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 ؼغلی: مًقعیت

  َوزهبًؾبُ، داًؾگبُ علَم پشؽىی وزهبًؾبُ، وزهبًؾبُ، ایزاى  داًؾىذُ پزعتبری ٍ هبهبیی ّیبت علویعض. 

 :داًؾىذُ پزعتبری ٍ هبهبیی وزهبًؾبُ ،گزٍُ هبهبیی هحل خذهت فعلی. 

 تؽًیقی َا ي تقذیر وامٍ َا:

عالهت، اعتببر بخؾی ٍ اًجبم اهَرات هَرد تؾَیك اس عزف هذیز عبهل بیوبرعتبى اهبم رضب )ع( وزهبًؾبُ بِ هٌظَر ایوٌی ٍ  -1

 .1392هحَلِ بِ عَر احغي ٍ رضبیتوٌذی بیوبراى درهَرخ 

لَح تمذیز اس عزف هذیز دفتز پزعتبری بیوبرعتبى اهبم رضب)ع( وزهبًؾبُ بِ هٌظَر ارائِ هزالبت ّبی هبهبیی بب ویفیت هغلَة ٍ  -2

 .1393تالػ در بْبَد هغتوزآى در هَرخ 



عزف رئیظ داًؾىذُ پزعتبری ٍ هبهبیی وزهبًؾبُ بِ هٌظَر ارج ًْبدى بِ خذهبت ارسؽوٌذ ٍ تالػ چؾوگیز در لَح تمذیز اس  -3

 .1395هَرخ 

لَح تمذیز اس عزف رئیظ داًؾىذُ پزعتبری ٍ هبهبیی وزهبًؾبُ بِ هٌظَر سحوبت ٍ تالػ ّب در راعتبی پیؾبزد اّذاف  -4

 .1396آهَسؽی گزٍُ هبهبیی درهَرخ 

یز اس عزف رئیظ داًؾىذُ پزعتبری ٍ هبهبیی وزهبًؾبُ بِ هٌظَر سحوبت ٍ تالػ ّب در راعتبی پیؾبزد اّذاف لَح تمذ -5

 .  1396آهَسؽی گزٍُ هبهبیی درهَرخ 

 عضًیت در مجامع علمی ي حرفٍ ای:

 عضَ ًظبم پشؽىی جوَْری اعالهی ایزاى. -1

 عضًیت در کمیتٍ َا:

 بهبیی وزهبًؾبُ. داًؾىذُ پزعتبری ٍ ه EDOعضَ وویتِ  -1

 عضَ دفتز هجلِ داًؾىذُ پیزاپشؽىی وزهبًؾبُ. -2

 ظًابق تذریط:



 -1396ًیوغبل اٍل در جْت داًؾجَیبى وبرؽٌبعی پیَعتِ هبهبیی  "وبرآهَسی ًؾبًِ ؽٌبعی ٍ هعبیٌبت فیشیىی "تذریظ ٍاحذ  -1

1395. 

در وبرؽٌبعی پیَعتِ هبهبیی جْت داًؾجَیبى  "(1بْذاؽت ببرٍری، هبدر ٍ وَدن ٍتٌظین خبًَادُ )وبرآهَسی  "تذریظ ٍاحذ  -2

 .1395 -1396ًیوغبل اٍل 

جْت داًؾجَیبى وبرؽٌبعی پیَعتِ هبهبیی در ًیوغبل اٍل "(1عبیعی ٍ غیزعبیعی) ببرداریوبرآهَسی در عزصِ  "تذریظ ٍاحذ  -3

1396- 1395. 

جْت داًؾجَیبى وبرؽٌبعی پیَعتِ هبهبیی در ًیوغبل اٍل  "( 1سایوبى عبیعی ٍ غیزعبیعی )در عزصِ وبرآهَسی  "تذریظ ٍاحذ  -4

1396- 1395. 

 -1396جْت داًؾجَیبى وبرؽٌبعی ارؽذ هبهبیی در ًیوغبل اٍل  "وبرآهَسی هؾبٍرُ ٍ ارتمبء عالهت جٌغی "تذریظ ٍاحذ  -5

1395. 

 .1395 -1396ًیوغبل اٍل  یپ ّب درهزبی ًبظز ایٌتزؽ -6

 .1395در عبل  هبهبیی ًبپیَعتِ وبرؽٌبعی بزگشاری اهتحبى آعىی اس داًؾجَیبى -7

 .1395 -1396ًیوغبل دٍم  در جْت داًؾجَیبى وبرؽٌبعی پیَعتِ هبهبیی "وبرآهَسی بیوبری ّبی سًبى "تذریظ ٍاحذ  -8

جْت داًؾجَیبى وبرؽٌبعی پیَعتِ هبهبیی در ًیوغبل دٍم  "(2)ببرداری عبیعی ٍ غیزعبیعی در عزصِ وبرآهَسی"تذریظ ٍاحذ  -9

1396- 1395. 



جْت داًؾجَیبى وبرؽٌبعی پیَعتِ هبهبیی در  "(2وبرآهَسی بْذاؽت ببرٍری، هبدر ٍ وَدن ٍتٌظین خبًَادُ ) "تذریظ ٍاحذ-10

 .1396-1397تزم تببغتبًی عبل

جْت داًؾجَیبى وبرؽٌبعی ارؽذ  "ؾبٍرُ ٍآهَسػ در ببرداری، سایوبى عبیعی ٍ پظ اس سایوبىوبرآهَسی ه "تذریظ ٍاحذ-11

 .1396-1397هبهبیی در تزم تببغتبًی عبل

جْت داًؾجَیبى وبرؽٌبعی پیَعتِ هبهبیی در تزم  "( 2وبرآهَسی ببرداری ٍ سایوبى عبیعی ٍ غیز عبیعی) "تذریظ ٍاحذ-12

 .1396-1397تببغتبًی عبل

جْت داًؾجَیبى وبرؽٌبعی ًبپیَعتِ هبهبیی در تزم تببغتبًی  "در عزصِ سایوبى عبیعی ٍ غیزعبیعیوبرآهَسی  "تذریظ ٍاحذ -13

 .1396-1397عبل

در  داًؾىذُ پزعتبری ٍ هبهبیی تئَری اس داًؾجَیبى وبرؽٌبعی پیَعتِ ٍ ًبپیَعتِ هبهبیی در ّوىبری در بزگشاری اهتحبى فیٌبل -14

 .1396 عبل

وبرؽٌبعی  داًؾجَیبى جْت دروبرگبُ ًؾبًِ ؽٌبعی ٍ هعبیٌبت فیشیىی )ببسآهَسی( در داًؾىذُ پزعتبری ٍ هبهبیی عخٌزاًی -15

 .1395در عبل  هبهبییپیَعتِ ٍ ًبپیَعتِ 

اًؾجَیبى د جْتدٍ رٍسُ دروبرگبُ آؽٌبیی بب بغتِ ّبی خذهت تین عالهت)ببسآهَسی( در داًؾىذُ پزعتبری ٍ هبهبیی  عخٌزاًی -16

 .1396در عبل هبهبییوبرؽٌبعی پیَعتِ ٍ ًبپیَعتِ 



دروبرگبُ پیؾگیزی ٍ وٌتزل عفًَت ّبی بیوبرعتبًی ٍ هخبعزات ؽغلی )ببسآهَسی( در داًؾىذُ پزعتبری ٍ هبهبیی  عخٌزاًی -17

 .1396در عبل هبهبییوبرؽٌبعی پیَعتِ داًؾجَیبى  جْت

داًؾجَیبى  جْت بغتِ ّبی خذهت تین عالهت )ببسآهَسی( در داًؾىذُ پزعتبری ٍ هبهبییدبیز علوی وبرگبُ دٍ رٍسُ آؽٌبیی بب  -18

 .1396در عبل هبهبییوبرؽٌبعی پیَعتِ ٍ ًبپیَعتِ 

 .1396تذریظ در وبرگبُ احیبی ًَساد در داًؾىذُ پزعتبری ٍ هبهبیی بزای داًؾجَیبى وبرؽٌبعی پیَعتِ هبهبیی در عبل -19

 .1396اس داًؾجَیبى وبرؽٌبعی پیَعتِ هبهبیی در عبل  بزگشاری اهتحبى آعىی -20

 -1397ًیوغبل اٍل در جْت داًؾجَیبى وبرؽٌبعی پیَعتِ هبهبیی  "وبرآهَسی ًؾبًِ ؽٌبعی ٍ هعبیٌبت فیشیىی "تذریظ ٍاحذ -21

1396. 

در پیَعتِ هبهبیی ًبی داًؾجَیبى وبرؽٌبعجْت در بخؼ اٍرصاًظ  "عبیعی ٍ غیز عبیعیسایوبى وبرآهَسی  "ٍاحذ ذریظ ت -22

 .1396 -1397ًیوغبل اٍل 

 .1396جْت داًؾجَیبى هبهبیی در داًؾىذُ پزعتبری ٍ هبهبیی  "ٍ ایوي سایوبى فیشیَلَصیه"عخٌزاًی در وبرگبُ  -23

 -1397 دٍمًیوغبل در داًؾجَیبى وبرؽٌبعی پیَعتِ هبهبیی جْت در اتبق عول  "وبرآهَسی بیوبری ّبی سًبى "ٍاحذ ذریظ ت -24

1396. 



داًؾجَیبى وبرؽٌبعی پیَعتِ جْت در بخؼ اٍرصاًظ  "وبرآهَسی در عزصِ ببرداری عبیعی ٍ غیزعبیعی "ٍاحذ ذریظ ت -25

 .1396 -1397 دٍمًیوغبل در هبهبیی 

 مدًٍیوغبل در هبهبیی ٍ ًبپیَعتِ داًؾجَیبى وبرؽٌبعی پیَعتِ جْت  "وبرآهَسی بْذاؽت هبدر ٍوَدن "ٍاحذ ذریظ ت -26

1397- 1396. 

 .1396 -1397 دٍمًیوغبل در داًؾجَیبى وبرؽٌبعی پیَعتِ هبهبیی جْت   "وبرآهَسی اصَل ٍ فٌَى پزعتبری "ٍاحذ ذریظ ت -27

 -1397 دٍمًیوغبل در داًؾجَیبى وبرؽٌبعی پیَعتِ هبهبیی جْت  "وبرآهَسی) ایٌتزؽیپ( ببرداری ٍ سایوبى "ٍاحذ ذریظ ت -28

1396. 

 .1396 -1397 دٍمًیوغبل در هزبی ًبظز ایٌتزؽیپ ّب  -29

جْت داًؾجَیبى وبرؽٌبعی پیَعتِ هبهبیی در تببغتبى  ")تىویل آهبر سایوبى( ٍ سایوبى ببرداریوبرآهَسی  "تذریظ ٍاحذ  -30

1397. 

 .1397جْت داًؾجَیبى هبهبیی  "تغذیِ بب ؽیز هبدرتزٍیج "عخٌزاًی در وبرگبُ  -31

 .1397جْت داًؾجَیبى هبهبیی  "آؽٌبیی بب بغتِ ّبی خذهت تین عالهت"عخٌزاًی در وبرگبُ  -32

 .1397 جْت داًؾجَیبى هبهبیی "پیؾگیزی اس عفًَت ٍخغزات ؽغلی"عخٌزاًی در وبرگبُ   -33

 .1397رٍس 2در  در ّفتِ عالهتجْت هزاجعیي هؾبٍرُ بزگشاری ووپ  -34



 .1397 -1398 اٍلًیوغبل در داًؾجَیبى وبرؽٌبعی هبهبیی جْت  "ًَساداىوبرآهَسی  "ٍاحذ ذریظ ت -35

 .1397 -1398 اٍلًیوغبل در داًؾجَیبى وبرؽٌبعی هبهبیی جْت  "وبرآهَسی بْذاؽت هبدر ٍ وَدن "ٍاحذ ذریظ ت -36

 .1397 -1398 اٍلًیوغبل در هبهبیی ًبپیَعتِ داًؾجَیبى وبرؽٌبعی جْت  "وبرآهَسی ببرداری ٍ سایوبى "ٍاحذ ذریظ ت -37

 .1397 -1398 اٍلًیوغبل در داًؾجَیبى وبرؽٌبعی هبهبیی جْت  "وبرآهَسی بیوبری ّبی داخلی جزاحی "ٍاحذ ذریظ ت -38

 .1397 -1398 اٍلًیوغبل در داًؾجَیبى وبرؽٌبعی هبهبیی جْت  "وبرآهَسی )ایٌتزؽیپ( لیبز ٍ سایوبى "ٍاحذ ذریظ ت -39

 مذايم داوؽگاٌ علًم پسؼکی کرماوؽاٌ يیصٌ پسؼکان ي ماماَا:بروامٍ َای آمًزغ 

در هزوش بْذاؽت ؽْزعتبى وزهبًؾبُ جْت پشؽىبى ٍ هبهبّب دی "بیوبری ّبی داخلی در ببرداری"عخٌزاًی دٍ رٍسُ در عویٌبر -1

 .1395هبُ 

بْذاؽت وزهبًؾبُ جْت هبهبّب اعفٌذهبُ هزوش در "والط ّبی آهبدگی بزای سایوبى فیشیَلَصیه ٍایوي "عخٌزاًی در بزًبهِ  -2

1395. 

هزوش بْذاؽت وزهبًؾبُ جْت هبهبّب اعفٌذهبُ در "والط ّبی آهبدگی بزای سایوبى فیشیَلَصیه ٍایوي "عخٌزاًی در بزًبهِ  -3

1396. 

 ؼرکت در کارگاٌ َا:



 .1389عبعت در دٍرُ وبرؽٌبعی  16ؽزوت در وبرگبُ آهَسؽی جغت ٍجَ در ایٌتزًت بِ هذت  -1

 .1390عبعت در دٍرُ وبرؽٌبعی  24ؽزوت در وبرگبُ آهَسؽی رٍػ تحمیك بِ هذت  -2

 .1393عبعت در بیوبرعتبى اهبم رضب )ع( وزهبًؾبُ  3ؽزوت در دٍرُ آهَسؽی احیبی للبی ریَی پبیِ بِ هذت  -3

 .1393رضب )ع( وزهبًؾبُ  عبعت در بیوبرعتبى اهبم 6ؽزوت در دٍرُ آهَسؽی اعفبی حزیك ٍ اهذاد ًٍجبت بِ هذت  -4

عبعت در بیوبرعتبى اهبم  2ؽزوت در دٍرُ آهَسؽی ًمؼ وبروٌبى در تؾخیص ارسػ ّب ٍ عمبیذ گیزًذگبى خذهت بِ هذت  -5

 .1393رضب )ع( وزهبًؾبُ 

 .1393عبعت در بیوبرعتبى اهبم رضب )ع( وزهبًؾبُ  2بِ هذت  بْذاؽت هحیظؽزوت در دٍرُ آهَسؽی  -6

 .1393عبعت در بیوبرعتبى اهبم رضب )ع( وزهبًؾبُ  2بِ هذت  هذیزیت بحزاىرُ آهَسؽی ؽزوت در دٍ -7

 .1393عبعت در بیوبرعتبى اهبم رضب )ع( وزهبًؾبُ  2بِ هذت  هْبرت ّبی ارتببط هَثزؽزوت در دٍرُ آهَسؽی  -8

 .1393بًؾبُ وزه عبعت در بیوبرعتبى اهبم رضب )ع( 2بِ هذت  ایوٌی بیوبرؽزوت در دٍرُ آهَسؽی  -9

 .1393عبعت در بیوبرعتبى اهبم رضب )ع( وزهبًؾبُ  2ؽزوت در دٍرُ آهَسؽی عالهت ؽغلی بِ هذت  -10

 .1393عبعت در بیوبرعتبى اهبم رضب )ع( وزهبًؾبُ  2ؽزوت در دٍرُ آهَسؽی هذیزیت خغز بِ هذت  -11

 .1393هبم رضب )ع( وزهبًؾبُ عبعت در بیوبرعتبى ا 2ؽزوت در دٍرُ آهَسؽی وٌتزل عفًَت بِ هذت  -12



در داًؾىذُ پزعتبری ٍ هبهبیی اصفْبى  عبعت 4بِ هذت  ؽزوت در وبرگبُ آهَسؽی جغت ٍ جَی تخصصی در هحیظ ٍة -13

1393. 

 .1393ؽزوت در وبرگبُ آهَسؽی هْبرت ّبی جغت ٍجَی الىتزًٍیه در داًؾىذُ پزعتبری ٍ هبهبیی اصفْبى  -14

 .1394در داًؾىذُ پزعتبری ٍ هبهبیی اصفْبى عبعت  5بِ هذت  End Note)رفزًظ ًَیغی) ؽزوت در وبرگبُ آهَسؽی -15

 .1394ؽزوت در وبرگبُ آهَسؽی احیبی ًَساد در داًؾىذُ پزعتبری ٍ هبهبیی اصفْبى -16

ُان ظاعت در اظتان اصف 46کعب گًاَی ؼرکت در ديرٌ کالض َای آمادگی برای زایمان فیسیًلًشیک ي ایمه بٍ مذت  -71

7936. 

 .1395ؽزوت در وبرگبُ آهَسؽی حبوویت ببلیٌی در داًؾىذُ پزعتبری ٍ هبهبیی اصفْبى  -18

فَریت ّبی پشؽىی در داًؾىذُ پزعتبری ٍ هبهبیی فَریت ّبی هبهبیی جْت وبرؽٌبعبى در وبرگبُ ٍ ّوىبری ؽزوت  -19

 .1395وزهبًؾبُ 
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