظری تکٌَلَشی 

 1385تیرهبُ 



ت رٍاى ، ارتجبعبت ٍثْذاؼ –ازدٍاج ایٌترًتی ٍ پیبهذّبی اجتوبػی آى ، اٍلیي ّوبیػ ظراظری تکٌَلَشی  (21

 1385داًؽگبُ ػلَم پسؼکی اـفْبى ، اٍل  ٍ دٍم تیرهبُ 

ارتجبعبت ٍثْذاؼت رٍاى   –پبراهترّبی رٍاًی اجتوبػی اػتیبد ایٌترًتی ، اٍلیي ّوبیػ ظراظری تکٌَلَشی (22

 1385داًؽگبُ ػلَم پسؼکی اـفْبى ، اٍل  ٍ دٍم تیرهبُ 

ًیبزّبی جعوی تَظظ ٍالذیي آًبى ، ّوبیػ ظراظری ثررظی دیذگبُ داًػ آهَزاى دختر در هَرد هیساى ارضبء  (23

 1385اردیجْؽت  13از جٌیي تب ظبلوٌذی ، داًؽگبُ ػلَم پسؼکی کرهبًؽبُ ،  –ظالهت زًبى 

پیًَذ خَى ثٌذًبف درهبى جذیذ در ثذخیوی ّبی خًَی کَدکبى ، ّوبیػ ظراظری هرالجت ّبی پرظتبری در  (24

 1384خردادهبُ  11ٍ  10ی ٍ پیراپسؼکی کرهبًؽبُ ، ثیوبریْبی خبؾ ، داًؽکذُ پرظتبری ، هبهبی

. 1383ثررظی دیذگبُ پرظٌل پرظتبری در هَرد ارزؼیبثی ظبلیبًِ در ثیوبرظتبى ّبی آهَزؼی  ٍ درهبًی کرهبًؽبُ  (25

 1383اظفٌذهبُ  6ٍ  5ّوبیػ ظراظری هذیریت ٍ ثرًبهِ ریسی ثیوبرظتبًی داًؽگبُ ػلَم پسؼکی کرهبًؽبُ ، 

. 1383ضبیت پرظتبراى از هذیریت خذهبت پرظتبری در هراکس آهَزؼی درهبًی ؼْر کرهبًؽبُ ثررظی هیساى ر (26

 1383اظفٌذهبُ  6ٍ  5ّوبیػ ظراظری هذیریت ٍ ثرًبهـــــِ ریسی ثیوبرظتبًی داًؽگبُ ػلَم پسؼکی کرهبًؽبُ ، 

ػ پرظتبری ٍیصُ . پٌجویي ّوبی NICUظیعتن هرالجت اظتبًذارد در پیؽگیری از ػفًَت ثیوبرظتبًی در ثخػ (27

 1383ثْوي هبُ  27-28داًؽگبُ ػلَم پسؼکی آجب. داًؽکذُ پرظتبری 

ثررظی هؽکالت پرظٌل پرظتبری ثخؽْبی هرالجت ّبی ٍیصُ ثیوبرظتبى ّبی آهَزؼی درهبًی ؼْرکرهبًؽبُ  (28

 1383 ثْوي هبُ 27-28.  پٌجویي ّوبیػ پرظتبری ٍیصُ . داًؽگبُ ػلَم پسؼکی آجب. داًؽکذُ پرظتبری 1383

همبثلِ ثب ترٍهب در کَدکبى . ّوبیػ ظراظری ترٍهب  ٍ هرالجت ّبی پرظتبری ، داًؽکذُ پرظتبری ، هبهبیی ٍ  (29

 1383دی هبُ  2ٍ  1پیراپسؼکی کرهبًؽبُ ، 

ـذهبت هغسی در ظٌذرم تکبى دادى ثچِ . ّوبیػ ظراظری ترٍهب  ٍ هرالجت ّبی پرظتبری ، داًؽکذُ پرظتبری  (30

 1383دی هبُ  2ٍ  1کی کرهبًؽبُ ، ، هبهبیی ٍ پیراپسؼ

کٌترل ػفًَت در ثخػ ًَزاداى . ظَهیي ظویٌبر کٌترل ٍ پیػ گیری ػفًَت ّبی ثیوبرظتبًی داًؽگبُ ػلَم  (31

 1382ثْوي هبُ  7-8پسؼکی کرهبًؽبُ . 

هرالجت ٍ پرظتبری در پیًَذ کلیِ کَدکبى . ّوبیػ هرالجت ّبی جبهغ پرظتبری در ثخػ ّبی ٍیصُ ، داًؽگبُ  (32

  1382هْرهبُ  30ٍ  29ػلَم پسؼکی کرهبًؽبُ ، 

هرالجت ّبی پرظتبری در دیبلیس ـفبلی ٍ آهَزغ ّبی الزم . ّوبیػ هرالجت ّبی جبهغ پرظتبری در ثخػ ّبی  (33

  1382هْرهبُ  30ٍ  29ٍیصُ ، داًؽگبُ ػلَم پسؼکی کرهبًؽبُ ، 

در ثخػ ّبی ٍیصُ ، داًؽگبُ ػلَم  پرظتبری ثخػ ٍیصُ ٍ هؽکالت آى . ّوبیػ هرالجت ّبی جبهغ پرظتبری (34

  1382هْرهبُ  30ٍ  29پسؼکی کرهبًؽبُ ، 

اجتوبػی پیًَذ للت در کَدکبى . ّوبیػ ظراظری هرالجت ّبی پرظتبری در جراحی . داًؽکذُ  –اثؼبد رٍاًی  (35

 .1382آررهبُ  24ٍ 23پرظتبری ، هبهبیی ٍ پیراپسؼکی کرهبًؽبُ . 



ّوبیػ ظراظری هرالجتْبی پرظتبری ٍ هبهبیی داًؽکذُ پرظتبری ، هبهبیی ٍ گَاًس در دٍراى ثبرداری . دٍهیي  (36

 .1382آررهبُ  24ٍ 23پیراپسؼکی کرهبًؽبُ . 

تَاًجخؽی در کَدکبى هجتال ثِ لَظوی دٍهیي ّوبیػ ظراظری هرالجتْبی پرظتبری ٍ هبهبیی داًؽکذُ پرظتبری ،  (37

 .1382آررهبُ  24ٍ 23هبهبیی ٍ پیراپسؼکی کرهبًؽبُ . 

اظتفبدُ از اکعیصى ّبیپَثبر در درهبى زخن ّبی هسهي . دٍهیي ّوبیػ ظراظری هرالجتْبی پرظتبری ٍ هبهبیی .   (38

 .1382آررهبُ  24ٍ 23داًؽکذُ پرظتبری ، هبهبیی ٍ پیراپسؼکی کرهبًؽبُ . 

اٍلیي ّوبیػ ثررظی هیساى آگبّی داًػ آهَزاى دختر همغغ پیػ داًؽگبّی کرهبًؽبُ در هَرد ثیوبراى تبالظوی .  (39

 ثیي الوللی ػَارق تبالظوی در ًَجَاًبى .

داًؽکذُ پرظتبری  –ًمػ پرظتبر تَاى ثخؽی در ثرًبهِ ّبی هرالجت در هٌسل . ّوبیػ جبهغ پرظتبری ٍ هبهبیی  (40

 1380اظفٌذهبُ  6-8، هبهبیی ٍ پیراپسؼکی . 

ظری ثْذاؼت ٍ ظالهت خَى ثب تبزُ ّبیی درثبرُ خَى ثٌذًبف . رٍغ جوغ آٍری ًٍگْذاری آى . ّوبیػ ظرا (41

 1380خردادهبُ  23ٍ  22تأکیذ ثر هرالجت ّبی پرظتبری ٍ هبهبیی . داًؽگبُ ػلَم پسؼکی کرهبًؽبُ . 

در ثیوبراى تبالظوی هبشٍر . ّوبیػ دٍ رٍزُ تبالظوی ثب تأکیذ ثر تؽخیؿ ٍ هرالجت ّبی پرظتبری .  Cّپبتیت  (42

 .1378آثبى هبُ  25ٍ  24بًؽبُ ، داًؽکذُ پرظتبری ، هبهبیی ٍ پیراپسؼکی کره

ثررظی هیساى تٌیذگی ٍ ؼیَُ ّبی همبثلِ هبدراى کَدکبى هجتال ثِ فلج هغسی . کٌگرُ  ظراظری پرظتبری تَاًجخؽی  (43

 .1378ثْوي هبُ  5 – 6داًؽگبُ ػلَم ثْسیعتی ٍ تَاى ثخؽی . 
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