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 ثِ ًبم خذا

 

 1/11/94 تبسيخ ًگبسؽ يب آخشيي ثبصًگشي5

 

  فبطوِ 5 ًبم

 حذادیبى چقبئی 5 ًبم خبًَادگي

 6پبیِ  5ستجِ داًـگبّي 

  هرثی 5 دسجِ ػلوي

 ػلَم پسؼكی كرهبًؽب5ُ داًـگبُ 

 داًؽكذُ پرظتبری هبهبیی -دٍلت آثبدثلَار   -كرهبًؽب5ُ  آدسع هحل كبس 

588900000879094  هحل كبس ثب كذ ؿْش ٍ كـَسؿوبسُ تلفي   

 88900000879094 5ؿوبسُ ًوبثش

 5fhadadian@kums.ac.ir ،daneshjoo.610@gmail.com آدسع پؼت الكتشًٍيكي

 

 هتبّل5 ٍضؼيت تبّل  ٭

 52  تؼذاد فشصًذاى ٭

 589100065419 ؿوبسُ تلفي ّوشاُ ٭

 ظَاثق تحصيلی :

 تبریخ فبرؽ

 التحصيلی

كؽَر هحل 

 تحصيل
 ؼْر هحل تحصيل

داًؽگبُ هحل 

 تحصيل
 گرایػ تحصيلی درجِ ػلوی

رؼتِ 

 تحصيلی

داًـگبُ ػلَم پضؿكي  كشهبًـبُ ايشاى 02/4/5831

 كشهبؿبُ

 پشػتبسي ػوَهي كبسؿٌبػي 

داًـگبُ ػلَم پضؿكي  اَّاص ايشاى 00/4/5833

 جٌذي ؿبپَس اَّاص

 پشػتبسي داخلي جشاحي كبسؿٌبػي اسؿذ

 : ًبهِ ّبی زهبى تحصيلپبیبى

 ًبهِػٌَاى پبیبى هقطغ تحصيلی اظتبد یب اظبتيذ راٌّوب

ّوَديبليضي تبثيش تحشيک الكتشيكي پَػتي ًمبط طت ػَصًي ثش خؼتگي ثيوبساى  كبسؿٌبػي اسؿذ خبًن صذيمِ فيبضي

 هضهي

 : ّبی آهَزؼی، پصٍّؽی ٍ اجراییؼركت در دٍرُ

 ًبم دٍرُ دٍرُ ظطح طَل هذت دٍرُ هحل ثرگساری تبریخ ثرگساری

5838  /4  /02 - 

01 
 هقذهبتیكبسگبُ سٍؽ تحميك  داًـجَيي سٍصُ 0 داًـگبُ ػلَم پضؿكي كشهبًـبُ

5831  /4  /02 - 

52 
 هقذهبتیكبسگبُ سٍؽ تحميك  داًـجَيي سٍصُ 0 داًـگبُ ػلَم پضؿكي كشهبًـبُ

mailto:fhadadian@kums.ac.ir
mailto:daneshjoo.610@gmail.com
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5838  /50  /08 

- 00 

 تكويلیكبسگبُ سٍؽ تحميك  داًـجَيي سٍصُ 0 داًـگبُ ػلَم پضؿكي كشهبًـبُ

5834  /8 /54  ٍ

53 

 كبسگبُ ًگبسؽ همبالت پضؿكي داًـجَيي سٍصُ 0 داًـگبُ ػلَم پضؿكي كشهبًـبُ

 Medical Search داًـجَيي سٍصُ 0 هبًـبُداًـگبُ ػلَم پضؿكي كش 5ٍ  0/  4/ 5831

داًـگبُ ػلَم پضؿكي جٌذي ؿبپَس  00/  4/  5831

 اَّاص

 سٍؽ تحميك داًـگبّي سٍصُ 5

5832  /2  /52 - 

51 
داًـگبُ ػلَم پضؿكي جٌذي ؿبپَس 

 EDCاَّاص، 

داًـجَيبى اسؿذ ٍ  سٍصُ 0
PHD 

تَاًوٌذ ػبصي داًـجَيبى اسؿذ ٍ 
PHD 

ًـگبُ ػلَم پضؿكي جٌذي ؿبپَس دا 5833خشداد هبُ 

 اَّاص

 داًـجَيبى اسؿذ  سٍصُ 0
SPSS 

داًـگبُ ػلَم پضؿكي جٌذي ؿبپَس  0 - 8/  0/  5833

 اَّاص

داؿجَيبى جٌَة  سٍصُ 0

كـَس)كٌگشُ داًـجَيبى 

 جٌَة كـَس(

Who to write a paper   in 

medical sciences 

5834  /8 /54  ٍ

53 

 كبسگبُ ًگبسؽ همبالت پضؿكي داًـجَيي سٍصُ 0 بُداًـگبُ ػلَم پضؿكي كشهبًـ

 Medical Search داًـجَيي سٍصُ 0 داًـگبُ ػلَم پضؿكي كشهبًـبُ 5ٍ  0/  4/ 5831

 

5833  /8 /82 
داًـگبُ ػلَم پضؿكي جٌذي ؿبپَس 

 اَّاص

آؿٌبيي ثب كتبثخبًِ هلي ديجيتبل  داًـجَيبى اسؿذ سٍصُ 5

 ٍ پبيگبّْبي اطالػبتي

داًـگبُ ػلَم پضؿكي جٌذي ؿبپَس  54 /8/  5833

 اَّاص

 داًـجَيبى اسؿذ سٍصُ 5
End Note 

5834 /4 /50 – 

58 

 اػضبي ّيئت ػلوي سٍصُ 0 داًـگبُ ػلَم پضؿكي كشهبًـبُ
 هْبست ّبي يبدّي يبدگيشي

، داًـگبُ ػلَم پضؿكي كشهبًـبُ 4-52/  1/  5834
EDC 

ذ ثب تبكيذ پضؿكي هجتٌي ثش ؿَاّ اػضبي ّيئت ػلوي سٍصُ 0

 ثش ًمذ گشافيكي همبالت 

 پشػتبس ٍ لبًَى پشػتبساى سٍصُ 5 ثيوبسػتبى اهبم سضب كشهبًـبُ 1/0/ 5831

5831 /3/04 
 ثيوبسػتبى طبلمبًي كشهبًـبُ

خَاًذى الكتشٍكبسديَگشام ثشاي  پشػتبساى سٍصُ 5

 پشػتبساى

، داًـگبُ ػلَم پضؿكي كشهبًـبُ 01/2/5834
EDC 

 طشح دسع ئت ػلوياػضبي ّي سٍصُ 5

51/1/5834 -

54/1/5834 

، داًـگبُ ػلَم پضؿكي كشهبًـبُ

 هؼبًٍت تحميمبت ٍ فٌبٍسي
 كبسكٌبى سٍصُ 4

 سٍؽ تحميك همذهبتي

هَػؼِ ػلوي پظٍّـي تحميمبتي  54/2/5834

 ًؼين ايوبى
 & OVIDكبسگبُ آهَصؿي  كبسكٌبى سٍصُ 1

EBSCO 

55/52/-

50/52/5834 

ثب  بًـبُداًـگبُ ػلَم پضؿكي كشه

 داًـگبُ ػلَم پضؿكي ؿيشاصّوكبسي 
 اػضبي ّيئت ػلوي سٍصُ 0

 سٍؽ تذسيغ ثِ ؿيَُ ػخٌشاًي
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، داًـگبُ ػلَم پضؿكي كشهبًـبُ 51/4/5842
EDC 

آؿٌبيي ثب ػبهبًِ هذيشيت  اػضبي ّيئت ػلوي سٍصُ 5

 يبدگيشي الكتشًٍيكي

04/1 /- 

2/1/5842 

ًْبد ، داًـگبُ ػلَم پضؿكي كشهبًـبُ

ٌذگي همبم هؼظن سّجشي ًوبي

 داًـگبّْبي كشهبًـبُ

 اػضبي ّيئت ػلوي سٍصُ 52
 طشح ضيبفت اًذيـِ اػتبداى

، داًـگبُ ػلَم پضؿكي كشهبًـبُ 5/52/5845

 هؼبًٍت آهَصؿي ٍ اداسُ هـبٍسُ
آؿٌبيي ثب آييي ًبهِ ّبي  اػضبي ّيئت ػلوي سٍصُ 5

 آهَصؿي، اًضجبطي ٍ هـبٍسُ

، ضؿكي كشهبًـبُداًـگبُ ػلَم پ 4/50/5842

كويتِ آهَصؽ ٍ تَاًوٌذ ػبصي هٌبثغ 

 اًؼبًي

 كبسكٌبى سٍصُ 5
آؿٌبيي ثب پَستبل هٌبثغ ديجيتبل 

 (PMDRپضؿكي )

، داًـگبُ ػلَم پضؿكي كشهبًـبُ 53/55/5842
EDC 

 هْبست ّبي استجبطي اػضبي ّيئت ػلوي سٍصُ 5

58/50/-

54/50/5842 

، داًـگبُ ػلَم پضؿكي كشهبًـبُ

 حميمبت ٍ فٌبٍسيهؼبًٍت ت
سٍؽ تحميك پيـشفتِ)تحليل  اػضبي ّيئت ػلوي سٍصُ 0

 آهبسي(

03/4/5842 – 

04/4/42 

، داًـگبُ ػلَم پضؿكي كشهبًـبُ

 هؼبًٍت تحميمبت ٍ فٌبٍسي
سٍؽ تحميك پيـشفتِ)طشاحي  اػضبي ّيئت ػلوي سٍصُ 0

 هطبلؼِ(

02/3/-

03/3/5842 
، داًـگبُ ػلَم پضؿكي كشهبًـبُ

EDC 
 اػضبي ّيئت ػلوي سٍصُ 0

 سٍؽ ّب ٍ فٌَى تذسيغ

، داًـگبُ ػلَم پضؿكي كشهبًـبُ 1/52/5845
EDC 

 ًيبصػٌجي آهَصؿي اػضبي ّيئت ػلوي سٍصُ 5

ًْبد ، داًـگبُ ػلَم پضؿكي كشهبًـبُ 52/52/5845

 ًوبيٌذگي همبم هؼظن سّجشي 
ًـؼت هؼشفت افضايي ثب هَضَع  اػضبي ّيئت ػلوي سٍصُ 5

 يػجک صًذگي اػاله

ًْبد ، داًـگبُ ػلَم پضؿكي كشهبًـبُ 5845دس طي ػبل 

 ًوبيٌذگي همبم هؼظن سّجشي 
 اػضبي ّيئت ػلوي ػبػت 40

 ًـؼت هؼشفت افضايي

، داًـگبُ ػلَم پضؿكي كشهبًـبُ 54/50/5845
EDC 

داًـجَ ثب سٍيكشد  –ساثطِ اػتبد  اػضبي ّيئت ػلوي سٍصُ 5

 پؼت هذسى )ساُ حل هذاس(

، ًـگبُ ػلَم پضؿكي كشهبًـبُدا 51/52/5845
EDC 

 اسصؿيبثي ػولكشد داًـجَيبى اػضبي ّيئت ػلوي سٍصُ 5

، داًـگبُ ػلَم پضؿكي كشهبًـبُ 0/55/5845
EDC 

اػتبًذاسّبي اػتبد تَاًوٌذ  اػضبي ّيئت ػلوي سٍصُ 5

 داًـگبُ ػلَم پضؿكي

، داًـگبُ ػلَم پضؿكي كشهبًـبُ 8/55/5845
EDC 

 ػذالت دس آهَصؽ ػلَم پضؿكي وياػضبي ّيئت ػل سٍصُ 5

 :آهَزؼی، پصٍّؽی ٍ اجراییتذریط در كبرگبّْبی ظَاثق 

 

 

 

طَل هذت  هحل ثشگضاسي تبسيخ ثشگضاسي

 دٍسُ
 ًبم دٍسُ ػطح دٍسُ
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        5831  /50  /

01-03 

داًـگبُ ػلَم پضؿكي         

 كشهبًـبُ

داًـجَيي كويتِ  سٍصُ 8

پظٍّـي 

 داًـجَيبى

 يك همذهبتيكبسگبُ سٍؽ تحم

58  

5832  /50/58-

54 

داًـگبُ ػلَم پضؿكي 

 جٌذي ؿبپَس اَّاص

 

 سٍصُ 0

داًـجَيي كويتِ 

اػتؼذادّبي 

 دسخـبى

 كبسگبُ آهَصؿي سٍؽ تحميك

 

دي  02 – 53           

 5845هبُ 

داًـگبُ ػلَم پضؿكي         

ثيوبسػتبى  -كشهبًـبُ

 هحوذ كشهبًـبّي

هذيشاى  سٍصُ 8 0

ثيوبسػتبًي 

 شهبًـبُك

 كبسگبُ آهَصؿي هذيشيت

 دٍ هَسد ػخٌشاًي

 هشٍسي ثش تئَسيْبي هذيشيت -5

 دس ثشًبهِ سيضي LOG FRAMاصَل  -0

 

 :ظَاثق ؼغلی

 هبُ 0كبس ثِ ػٌَاى پشػتبس دس ثخؾ اٍسطاًغ ٍ فَسيت ّبي ثيوبسػتبى تخصصي للت اهبم ػلي )ع(ؿْش كشهبًـبُ ثِ هذت  -5

 هبُ 55بى تخصصي للت اهبم ػلي )ع(ؿْش كشهبًـبُ ثِ هذت ثيوبسػت CCUكبس ثِ ػٌَاى پشػتبس دس ثخؾ  -0
  5833الي آثبى  5833كبس ثِ ػٌَاى هشثي حك التذسيغ دس داًـكذُ پشػتبسي هبهبيي اص هشداد هبُ  -8
 5834تب خشداد هبُ  5833كبس ثِ ػٌَاى هشثي دس داًـكذُ پشػتبسي هبهبيي اص آثبى هبُ  -4
 5842تب اػفٌذ  5834ذات لبًًَي دس داًـكذُ پشػتبسي هبهبيي اص خشداد هبُ كبس ثِ ػٌَاى هشثي ّيئت ػلوي طشح ٍ تؼْ -1
 تب كٌَى 5842فٌذهبُ اػكبس ثِ ػٌَاى هشثي ّيئت ػلوي پيوبًي دس داًـكذُ پشػتبسي هبهبيي اص  -1

 

 : ظَاثق آهَزؼی

 ػٌَاى درض ارائِ ؼذُ هقطغ تحصيلی-رؼتِ  هحل تذریط ظبل تذریط

5840 - 5848 

 داًـگبُ ػلَم

پضؿكي 

 كشهبًـبُ

 پشػتبسي هشالجت ٍيظُكبسؿٌبػي اسؿذ 

 0تشم 
 تٌفط -1پرظتبری هراقجت ٍیصُ 

5840 – 5848 

داًـگبُ ػلَم 

پضؿكي 

ٍاحذ  كشهبًـبُ

 ثيي الولل

 پشػتبسي هشالجت ٍيظُكبسؿٌبػي اسؿذ 

 0تشم 
 تٌفط -1پرظتبری هراقجت ٍیصُ 

44- 34 

داًـگبُ ػلَم 

پضؿكي 

 كشهبًـبُ

پشػتبسي ٌبػي اسؿذ پشػتبسي كبسؿ

 8تشم  هشالجت ٍيظُ
 كبرٍرزی پرظتبری كليِ ٍ دیبليس

5844-5841  

داًـگبُ ػلَم 

پضؿكي 

 كشهبًـبُ

كبسؿٌبػي اسؿذ  5پشػتبسي تشم 

 پشػتبسي هشالجت ٍيظُ
پبیػ ّبی پيؽرفتِ پرظتبری 

 )ثخػ ظيعتن تٌفط(
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48-44  

داًـگبُ ػلَم 

پضؿكي 

 كشهبًـبُ

ػتبسي پشپشػتبسي كبسؿٌبػي اسؿذ 

 8تشم  هشالجت ٍيظُ
 دیبليس-8پرظتبری هراقجت ٍیصُ 

48-44  

داًـگبُ ػلَم 

پضؿكي 

 كشهبًـبُ

پشػتبسي پشػتبسي كبسؿٌبػي اسؿذ 

 5 تشم هشالجت ٍيظُ
پرظتبری هراقجت ّبی دّبى از 
 ثيوبراى تحت هراقجت ّبی ٍیصُ

48-44  

داًـگبُ ػلَم 

پضؿكي 

 كشهبًـبُ

ي پشػتبسپشػتبسي كبسؿٌبػي اسؿذ 

 5 تشم هشالجت ٍيظُ
پرظتبری درد از ثيوبراى تحت 

 هراقجت ّبی ٍیصُ

5844-5841 

داًـگبُ ػلَم 

پضؿكي 

 كشهبًـبُ

 داخلي جشاحي پشػتبسي كبسؿٌبػي اسؿذ

 5تشم 
 ًظریِ ّب ٍ كبرثرد آى در پرظتبری           

 ػبلْبي 

34 - 48 

داًـگبُ ػلَم 

پضؿكي 

 كشهبًـبُ

 0پشػتبسي تشم –كبسؿٌبػي 
ظتبری اصَل ٍ فٌَى تئَری ٍ پر

 پراتيک

 ػبلْبي 

34 - 44 

داًـگبُ ػلَم 

پضؿكي 

 كشهبًـبُ

 پرظتبری هراقجت ٍیصُ دیبليس 1پشػتبسي تشم  –كبسؿٌبػي 

 ػبلْبي 

34 - 44 

داًـگبُ ػلَم 

پضؿكي 

 كشهبًـبُ

 پرظتبری ثيوبری ّبی تٌفط 8پشػتبسي تشم –كبسؿٌبػي 

 ػبلْبي 

34 - 44 

داًـگبُ ػلَم 

كي پضؿ

 كشهبًـبُ

 پرظتبری ثيوبری ّبی خَى 1پشػتبسي تشم –كبسؿٌبػي 

 ػبلْبي 

34 - 44 

داًـگبُ ػلَم 

پضؿكي 

 كشهبًـبُ

 پرظتبری آة ٍ الكترٍليت ّب 0پشػتبسي تشم  –كبسؿٌبػي 

 ػبلْبي 

44-41 

داًـگبُ ػلَم 

پضؿكي 

 كشهبًـبُ

 8پشػتبسي تشم  –كبسؿٌبػي 
پرظتبری ثيوبری ّبی ظيعتن 

 شًيكَلَشی خَاّراى (تٌبظلی )

 ػبلْبي 

44- 41 

داًـگبُ ػلَم 

پضؿكي 

 كشهبًـبُ

 پرظتبری چؽن ٍ گَغ 1پشػتبسي تشم  –كبسؿٌبػي 

 دس ػبلْبي

 32 - 33 

داًـگبُ ػلَم 

 پضؿكي اَّاص
 3كبسؿٌبػي تشم –پشػتبسي 

 سكبرٍرزی ًفرٍدیبلي
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 دس ػبلْبي

32 - 33 

داًـگبُ ػلَم 

پضؿكي 

 كشهبًـبُ

 ٍ فَریت ّب كبرٍرزی اٍرشاًط 2ؿٌبػي تشم كبس–پشػتبسي 

 دس ػبلْبي

32 - 33 

داًـگبُ ػلَم 

پضؿكي 

 كشهبًـبُ

 كبرٍرزی كَدكبى 2كبسؿٌبػي تشم –پشػتبسي 

 دس ػبلْبي

32 - 33 

داًـگبُ ػلَم 

پضؿكي 

 كشهبًـبُ

 1كبسؿٌبػي تشم –پشػتبسي 
)خَى ٍ  3داخلی جراحی كبرآهَزی 

 تٌفط(

 دس ػبلْبي

 32 - 33 

گبُ ػلَم داًـ

 پضؿكي اَّاص
 كبرآهَزی ًَرٍلَشی 1كبسؿٌبػي تشم –پشػتبسي 

 دس ػبلْبي

32 - 33 

داًـگبُ ػلَم 

پضؿكي 

 كشهبًـبُ

 )قلت( 0كبرآهَزی داخلی جراحی  1كبسؿٌبػي تشم –پشػتبسي 

 دس ػبلْبي

32 - 33 

داًـگبُ ػلَم 

پضؿكي 

 كشهبًـبُ

 2كبسؿٌبػي تشم –پشػتبسي 
ػرصِ  كبرٍرزی داخلی جراحی در

1 ٍ8 ٍ0 

 دس ػبلْبي

32 - 33 

داًـگبُ ػلَم 

پضؿكي 

 كشهبًـبُ

 كبرٍرزی ثْذاؼت جبهؼِ 2كبسؿٌبػي تشم –پشػتبسي 

 دس ػبلْبي

44- 33 

داًـگبُ ػلَم 

پضؿكي 

 كشهبًـبُ

 1كبرآهَزی داخلی جراحی  8كبسؿٌبػي تشم –پشػتبسي 

 دس ػبلْبي

 44 - 42 

داًـگبُ ػلَم 

 پضؿكي اَّاص
 4ؿٌبػي تشم كبس–پشػتبسي 

 8داخلی جراحی كبرٍرزی 
 

 

 دس ػبلْبي

42- 33 

داًـگبُ ػلَم 

پضؿكي 

 كشهبًـبُ

 CCUكبرٍرزی پرظتبری ٍیصُ  2تشم  كبسؿٌبػي–پشػتبسي 

 دس ػبلْبي

48- 33 

داًـگبُ ػلَم 

پضؿكي 

 كشهبًـبُ

 كبرٍرزی پرظتبری ٍیصُ دیبليس  2تشم  كبسؿٌبػي–پشػتبسي 

 دس ػبلْبي

48- 33 

ػلَم داًـگبُ 

پضؿكي 

 كشهبًـبُ

 كبرآهَزی اصَل ٍ فٌَى پرظتبری  0تشم  كبسؿٌبػي–پشػتبسي 

       هحبظجبت دارٍیی ٍ تذاخالت دارٍیی در پرظتبری 18/9/98ثبزآهَزی جَاًرٍد 
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 :  ّب، ؼَراّبّب، كويتِػضَیت در اًجوي

 

زهبى ؼرٍع ٍ پبیبى 

 ػضَیت
 ًَع خذهت هحل فؼبليت اًجوي

 ىتب ّن اكٌَ 5831
 ػبصهبى ثؼيج جبهؼِ پضؿكي

 كشهبًـبُ
 ثؼيج جبهؼِ پضؿكيػضَ

 كويتِ پظٍّـي داًـجَيبى ػضَ  كشهبًـبُداًـگبُ ػلَم پضؿكي  4/31/ 02تب  5/2/38

 كويتِ پظٍّـي داًـجَيبى ػضَ  اَّاصداًـگبُ ػلَم پضؿكي  

تب  08/52/38

08/52/31 
 ـي داًـجَيبىؿَساي هؼتمل پظٍّػضَ  كشهبًـبُداًـگبُ ػلَم پضؿكي 

 كويتِ اػتؼذادّبي دسخـبىػضَ  كشهبًـبُداًـگبُ ػلَم پضؿكي  82/4/31- 5/4/31

تب  5/2/5832

85/1/5833 
 كويتِ اػتؼذادّبي دسخـبىػضَ  اَّاصداًـگبُ ػلَم پضؿكي 

 4/42/ 08// تب 00/4
، كشهبًـبُداًـگبُ ػلَم پضؿكي 

 داًـكذُ پيشاپضؿكي
 استمبء ػالهت جَاًبى ّوبيؾ ػشاػشيكويتِ ػلوي ػضَ 

 54/3/34/ تب 53/2
، كشهبًـبُداًـگبُ ػلَم پضؿكي 

 داًـكذُ پيشاپضؿكي
 كويتِ ػلوي ّوبيؾ ػشاػشي ػفًَت ّبي ثيوبسػتبًيػضَ 

  1/55/42تب  8
، كشهبًـبُداًـگبُ ػلَم پضؿكي 

 داًـكذُ پشػتبسي هبهبيي

سي ّبي ثيوبهشالجت ّبي پشػتبسي دس كويتِ ػلوي ّوبيؾ ػشاػشي ػضَ 

 هضهي

 50/45/ 8تب  5
، كشهبًـبُداًـگبُ ػلَم پضؿكي 

 داًـكذُ پشػتبسي هبهبيي
 كويتِ ػلوي ّوبيؾ ػشاػشي ثْذاؿت ػبلوٌذيػضَ 

كشهبًـبُ،  داًـگبُ ػلَم پضؿكي  تب كٌَى 50/5833/ 50

EDC ،داًـكذُ پشػتبسي هبهبيي 
 EDO ػضَ كويتِ پظٍّؾ دس آهَصؽ

كشهبًـبُ،  بُ ػلَم پضؿكي داًـگ تب كٌَى 50/5833/ 50

EDC ،داًـكذُ پشػتبسي هبهبيي 
 EDOػضَ كويتِ ثشًبهِ سيضي آهَصؽ ٍ هْبست ّبي ثبليٌي 

 02/4/33تب  5/2/32
اَّاص، دفتش داًـگبُ ػلَم پضؿكي 

 ًْبد ًوبيٌذگي همبم هؼظن سّجشي

ػضَ ّيئت تحشيشيِ ًـشيِ ًْبد ًوبيٌذگي همبم هؼظن سّجشي داًـگبُ ػلَم 

 اَّاص )ًـشيِ اهيي(پضؿكي 

 : ظبثقِ پعتْبی اجرایی

تبریخ ؼرٍع ٍ 

 خبتوِ
  ظوت هحل فؼبليت ثب اثالؽ از طرف

دثيش كٌگشُ،  5831/ 8/  4-55

هحوذ سضب 

 سئَفي

ّفتويي كٌگشُ داًـجَيبى ػلَم پضؿكي 

 كـَس، داًـگبُ ؿْيذ ثْـتي

 داٍسي همبالت

 داٍس ػوَهي

تيشهبُ الي هْشهبُ 

5832 

 داًـگبُ آصاد

 ٍاحذ تَيؼشكبى
 كشهبًـبُ

كبسؿٌبع ًبظش ثيوبسػتبى  ًظبست آهَصؽ هشثيبى

ّبي آهَصؿي دسهبًي 
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 كشهبًـبُ

دي هبُ الي ثْوي  

 5833هبُ 

ٍ خشداد هبُ الي 

 5834تيشهبُ 

هؼبًٍت آهَصؿي 

 داًـكذُ

داًـكذُ پشػتبسي هبهبيي داًـگبُ ػلَم 

 پضؿكي كشهبًـبُ

هشالت اهتحبًبت  هشالجت اهتحبًي

َيبى داًـكذُ داًـج

پشػتبسي هبهبيي دس دٍ 

ًيوؼبل اٍل ٍ دٍم ػبل 

 5834-5833تحصيلي 

تب  53/2/5834

54/3/5834 
سئيغ داًـكذُ، 

 ٍ سئيغ ّوبيؾ

داًـكذُ پيشاپضؿكي داًـگبُ ػلَم پضؿكي 

 كشهبًـبُ

ػضَ كويتِ ػلوي، 

ؿشكت دس جلؼبت كويتِ 

 جْت ثشسػي همبالت

ػضَ كويتِ ػلوي ّوبيؾ 

ّبي ػشاػشي ػفًَت 

 ثيوبسػتبًي

 40تب  05/3/42

سئيغ دفتش ًْبد 

ًوبيٌذگي همبم 

هؼظن سّجشي 

داًـگبّْبي 

 كشهبًـبُ

كشهبًـبُ، دفتش ًْبد داًـگبُ ػلَم پضؿكي 

 ًوبيٌذگي همبم هؼظن سّجشي
 كبسؿٌبع اػتبًي

كبسؿٌبع اػتبًي 

هطبلؼبت ساّجشدي دفتش 

ًْبد ًوبيٌذگي همبم 

هؼظن سّجشي 

 داًـگبّْبي كشهبًـبُ

 : ّوكبری ثب هجالت

تبریخ ؼرٍع ٍ خبتوِ 

 ّوكبری
 ًبم هجلِ هحل اًتؽبر ًَع ّوكبری ثب هجلِ

 داٍس همبالت 40تب  34/ 1
داًـگبُ ػلَم پضؿكي 

 كشهبًـبُ

هجلِ ػلوي پظٍّـي  ثْجَد

 داًـگبُ ػلَم پضؿكي كشهبًـبُ

 داٍس همبالت تب كٌَى 1/40

داًـگبُ ػلَم پضؿكي 

كشهبًـبُ، داًـكذُ 

 ضؿكيپيشاپ

دس ػلَم  هجلِ تحميمبت ثبليٌي

 پيشاپضؿكي

داًـگگگبُ جٌگگذي ؿگگبپَس   تْيِ گضاسؽ، ٍيشايؾ، صفحِ آسايي ٍ تبيپ 5833تب  5832

 اَّاص

هجلگگِ ًْگگبد ًوبيٌگگذگي داًـگگگبُ   

 جٌذي ؿبپَس اَّاص )اهيي(

 : اًتؽبرات

 : كتبة

 ًبؼر ظبل چبح
ًَع كبر)ترجوِ، تبليف، 

 گردآٍری، ٍیرایػ(
 ػٌَاى كتبة ًبم ّوكبراى

     

 : هقبالت هٌتؽر ؼذُ

ظبل 

 چبح
 صفحِ

ؼوبر

ُ 
 ػٌَاى هقبلِ ًَیعٌذگبى ًبم ًؽریِ جلذ

1098 
156 - 

178 
0 16 

دٍهبٌّبهِ ػلوي 

، پظٍّـي ثْجَد

داًـگبُ ػلَم 

 پضؿكي كشهبًـبُ

فبطوِ حذاديبى، صذيمِ فيبضي، 

دكتش ػلي لشثبًي، ػيذ هحوَد 

 لطيفي، دكتش حجيت فالح

شيک الكتشيكي پَػتي ًمبط طت تبثيش تح

 ثش خؼتگي ثيوبساى ّوَديبليض  ػَصًي
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5834 
40 - 

43 
4 5 

فصلٌبهِ ػلوي 

پظٍّـي داًـكذُ 

پيشاپضؿكي 

 كشهبًـبُ

 الِْ ثشاتي فبطوِ حذاديبى،

هٌَْؽ تيوبسُ، پشٍيي ػجبػي، 

 ثيظى صجَس

ثشسػي هيضاى ًگشؽ ٍ داًؾ پشػتبساى ؿبغل 

شهبًـبُ دس دس هشاكض اهَصؿي دسهبًي ؿْش ك

 5831هَسد هذيشيت دسد دس ػبل 

فصلٌبهِ ػلوي  0 8  3 -5 5834

پظٍّـي داًـكذُ 

پشػتبسي هبهبيي ٍ 

 پيشاپضؿكي

فبطوِ حذاديبى، فبطوِ داساثي، 

 الِْ ثشاتي

ثشسػي ػلل صذهبت تشٍهبتيک دس هصذٍهيي 

هشاجؼِ كٌٌذُ ثِ ثخؾ اٍسطاًغ  ػبلوٌذ

بي ثيوبسػتبى طبلمبًي ؿْش كشهبًـبُ دس ػبلْ

30 – 32 

5840 
003-

084 
4 0 

هجلِ تحميمبت 

ثبليٌي دس ػلَم 

 JCRPSپيشاپضؿكي

 ػويشا گلؼزاس،ثْضاد كشهي هتيي، 

ػيذ  ػتبس ثبة، فبطوِ حذاديبى،

حؼيي ،هحوذ ػؼيذ احوذي

 ، هحوذ حيذسيثبثبپَس

استجبط هيضاى هـبسكت ثب ػولكشد كبسكٌبى اٍسطاًغ 

ي ثيوبسػتبًْبي آهَصؿي داًـگبُ ػلَم پضؿك

 كشهبًـبُ

4102 734-
738 

3 7 

Journal of 
Novel 
Applied 
Sciences 

Samira Golezar , 
Fateme Hadadian , 
Maryam Farhadian 
and Salman 

Khazaee 

Assessing knowledge and 
attitude of emergency 
contraception among female 
freshman students in Islamic 
Azad University of Toyserkan 

4102 03-41  0 8 

IRANIAN 
JOURNAL 
OF 
CRITICAL 
CARE 
NURSING 

Hossein Feyzi, 
Behnam Khaledi 
Paveh, Fatemeh 
Hadadian, Mansoor 
Rezaie, Mojtaba 
Ahmadi 

Investigating the effects of 
Benson’s relaxation technique 
on quality of life among patients 
receiving hemodialysis 

1094 
188 - 

187 
8 4 

هجلِ تحميمبت 

ثبليٌي دس ػلَم 

 JCRPSپيشاپضؿكي

فبطوِ حذاديبى، فشؿتِ جاللًَذي، 

اكشم لجبدي، فشاًک طيوضي، ػبسا 

 پٌبّي فش

ثشسػي تكٌيک آسام ػبصي پيـشًٍذُ ػضالًي ثش 

 5842كيفيت خَاة ثيوبساى ّوَديبليضي دس ػبل 

1094 
800 - 

846 
0 2 

هجلِ تحميمبت 

ثبليٌي دس ػلَم 

 JCRPSپيشاپضؿكي

, فبطوِ )پيَى(ثْبدس لٌجشي صادُ

حذاديبى, ًبدس ػبالسي, ثٌْبم 

 خبلذي پبٍُ

تبثيش تحشيک الكتشيكي ًمبط طت ػَصًي ثش ٍضؼيت 

 آلَدگي پشػتبساى خَاة

1090 50-78 8 4 
هجلِ هشالجتْبي 

 ثبليٌي

 

اكشم لجبدي, فبطوِ حذاديبى, 
فشؿتِ جالل ًٍذي, ؿكَفِ هيشي 

 ًؼت, پشػتَ هجيذي پَس

ي تأثيش تكٌيک آسام ػبصي پيـشًٍذُ ػضالًي ثشسػ

 ثش اضطشاة ٍ افؼشدگي ثيوبساى ّوَديبليضي

 

 : هاها و همايشمقاالت ارائه شده در كنگره

 ظبل ارائِ

ًحَُ ارائِ 

)ظخٌراًی، 

 پَظتر(

هحل 

 ثرگساری
 ػٌَاى هقبلِ ًَیعٌذگبى ٍ ّوبیػ ػٌَاى كٌگرُ

 ثيي الوللی ّبیّب ٍ ّوبیػهقبالت ارائِ ؼذُ در كٌگرُ

اسديجْـت  04 داًـگگگگگگبُ  پَػتش دّوگگيي كٌگگگشُ ػگگبليبًِ    فبطوِ حگذاديبى، هٌْگَؽ    ثشسػگگگي هيگگگضاى آگگگگبّي ٍ ًگگگگشؽ 
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خشداد هبُ 5تب 

5833 

ػلگگگگگگگگَم 

  پضؿگگگكي

 ايشاى

پظٍّـي داًـجَيبى ػلگَم  

پضؿگگكي ايگگشاى ٍ دٍهگگيي   

 ثیییيي الوللییییكٌگگگگشُ 

 داًـجَيبى ػلَم پضؿكي

ل دس هشاكگض آهَصؿگي   پشػتبساى ؿگبغ  تيوبسُ، الِْ ثشاتي

دسهگگبًي ؿگگْش كشهبًـگگبُ دس هگگَسد    

 5831هذيشيت دسد دس ػبل 

اسديجْـت  04

خشداد هبُ 5تب 

5833 

داًـگگگگگگبُ  ػخٌشاًي

ػلگگگگگگگگَم 

  پضؿگگگكي

 ايشاى

دّوگگيي كٌگگگشُ ػگگبليبًِ   

پظٍّـي داًـجَيبى ػلگَم  

پضؿگگكي ايگگشاى ٍ دٍهگگيي   

 ثیییيي الوللییییكٌگگگگشُ 

 داًـجَيبى ػلَم پضؿكي

فبطوگگِ حگگذاديبى، كگگظال   

ضگگبيي، صگگذيمِ فيبضگگي،  س

 ػويشا گلؼضاس

تبثيش طت ػگَصًي ثگِ سٍؽ تحشيگک    

الكتشيكي پَػتي ًمبط طگت ػگَصًي   

(TEAS)  ثگگگش خؼگگگتگي ثيوگگگبساى

 )هطبلؼِ پبيلَت( ّوَديبليضي هضهي

 ّبی داخلیّب ٍ ّوبیػهقبالت ارائِ ؼذُ در كٌگرُ

ًحَُ اسائِ  ػبل اسائِ

)ػخٌشاًي، 

 پَػتش(

هحل 

 ثشگضاسي

 ػٌَاى همبلِ ًَيؼٌذگبى ٍ ّوبيؾ ػٌَاى كٌگشُ

 

 

5 – 0 

اسديجْـت هبُ 

5833 

داًـگگگگگگبُ  پَػتش

ػلگگگگگگگگَم 

پضؿگگگگگكي 

جٌگگگگگگذي 

 ؿبپَس اَّاص

دٍهگگگيي كٌگگگگشُ كويتگگگِ 

تحميمبت داًـجَيي ؿجكِ 

 جٌَة كـَس

فبطوِ حگذاديبى، هٌْگَؽ   

تيوبسُ، پشٍيي ػجبػي، الِْ 

 ثشاتي

ثشسػگگگي هيگگگضاى آگگگگبّي ٍ ًگگگگشؽ 

ؿگي  پشػتبساى ؿگبغل دس هشاكگض آهَص  

دسهگگبًي ؿگگْش كشهبًـگگبُ دس هگگَسد    

 5831هذيشيت دسد دس ػبل 

03-82 

 5834هْشهبُ 
داًـگگگگگگبُ  پَػتش 

ػلگگگگگگگگَم 

پضؿگگگگگكي 

 اصفْبى

دٍهگگيي ّوگگبيؾ كـگگَسي 

هشالجت ٍ دسهبى ثيوبسي ّب 

 ثب طت هكول ٍ جبيگضيي

فبطوگگِ حگگذاديبى، صگگذيمِ 

 فيبضي، دكتش ػلي لشثبًي

The effect of Acupuncture by 

Transcutaneous Electrical 

Acupoint Stimulation on 

fatigue in maintenance’s  

homodialysis patients 
03-82 

 5834هْشهبُ 
داًـگگگگگگبُ  پَػتش

ػلگگگگگگگگَم 

پضؿگگگگگكي 

 اصفْبى

دٍهگگيي ّوگگبيؾ كـگگَسي 

هشالجت ٍ دسهبى ثيوبسي ّب 

 ثب طت هكول ٍ جبيگضيي

فبطوگگِ حگگذاديبى، صگگذيمِ 

 فيبضي، دكتش حجيت فالح

ي ثگِ سٍؽ تحشيگک   تبثيش طت ػگَصً 

 الكتشيكي پَػتي ًمبط طگت ػگَصًي  

(TEAS)  ثگگگش خؼگگگتگي ثيوگگگبساى

 ّوَديبليضي هضهي

آثبًوبُ  53-02

5834 
داًـگگگگگگبُ  ػخٌشاًي

ػلگگگگگگگگَم 

پضؿگگگگگكي 

 صاثل

كٌگشُ ػشاػگشي پشػگتبسي   

 ديبثت

 

 

فبطوگگِ حگگذاديبى، هحوگگَد 

سحوتگگي، دكتگگش هْشػلگگي   

 سحوتي، ػْيال چٌبسي

ثشسػگگي كيفيگگت خگگَاة دس ثيوگگبساى  

 ثگِ ديبثگت هشاجؼگِ كٌٌگذُ ثگِ      هجتال

هشكض تحميمبت ديبثت داًـگگبُ ػلگَم   

 5834پضؿكي كشهبًـبُ دس ػبل 

52 – 54 

 5834آثبًوبُ 
 پَػتش 

داًـگبُ 

ػلَم 

پضؿكي 

 كشهبًـبُ

ّوبيؾ كـَسي ػفًَت 

 ّبي ثيوبسػتبًي

فبطوِ حذاديبى، حويذ 

 سضب ػوشاًي
 هيضاى ؿيَع ٍ ػَاهل خطش ّپبتيت

52 – 54 

 5834آثبًوبُ 
 ػخٌشاًي

داًـگبُ 

ػلَم 

ّوبيؾ كـَسي ػفًَت 

 ّبي ثيوبسػتبًي

فبطوِ حذاديبى، هشين 

پـباثبدي، ػكيٌِ كذيَس، 

همبيؼِ هيضاى فلجيت دس دٍ سٍؽ پبًؼوبى 

ثب گبص اػتشيل ٍ لَكَپالػت دس هحل ٍسٍد 

 كبتتش ٍسيذي هحيطي
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پضؿكي 

 كشهبًـبُ

 ػتبس ثبة، افـيي الوبػي

52 – 54 

 5834آثبًوبُ 
 تش پَػ

داًـگبُ 

ػلَم 

پضؿكي 

 كشهبًـبُ

ّوبيؾ كـَسي ػفًَت 

 ّبي ثيوبسػتبًي

فبطوِ حذاديبى، حويذ 

سضب ػوشاًي، هيٌَ اسجوٌذ، 

 ؿكَفِ هيشي ًؼت

دس  B ٍC هيضاى ؿيَع ٍػَاهل خطشّپبتيت

 ثيوبساى ّوَ ديبليضي ؿْش كشهبًـبُ دس ػبل

5834 

/ تب 0/ 52

50/0 /5842 

پَػتش 

 الكتشًٍيک

داًـگبُ 

 ػلَم

 پضؿكي

 هـْذ

دٍاصدّويي ّوبيؾ 

كـَسي آهَصؽ پضؿكي ٍ 

چْبسهيي جـٌَاسُ 

 آهَصؿي ؿْيذ هطْشي

 

فبطوِ حذاديبى، 

 ػجذالؼلي ؿشيؼتي

ػلل ػذم ثِ كبسگيشي ًتبيج تحميمبت 

 پشػتبسي دس جْت استمبي داًؾ

/ تب 82/3

0/4/5842 
 پَػتش 

داًـگبُ 

ػلَم 

پضؿكي 

 كشهبًـبُ

ّوبيؾ ػشاػشي هشالجت 

 ّبي ٍيظُ

فبطوِ حذاديبى، اكشم 

 لجبدي

پيـٌْبد تكٌيک آسام ػبصي دس 

 ثيوبساى ّوَديبليضي

/الي 3/ 55

50/3 /5842 
 پَػتش 

داًـگبُ 

ػلَم 

پضؿكي 

 هبصًذساى

دٍهيي ّوبيؾ ػشاػشي 

ساّكبسّبي استمبي ػالهت 

 ٍ چبلؾ ّب

فبطوِ حذاديبى ، ثْضاد 

كشهي هتيي، ػتبس ثبة ، 

ػيذ هحوذ ػؼيذ 

، َسحؼيي ثبثبپ،احوذي

 هحوذ حيذسي

سػي ػطح هـبسكت كبسكٌبى ٍ ثش

استجبط آى ثب ػولكشد هشاكض فَسيت 

ضؿكي ثيوبسػتبى ّبي آهَصؿي پ

 ؿْش كشهبًـبُ

اػفٌذ  8 -5

هبُ 

5842 

 پَػتش 

داًـگبُ 

ػلَم 

پضؿكي 

 كشهبًـبُ

ّوبيؾ ػشاػشي هشالجت 

ّبي پشػتبسي ٍ هبهبيي دس 

ثيوبسي ّبي هضهي ثب 

تبكيذ ثش ثيوبسي ّبي 

تٌفؼي، كليَي، غذد للجي، 

 ٍ صًبى

هشين هيشصايي ًيب، ػْيال 

اػتبًگي، فبطوِ حذاديبى، 

 الْبم ػپًَْذ

حبهلگي دس ثيوبساى هجتال ثِ ًبسػبيي 

 هضهي كليِ تحت دس هبى ثب ّوَديبليض

اػفٌذ  8 -0

هبُ 

5842 

 پَػتش 

داًـگبُ 

ػلَم 

پضؿكي 

 كشهبًـبُ

ّوبيؾ ػشاػشي هشالجت 

ّبي پشػتبسي ٍ هبهبيي دس 

سي ّبي هضهي ثب ثيوب

تبكيذ ثش ثيوبسي ّبي 

غذد  ،للجي، تٌفؼي، كليَي

 ٍ صًبى

ػْيال آػتبًگي، ًذا 

ػليوي، حؼيي اؿتشيبى، 

فبطوِ حذاديبى، جْبًگيش 

سضبيي، هظگبى خليلي، 

فشاًک جؼفشي، ػويشا 

 اهيٌي

شسػي كيفيت صًذگي ثيوبساى پغ اص ث

ػول جشاحي للت ٍ ػشٍق ثش اػبع 

 هطبلؼبت كـَسي

ذ اػفٌ 8 -8

هبُ 

5842 

 پَػتش 

داًـگبُ 

ػلَم 

پضؿكي 

 كشهبًـبُ

ّوبيؾ ػشاػشي هشالجت 

ّبي پشػتبسي ٍ هبهبيي دس 

ثيوبسي ّبي هضهي ثب 

تبكيذ ثش ثيوبسي ّبي 

ًذا ػليوي، ػْيال 

آػتبًگي، فبطوِ حذاديبى، 

جْبًگيش سضبيي، هضگبى 

 خليلي، فشاًک جؼفشي 

ذگي ثيوبساى ديبثتي ثشسػي كيفيت صً

 ثش اػبع هطبلؼبت كـَسي
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للجي، تٌفؼي، كليَي، غذد 

 ٍ صًبى

اػفٌذ  8 -4

هبُ 

5842 

 پَػتش 

داًـگبُ 

ػلَم 

پضؿكي 

 كشهبًـبُ

ّوبيؾ ػشاػشي هشالجت 

ّبي پشػتبسي ٍ هبهبيي دس 

ثيوبسي ّبي هضهي ثب 

تبكيذ ثش ثيوبسي ّبي 

للجي، تٌفؼي، كليَي، غذد 

 ٍ صًبى

ًبديب ثْبسي ساد، كتبيَى 

اػوؼيلي، فبطوِ حذاديبى، 

ػْيال آػتبًگي، جْبًگيش 

 سضبيي

ثشسػي ػَاهل خطش صا دس ثشٍص ػشطبى 

 هشي

اػفٌذ  8 -1

هبُ 

5842 

 پَػتش 

داًـگبُ 

ػلَم 

پضؿكي 

 كشهبًـبُ

ّوبيؾ ػشاػشي هشالجت 

ّبي پشػتبسي ٍ هبهبيي دس 

ثيوبسي ّبي هضهي ثب 

تبكيذ ثش ثيوبسي ّبي 

للجي، تٌفؼي، كليَي، غذد 

 ٍ صًبى

صيجب هحوذي، فبطوِ 

بى، حويذُ لبدسيحذادي  

شسػي ٍضؼيت پشيَدًتبل ٍ ث

پَػيذگي دًذاى دس ثيوبساى 

 ّوَديبليضي

اػفٌذ  52

5845 
 پَػتش

داًـگبُ 

ػلَم 

پضؿكي 

 كشهبًـبُ

چْبسهيي كٌگشُ پظٍّـي 

ػبليبًِ داًـجَيبى ػلَم 

 پضؿكي غشة كـَس

فبطوِ حذاديبى، ثٌْبم 

 هظفشي

آًوي ػلل ٍ هـكالت آى دس 

 ػبلوٌذاى

 اػفٌذ 8 – 5

 5845هبُ 
 پَػتش

داًـگبُ 

ػلَم 

پضؿكي 

 كشهبًـبُ

ّوبيؾ ػشاػشي ثْذاؿت 

 ػبلوٌذي

فبطوِ حذاديبى، فبطوِ 

داساثي، ػلي هحوذ فشّبد 

 صادُ

كبًيؼن صذهبت هٌجش ثِ تشٍهب دس ه

ػبلوٌذاى هشاجؼِ كٌٌذُ ثِ هشكض 

 تشٍهبي كشهبًـبُ

آرس  2ٍ  1

5840 
 پَػتش

داًـگبُ 

آصاد 

اػالهي 

ٍاحذ 

خَساػگبى 

 فْبىاص

ّوبيؾ هلي پظٍّؾ ّبي 

 كبسثشدي دس استمبي ػالهت

فبطوِ حذاديبى، اهيذ 

كـبٍسصي، ػجبلؼلي 

 ؿشيؼتي

 

اسائِ ساّكبسّبي ػولي جْت ثْشُ 

ثشداسي داًؾ پشػتبسي اص ًتبيج 

 تحميمبت ثبليٌي

4- 55 

 48اسديجْـت 
پَػتش 

 الكتشًٍيک

داًـگبُ 

ػلَم 

 يضد پضؿكي

پبًضدّويي ّوبيؾ كـَسي 

 َم پضؿكيآهَصؽ ػل
فبطوِ حذاديبى، فشؿتِ 

 جاللًَذي، اهيذ كـبٍسصي

ثشسػي هـكالت آهَصؽ ثبليٌي اص 

ديذگبُ داًـجَيبى پشػتبسي داًـگبُ 

 40ػلَم پضؿكي كشهبًـبُ دس ػبل 
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Seifi, Fateme 
Hadadian, 

Masomah Esmaili 
vand, Akram 

Ghobadi 

 :ٍ داٍری ؼذُ ّبی ظرپرظتی ؼذًُبهِپبیبى

 تبریخ دفبع
ظوت در 

 ًبهِىپبیب
 هحل اًجبم

دٍرُ تحصيلی ارائِ 

 ًبهِپبیبى
 ًبهِػٌَاى پبیبى

5840 
هـبٍس اػتبد

 ػلوي

داًـگبُ ػلَم پضؿكي 

 كشهبًـبُ

هشالجت  كبسؿٌبػي اسؿذ

 ّبي ٍيظُ

ثشسػي تأثيش سٍؽ آسام ػبصي ػضالًي ثٌؼَى ثش 

خَدكبسآهذي ٍ كيفيت صًذگي ثيوبساى ّوَديبليضي  

داًـجَ حؼيي ، 5845ؿْش كشهبًـبُ دس ػبل 

 فيضي

 

5844 
 اػتبد

 ساٌّوبي دٍم

داًـگبُ ػلَم پضؿكي 

 كشهبًـبُ

هشالجت  كبسؿٌبػي اسؿذ

 ّبي ٍيظُ

تبثيشتحشيک الكتشيكي ًمبط طت ػَصًي ثشكيفيت 

خَاة ٍهيضاى خَاة آلَدگي پشػتبساى ًَثت 

، كبسدسثيوبسػتبًْبي آهَصؿي دسهبًي ؿْشكشهبًـبُ

 داًـجَ ثْبدس پيَى

 

 بمدس حبل اًج 
 اػتبد

 ساٌّوبي اٍل

داًـگبُ ػلَم پضؿكي 

 كشهبًـبُ

هشالجت  كبسؿٌبػي اسؿذ

 ّبي ٍيظُ

ثشسػي تبثيش اػبًغ گل هحوذي ثشسٍي كيفيت 

خَاة ثيوبساى ديبليضي ثيوبسػتبى اهبم سضب)ع( ؿْش 

 ، داًـجَ تَسج هحوذيبسي5844كشهبًـبُ دسػبل

 دس حبل اًجبم 
 اػتبد

 ساٌّوبي اٍل

ي داًـگبُ ػلَم پضؿك

، ٍاحذ ثيي كشهبًـبُ

 الولل

هشالجت  كبسؿٌبػي اسؿذ

 ّبي ٍيظُ

اػتفشاؽ  ٍ تَْع ثش  p6يخ دس ًمطِ  هبػبط تأثيش

الپبساػكَپي دس  سٍؽ ثِ ػيؼتكتَهي كلِ اص پغ

ثيوبساى ثؼتشي دس ثخؾ ّبي جشاحي ػوَهي 

، 5844ثيوبسػتبى اهبم سضب)ع( كشهبًـبُ دس ػبل 

 داًـجَ هحوذ هحجَة ًيب

 

 داٍسي ؿذُ دس هشحلِ پشٍپَصالبهِ ّبي پبيبى ً

 اػتبد داٍس دس حبل اًجبم

داًـگبُ ػلَم پضؿكي 

، ٍاحذ ثيي كشهبًـبُ

 الولل

هشالجت  كبسؿٌبػي اسؿذ

 ّبي ٍيظُ

ثشسػي تبثيش هذاخلِ هؼٌَي هزّجي ثش تبة آٍسي ٍ 

اضطشاة اػضبي خبًَادُ ثيوبساى ثؼتشي دس ثخؾ 

ICU )آًبّيتب ، داًـجَ ثيوبسػتبى اهبم سضب)ع

 حيذسيبى

 اػتبد داٍس دس حبل اًجبم
داًـگبُ ػلَم پضؿكي 

 كشهبًـبُ

هشالجت  كبسؿٌبػي اسؿذ

 ّبي ٍيظُ

ثشسػي هيضاى استجبط دسد هضهي ثب افؼشدگي، 

ثيخَاثي ٍ توبيل ثِ كٌبس كـيذى اص ديبليض دس 

 ثيوبساى ّوَديبليضي، داًـجَ الِْ پشٍيضي

 ًْبييپبيبى ًبهِ ّبي داٍسي ؿذُ دس هشحلِ 

داًـگبُ ػلَم پضؿكي  اػتبد داٍس  5848 هشالجت  كبسؿٌبػي اسؿذ ثش ثب ًؼٌبع  اػتٌـبلي تأثيش سايحِ دسهبًيثشسػي 
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ؿكن ثؼتشي دس  ثيوبساى جشاحيدس  ؿذت تَْع ّبي ٍيظُ كشهبًـبُ

، ثخؾ جشاحي ثيوبسػتبى اهبم سضب)ع( كشهبًـبُ

 داًـجَ يبػيي احوذي

 اػتبد داٍس  5848
َم پضؿكي داًـگبُ ػل

 كشهبًـبُ

هشالجت  كبسؿٌبػي اسؿذ

 ّبي ٍيظُ

ثشسػي ساثطِ َّؽ هؼٌَي ٍ خَد هشالجتي دس 

 ثيوبساى ّوَديبليضي، داًـجَ فبطوِ هشآتي

 اػتبد داٍس 5844
داًـگبُ ػلَم پضؿكي 

 كشهبًـبُ

هشالجت  كبسؿٌبػي اسؿذ

 ّبي ٍيظُ

ثشسػي هيضاى استجبط دسد هضهي ثب افؼشدگي، 

ثِ كٌبس كـيذى اص ديبليض دس  ثيخَاثي ٍ توبيل

 ثيوبساى ّوَديبليضي، داًـجَ الِْ پشٍيضي

 : ّبی تحقيقبتی هصَةطرح

ٍضؼيت فؼلی 

 طرح

زهبى 

 تصَیت
 هَظعِ هحل پصٍّػ

ًَع فؼبليت 

 در طرح
 ػٌَاى طرح

داًـگبُ ػلَم پضؿكي كشهبًـبُ،  5838 پبيبى يبفتِ

ثيوبسػتبى طبلمبًي ؿْش كشهبًـبُ، ثخؾ 

 اٍسطاًغ

ػبل  11ثشسػي ػلل صذهبت تشٍهبتيک دس هصذٍهيي  شيهج

هشاجؼِ كٌٌذُ ثِ ثخؾ اٍسطاًغ ثيوبسػتبى  ٍ ثبالتش

 ، 32 – 30طبلمبًي ؿْش كشهبًـبُ دس ػبلْبي 

   38214ؿوبسُ طشح5 

داًـگبُ ػلَم پضؿكي كشهبًـبُ، هشاكض  5831 پبيبى يبفتِ

آهَصؿي دسهبًي اهبم سضب)ع(، اهبم ػلي 

ي )سُ(، طبلمبًي ؿْش )ع(، اهبم خويٌ

 كشهبًـبُ

ثشسػي هيضاى آگبّي ٍ ًگشؽ پشػتبساى ؿبغل دس  هجشي اٍل

هشاكض آهَصؿي دسهبًي ؿْش كشهبًـبُ دس هَسد 

 5831هذيشيت دسد دس ػبل 

   31288ؿوبسُ طشح5 

داًـگبُ ػلَم پضؿكي جٌذي ؿبپَس اَّاص،  5832 پبيبى يبفتِ

ثيوبسػتبى گلؼتبى ٍ اهبم خويٌي ؿْش 

 ص، ثخؾ ّبي ّوَديبليضاَّا

ّوكبس 

 اصلي

تبثيش تحشيک الكتشيكي پَػتي ًمبط طت ػَصًي ثش 

ؿذت خؼتگي ثيوبساى تحت دسهبى ّوَديبليضي ًگِ 

 داسًذُ

 U-33245ؿوبسُ طشح5 

داًـگبُ ػلَم پضؿكي جٌذي ؿبپَس اَّاص،  5833 پبيبى يبفتِ

 داًـكذُ پشػتبسي هبهبيي
بفتِ ّبي تحميمبت ثشسػي ػلل ثِ كبس ًشفتي ي هجشي دٍم

 پشػتبسي دس جْت استمبي آهَصؽ دس پشػتبسي

 U-33885ؿوبسُ طشح5 

داًـگبُ ػلَم پضؿكي كشهبًـبُ، هشاكض  5833 گضاسؽ ًْبيي

آهَصؿي دسهبًي اهبم سضب)ع(، اهبم ػلي 

)ع(، اهبم خويٌي )سُ(، طبلمبًي ؿْش 

 كشهبًـبُ، ثيوبسػتبى طبلمبًي ؿْش آثبداى

خَاة ٍ هيضاى خَاة آلَدگي پشػٌل  يتكيف همبيؼِ هجشي اٍل

ؿبغل دس هشاكض آهَصؿي دسهبًي ؿْشّبي كشهبًـبُ ٍ 

 5833آثبداى دس ػبل 

 33551ؿوبسُ طشح5 

ًوًَِ گيشي 

 ًْبيي

داًـگبُ ػلَم پضؿكي كشهبًـبُ، هشكض  5834

 آهَصؿي دسهبًي اهبم ػلي )ع(
سٍؽ پبًؼوبى ثب گبص دٍ همبيؼِ هيضاى فلجيت دس  هجشي اٍل

هحل ٍسٍد كبتتش ٍسيذي دس لكَپالػتٍ شيل اػت

 هحيطي 

دس ثيوبساى c ثشسػي ؿيَع آلَدگي ثِ ٍيشٍع ّپبتيت هجشي داًـگبُ ػلَم پضؿكي كشهبًـبُ 5842 دس دػت اجشا 

 )هٌتَس(5834ّوَديبليضي ؿْش كشهبًـبُ دس ػبل

ٌذ ػالهت هبدساى ثبسداس دس ػبخت ًشم افضاس َّؿو ّوكبس داًـگبُ ػلَم پضؿكي كشهبًـبُ 5842 پبيبى يبفتِ

 هؼشض خطش
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ّوكبس  داًـگبُ ػلَم پضؿكي كشهبًـبُ 5845 پبيبى يبفتِ

اصلي 

هـبٍس 

 ػلوي

ثشسػي تأثيش سٍؽ آسام ػبصي ػضالًي ثٌؼَى ثش 

خَدكبسآهذي ٍ كيفيت صًذگي ثيوبساى ّوَديبليضي  

 5845ؿْش كشهبًـبُ دس ػبل 

 

استجبط كيفيت خَاة، هيضاى خَاة آلَدگي، خؼتگي  هجشي هبًـبُداًـگبُ ػلَم پضؿكي كش 5842 دس دػت اجشا 

ٍثشخي فبكتَسّبي خًَي دس ثيوبساى تحت دسهبى ثب 

ّوَديبليض ًگِ داسًذُ ؿْش كشهبًـبُ دس ػبل 

 )هٌتَس(5834

ّوكبس  داًـگبُ ػلَم پضؿكي كشهبًـبُ 5845 دس دػت اجشا

 اصلي 

ػبل  82ثشسػي ػلل ًفشكتَهي غيش پيًَذي طي 

 ِ دس اػتبى كشهبًـبُگزؿت

ثشسػي تأثيش تكٌيک آسام ػبصي پيـشًٍذُ ػضالًي ثش  هجشي داًـگبُ ػلَم پضؿكي كشهبًـبُ 5840 پبيبى يبفتِ

 اضطشاة ٍ افؼشدگي ثيوبساى ّوَديبليضي

 40813ؿوبسُ طشح5 

ػَصًي تحشيک الكتشيكي ًمبط طت تبثيشثشسػي  هجشي داًـگبُ ػلَم پضؿكي كشهبًـبُ 5848 پبيبى يبفتِ

ثشكيفيت خَاة ٍ هيضاى خَاة آلَدگي پشػتبساى 

ًَثت كبس دس ثيوبسػتبى ّبي آهَصؿي دسهبًي ؿْش 

 كشهبًـبُ

 ؿوبسُ طشح5

ثشسػي تبثيش اػبًغ گل هحوذي ثشسٍي كيفيت  هجشي داًـگبُ ػلَم پضؿكي كشهبًـبُ 5844 دس حبل اًجبم

خَاة ثيوبساى ديبليضي ثيوبسػتبى اهبم سضب)ع( ؿْش 

 5844بُ دسػبلكشهبًـ

 ؿوبسُ طشح5

 اػتفشاؽ پغ ٍ تَْع ثش يخ طت فـبسي ثب هبػبط تأثيش هجشي داًـگبُ ػلَم پضؿكي كشهبًـبُ 5844 دس حبل اًجبم

الپبساػكَپي دس ثيوبساى  سٍؽ ثِ ػيؼتكتَهي كلِ اص

ثؼتشي دس ثخؾ جشاحي ثيوبسػتبى اهبم سضب)ع( دس 

 5844ػبل 

 ؿوبسُ طشح5

ثشسػي تأثيش تكٌيک آسام ػبصي پيـشًٍذُ ػضالًي ثش  هجشي ـگبُ ػلَم پضؿكي كشهبًـبُداً 5844 پبيبى يبفتِ

 ثيوبساى ّوَديبليضي كيفيت خَاة

 44513ؿوبسُ طشح5 

 

 5ظبثقِ تذریط -5

 داًؽگبُ/ هَظعِ

 هقطغ 

 هَضَػبت
 ارؼذ كبرؼٌبظی

ارؼذ 

ثيي 

 الولل

 دكترا

 شاحي ًشٍلَطيكبسآهَصي داخلي ج     داًـگبُ ػلَم پضؿكي اَّاص
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 كبسآهَصي ًفشٍديبليض     داًـگبُ ػلَم پضؿكي اَّاص

   داًـگبُ ػلَم پضؿكي كشهبًـبُ

 

 

 5كبساهَصي داخلي جشاحي 

 0كبساهَصي داخلي جشاحي 

 8كبساهَصي داخلي جشاحي 

 4كبساهَصي داخلي جشاحي 

 CCUكبسآهَصي پشػتبسي ٍيظُ      داًـگبُ ػلَم پضؿكي كشهبًـبُ

 كبسآهَصي پشػتبسي ٍيظُ ديبليض     بُ ػلَم پضؿكي كشهبًـبُداًـگ

 كبسآهَصي ثْذاؿت جبهؼِ     داًـگبُ ػلَم پضؿكي كشهبًـبُ

 كبساهَصي اٍسصاًغ ٍ فَسيت ّب     داًـگبُ ػلَم پضؿكي كشهبًـبُ

 تٌفغ -5ٍيظُ پشػتبسي      داًـگبُ ػلَم پضؿكي كشهبًـبُ

   بُداًـگبُ ػلَم پضؿكي كشهبًـ
  

پبيؾ ّبي پيـشفتِ پشػتبسي 
 )ثخؾ ػيؼتن تٌفغ(

 ديبليض-0پشػتبسي هشالجت ٍيظُ      داًـگبُ ػلَم پضؿكي كشهبًـبُ

   داًـگبُ ػلَم پضؿكي كشهبًـبُ
  

پشػتبسي هشالجت ّبي دّبى اص 
 ثيوبساى تحت هشالجت ّبي ٍيظُ

  داًـگبُ ػلَم پضؿكي كشهبًـبُ
   

اى تحت پشػتبسي دسد اص ثيوبس
 هشالجت ّبي ٍيظُ

 ًظشيِ ّب ٍ كبسثشد آى دس پشػتبسي                داًـگبُ ػلَم پضؿكي كشهبًـبُ

 كبسآهَصي پشػتبسي كليِ ٍ ديبليض     داًـگبُ ػلَم پضؿكي كشهبًـبُ

 داًـگبُ ػلَم پضؿكي كشهبًـبُ

 ٍاحذ ثيي الولل
  

 
 تٌفغ -5ٍيظُ پشػتبسي  

   شهبًـبُداًـگبُ ػلَم پضؿكي ك
 

 
آة ٍ  – 5داخلي جشاحي 

 الكتشٍليت ّب

 تٌفغ – 0داخلي جشاحي      داًـگبُ ػلَم پضؿكي كشهبًـبُ

 خَى – 4داخلي جشاحي      داًـگبُ ػلَم پضؿكي كشهبًـبُ

 پشػتبسي ٍيظُ ديبليض     داًـگبُ ػلَم پضؿكي كشهبًـبُ

 ٍ فٌَى  پشػتبسي اصَل     داًـگبُ ػلَم پضؿكي كشهبًـبُ

     داًـگبُ ػلَم پضؿكي كشهبًـبُ
پشػتبسي ثيوبسي ّبي ػيؼتن 
 تٌبػلي )طًيكَلَطي خَاّشاى (

 پشػتبسي چـن ٍ گَؽ     داًـگبُ ػلَم پضؿكي كشهبًـبُ

 


