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 13خؽبی احوذ . هرالجت ّبی پرظتبری از ثیوبراى هجتال ثِ ایذز، اٍلیي ظویٌبر احیبء ارزغ ّبی ػلوی ٍ هؼٌَی پرظتبراى ایراى، تجریس (1

 ()ظخٌراًی 1368 آرر   14لغبیت 

خؽبی احوذ .هرالجت ّبی پرظتبری از ثیوبراى هجتال ثِ ایذز، ظویٌبر یه رٍزُ هرالجت ّبی پرظتبری در ثیوبری ّبی ػفًَی، داًؽگبُ (2

 2/12/1371ػلَم پسؼىی زًجبى، داًؽىذُ پرظتبری 

ظی ٍ چْبرهیي  ُ )وٌگرُ ظراظری ثیوبرّبی هَ،خؽبی احوذ . ؼیَع ّیرظَتیعن در داًؽجَیبى هًَث داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ورهبًؽب(3

 (1385ّوبیػ ظراظری تبزُ پسؼىی ٍ پیراپسؼىی اصفْبى، اٍل تب ظَم آرر 

 . 1379آثبى  13لغبیت 10خؽبی احوذ. تفبٍت تبوی آریتوی ّبی فَق ثطٌی از ثطٌی . وٌگرُ ظراظری اًجوي للت ٍ ػرٍق ایراى، (4

ازخَیػ در خبًن ّبی حبهلِ ًخعت زا در ظِ هبِّ آخر  زًبى حبهلِ ًخعت زا درظِ هبِّ آخر، خؽبی احوذ.  تغییرات تصَیر رٌّی (5

 1378ظویٌبر تبزُ ّبی هبهبیی داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ورهبًؽبُ، ظبل 

ی از وٌگرُ ظراظری وٌترل ٍ پیؽگیر ،ICUثیصى صجَر ، خؽبی احوذ .وبتترّبی ٍریذی ٍ ًمػ آى در ػفًَتْبی ثیوبرظتبًی در ثخػ (6

 17/10/1382لغبیت  16/10ػفًَتْب ثیوبرظتبًی، 

 .1380خرداد  22ٍ23خؽبی احوذ . ؼیَُ ّبی اظتفبدُ از خَى اتَلَي در اػوبل جراحی ، داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ورهبًؽبُ ، (7

بًؽبُ. .دٍهیي ّوبیػ خؽبی احوذ .اظتفبدُ از اوعیصى ّیپرثبر در درهبى زخوْبی هسهي، ّوبیػ ظراظری ثْذاؼت ٍظالهت خَى وره (8

 داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ورهبًؽبُ  1381اظفٌذ هبُ  13لغبیت 12ظراظری هرالجتْبی پرظتبری ٍ هبهبیی،

 .1383دی هبُ 2-1خؽبی احوذ .ثررظی ترٍهب در حبهلگی. ّوبیػ ظراظری ترٍهب ٍ هرالجتْبی پرظتبری، داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ورهبًؽبُ، (9

ر در ظَاًح طجیؼی ٍ غیرطجیؼی. ّوبیػ پرظتبر ٍ جبهؼِ ، ٍزارت ثْذاؼت، درهبى ٍ آهَزغ پسؼىی) هؼبًٍت خؽبی احوذ. ًمػ پرظتب (10

 1379هرداد 17لغبیت 16درهبى، دفتر پرظتبری(،

ػجبظی پرٍیي ، تیوبرُ  هٌَْغ ، ظپبّی ٍیذا، صجَر ثیصى ٍ خؽبی احوذ.  ثررظی هؽىالت پرظٌل پرظتبری ثخؽْبی هرالجت ٍیصُ (11

 .1383رظتبى ّبی آهَزؼی درهبًی ؼْر ورهبًؽبُ، پٌجویي ّوبیػ پرظتبری ٍیصُ ، داًؽگبُ ػلَم پسؼىی  آجب ثیوب

 7/2/1371خؽبی احوذ. ظویٌبر تبزُ ّبیی از ایذز . داًؽگبُ ترثیت هذرض، داًؽىذُ ػلَم پسؼىی.  (12

خبتًَی ػلیرضب ، آظتبًگی ظْیال، خؽبی احوذ ،اجبلی ؼٌْبز ٍ جراحی اردؼیر. ثَتبوط ، خطرًبن یب ثی خطر .اٍلیي ّوبیػ وؽَری  (13

   23/2/1389لغبیت  1389 21/2ًمػ زًبى در تَظؼِ ًظبم ظالهت، ، داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ٍ خذهبت ثْذاؼتی درهبًی ورهبًؽبُ، 

اٍلیي ّوبیػ وؽَری ًمػ  ،ظْیال، خؽبی احوذ، اجبلی ؼٌْبز ٍ فرجی اػظن .تبتَ ٍ هخبطرات ًبؼی از آىخبتًَی ػلیرضب، آظتبًگی  (14

   23/2/1389لغبیت  1389 21/2زًبى در تَظؼِ ًظبم ظالهت ، داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ٍ خذهبت ثْذاؼتی درهبًی ورهبًؽبُ، 
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. ، هروس هطبلؼبت ٍ تَظؼِ آهَزغ پسؼىی داًؽگبُ ػلَم پسؼىی (SPSS)وبرگبُ آؼٌبیی ثب رٍؼْبی آهبری ثب اظتفبدُ از ًرم افسار (1

   6/10/1383/ لغبیت 5/10ورهبًؽبُ 

   17/4/7711/ لغبیت 13/4یفیت، هروس هطبلؼبت ٍ تَظؼِ آهَزغ پسؼىی داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ورهبًؽبُ وبرگبُ آهَزغ ارتمبء هعتور و(2

لغبیات   / 13/4وبرگبُ آهَزغ طراحی ٍ تحلیل پرظؽٌبهِ، هروس هطبلؼابت ٍ تَظاؼِ آهاَزغ پسؼاىی داًؽاگبُ ػلاَم پسؼاىی ورهبًؽابُ         (3

17/4/1377   

   17/4/1377/ لغبیت 15/4لؼبت ٍ تَظؼِ آهَزغ پسؼىی داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ورهبًؽبُ وبرگبُ همذهبتی آهَزغ پسؼىی، هروس هطب(4

/ لغبیت 13/10، هروس هطبلؼبت ٍ تَظؼِ آهَزغ پسؼىی داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ورهبًؽبُ Power point ,PDFوبرگبُ آؼٌبیی ثب ًرم افسار  (5

14/10/1384   

 5/11/84ًگلیعی، هروس هطبلؼبت ٍ تَظؼِ آهَزغ پسؼىی داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ورهبًؽبُ وبرگبُ ًحَُ تْیِ ٍ ارائِ پَظتر ثِ زثبى ا(6

  4/11/84ًَیعی. ، هروس هطبلؼبت ٍ تَظؼِ آهَزغ پسؼىی داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ورهبًؽبُ  CVوبرگبُ (7

 13/9/1382داًؽگبُ ػلَم پسؼىی تْراى. اٍلیي ظویٌبر پیًَذ ظلَل ّبی جسیرُ ای پبًىراض، هروس تحمیمبت غذد درٍى ریس ٍ هتبثَلیعن (8

 22/9/1385وبرگبُ اصالحبت ٍ ادغبم در ثرًبهِ آهَزغ پسؼىی، داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ورهبًؽبُ  (9

 12/5/1385وٌفراًط یه رٍزُ چبلی ٍ ظٌذرٍم هتبثَلیه، هروس تحمیمبت غذد درٍى ریس ٍ هتبثَلیعن داًؽگبُ ػلَم پسؼىی تْراى.(10

 7/5/1385رٍزُ آدًَم ّیپَفیس، هروس تحمیمبت غذد درٍى ریس ٍ هتبثَلیعن داًؽگبُ ػلَم پسؼىی تْراى. وٌفراًط یه (11

 1378اردیجْؽت  22لغبیت  18وبرگبُ رٍغ تحمیك همذهبتی .داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ورهبًؽبُ  (12

 1378دی  28لغبیت  27ىی ورهبًؽبُ  وبرگبُ رٍغ تحمیك تىویلی، هروس هطبلؼبت ٍ تَظؼِ آهَزغ پسؼىی داًؽگبُ ػلَم پسؼ(13

  1388/ 15/7وبرگبُ داًػ پصٍّی ، هروس هطبلؼبت ٍ تَظؼِ آهَزغ پسؼىی داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ورهبًؽبُ  (14

    4/6/1381لغبیت 3/6/81وبرگبُ آهَزغ ارتمبء هعتور ویفیت، هروس هطبلؼبت ٍ تَظؼِ آهَزغ پسؼىی داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ورهبًؽبُ (15

14- Certificate of Accomplishment, Scientific Writing, A Practical Approach at the 

Endocrinology and Metabolism Research Center, Tehran University of Medical Sciences, from 

27 December, 2003 to 28 February 2004.  
15- The First International seminar on "Prevention, Diagnosis and Treatment of Osteoporosis 
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چبح اٍل  –خؽبی احوذ ٍ ظپبّی ٍیذا. آؼٌبیی ثب اثسار جراحی ّوراُ ثب رٍغ ثعتي زخوْب. اًتؽبرات داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ورهبًؽبُ  -
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 1386ی ، ٍیراظتبر: احوذ خؽبی چبح ایوبًی الْبم. في آٍری اطالػبت در پرظتبر-

 
 چاپ مقاله: -02

 
زثیری هْذی ، آهالیی خبٍر، رضبیی هٌصَر، الفتی هعؼَد ، خؽبی احوذ، رظتوی هْتبة ٍ ػجذالوبلىی پرٍاًِ. همبیعِ تبثیر آهَزغ ثِ رٍغ  

یي ّوبیػ وؽَری آهَزغ پسؼىی )رٍؼْبی ظخٌراًی ٍ اظتفبدُ از خَد آهَز ثر داًػ پسؼىبى ؼروت وٌٌذُ در دٍرُ ّبی آهَزغ .ًْو

 1386ًَیي در آهَزغ پسؼىی.هجلِ ػلوی پصٍّؽی داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ؼْیذ صذٍلی یسد.ظبل پبًسدّن ،ؼوبرُ پٌجن، زهعتبى 
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  1383هَزاى چبق ؼْرظتبى ورهبًؽبُآ در داًػاختالل تحول گلَوس ثررظی ؼیَع  -4
 

 

 

 



 

 

 ها:تدريس در كارگاه ها و باز آموزی -14
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 17/12/83هذرض وبرگبُ آهَزؼی ووىْبی اٍلیِ، داًؽىذُ پرظتبری  -5

 30/10/81هذرض اّویت اوعیصى درهبًی، هروس هطبلؼبت ٍ تَظؼِ آهَزغ پسؼىی، -6

 17/9/1381هذرض اّویت اوعیصى درهبًی، هروس هطبلؼبت ٍ تَظؼِ آهَزغ پسؼىی -7

 30/8/1378لغبیت  29/8َزغ پسؼىی ، هذرض فَریت ّب در پرظتبری، هروس هطبلؼبت ٍ تَظؼِ آه -8

 26/4/1378هذرض هرالجتْبی پرظتبری حیي ؼیوی درهبًی، هروس هطبلؼبت ٍ تَظؼِ آهَزغ پسؼىی، -9

 24/7/1379/ لغبیت23/7هذرض وٌترل ػفًَتْبی ثیوبرظتبًی، هروس هطبلؼبت ٍ تَظؼِ آهَزغ پسؼىی -10

 26/4/1380س هطبلؼبت ٍ تَظؼِ آهَزغ پسؼىی هذرض آؼٌبیی ثب اًتمبل خَى ٍ ػَارض آى، هرو -11

 22/9/1385هذرض ثبزآهَزی فَریتْبی پرظتبری )تبهیي اجتوبػی(، ٍاحذ آهَزغ ثیوبرظتبى حضرت هؼصَهِ )ض(ورهبًؽبُ، -12

 هذرض ثرًبهِ آهَزغ هرالجتْبی پرظتبری در ظبلوٌذاى -13

 هذرض ثرًبهِ آهَزؼی هرالجتْبی پرظتبری در ظىتِ هغسی -14

 11/9/84هذرض ثرًبهِ هذٍى هجبحث اجتوبػی حرفِ ای ٍیصُ ) دارٍظبزی( -15

   84/  10/9هذرض ثرًبهِ هذٍى هجبحث اجتوبػی حرفِ ای ٍیصُ )دارٍظبزی( -16

 21/1/1385هؼبٍى اهَر ثْذاؼتی هذرض درثرًبهِ پیؽگیری از دیبثت، -17
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 31/6/1383لغبیت  5/9/1382دٍرُ فرصت هطبلؼبتی آهَزغ ثیوبراى هروس تحمیمبت غذد درٍى ریس ٍ هتبثَلیعن داًؽگبُ ػلَم پسؼىی تْراى 

 

 تشکر و تقدير به مناسبت-01

 
از طارف رئایط داًؽاىذُ    تؽىر ٍ تمذیر ثِ هٌبظجت ثرگساری ظویٌبر تبزُ ّبیی از ایذز در داًؽىذُ ػلَم پسؼىی داًؽگبُ ترثیت هاذرض   -1

 27/2/1371پسؼىی ثِ تبریخ 

تؽىر ٍ تمذیر ثِ هٌبظجت تذریط در دٍرُ آهَزغ ضوي خذهت وبدر پرظتبری ثب ػٌَاى اّویت اوعیصى درهبًی از طرف هؼبًٍت هحترم  -2



 8/10/81اهَر درهبى ٍ دارٍ داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ورهبًؽبُ ثِ تبریخ 

/ 23لغبیات  22ساری ّوبیػ ظراظری ثْذاؼت ٍ ظالهت خَى ثب تبویذ ثر هرالجت ّبی پرظاتبری ٍ هبهابیی   تؽىر ٍ تمذیر ثِ هٌبظجت ثرگ -3

 1380خرداد/

تؽىر ٍ تمذیر ثِ هٌبظجت ثِ هٌبظجت راُ اًذازی ثخػ جراحی للت ثبز،از طرف رئیط داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ٍ خذهبت درهابًی ثْذاؼاتی    -4

 ورهبًؽبُ

ؼروت فؼبل در ثرًبهِ ریسی ٍ آهَزغ ٍ اجرای ثرًبهِ ّبی تذٍیي ؼذُ هروس هْابرت ّاب ، هؼبًٍات آهَزؼای     تؽىر ٍ تمذیر ثِ هٌبظجت  -5

 داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ٍ خذهبت درهبًی ثْذاؼتی ورهبًؽبُ

ٍ     -تؽىر ٍ تمذیر ثِ هٌبظجت ثرگساری ًؽعت ػلوی فرٌّگی در ؼْرظتبى صاحٌِ ،هؼبًٍات داًؽاجَیی    -6  فرٌّگای داًؽاگبُ ػلاَم پسؼاىی 

 خذهبت درهبًی ثْذاؼتی ورهبًؽبُ
 

تؽىر ٍ تمذیر ثِ هٌبظجت ثرگساری دٍرُ ّبی آهَزؼی وبدر پرظتبری . هؼبًٍت درهبى داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ٍ خذهبت درهبًی ثْذاؼاتی   -7

 ورهبًؽبُ

 بُلَح تمذیر ثِ هٌبظجت رٍز هؼلن از طرف فرهبًذّی حَزُ ثعیج داًؽجَیی  داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ورهبًؽ -8

 لَح تمذیر ثِ هٌبظجت رٍز هؼلن از طرف ؼَرای فرٌّگی داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ٍ خذهبت درهبًی ثْذاؼتی ورهبًؽبُ -9

 1389لَح تمذیر ثِ هٌبظجت رٍز هؼلن از طرف ریبظت داًؽىذُ پرظتبری ٍ هبهبیی،-10

 1/9/1384مبٍهت ثعیج ظپبُ ورهبًؽبُ، تؽىر ٍ تمذیر ثِ هٌبظجتپٌجن آرر هبُ ظبلرٍز تؽىیل ثعیج ،فرهبًذُ ًبحیِ ه-11

تؽىر ٍ تمذیر ثِ هٌبظجت ّوىبری ثب وویتِ پصٍّػ در آهَزغ هذاٍم، هروس هطبلؼبت ٍ تَظؼِ آهَزغ پسؼىی داًؽاگبُ ػلاَم پسؼاىی     -12

   1383/ 23/1ورهبًؽبُ 

 27/5/1388تؽىر ٍ تمذیر ثِ هٌبظجت ّوىبری ، رئیط داًؽىذُ پیراپسؼىی ، -13

ٍ تمذیر ثِ هٌبظجت ّوىبری در ثرگساری وبرگبُ آهَزغ پرظتبری ٍ دیبثت،هؼبٍى ثْذاؼاتی داًؽاگبُ ػلاَم  پسؼاىی ٍ خاذهبت      تؽىر  -14

 12/4/1384درهبًی ثْذاؼتی ورهبًؽبُ،

َم تؽىر ٍ تمذیر ثِ هٌبظجت ّوىبری ثب وویتِ پصٍّػ در ثرًبهِ ریسی آهَزؼی، هروس هطبلؼبت ٍ تَظاؼِ آهاَزغ پسؼاىی داًؽاگبُ ػلا     -15

   1380/ 12/11پسؼىی ورهبًؽبُ 

تؽىر ٍ لَح تمذیر ثِ هٌبظجت تبلیف  وتبة آؼٌبیی ثب اثسار ّبی جراحی ٍ ثعتي زخن ّب ، رییط داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ٍ خذهبت درهبًی  -16

 1383ثْذاؼتی ورهبًؽبُ.آرر 

 1388هرثی ًوًَِ پرظتبری در ظبل  -17

   


