
 

          

 يشخصبت فزدي -1   

 

  ارطالٌ َبدری پٕر  َبو ٔ َبو خبَٕادگي :     

 يزثی عضٕ ْیئت عهًی    يزتجّ عهًی: 
 گزِٔ آيٕسشی : فٕریتٓبی پششکی

 ایران -کرمانشاو  يذم تٕنذ : ) شٓز / كشٕر( 

 
   32983329893      ًْزاِ:                                38988828   :يذم كبر :تهفٍ          

   
  گروو فىریتهای پزشکی –دانشکدو پیراپزشکی   : يذم كبر: )داَشكذِ / ثخش / گزِٔ(         

 
 گزِٔ  فٕریتٓبی پششکی –داَشکذِ پیزاپششکی  -أل جبدِ دٔنت آثبد –يیذاٌ ایثبر  آدرص پظتي)يذم كبر( :    
 

    naderipoura@yahoo.comایًیم:                                     كذ پظتي :                  صُذٔق پظتي :     
  

 تذصیالت -9              

 

 يؤطظّ رشتّ )درجّ(  عُٕاٌ
تبريخ اخذ 

 يذرك

داًػگبٍ ػلْم پسغکی  پرضتبری کبرغٌبش
 کرهبًػبٍ

0231 

 کبرغٌبش ارغذ
 

 0232 داًػگبٍ ػلْم پسغکی تِراى  آهْزظ پرضتبری داخلی ّ جرادی 

 

 طٕاثك اطتخذايي -3              
 

 تب تبريخ اس تبريخ َبو يؤطظّ عُٕاٌ

کبرغٌبش پرضتبری هػوْل طرح پیبم اّر 
 راى ثِذاغت

 0232آثبى  0230آثبى  غجکَ ثِذاغت ّدرهبى اضالم آثبد غرة 

ثخع هرالجتِبی ّیژٍ جرادی فلت   کبرغٌبش پرضتبری طرح  ًیرّی اًطبًی 
 ِػتی کرهبًػبٍثیوبرضتبى غِیذ ث

 0234ثوِي  0232ثِوي 

ثخع ضی ضی یْ ثیوبرضتبلي اکجبتبى  رضوی ازهبیػی( )کبرغٌبش پرضتبری
 ُوذاى

 0233غِریْر  0235خرداد  

ثخع هرالجتِبی ّیژٍ جرادی فلت    ضرپرضتبر )رضوی لطؼی(
 ثیوبرضتبى اهبم ػلی )ع( کرهبًػبٍ

 0231فرّردیي  0233هِر 

 0232هِر  0231اردیجِػت  ثیوبرضتبى اهبم ػلی )ع( کرهبًػبٍ خذهت ضْپرّایسر آهْزغی ضوي

 0233فرّردیي  0232آثبى  ثیٌبرضتبى اهبم رضب)ع( کرهبًػبٍ هذیر خذهبت پرضتبری 

 تبکٌْى 0233اردیجِػت  داًػکذٍ پیراپسغکی کرهبًػبٍ هرثی ػضْ ُیئت ػلوی 

 طٕاثك فعبنیتٓبي اجزائي -4                

 يذم ٕع فعبنیتطًت ٔ َ
 يذت

 ثب اثالغ اس طزف تب               اس

غبببجکَ ثِذاغبببت ّدرهببببى  هطئْل اّرژاًص 
 کرًذ غرة

هطئْل هر کس ثِذاغتی درهبًی  0232آثبى  0230آثبى 
 کرًذ غرة 

هرکس اهبم ػلی  ICUضرپرضتبر ثخع 
 «ع»

«  ع»ثیوبرضتبى اهببم ػلبی 
 کرهبًػبٍ

 ىرئیص ثیوبرضتب 0231هِر  0233ثِوي 

 ضْپرّایسر آهْزغی ضوي خذهت 
 

اردیجِػت  «ع»ثیوبرضتبى اهبم ػلی
0231 

 رئیص ثیوبرضتبى 0232هِر 
 

رئببیص داًػببگبٍ ػلببْم پسغببکی  0233دی  0232آثبى  ثیوبرضتبى اهبم رضب )ع(  هطئْل تجِیس ّ راٍ اًذازی ثیوبرضتبى 
 کرهبًػبٍ

هؼبًّببت درهبببى داًػببگبٍ ػلببْم  0233فرّردیي  0233ثِوي  ثیوبرضتبى اهبم رضب)ع(  هذیر خذهبت پرضتبری
 پسغکی کرهبًػبٍ

هطببببئْل اضببببتؼذادُبی درخػبببببى 
 داًػکذٍ پیراپسغکی

رئببیص هرکببس هطبلؼبببت ّ تْضببؼَ  تبکٌْى 0233هِر  داًػکذٍ پیراپسغکی
 اهْزظ پسغکی داًػگبٍ 

 پیراپسغکی رئیص داًػکذٍ تبکٌْى 0231تیر هبٍ  داًػکذٍ پیراپسغکی هطئْل اهْر ثبلیٌی داًػکذٍ

 
                                 

   

 طٕاثك خذيبت آيٕسشي -5
 انف( درٔص تذريض شذِ :                   

يؤطظّ يذم  يقطع تذصیهي رشتّ َٕع درص عُٕاٌ درٔص تذريض شذِ
 تذريض

 يذت

تب             اس  

 پرضتبری  آهْزی رکب هرالجت ّیژٍ
 کبرغٌبضی

پرضتبری ّ داًػکذٍ 
 بهبیی کرهبًػبٍه

0231-0231 

 0231-0231  دثیرضتبى ثِیبری هتْضطَ  ثِیبری آهْزی رکب في ثِیبری

 هرالجت ّیژٍ
 

 پرضتبری  آهْزی رکب
 کبرغٌبضی

پرضتبری داًػکذٍ 
 ُوذاى

0233-0231 



 پرضتبری  آهْزی رکب هرالجت ّیژٍ
 کبرغٌبضی

پرضتبری داًػکذٍ 
 غجبًَ کرهبًػبٍ

0231-0233 

 
 سغکیفْریتِبی پ

داًػببکذٍ پیراپسغببکی  کبرداًی ُْغجری آهْزی رکب
 کرهبًػبٍ

0233 ّ0233 

 
 فْریتِبی پسغکی

کبرغٌبضببببببببببی  ُْغجری آهْزی رکب
 ًبپیْضتَ

داًػببکذٍ پیراپسغببکی 
 کرهبًػبٍ

 33ّ33ثِوي 

 
 پبیػِبی پرضتبری پیػرفتَ

هرالجببببببببت  تئْری
 ّیژٍ

کبرغٌبضببببببببببی 
 ارغذ

داًػبببکذٍ پرضبببتبری ّ 
 هبهبیی کرهبًػبٍ

 0231تب 0233هِر 

 
 فْریتِبی پسغکی

تئببببببببْری ّ 
 ػولی

کبرغٌبضببببببببببی  ُْغجری
 ًبپیْضتَ

داًػببکذٍ پیراپسغببکی 
 کرهبًػبٍ

 0232تب  0233هِر 

 
 اصْل ّفٌْى اتبق ػول 

تئببببببببْری ّ 
 ػولی

داًػببکذٍ پیراپسغببکی  کبرداًی غجبًَ اتبق ػول
 کرهبًػبٍ

 0233هِر 

 
 0فْریتِبی داخلی 

فْریت ُبی  تئْری
 پسغکی

ػببکذٍ پیراپسغببکی داً کبرداًی
 کرهبًػبٍ

 0232تب  0233هِر 

 
 ًػبًَ غٌبضی

فْریت ُبی  تئْری
 پسغکی

داًػببکذٍ پیراپسغببکی  کبرداًی
 کرهبًػبٍ

 0232تب  0233هِر 

 
 فْریتِبی داخلی للت

فْریت ُبی  کبرآهْزی
 پسغکی

داًػببکذٍ پیراپسغببکی  کبرداًی
 کرهبًػبٍ

 0233ّ0233ّ33هِر 

 اصْل ّفٌْى هرالجتِب
 

فْریتِببببببی  یکبرآهْز
 پسغکی

داًػببکذٍ پیراپسغببکی  کبرداًی
 کرهبًػبٍ

 0233هِر 

 اصْل ّفٌْى هرالجتِب
 

تئبببببببببببْری 
 ّػولی

فْریتِببببببی 
 پسغکی

داًػببکذٍ پیراپسغببکی  کبرداًی
 کرهبًػبٍ

 0232تب  0233ثِوي 

 1فْریتِبی داخلی 
 

فْریتِببببببی  تئْری
 پسغکی

داًػببکذٍ پیراپسغببکی  کبرداًی
 کرهبًػبٍ

 0232تب  0233ثِوي 

داًػببکذٍ پیراپسغببکی  کبرغٌبضی ُْغجری تئْری هرالجت ّیژٍ
 کرهبًػبٍ

 0232تب  0233ثِوي 

 1فْریتِبی ترّهبی 
 

فْریتِببببببی  تئْری
 پسغکی

داًػببکذٍ پیراپسغببکی  کبرداًی
 کرهبًػبٍ

 0232تب  0233ثِوي 

 1فْریتِبی داخلی 
 

فْریتِببببببی  کبرّرزی
 پسغکی

داًػببکذٍ پیراپسغببکی  کبرداًی
 کرهبًػبٍ

 0232تب  0233ثِوي 

 1فْریتِبی ترّهبی 
 

فْریتِببببببی  کبرّرزی
 پسغکی

داًػببکذٍ پیراپسغببکی  کبرداًی
 کرهبًػبٍ

 0232تب  0233ثِوي 

 فْریتِبی پسغکی
 

تئبببببببببببْری 
 ّػولی

داًػببکذٍ پیراپسغببکی  غجبًَ –کبرداًی  ُْغجری
 کرهبًػبٍ

 0233ثِوي 

تئبببببببببببْری  کوک ُبی اّلیَ
 ّػولی

کبرغٌبضببببببببببی  ُْغجری
 پیْضتَ

پیراپسغببکی داًػببکذٍ 
 کرهبًػبٍ

 0233ّ33هِر 

کبرغٌبضببببببببببی  ُْغجری تئْری ًػبًَ غٌبضی
 پیْضتَ

داًػببکذٍ پیراپسغببکی 
 کرهبًػبٍ

 0232تب  0233هِر 

 
 هرالجت ّیژٍ  جرادی للت

کبرغٌبضببببببببببی  پرضتبری کبرآهْزی
 ارغذ

داًػبببکذٍ پرضبببتبری ّ 
 هبهبیی کرهبًػبٍ

 0232تب  0231ثِوي 

فْریتِببببببی  ْریتئ آغٌبیی ثب ضبزهبى ُبی اهذادی
 پسغکی

داًػببکذٍ پیراپسغببکی  کبرداًی
 کرهبًػبٍ

 0232تب  0233ثِوي 

اصببْل پیػببرفتَ هرالجببت در اتبببق 
 ثِجْدی

کبرغٌبضببببببببببی  اتبق ػول تئْری
 ًبپیْضتَ

داًػببکذٍ پیراپسغببکی 
 کرهبًػبٍ

 0232تب  0233هِر 

ریببببْی  –اصببببْل ادیببببب  للجببببی 
 پیػرفتَ

تئببببببببْری ّ 
 ػولی

فْریتِببببببی 
 پسغکی

ػببکذٍ پیراپسغببکی داً کبرداًی
 کرهبًػبٍ

 0232تب  0233هِر 

تئببببببببْری ّ  ریْی پبیَ –اصْل ادیب  للجی 
 ػولی

فْریتِببببببی 
 پسغکی

داًػببکذٍ پیراپسغببکی  کبرداًی
 کرهبًػبٍ

 0231تب  0233هِر 

 
 هرالجت ّیژٍ  

کبرغٌبضببببببببببی  ُْغجری کبرآهْزی
 پیْضتَ

داًػببکذٍ پیراپسغببکی 
 کرهبًػبٍ

 31ّ0233هِر ّثِوي 

فْریتِببببببی  تئْری ًػبًَ غٌبضی
 پسغکی

 کبرغٌبضی
 ًبپیْضتَ

داًػببکذٍ پیراپسغببکی 
 کرهبًػبٍ

 تب کٌْى 0231ثِوي 

 
 ضالهت تکٌیطیي

فْریت ُبی  تئْری
 پسغکی

 کبرغٌبضی
 ًبپیْضتَ

داًػببکذٍ پیراپسغببکی 
 کرهبًػبٍ

 32تب  0231ثِوي 

فْریت ُبی  تئْری فْریتِبی داخلی پیػرفتَ 
 پسغکی

 کبرغٌبضی
 ًبپیْضتَ

پیراپسغببکی داًػببکذٍ 
 کرهبًػبٍ

 32تب  0231ثِوي 

فْریت ُبی  تئْری ترّهبی پیػرفتَ
 پسغکی

 کبرغٌبضی
 ًبپیْضتَ

داًػببکذٍ پیراپسغببکی 
 کرهبًػبٍ

 32تب  0231ثِوي 

فْریت ُبی  تئْری ریْی پیػرفتَ –ادیبئ للجی 
 پسغکی

 کبرغٌبضی
 ًبپیْضتَ

داًػببکذٍ پیراپسغببکی 
 کرهبًػبٍ

 32تب  0231ثِوي 

در  بُع اثر آضبیتّ ک پیػگیری
 ضْاًخ

تئببببببببْری ّ 
 ػولی

اهبببببببببذادّ 
 ضْاًخ

 -داًػبببببگبٍ ػلوبببببی  کبرداًی 
 کبرثردی

 32 0231ّهِر 

دوبیتِببببببببببببی دیببببببببببببتی در 
 هصذّهیتِبی ًبغی از ترّهب

تئببببببببْری ّ 
 ػولی

هبببببببببذادّ ا
 ضْاًخ

 -داًػبببببگبٍ ػلوبببببی  کبرداًی
 کبرثردی

 32هِر 

                   

   
 ي آيٕسشيثزَبيّ ريشي ٔ تذريض در كبرگبْٓب 

 
 تبريخ يذم ثزگشاري َٕع يشبركت عُٕاٌ كبرگبِ

ثزَبيههّ ريههشي /  تذريض) يٕضٕع آٌ( تب       اس
 اجزا

دّرٍ آهْزغی هرالجتِبی 
)تئْری  ICUپرضتبری در 

 .ػولی(

ثیوبرضتبى اهبم  * هرالجتِبی ّیژٍ  
 ػلی )ع(

04/00/33 14/01/33 

 
دّرٍ هرالجتِبی ّیژٍ جرادی 

 للت

ثیوبرضتبى اهبم  اجرا ی ّیژٍهرالجتِب
 ػلی )ع(

4/5/30 3/5/30 



 
 کبرگبٍ اصْل گسارظ ًْیطی 

گسارظ ًْیطی ضیطتوبتیک 
 در ثخػِبی ّیژٍ

م.آ.د چِببببرهیي  اجرا
 غِیذ هذراة

05/01/0232 05/01/0232 

کبرگبٍ اصْل  هرالجتِبی پبیَ 
 پرضتبری

 

ثیوبرضتبى  اجرا اصْل ّفٌْى پرضتبری
غِذای 
 ُرضیي

3/01/0232 01/01/0232 

 
کبرگبٍ غٌبیی ثب فرآیٌذ ثِجْد 

 زخن

چِبرهیي کٌگرٍ  اجرا پبًطوبًِبی ًْیي
ثیي الوللی 
اًجوي جرادبى 
 -للت ایراى 
 تِراى

11/3/31 15/3/33 

 پیػرفتَ CPRکبرگبٍ آهْزغی 
 

آهفی تئبتر  * CPRدارّ درهبًی در 
ثیوبرضتبى اهبم 

 رضب )ع(

14/3/0234 14/3/0234 

 پیػرفتَ CPRزغی کبرگبٍ آهْ
 

آهفی تئبتر  * CPRدارّ درهبًی در 
ثیوبرضتبى اهبم 

 رضب )ع(

02/01/0234 02/01/0234 

 پیػرفتَ CPRکبرگبٍ آهْزغی 
 

آهفی تئبتر  * CPRدارّ درهبًی در 
ثیوبرضتبى اهبم 

 رضب )ع(

00/00/0234 00/00/0234 

کبرگبٍ آهْزغی هذیریت در 
 ػول

رّغِبی ثرآّرد ًیرّی اًطبًی  
آهفی تئبتر  * در ثیوبرضتبًِب

ثیوبرضتبى اهبم 
 رضب )ع(

01/1/0235 01/1/0235 

کبرگبٍ آهْزغی اصْل آهْزظ 
 ثَ ثیوبر

ارزغیبثی فؼبلیتِبی یبدگیری 
 ثیوبراى

آهفی تئبتر م.آ.د  اجرا
 طبلمبًی

03/00/0231 03/00/0235 

 پیػرفتَ CPRکبرگبٍ آهْزغی 
 

آهفی تئبتر  * CPRدارّ درهبًی در 
برضتبى اهبم ثیو

 رضب )ع(

 0233در طْل ضبل  0233در طْل ضبل 

کٌفراًص ترّهب ّ هرالجتِبی 
 پرضتبری

ترّهبی لفطَ ضیٌَ ّ 
 هرالجتِبی پرضتبری

داًػکذٍ  اجرا
 پرضتبری 

05/3/0233 
01/00/0233ّ3/3/0233 

ّ01/3/0233 

05/3/0233 
01/00/0233ّ3/3/0233 

ّ01/3/0233 

کٌفراًص هرالجتِبی پرضتبری 
ر ثیوبراى دچبر کبُع ضطخ د

 ُْغیبری

پیػگیری , هرالجت ّدرهبى 
داًػکذٍ  * زخن فػبری 

 پرضتبری
3/3/0233 3/3/0233 

کٌفراًص هرالجتِبی پرضتبری 
ػرّلی ّ  –در ثیوبراى للجی 
 فػبرخْى

هرالجتِبی پرضتبری در 
داًػکذٍ  * ثیوبریِبی ایطکویک للجی

 پرضتبری
13/2/0233 13/2/0233 

ْزغی تبزٍ ُبی کبرگبٍ آه
CPCR   

داًػکذٍ  * دارُّبی ادیب 
 پیراپسغکی

13/3/0233 21/3/0233 

 9831 خرداد  بیمارضتان غٍدا * تفطیر دیص ریتمی ٌای قلبی  بسرگطاالن CPRباز آمُزی 
 

کٌفراًص دیص ریتوی ُبی 
 للجی

هرالجتِبی پرضتبری در دیص 
 ریتوی ُبی للجی

 4/3/33 33اثبى  هؼبًّت درهبى اجرا

 
 کبرگبٍ اصْل گسارظ ًْیطی 

گسارظ ًْیطی ضیطتوبتیک 
 در ثخػِبی ّیژٍ

بیمارضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتان  اجرا
حضرت معصُمً 

 )ش(

4/3/0233 01/3/0233 
 

دیص ریتوی ُبی غبیغ در  ریْی  –کبرگبٍ ادیبی للجی 
 ادیب للجی ریْی

ثرًبهببببَ ریببببسی ّ 
 اجرا

 0231هرداد  0231هرداد  تامیه اجتماعی

دارّ درهبًی در ادیبی  للجی  ریْی –کبرگبٍ ادیبی للجی 
 ریْی

ثرًبهببببَ ریببببسی ّ 
 اجرا

 0231هرداد  0231هرداد  تامیه اجتماعی

دیص ریتوی ُبی غبیغ در  ریْی –کبرگبٍ ادیبی للجی 
 ادیب للجی ریْی

ثرًبهببببَ ریببببسی ّ 
 اجرا

داوػتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت دي 
 پیراپسغ ی

 0231اثبى  0231اثبى 

ثرًبهببببَ ریببببسی ّ  ب دارّ درهبًی در ادی ریْی –کبرگبٍ ادیبی للجی 
 اجرا

داوػتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت دي 
 پیراپسغ ی

 0231اثبى  0231اثبى 

 پیػرفتَ CPRکبرگبٍ آهْزغی 
 

هرّری ثر تغییرات ػوذٍ درادیب  
 للجی ریْی 

ثرًبهببببَ ریببببسی ّ 
 اجرا

داوػتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت دي 
 پیراپسغ ی

 31آرر  1 31اثبى 21

ثراّرد ًیرّی اًطبًی در  کبرگبٍ اهْزغی هذیریت
 پرضتبری

ثرًبهببببَ ریببببسی ّ 
 اجرا

بیمارضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتان 
حضرت معصُمً 

 )ش(

 30هرداد  30هرداد 

رّغِبی تمطین کبر در  کبرگبٍ اهْزغی هذیریت
 پرضتبری

ثرًبهببببَ ریببببسی ّ 
 اجرا

بیمارضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتان 
حضرت معصُمً 

 )ش(

 30هرداد  30هرداد 

 پیػرفتَ CPRکبرگبٍ آهْزغی 
 

دیص ریتوی ُبی غبیغ در 
 ادیب للجی ریْی

ثرًبهببببَ ریببببسی ّ 
 اجرا

 بیمارضتتتتتتان امتتتتتا  
 خمیىی )ري(

5/01/30 3/01/30 

 پیػرفتَ CPRکبرگبٍ آهْزغی 
 

ثرًبهببببَ ریببببسی ّ  دارّ درهبًی در ادیب 
 اجرا

بیمارضتتتتتتان امتتتتتا   
 خمیىی )ري(

5/01/30 3/01/30 

ثراّرد ًیرّی اًطبًی در  کبرگبٍ اهْزغی هذیریت
 پرضتبری

بیمارضتتتتتتتتان د تتتتتتتتر   اجرا
 محمد  رماوػاٌی

 30ثِوي  30ثِوي 

رّغِبی تمطین کبر در  هذیریت کبرگبٍ اهْزغی
 پرضتبری

بیمارضتتتتتتتتان د تتتتتتتتر   اجرا
 محمد  رماوػاٌی

 30ثِوي  30ثِوي 

ثراّرد ًیرّی اًطبًی در  کبرگبٍ اهْزغی هذیریت
 پرضتبری

بیمارضتان اما  رضا  اجرا
 )ع(

 30اضفٌذ  30اضفٌذ 

 پیػرفتَ CPRکبرگبٍ آهْزغی 
 

دیص ریتوی ُبی غبیغ در 
 ادیب للجی ریْی

َ ریببببسی ّ ثرًبهبببب
 اجرا

 31هرداد  31هرداد  بیمارضتان قدش پاَي



 پیػرفتَ CPRکبرگبٍ آهْزغی 
 

ثرًبهببببَ ریببببسی ّ  دارّ درهبًی در ادیب 
 اجرا

 31هرداد  31هرداد  بیمارضتان قدش پاَي

ثرًبهببببَ ریببببسی ّ  ترّهبی اًذاهِب کبرگبٍ آهْزغی در ترّهب
 اجرا

 31هرداد  31هرداد  پایگاي ٌالل احمر

آهْزغی اهذاد ًّجبت  کبرگبٍ
 در ترّهب

ثرًبهببببَ ریببببسی ّ  ادیب  پبیَ
 اجرا

 31هرداد  31هرداد  پایگاي ٌالل احمر

هذاخالت دارّیی در ادیب   کبرگبٍ اهْزغی ادیبئ ًْزاداى
 ًْزاداى

 31هرداد  31هرداد  داوػ دي پرضتاری اجرا

 پیػرفتَ CPRکبرگبٍ آهْزغی 
 

دیص ریتوی ُبی غبیغ در 
 ْیادیب للجی ری

ثرًبهببببَ ریببببسی ّ 
 اجرا

بیمارضتتتتتتتتتان امتتتتتتتتا   
 خمیىی )ري(

 31هِر هبٍ  31هِر هبٍ 

 پیػرفتَ CPRکبرگبٍ آهْزغی 
 

ثرًبهببببَ ریببببسی ّ  دارّ ُبی ادیب 
 اجرا

بیمارضتتتتتتتتتان امتتتتتتتتا   
 خمیىی )ري(

 31هِر هبٍ  31هِر هبٍ 

 پیػرفتَ CPRکبرگبٍ آهْزغی 
 

دیص ریتوی ُبی غبیغ در 
 ادیب للجی ریْی

ّ  ثرًبهببببَ ریببببسی
 اجرا

بیمارضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتان 
حضرت معصُمً 

 )ش(

 31دیوبٍ  31دیوبٍ 

 پیػرفتَ CPRکبرگبٍ آهْزغی 
 

ثرًبهببببَ ریببببسی ّ  دارّ ُبی ادیب 
 اجرا

بیمارضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتان 
حضرت معصُمً 

 )ش(

 31دیوبٍ  31دیوبٍ 

 پیػرفتَ CPRکبرگبٍ آهْزغی 
 

دیص ریتوی ُبی غبیغ در 
 ادیب للجی ریْی

ثرًبهببببَ ریببببسی ّ 
 اجرا

بیمارضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتان 
امتتتتتتتتا   حضتتتتتتترت 
 حطیه )ع(

 31اضفٌذ 31اضفٌذ 

 پیػرفتَ CPRکبرگبٍ آهْزغی 
 

ثرًبهببببَ ریببببسی ّ  دارّ ُبی ادیب 
 اجرا

بیمارضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتان 
امتتتتتتتتا  حضتتتتتتترت  
 حطیه )ع(

 31اضفٌذ  31اضفٌذ 

ثراّرد ًیرّی اًطبًی در  کبرگبٍ اهْزغی هذیریت
 پرضتبری

بیمارضتتتتتتتتتان امتتتتتتتتا    اجرا
 )ع( حطیه

 32اردیجِػت 32اردیجِػت

 

 طٕاثك فعبنیتٓبي پژْٔشي -6                  

 
 يصٕة  طزدٓبي پژْٔشي                      

 عُٕاٌ طزح
طبسيبٌ 

 يتجٕع

شًبرِ  َٕع يشبركت
 طزح

ٔضعیت فعهی 
 يشبٔر ًْكبر يجزي طزح

پیػبگیری از ثررضی تبثیر پْغع ُیذرّکلْئیذ در 
 زخن فػبری ثیوبراى پیًْذ ػرّق کرًّر 

 

داًػبببببببکذٍ 
 –پرضبببتبری 
هبهببببب یببببی 

 تِراى

* 
 

 5141/141 
 
13/01/0231 

اتوبم ّ گسارظ 
 ًِبیی

تحلیتتآ آزمتتُن ٌتتای یىتتد گسیىتتً ای اعضتتا ٌیتتات علمتتی      
 33-31داوػ دي پیراپسغ ی  رماوػاي در ضال 

داوػگاي علُ  
پسغ ی 
  رماوػاي

 

*  31088 
اتما  َ گسارظ 

 وٍایی

بررضی میتسان دضتتیابی بتً اٌتداو آمُزغتی  تار امتُزی ب تع         
 9831یژي از دید گاي داوػجُیان پرضتاری در ضال َ

داوػگاي علُ  
پسغ ی 
  رماوػاي

 

*  31988 
اتما  َ گسارظ 

 وٍایی

بررضی آزمُن ٌای یىد گسیىً ای اعضتا ٌیتات علمتی داوػتگاي     
 33-31علُ  پسغ ی  رماوػاي در ضال 

داوػگاي علُ  
پسغ ی 
  رماوػاي

 

*  10098 
اتما  َ گسارظ 

 وٍایی

ایی َ پایایی آزمُن بالیىی ضاختار یافتتً عیىتی درش   بررضی رَ
 جابجایی َ حمآ مصدَ  داوػجُیان فُریتٍای پسغ ی

داوػگاي علُ  
پسغ ی 
  رماوػاي

 

*  10099 
اتما  َ گسارظ 

 وٍایی

بررضتتی میتتسان آگتتاٌی پرضتتتاران از آختتریه دضتتتُرالعمآ ٌتتای    
cpr     در بیمارضتتتاوٍای آمُزغتتی درمتتتاوی وتت تته  رماوػتتتاي در

 9810ال ض

داوػگاي علُ  
پسغ ی 
  رماوػاي

 

*  10018 
اتما  َ گسارظ 

 وٍایی

بررضتی پیامتداحیاق قلبتی ریتُی در  بیمتاران بطتتری در مرا تس        
 9811آمُزغی درماوی غٍر  رماوػاي در ضال 

داوػگاي علُ  
پسغ ی 
  رماوػاي

 

*   
اتما  َ گسارظ 

 وٍایی

 
ثررضببی هیببساى افطببردگی غببغلی در پرضببتبراى 

س آهْزغی درهببًی غبِر کرهبًػببٍ در ضببل هراک
0231 

داوػتتتتتگاي علتتتتتُ  
پسغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ی 

  رماوػاي

 

* 

اتما  َ گسارظ  30121 
 وٍایی

ثررضی تبثیر هبضبژ غبکوی ثبر ثبزگػبت درکببت 
 0231رّدٍ ای در ثیوبراى جرادی للت در ضبل 

داوػتتتتتگاي علتتتتتُ  
پسغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ی 

  رماوػاي

* 
 

اتما  َ گسارظ  3123 
  وٍایی

َ خْد هذیریتی ثیوبریِبی هسهي ثررضی تبثیر ثرًبه
ثر خْدکبراهذی ّ خْد هرالجتی ثیوبراى پیًْذ ػرّق 

 کرًّر

داوػتتتتتگاي علتتتتتُ  
پسغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ی 

  رماوػاي

* 
 

اتما  َ گسارظ  3123 
 وٍایی

ثررضبببی رفتببببر راًٌبببذگی در پرضبببٌل غببببغل در 
 0231فْریتِبی پسغکی غِر کرهبًػبٍ در ضبل 

داوػتتتتتگاي علتتتتتُ  
پسغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ی 

  رماوػاي

 
* 

َ گسارظ اتما    
 وٍایی

تبببثیر پیگیببری تلفٌببی پرضببتبر ثببر کیفیببت زًببذگی 
 ثیوبراى هجتال ثَ دْادث خبد کرًّر

داوػتتتتتگاي علتتتتتُ  
پسغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ی 

  رماوػاي

* 
 

 در حال اجرا  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 اَتشبرات -8

 
 چبپ يقبنّ در يجالت -انف                 

َٕيظُذِ يب  اطبيي
 َٕيظُذگبٌ

 عُٕاٌ يجهّ عُٕاٌ يقبنّ طبل
 شًبرِ                     صفذّ

 
 -دکتببببر هِببببْظ صلصبببببلی

 -پرّیس کوبلی –هرضیَ غجبى 
 ارضالى ًبدری پْر

 

ثررضبببببببی تببببببببثیر پْغبببببببع  0232
ُیذرّکلْئیذ در پیػگیری از زخن 
 فػبری ثیوبراى پیًْذ ػرّق کرًّر 

 

پژُّػببی –هجلببَ ػلوببی 
 دیبت 

 11غوبرٍ  –ضبل دُن  – 23

 -ػلببی دطببي پببْر دُکببردی
 پْرارضالى ًبدری 

 

ثررضببببی دیببببذگبٍ داًػببببجْیبى  0234
پرضببتبری درهببْرد ًمببع فٌبببّری 
اطالػبببت ّ ارتجبطبببت در تْضببؼَ 

 آهْزظ ّ داًع پرضتبری 

فصببببببببلٌبهَ داًػببببببببکذٍ 
پرضبببببتبری ّ هبهبببببب یبببببی 

 کرهبًػبٍ

غبببوبرٍ  —ضببببل ضبببْم  – 11
   -چِبرم

 -ػلببی دطببي پببْر دُکببردی
ارضبببالى  –رضبببب هطبببؼْدی 

رضبببب پبببْرهیرزا  –ًببببدری پبببْر 
 کلِری

 

تبببثیر ثرًبهببَ ّرزغببی ثببر کیفیببت  0235
زًبببذگی ضببببلوٌذاى غِرضبببتبى 

 غِرکرد

پژُّػببی   –هجلببَ ػلوببی 
 ی ایراىضبلوٌذ

غبببببوبرٍ  —ضببببببل دّم  – 123
  -غػن 

ػلببی دطببي پببْر دُکببردی , 
رضبببب هطبببؼْدی , غبببِریبر 

 –ًطبریي فرّزًبذٍ  –صبلذی 
–ارضبببببالى ًبببببببدری پببببببْر 

دکتبببر –رضببببپْرهیرزا کلِبببری 
ی دکتر کرهؼل–فرّزاى گٌجی 

 –هذوببذ ردیوببی  –کثیببری 
 دکتر غِرزاد دجیجی

 

ثررضببی آرام ضبببزی پیػببرًّذٍ  0233
ػضالًی ثر اضبطراة داًػبجْیبى 
 پرضتبری در ثذّ ّرّد ثَ کبرّرزی

پژُّػببی  –هجلببَ ػلوببی 
داًػبببگبٍ ػلبببْم پسغبببکی 

 غِر کرد

  0غوبرٍ  – 00دّرٍ  -30

ًببزًیي  -رضب پبْرهیرزا کلِبری
 -ارضالى ًببدری پبْر –رزازیبى 

افػبببببیي  –ریبببببذ ًجفبببببی ف
ػلبی دطبي پبْر  –الوبضی 
 دُکردی

ثررضببی دضببتیبثی داًػببجْیبى  0233
پسغبببکی ثبببَ اُبببذا  آهْزغبببی 
کببببببرآهْزی ثببببببلیٌی در هرکبببببس 
آهْزغی در هبًی  اهببم رضبب)ع( 

 کرهبًػبٍ

 –فصببببببببلٌبهَ ػلوببببببببی 
 پژُّػی ثِجْد

ضبببل  -غببوبرٍ چِبببرم   -  221
 ضیسدُن 

علتتتتتتی حطتتتتتته پتتتتتتُر دٌ تتتتتتردی   
 ٍ میىً ,معصتتتتتتتتتتُمً غتتتتتتتتتتٌُاوی ت

صتتتتتتالحیان فراوی صتتتتتتفدری دي  
یػتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمً ای وطتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتریه 
فرَزودي ارضتتتتالن وتتتتادری پتتتتُر   
رضا پُرمیرزا  لٍری حجت الً 
رَحی برَجىی احمد علی اضتدی  

 وُغابی غٍریار صالحی تالی
 

-89مقایطً ضبی زودگی بسرگطاالن  9831
با ومایً تُدي بتدوی  متتر َ بیػتتر     10
 غٍرضتان غٍر  رد 19از 

پسغتتت ی  مجلتتتً داوػتتتگاي علتتتُ  
 غٍر  رد

 زمطتتان  2 غماري 91 دَري 89-12
9831 

فتتر  —رضتتا پتتُرمیرزا  لٍتتری 
—مىصتتُر رضتتایی-رَغتته پتتُر

 ارضالن وادری پُر

تاثیر اجرای بروامً ارتقا داوع اضاتید  9810
ٌیتتات علمتتی بتتر وتتتای  آوتتالیس آزمتتُن    
ٌای ارتقا دضتیاری پسغ ی  رماوػاي 

 9833در ضال 

م غتتتتتتماري  ضتتتتتتال پاوسدٌ 991-993 بٍبُد
 9810 خرداد َتیر 1

فاطمرو  –سضا پٌسمیشصا کليرش  

اسعرن  –بیرن  بررٌس  –داسابی 

 –( )نىیسننهدو مسنن ى نررادس  پررٌس

عرررررررريین  –منصررررررررٌس سضررررررررا ی 

 داس ٌػ پٌسمنذ –آعتانگی 

بررضتتتتی ازمُوٍتتتتای یىتتتتد گسیىتتتتً ای   9810
اعضتتتتتتای ٌییتتتتتتت علمتتتتتتی داوػتتتتتت دي   
پیراپسغتتت ی داوػتتتگاي علتتتُ  پسغتتت ی  

 33-31صیلی  رماوػاي در ضال تح

فصتتتتتتتلىامً علمتتتتتتتی پژٌَػتتتتتتتی 
 داوػ دي پیراپسغ ی  رماوػاي

  ضتتتال دَ    غتتتماري اَل َ   98-99
 9810دَ    بٍار َ تابطتان 

بیررن   –سضررا پررٌسمیشصا کليررش  

 -اسعرررن  نرررادس  پرررٌس –بررررٌس 

 منصٌس سضا ی

 تتاربرد آزمتتُن بتتالیىی ضتتاختار یافتتتً      9819
دس اسصؽرررریابی دسط  OSCEعیىتتتتی 

مصررذًد دانؾررجٌ ا  جابجررا ی ً لمرر  

 فٌس تيا  پضؽکی

فصلىامً علمتی پژٌَػتی امتداد    
 َوجات

   1  ضتتال یٍتتار    غتتماري   21-88
9819 

 –سضرررررررا پرررررررٌسمیشصا کليرررررررش  

)نىیسنننهدو اسعرررن  نرررادس  پرررٌس 

افؾرری  -–بیررن  برررٌس -( مسنن ى 

مررش    -افؾرری  دررٌدسص  -الماعرری

 میشصا ی 

بررضی میسان آگاٌی پرضتاران از آخریه  9819
در بیمارضتتتاوٍای   cprعمآ ٌتتای  دضتتتُرال 

آمُزغی درماوی وتت ه  رماوػاي در ضال 
9810 

فصتتتتتتتلىامً علمتتتتتتتی پژٌَػتتتتتتتی 
داوػتتتتتت دي پرضتتتتتتتاری مامتتتتتتایی 
داوػگاي علتُ  پسغت ی بقیتً التً     

 )ع (

 

سضررررررا  –عررررررضص الررررررو برررررراد ی 

منصرررررٌس  –پرررررٌسمیشصا کليرررررش  

 اسعن  نادس  پٌس –سضا ی 

عتتتتُارژ اوژیتتتتُگرافی عمتتتتآ ٌتتتتای     9819
در بیمارضتتتتان امتتتا  جراحتتتی عتتترَ  

 9810رضا )ع(  رماوػاي در ضال 

مجلتتً علمتتی پژٌَػتتی داوػتتگاي  
 علُ  پسغ ی  رماوػاي
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-میتشاکٌلیٌنرررذ –مررراس  عیرررا ی 

سضرا پرٌسمیشصا  –افؾی  الماعری 

اسعن   –بین  برٌس  –کليش  

 –سضررا ی  منصرٌس–نرادس  پرٌس 

 ناىیذ جلیلیا 

بررضتتتی دضتتتتیابی بتتتً اٌتتتداو عتتتر       9819
دَري از دیتتتدگاي داوػتتتجُیان پسغتتت ی   
داوػتتگاي علتتُ  پسغتت ی  رماوػتتاي در    

 9819ضال 

فصتتتتتتتلىامً علمتتتتتتتی پژٌَػتتتتتتتی 
تحقیقتتتتتتتات بتتتتتتتالیىی در علتتتتتتتُ    
پیراپسغتتتتتتتتتتتتتتت ی داوػتتتتتتتتتتتتتتت دي  

 پیراپسغ ی  رماوػاي

  ضتتتال اَل   غتتتماري ضتتتُ     88-89
 9819پائیس 

ابررشاىی  عض رری –سص  افؾرری  دررٌد

سضرا پررٌسمیشصا  -بیرن  بررٌس –

 –اسعررن  نررادس  پررٌس  –کليرش  

عرررررررریشًط  –افؾرررررررری  الماعرررررررری 

 میشصا ی

بررضتتتی غتتتیُع َ عُامتتتآ متتتُثر بتتتر    9819
فرضُدگی غتللی از دیتدگاي پرضتتاران    
غاغآ در بیمارضتاوٍای داوػگاي علُ  

 9819پسغ ی  رماوػاي در ضال 

فصتتتتتتتلىامً علمتتتتتتتی پژٌَػتتتتتتتی 
یىی در علتتتتتتتُ  تحقیقتتتتتتتات بتتتتتتتال 

پیراپسغتتتتتتتتتتتتتتت ی داوػتتتتتتتتتتتتتتت دي  
 پیراپسغ ی  رماوػاي

زمطتتتتتتان  – 2غتتتتتماري  –ضتتتتال اَل  
9819 



افؾری  الماعری  –افؾی  درٌدسص  

 –سضرررررا پرررررٌسمیشصا کليرررررش   –

اسعرررن  نرررادس   –بیرررض  بررررٌس 

 ععیذ جامو ؽٌسانی –پٌس 

 افتو ىا  پیگیش  ؽؼ ماىرو بیمراسا   9811

پررظ اص الیرراب  لررری س ررٌ  دس مشاکررض 

آمٌصؽررری دسمرررانی کشمانؾررراه منتخررر  

 39-31طی عاليا  

فصتتتتتتتلىامً علمتتتتتتتی پژٌَػتتتتتتتی 
تحقیقتتتتتتتات بتتتتتتتالیىی در علتتتتتتتُ    
پیراپسغتتتتتتتتتتتتتتت ی داوػتتتتتتتتتتتتتتت دي  

 پیراپسغ ی  رماوػاي

زمطتان  –غماري یٍار   –ضال دَ  
11 

بیررن   –سضررا پررٌسمیشصا کليررش  

 -اسعررررن  نررررادس  پررررٌس -برررررٌس

عررررررذالشلم   –افؾررررری  الماعررررری 

لی ژالرو دصفررٌ –اکررش اصاد  -پشنرا

 منؼ

بشسعررررررری میرررررررضا  ادررررررراىی پشعرررررررن   9811

فٌس تيرررا  پضؽرررکی اعرررتا  کشمانؾررراه 

دعررررتٌسالعم  الیررررا   لررررری  آخررررش  اص

 31دس عال     0919س ٌ  

فصلىامً علمتی پژٌَػتی امتداد    
 َوجات

 10پیتتاپی  – 2غتتماري  –ضتتال پتتىجم  
 11زمطتان  –

–امیرش جنلری  –افؾی  دٌدسص  

اسعررن  نررادس   –افؾرری  الماعرری 

 –ضا پرٌسمیشصا کليرش  س –پٌس 

 امنو خذاداد 

1092 Study of survival rate after 
cardiopulmonary 
resuscitation in hospitals 
of Kermanshah in 2013 

Global  Journal  of 
health  science 

VOL 7 , NO 1  (2015) 

لغرررری   –اسعررررن  نررررادس  پررررٌس 

امیرررش  –جرررٌاد میرررش   –اؽرررتش ا  

بيرررضاد لیرررذس  –لغررری  ىاؽرررمیا  

علرررری  –مندرررا  عرررعیذ   –پرررٌس 

 اؽشف سؽیذ 

 اثیش آمٌصػ بشنامو خٌد مذ ش تی  9818

بیماس يا  مضم  بش خٌدکاس آمذ  

بیماسا    حت عن  جشالی پیٌنذ کناس 

 دزس عشًق کشًنش

فصلىامً علمی پژٌَػی 
تحقیقات بالیىی در علُ  

پیراپسغ ی داوػ دي 
 پیراپسغ ی  رماوػاي

زمطتان  -غماري یٍار  -ضال ضُ  
9818 
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 فزد
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راٌُوبی ضریغ درهبى ّ ًمل ّ  0232
 اًتمبل ثیوبراى 
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 ارائّ
 يب ًْبيش

 

 يذم ثزگشاري

َبو شٓز / 
 كشٕر

 تبريخ ارائّ

ت در ًظبم ضْهیي ُوبیع ارتمبی هطتور کیفی ارتمب  فرآیٌذ تذْیل کبال ثَ ثخػِب
 پْضتر      -ضالهت

03/2/0230 تجریس  

ثَ طریك ّیذئْ  CPRثررضی همبیطَ ای تبثیر آهْزظ  
ّ ضببخٌراًی در پرضببتبراى غبببغل در هراکببس آهْزغببی 

 درهبًی غِر کرهبًػبٍ

  -پْضتر      -ُوبیع اضتبًی آهْزظ ثَ هذدجْ
 

11/1/0230 کرهبًػبٍ  

ّز ػفًْتِبی ثررضی تبثیر توریٌبت تٌفطی  ثر هیساى ثر
 ریْی پص از اػوبل جرادی للت ثبز

دّهیي ُوبیع ضراضری هرالجتِبی پرضتبری ّ 
  –پْضتر  –هبهبیی 

02/01/0230 کرهبًػبٍ  

ػْاهل هْثر ثر ایجبد زخن فػبری دبیي ػوبل جرادبی 
 للت ّ راُِبی پیػگیری از آى

 ُوبیع هرالجتِبی جبهغ پرضتبری 
                         -در ثخػبببببببببببببببببببببببِبی ّیبببببببببببببببببببببببژٍ  

 ضخٌراًی

 13/3/0231 کرهبًػبٍ

 گسارظ ًْیطی ضیطتوبتیک در ثخػِبی ّیژٍ
 

 ُوبیع هرالجتِبی جبهغ پرضتبری 
 ضخٌراًی   -–در ثخػِبی ّیژٍ  

 13/3/0231 کرهبًػبٍ

 
 ُبیپْ ُّبیپرکبلوی

 ُوبیع هرالجتِبی جبهغ پرضتبری 
                         -در ثخػبببببببببببببببببببببببِبی ّیبببببببببببببببببببببببژٍ  

 –ضخٌراًی

 13/3/0231 بًػبٍکره

ثررضبی ػْاهببل هببْثر ثبر  رضبببیتوٌذی کبببدر پرضببتبری 
 داًػگبٍ ػلْم پسغکی کرهبًػبٍ

 

ُوببببیع کػبببْری هبببذیریت ّ ثرًبهبببَ ریبببسی 
 ضخٌراًی   -ثیوبرضتبًی

 4/01/0232 کرهبًػبٍ

ُوببببیع کػبببْری هبببذیریت ّ ثرًبهبببَ ریبببسی  ارگًْْهی در پرضتبری
  –ضخٌراًی   -ثیوبرضتبًی

 4/01/0232 کرهبًػبٍ

ُوببببیع کػبببْری هبببذیریت ّ ثرًبهبببَ ریبببسی  هذیریت ّ فػبر ُبی رّاًی
  –پْضتر   -ثیوبرضتبًی

 4/01/0232 کرهبًػبٍ

ثررضی رضبیتوٌذی هراجؼیي از خذهبت ثطتری هراکبس 
 آهْزغی درهبًی اضتبى کرهبًػبٍ

 

ُوببببیع کػبببْری هبببذیریت ّ ثرًبهبببَ ریبببسی 
  –پْضتر   -ثیوبرضتبًی

 4/01/0232 کرهبًػبٍ

ررضی کیفیت زًذگی ثیوبراى ضرطبًی تذت غیوی ث
درهبًی هراجؼَ کٌٌبذٍ ثبَ درهبًگببٍ هٌتخبت اًکْلبْژی 

 داًػکبٍ ػلْم پسغکی تِراى

ُوببببیع ضراضبببری هرالجتِببببی پرضبببتبری در 
 پْضتر       -ثیوبریِبی خبؼ

 00/2/0233 کرهبًػبٍ

گبرٍّ درهبببًی ثیوببراى کلیببْی رّیکببردی اثبر ثخببع ثببر 
 کیفیت زًذگی آًِب

 

ُوببببیع ضراضبببری هرالجتِببببی پرضبببتبری در 
  -پْضتر       -ثیوبریِبی خبؼ

 00/2/0233 کرهبًػبٍ

ثررضبی ارتجبببط ثببیي هػخصبببت دهْگرافیببک ّ غببرایظ 
 دیي ػول جرادی ثب هیساى ثرّز زخن فػبری 

 -کٌگرٍ ثیي الوللی اًجوي جرادبى للت ایراى
 ضخٌراًی

 15/3/0233 تِراى



 
یببل کبٌُببذٍ فػبببر در ثررضببی تبببثیر پبًطببوبى کبهف

 پیػگیری  اززخن فػبری دیي ػول جرادی للت ثبز

 -کٌگرٍ ثیي الوللی اًجوي جرادبى للت ایراى
 ضخٌراًی

 15/3/0233 تِراى

آیب ّلبیغ دیي ػول جرادی للبت ثببز در تػبکیل زخبن 
 فػبری هْثرًذ؟

 -کٌگرٍ ثیي الوللی اًجوي جرادبى للت ایراى
 پْضتر

 15/3/0233 تِراى

رهبًی ثیوبراى جرادی للت رّیکردی اثبر ثخبع گرٍّ د
 ثر کیفیت زًذگی آًبى

 -کٌگرٍ ثیي الوللی اًجوي جرادبى للت ایراى
 ًفردّم –ضخٌراًی 

 15/3/0233 تِراى

ثررضببی هػببکالت پرضبببتراى در ضبببهبًذُی ثرًبهببَ 
 کبهپیْتری اطالػبت ثیوبرضتبًی

 ُوبیع ضراضری ثیوبرضتبى ّ فٌبّری اطالػبت
 ضخٌراًی

 03/01/0233 بًػبٍکره

ثررضببی ثبّرُبببی پبببیْر پرضببتبری در زهیٌببَ اجببرای 
 ضیطتن اطالػبت رایبًَ ای

 

 ُوبیع ضراضری ثیوبرضتبى ّ فٌبّری اطالػبت
  –ضخٌراًی 

 03/01/0233 کرهبًػبٍ

ّ ایٌترًبت ّ هیبساى ثکببر گیبری در  ITثررضی آغٌبیی 
هرالجت از ثیوبراى ثْضبیلَ پرضبتبراى هراکبس آهْزغبی 

 ًی غِر کرددرهب
 

 ُوبیع ضراضری ثیوبرضتبى ّ فٌبّری اطالػبت
  –ضخٌراًی 

 03/01/0233 کرهبًػبٍ

کبببرثرد تکٌْلبببْژی اطالػببببت رّیکببردی اثبببر ثخبببع در 
 هذیریت پرضتبری ّ ثرًبهَ ریسی

 

 ُوبیع ضراضری ثیوبرضتبى ّ فٌبّری اطالػبت
  –ضخٌراًی 

 03/01/0233 کرهبًػبٍ

ریت اطالػبببببت ژاپٌببببی در هببببذی 5Sاصببببْل هببببذیریت 
 ثیوبرضتبًی

 

 ُوبیع ضراضری ثیوبرضتبى ّ فٌبّری اطالػبت
 –پْضتر 

 03/01/0233 کرهبًػبٍ

ثررضی ًمع فٌبّری اطالػببت ّ ارتجبطببت در تْضبؼَ 
 آهْزظ ّ داًع پرضتبری

 

 ُوبیع ضراضری ثیوبرضتبى ّ فٌبّری اطالػبت
  –پْضتر 

 03/01/0233 کرهبًػبٍ

ػببگیری از زخوِبببی ثررضببی تبببثیر تػببک هببْا  در پی
 فػبر ی دیي ػول جرادی ثیوبراى جرادی للت ثبز

 پبًسدُویي کٌگرٍ اًجوي للت ّ ػرّق ایراى
  –ضخٌراًی 

 0234پبئیس  تِراى

ثررضببی اجببسای الگببْی اػتمبببد ضببالهتی در ثیوبببراى 
 کبًذیذ پیًْذ ػرّق کرًّر

 پبًسدُویي کٌگرٍ اًجوي للت ّ ػرّق ایراى
  –ضخٌراًی 

 0234پبئیس  تِراى

ثررضی هیساى غٌبخت ًطل ضْم اًمالة اضالهی از 
 )رٍ(  ماضتمبهت ضیبضی دضرت اهب

 

 ُوبیع پیبهجر اػظن )ؼ( , اضتمبهت ّ پبیذاری
  –ضخٌراًی 

 0234زهطتبى  تِراى 

ثررضببی ػْاهببل پسیببرظ هجببذد هببذدجْیبى هجببتال ثببَ 
 ًبرضبیی ادتمبًی للت

 ًِویي کٌگرٍ ضراضری تبزٍ ُبی للت ّػرّق
  –اًی ضخٌر

 1/3/0235 تِراى 

ثررضی ّ همبیطَ تبثیر آهْزظ خْد هرالجتی ثر هیساى 
 کرًّرػرّق  آگبُی ّ ػولکرد ثیوبراى تذت پیًْذ 

پٌجویي کٌگرٍ ثیي الوللی اًجوي جرادببى للبت 
 ضخٌراًی  –ایراى 

 0/3/0235 تِراى

ثررضببی همبیطببَ ای هیببساى رػبیببت اضببتبًذاردُبی 
کبر ّظیفَ ای ّ هْردی در در دّ رّظ تمطین  هرالجتی

 ثخػِبی هٌتخت هرکس آهْزغی درهبًی اهبم رضب )ع(
 

 –ضبببببویٌبر ضراضبببببری ثیوبرضبببببتبى اهبببببرّز 
 ضخٌراًی -ثیوبرضتبى فردا ّ چبلػِبی فرارّی 

 0235دی هبٍ  کرهبًػبٍ

ثررضی هیساى تبثیر آهْزظ هِبتِبی ثبلیٌی ثر تْاًببیی 
ًی هذیریت ثیوبر تْضبظ پرضبٌل هرکبس آهْزغبی درهبب

 اهبم رضب )ع(
 

 

 –ضبببببویٌبر ضراضبببببری ثیوبرضبببببتبى اهبببببرّز 
ضخٌراًی  – ثیوبرضتبى فردا ّ چبلػِبی فرارّی

–  

 0235دی هبٍ  کرهبًػبٍ

هتب آًبلیس ضیطتن اطالػببت ثیوبرضبتبًی از تئبْری تبب 
 ػول

 

 

 –ضبببببویٌبر ضراضبببببری ثیوبرضبببببتبى اهبببببرّز 
ضخٌراًی  –ثیوبرضتبى فردا ّ چبلػِبی فرارّی 

–  

 0235دی هبٍ  کرهبًػبٍ

ثررضببی هیببساى آگبببُی پرضببتبراى در خصببْؼ دارُّببب 
ّتجِیسات ترالبی اّرژاًبص در هرکبس آهْزغبی درهببًی 

 اهبم رضب )ع(
 
  

 –ضبببببویٌبر ضراضبببببری ثیوبرضبببببتبى اهبببببرّز 
  –پْضتر  –ثیوبرضتبى فردا ّ چبلػِبی فرارّی 

 0235دی هبٍ  کرهبًػبٍ

ر ّ ضبٌتی د ITثررضی همبیطبَ اضبتفبدٍ از دّ رّظ 
 ارائَ هرالجت ثَ ثیوبراى ثیوبرضتبًِبی غِرکرد

 
 

 –ضبببببویٌبر ضراضبببببری ثیوبرضبببببتبى اهبببببرّز 
  –پْضتر  –ثیوبرضتبى فردا ّ چبلػِبی فرارّی 

 0235دی هبٍ  کرهبًػبٍ

ثررضبببی ًگبببرظ کبرکٌببببى در هبببْرد کیفیبببت ّ ًذبببٍْ 
 ارزغیبثی ضبلیبًَ

 
 

 –ضبببببویٌبر ضراضبببببری ثیوبرضبببببتبى اهبببببرّز 
  –پْضتر  –ػِبی فرارّی ثیوبرضتبى فردا ّ چبل

 0235دی هبٍ  کرهبًػبٍ

ثررضی هیساى تبثیر آهْزظ هِبرتِبی ثبلیٌی ثر تْاًبیی 
ّ ػولکرد اهذادگراى ثطیجی هرکبس آهْزغبی درهببًی 

 اهبم رضب )ع(  کرهبًػبٍ
   

 ضْهیي ُوبیع ضراضری پرضتبری ثذراى
 -ضخٌراًی 

 0233 تِراى 

د پرضببتبراى تبببثیر ریببتن ثیْلْژیببک ثببر کیفیببت ػولکببر
 ثخػِبی ّیژٍ

 
 

 دُویي کٌگرٍ ضراضری تبزٍ ُبی للت ّ ػرّق 
  –ضخٌراًی 

 0233خرداد  تِراى 

هیساى اضترش ّ رّغِبی همبثلَ ثب آى در ثیوبراى هجتال 
 ثَ ضکتَ للجی

 
 

 دُویي کٌگرٍ ضراضری تبزٍ ُبی للت ّ ػرّق 
  –پْضتر 

 0233خرداد  تِراى 

دارُّبی اختصبصبیذر  آهبدٍ ضبزی ّ فرهْالضیْى ضرم
 ثخع هرالجت ّیژٍ جرادی للت ثبز

 
 

 غبًسدُویي کٌگرٍ اًجوي للت ّػرّق ایراى
 پْضتر

 0233پبئیس  تِراى 

ثررضی ػْاهل خطر ضبز ثیوبریِبی للجی در هراجؼیي 
 ثَ هراکس  للت ّػرّق غِر کرهبًػبٍ

 
 

 غبًسدُویي کٌگرٍ اًجوي للت ّػرّق ایراى
   -پْضتر 

 0233پبئیس  تِراى 

 CPRهمبیطببَ اثرثخػببی یببک رّظ ًببْیي در هببذیریت 
 کالى ثیوبرضتبًِب

 
 

ُوببببیع کػبببْری تْضبببؼَ ًظببببم ضبببالهت ّ 
 ضخٌراًی -اًتظبرات فرارّی 

 0233آثبى  کرهبًػبٍ

ثررضی کیفیت درهبى ثیوبراى هجتال ثَ ًبرضبیی للجی 
در ثیوبرضببتبى اهبببم رضببب )ع( کرهبًػبببٍ در ضبببلِبی 

0234  ّ0235 
 

  

کػبببْری تْضبببؼَ ًظببببم ضبببالهت ّ  ُوببببیع
  –ضخٌراًی  –اًتظبرات فرارّی 

 0233آثبى  کرهبًػبٍ

ثررضی تبثیر آهْزظ رایب ًبَ ای تفطبیر دیبص ریتوبی 
 ُبی للجی در داًػجْیبى رغتَ فْریتِبی پسغکی

 

 ُوبیع ضراضری فْریتِبی پسغکی
 ضخٌراًی

 0233هِر  کرهبًػبٍ

یتَ ثذراى ثررضی هیساى داًع پرضتبراى از ػولکرد کو
 در هراکس آهْزغی درهبًی غِر کرهبًػبٍ

 
 

 ُوبیع ضراضری فْریتِبی پسغکی
  –ضخٌراًی 

 0233هِر  کرهبًػبٍ



ثررضبببی ًگبببرظ ّ دیبببذگبٍ داًػبببجْیبى پرضبببتبری ّ 
فْریتِبببی پسغببکی ثببَ دضببْر زًبببى در ارائببَ خببذهبت 

 فْریتِبی پسغکی
 

 ُوبیع ضراضری فْریتِبی پسغکی
  –ضخٌراًی 

 0233 هِر کرهبًػبٍ

ًمبع ارزیببثی اّلیبَ ّ البذاهبت پبیع ثیوبرضببتبًی در 
 درهبى غْک

 

 ُوبیع ضراضری فْریتِبی پسغکی
  –پْضتر 

 0233هِر  کرهبًػبٍ

ضیطببببتن هببببذیریت کیفیببببت ّ ًمببببع آى در ارتمببببب  
رضبیتوٌذی هراجؼَ کٌٌذگبى ثَ هرکس آهْزغی درهبًی 

 غِیذ فِویذٍ کرهبًػبٍ
 

 –هببرّز ضببْهیي ُوبببیع کػببْری ثیوبرضببتبى ا
هذیریت کیفیبت تؼببلی ًظببم   –ثیوبرضتبى فردا 

  –ضخٌراًی    -ضالهت

 0233اضفٌذ  کرهبًػبٍ 

Effects of comfeel dressing in prevention 

of pressure sore in patients undergoing 

coronary artery bypass surgery 

 

AIM 2010            POSTER BANKOK THIALAND 
2010 

رضی میسان آگاٌی پرضىآ فُریتٍای پسغ ی از اصُل  ىترل بر
 عفُوت واغی از مُاجًٍ غللی 

 

 31ابان   رماوػاي ٌمایع ضراضری عفُوتٍای بیمارضتاوی  رماوػاي

 ىترل عفُوت واغی از مُاجًٍ غللی در غرایظ پیع 
 بیمارضتاوی

 31ابان   رماوػاي ٌمایع ضراضری عفُوتٍای بیمارضتاوی  رماوػاي

 31ابان   رماوػاي ٌمایع ضراضری عفُوتٍای بیمارضتاوی  رماوػاي بیمارضتاویدر  ىترل عفُوت  حتیاط ٌای اضتاوداردا

بررضی َضعیت ویرَی اوطاوی َیگُوگی تقطیم  ادر 
پرضتاری در مرا س امُزغی درماوی غٍر  رماوػاي در ضال 

9831 

 31اضفىد   رماوػاي حا میت بالیىی ضراضریٌمایع 

ی اوتظارات مراجعیه َ  ار ىان بیمارضتان اما  رضا بررض
 )ع( از مفٍُ  بیمارضتان پیػرفتً

 31اضفىد   رماوػاي حا میت بالیىی ضراضریٌمایع 

 10تیر   رماوػاي ٌمایع  ػُری ارتقای ضالمت جُاوان راُِبی پیػگیری از ثرّز رفتبرُبی پر خطر در جْاًبى

 10آبان   رماوػاي ٌمایع ضراضری مراقبتٍای َیژي ی ریْیهرّری ثر تغییرات ػوذٍ درادیب  للج

پبیع ّ ارام ضبزی ّ تطکیي ثیوبراى در ثخػِبی 
 هرالجت ّیژٍ

 10آبان   رماوػاي ٌمایع ضراضری مراقبتٍای َیژي

ػرّلی ثب  –ثبز تْاًی در ثیوبریِبی هسهي للجی 
 EECPاضتفبدٍ از 

ٌمایع ضراضری مراقبتٍای پرضتاری در 
 ی مسمهبیماریٍا

 10اضفىد   رماوػاي

ثررضی هیساى رػبیت اضتبًذاردُبی هرالجتی در هرکس 
 اهْزغی درهبًی اهبم رضب )ع( کرهبًػبٍ

ٌمایع  ػُری اضتاوداردٌای اعتبار ب ػی 
 بیمارضتاوٍا

 19خرداد   رماوػاي

 َٕآٔري ، اكتشبف، اختزاع -2

 

 تبريخ ارائّ بيي ًْكبراٌاط يزجع تأيیذ كُُذِ يذم ارائّ يب اجزا َٕع كبر عُٕاٌ

ارتمب  فرآیٌذ اضتفبدٍ 
از الگْی داًػجْ 
هذْری در کبرآهْزی 

 پرضتبری 

 ارتمب  فرآیٌذ

داًػگبٍ ػلْم 
 کرهبًػبٍ پسغکی 

  رضب پْرهیرزا هؼبًّت درهبى 

ًمػَ کػی 
هفِْهی جِت ارتمب  
یبدگیری کبرآهْزاى 

 پرضتبری 

 ارتمب  فرآیٌذ

داًػگبٍ ػلْم 
 ٍ کرهبًػبپسغکی 

  رضب پْرهیرزا  هؼبًّت درهبى

گسارظ ًْیطی 
ضیطتوبتیک در 
ثخػِبی هرالجت 

 ّیژٍ
 

 ارتمب  فرآیٌذ

داًػگبٍ ػلْم 
 کرهبًػبٍ پسغکی 

هژگبى  -، رضب پْرهیرزا هؼبًّت درهبى
دارئي ، هؼصْهَ 

 فریذًّی

 

آهْزظ تصْیری ادیب  
 للجی ریْی 

داًػگبٍ ػلْم  ارتمب  فرآیٌذ
 کرهبًػبٍ پسغکی 

   -رضب پْرهیرزا ًّت درهبىهؼب

آهْزظ هذدجْ لجل از 
 ارتمب  فرآیٌذ اػوبل جرادی 

داًػگبٍ ػلْم 
 کرهبًػبٍ پسغکی 

هؼصْهَ فریذًّی  هؼبًّت درهبى
،ًطریي غِطْاری ، 

کتبیْى ػجذلی ، طٌبز 
  -کرهبًی ، رضب پْرهیرزا

 

کبُع زخن فػبری 
 ثؼذ از اػوبل جرادی 

 ارتمب  فرآیٌذ

داًػگبٍ ػلْم 
 کرهبًػبٍ سغکی پ

ر، دکتر  -رضب پْرهیرزا هؼبًّت درهبى
هجتجی ًیبیسی ، دکتر 

ًبصر ُوتی، خلیل 
ُوتی ، خلیل جوػیذی 

فرغتَ ، لجبد فجطًْذی 
 اخگر ،

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



 انًههي ْبي كظت شذِ اطتبَي / كشٕري/ ثیٍ يقبو  -93                  
 

رتجّ يب يقبو 
 كظت شذِ

 ططخ

 تبريخ كظت يقبو يذم اعطب ارَِبو جشُٕ سيیُّ كبر

 انًههي ثیٍ كشٕر اطتبٌ

 
 
 

 پژُّػگر ًوًَْ
 
 

*   
فؼبلیت  
 پژُّػی

 رّز پرضتبر

داًػگبٍ 
ػلْم 
پسغکی 
 کرهبًػبٍ

0233 

 
 

 کبرهٌذ ًوًَْ
 
 
 

 دّلتُفتَ  اهْرات پرضتبری   *

داًػگبٍ 
ػلْم 
پسغکی 
 کرهبًػبٍ

0234 

 
 

هذیر خذهبت 
 پرضتبری
 
 
 

 رّز پرضتبر پرضتبریهذیریت    *

داًػگبٍ 
ػلْم 
پسغکی 
 کرهبًػبٍ

0233 

 هرثی ًوًَْ
داًػکذٍ 
 پیراپسغکی

 رّز پرضتبر آهْزغی   *

داًػگبٍ 
ػلْم 
پسغکی 
 کرهبًػبٍ

0231 

 رّز هؼلن آهْزغی   * اضتبد ًوًَْ

داًػگبٍ 
ػلْم 
پسغکی 
 کرهبًػبٍ

0230 

 

               
 

      

 ي آيٕسشيْب شزكت در كبرگبِ -99        
 

ف
دي

ر
 

 يذم ثزگشاري عُٕاٌ كبرگبِ
 تبريخ

 تب                 اس

 3/00/0233 1/00/0233 هرکس تْضؼَ داًػکبٍ ػلْم پسغکی کرهبًػبٍ تذمیك همذهبتی 1

 ُوبًرّز 01/00/0233 هرکس تْضؼَ داًػکبٍ ػلْم پسغکی کرهبًػبٍ اصْل گسارظ ًْیطی در پرضتبری 0

 12/01/33 11/01/33 هرکس تْضؼَ داًػکبٍ ػلْم پسغکی کرهبًػبٍ رضتبریارتمب  کیفیت خذهبت پ 9

 1/3/0231 21/3/0231 اصفِبى -ضْهیي ُوبیع هرالجتِبی ّیژٍ  پسغکی ایراى  هرالجتِبی ّیژٍ در ثیوبراى ثذراًی 4

 21/1/0232 13/1/0232 هرکس تْضؼَ داًػکبٍ ػلْم پسغکی کرهبًػبٍ هذیریت در ػول 8

 ُوبًرّز 14/4/0232 هرکس تْضؼَ داًػکبٍ ػلْم پسغکی کرهبًػبٍ ل ًوًَْ ُبی پبتْلْژیًذٍْ ارضب 6

 ُوبًرّز 11/3/0232 هرکس تْضؼَ داًػکبٍ ػلْم پسغکی کرهبًػبٍ آهْزظ اصْل لبطؼیت 7

 ُوبًرّز 05/01/0232 هرکس تْضؼَ داًػکبٍ ػلْم پسغکی کرهبًػبٍ گسارظ ًْیطی ضیطتوبتیکاصْل  5

 ُوبًرّز 04/3/33 دفتر اهْر زًبى داًػگبٍ زًذگیهِبرتِبی  2

 کبرگبٍ غٌبیی ثب فرآیٌذ ثِجْد زخن 93
 -چِبرهیي کٌگرٍ ثیي الوللی اًجوي جرادبى للت ایراى 

 تِراى
 ُوبًرّز 15/3/0233

 13/3/0234 13/3/0234 هرکس تْضؼَ داًػکبٍ ػلْم پسغکی کرهبًػبٍ کویتَ ُبی دارّ ّدرهبى ثیوبرضتبًی 99

 ُوبًرّز 00/01/0234 هرکس ثِذاغت غِرضتبى کرهبًػبٍ آًفلْاًسای پرًذگبى 99

93 
هصببر  ثِیٌببَ ّ هٌطمببی خببْى ّ فرآّردُبببی 

 خًْی
 ُوبًرّز 15/0/0235 ضبزهبى اًتمبل خْى اضتبى کرهبًػبٍ 

94 
آغٌبیی ثبب ثبًکِببی اطالػببتی ّ اضبتفبدٍ از 

 کتبثخبًَ دیجیتبل
 1/3/0233 0/3/0233 هبًػبٍهرکس تْضؼَ داًػکبٍ ػلْم پسغکی کر

 03/3/0233 05/3/0233 هرکس تْضؼَ داًػکبٍ ػلْم پسغکی کرهبًػبٍ کبرگبٍ همذهبتی آهْزظ پسغکی 95



 ُوبًرّز 3/00/0233 فرٌُگی داًػگبٍ –ادارٍ هػبّرٍ هؼبًّت داًػجْیی  تؼبهل هْثر ّ هثجت ثب داًػجْیبى 96

 05/00/0233 01/00/0233 لْم پسغکی کرهبًػبٍهرکس تْضؼَ داًػکبٍ ػ رّظ تذمیك همذهبتی 98

 02/2/0233 01/2/0233 هرکس تْضؼَ داًػکبٍ ػلْم پسغکی کرهبًػبٍ طرادی ضئْال ّ ارزغیبثی آزهًِْب 98

 ُوبًرّز 0/3/0233 هرکس تْضؼَ داًػکبٍ ػلْم پسغکی کرهبًػبٍ کبرگبٍ داًع پژُّی 92

93 
کبرگببببٍ آهْزغبببی ّیبببژٍ هذرضبببیي فْریبببت 

 پسغکی
ویتَ راُجردی آهْزظ ّزارت ثِذاغت درهبى ّ آهْزظ ک

 پسغکی
13/3/33 14/3/33 

 1/3/33 1/3/33 هرکس تْضؼَ داًػگبٍ ػلْم پسغکی کرهبًػبٍ طرح درش ًْیطی 99

 03/2/33 03/2/33 هرکس تْضؼَ داًػگبٍ ػلْم پسغکی کرهبًػبٍ تکٌْلْژی آهْزغی  99

 4/3/33 2/3/33 ضؼَ داًػگبٍ ػلْم پسغکی کرهبًػبٍهرکس تْ طرادی ضْال ّ ارزغیبثی آزهًِْب 93

 03/3/33 02/3/33 هؼبًّت تذمیمبت ّ فٌبّری رّظ تذمیك تکویلی 94

 01/3/33 01/3/33 هؼبًّت آهْزغی هػبّرٍ ثب داًػجْ 95

94 
آغببببٌبیی ثببببب ضبببببهبًَ هببببذیریت یبببببدگیری 

 الکترًّیک
 00/3/33 00/3/33 هرکس تْضؼَ داًػگبٍ ػلْم پسغکی کرهبًػبٍ

 03/3/33 03/3/33 هرکس تْضؼَ داًػگبٍ ػلْم پسغکی کرهبًػبٍ تؼبهل اضتبد ّ داًػجْ 95

 01/01/33 00/01/33 هؼبًّت آهْزغی رّظ تذریص ثَ غیٍْ ضخٌراًی 96

98 
کبرگببببٍ آهْزغبببی ّیبببژٍ هذرضبببیي فْریبببت 

 پسغکی
کویتَ راُجردی آهْزظ ّزارت ثِذاغت درهبى ّ آهْزظ 

 پسغکی
03/4/31 11/4/31 

98 
کبرگببببٍ آهْزغبببی ّیبببژٍ هذرضبببیي فْریبببت 

 پسغکی
کویتَ راُجردی آهْزظ ّزارت ثِذاغت درهبى ّ آهْزظ 

 پسغکی
05/5/31 11/5/31 

          

 ْب ٔ يجبيع عهًي ْب ٔ اَجًٍ عضٕيت در كًیتّ -99  

 
 تب تبريخ      اس تبريخ شٓز / كشٕر طبسيبٌ يتجٕع َبو اَجًٍ يب كًیتّ

 0233تب 0231 ُوذاى / ایراى اًػگبٍ ػلْم پسغکی ُوذاىد CPRکویتَ آهْزظ  

 کویتَ اضتبًذارد ضبزی خذهبت پرضتبری
 

 0233تب  0231 کرهبًػبٍ / ایراى داًػگبٍ ػلْم پسغکی کرهبًػبٍ

 کویتَ ػلوی ُوبیع کػْری 
 ثیوبرضتبى ّ فٌبّری اطالػبت

 0231اضفٌذ  کرهبًػبٍ –ایراى  داًػگبٍ ػلْم پسغکی کرهبًػبٍ
 
 

کویتَ پژُّع پرضتبری ثیوبرضتبى اهبم 
 «ع»رضب 

 0233تب  0231  کرهبًػبٍ –ایراى  «ع»هرکس آهْزغی درهبًی اهبم رضب 

کویتَ ػلوی اّلیي ضویٌبر 
 فردا –کػْریجیوبرضتبى اهرّز 

 0231دی هبٍ  کرهبًػبٍ –ایراى  داًػگبٍ ػلْم پسغکی کرهبًػبٍ

کویتَ ػلوی دّهیي  ضویٌبر  کػْری 
 فردا –بى اهرّز ثیوبرضت

 0233آثبى هبٍ  کرهبًػبٍ –ایراى  داًػگبٍ ػلْم پسغکی کرهبًػبٍ

کویتَ  ػلوی ُوبیع کػْری فْریتِبی 
 پسغکی

 0233آثبى هبٍ  کرهبًػبٍ –ایراى  داًػگبٍ ػلْم پسغکی کرهبًػبٍ

کویتَ ػلوی  ضْهیي ضویٌبر کػْری 
 فردا –ثیوبرضتبى اهرّز 

 0233اضفٌذ هبٍ  کرهبًػبٍ –ایراى  داًػگبٍ ػلْم پسغکی کرهبًػبٍ

 0233 کرهبًػبٍ –ایراى  داًػکذٍ پیراپسغکی کرهبًػبٍ کویتَ ارزغیبثی 

 
عضُ ٌیات تحریریً فصلىامً علمی َ 

 تحقیقات بالیىی در علُ  پیراپسغ یپژٌَػی 
 

داوػ دي  -داوػگاي علُ  پسغ ی  رماوػاي
 پیراپسغ ی

 تا ىُن 12/90/9833  رماوػاي –ایران 

 
عضُ ٌیات تحریریً فصلىامً علمی َ 

 مراقبتٍای بالیىیپژٌَػی 
 

بلیمارضتان  -داوػگاي علُ  پسغ ی  رماوػاي
 اما  رضا )ع(

 تا ىُن 9819  رماوػاي –ایران 

 0233 کرهبًػبٍ –ایراى  داًػکذٍ پیراپسغکی کرهبًػبٍ کویتَ ثر ًبهَ ریسی آهْزغی

کػْری ضویٌبر  کویتَ ػلوی 
 دبکویت ثبلیٌی

 0233 کرهبًػبٍ –ایراى  داًػگبٍ ػلْم پسغکی کرهبًػبٍ

کػْری ضویٌبر  کویتَ ػلوی 
 ضالهت جْاًبى

 0231 کرهبًػبٍ –ایراى  داًػگبٍ ػلْم پسغکی کرهبًػبٍ

دثیر ػلوی ُوبیع ضراضری 
 هرالجتِبی ّیژٍ

 0231 کرهبًػبٍ –ایراى  داًػگبٍ ػلْم پسغکی کرهبًػبٍ

کویتَ ارزغیبثی هرکس تْضؼَ 
 داًػگبٍ

 0231تب  0233از  کرهبًػبٍ –ایراى  داًػگبٍ ػلْم پسغکی کرهبًػبٍ

کویتَ ثرًبهَ ریسی آهْزغی هرکس 
 تْضؼَ داًػگبٍ

 تب کٌْى 0233از  کرهبًػبٍ –ایراى  داًػگبٍ ػلْم پسغکی کرهبًػبٍ



کویتَ اضتؼذاد ُبی درخػبى هرکس 
 تْضؼَ

 تب کٌْى 0233 کرهبًػبٍ –ایراى  داًػگبٍ ػلْم پسغکی کرهبًػبٍ

 
 
 

 دأری يجالت عهًی )داخهی، خبرجی ، ْیئت تذزیزیّ ٔ... -93           

 ْیئت تذزیزیّ ثزرطی يقبنّ َبو يجهّ

 ْدجػلوی پژُّػی ثِ

 

 هْرد 2
 

فصلٌبهَ داًػکذٍ پرضتبری ّ 
 هبهبیی کرهبًػبٍ

 

 يٕرد 9
 

فصلٌبهَ  داًػکذٍ پیراپسغکی 

 کرهبًػبٍ

 * يٕرد  93

  يٕرد 5 بى ًبهَ ُبداّری پبی
 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 قذیز َبيّ ٔ...ت -94           

 يظئٕل تبریخ طبسيبٌ يتجٕع

 رئیص غجکَ  11/2/0232 غجکَ ثِذاغت ّدرهبى اضال آثبد غرة

 هذیر ثیوبرضتبى 03/00/0231 ثیوبرضتبى غِیذ دکتر ثِػتی

 رئیص ثیوبرضتبى 1/1/0231 ثیوبرضتبى غِیذ دکتر ثِػتی

 

 –داًػگبٍ ػلْم پسغکی ُوذاى 
 ثیوبرضتبى اکجبتبى

 

 هذیر ثیوبرضتبى 1/1/0231

 

 –داًػگبٍ ػلْم پسغکی ُوذاى 
 ثیوبرضتبى اکجبتبى

 

 هذیر ثیوبرضتبى 3/01/0233

 ثیوبرضتبى اهبم ػلی )ع(

 

 رئیص ثیوبرضتبى 10/01/0233

 رئیص ثیوبرضتبى 01/1/0233 ثیوبرضتبى اهبم ػلی )ع(

 هبم ػلی )ع(ثیوبرضتبى ا

 

 رئیص ثیوبرضتبى 0/1/0233

 ثیوبرضتبى اهبم ػلی )ع(

 

 رئیص ثیوبرضتبى 00/2/0231

 ثیوبرضتبى اهبم ػلی )ع(

 

 رئیص ثیوبرضتبى 10/3/0231

 رئیص داًػگبٍ 1/1/0231 داًػگبٍ ػلْم پسغکی کرهبًػبٍ

 ثیوبرضتبى اهبم ػلی )ع(

 

 رئیص ثیوبرضتبى 10/01/0231

 هؼبّى درهبى 11/3/31 کی کرهبًػبٍداًػگبٍ ػلْم پسغ

 هؼبّى درهبى 3/01/31 داًػگبٍ ػلْم پسغکی کرهبًػبٍ

هذیر ػبهل جوؼیت ُالل ادور  12/01/0231 ثیوبرضتبى اهبم ػلی )ع(



 اضتبى کرهبًػبٍ

 رئیص داًػگبٍ 01/01/0232 داًػگبٍ ػلْم پسغکی کرهبًػبٍ

 بٍرئیص داًػگ 0/2/31 داًػگبٍ ػلْم پسغکی کرهبًػبٍ

 رئیص داًػگبٍ 1/00/31 ثیوبرضتبى اهبم رضب )ع(

 هؼبّى درهبى 13/00/31 داًػگبٍ ػلْم پسغکی کرهبًػبٍ

 رئیص ثیوبرضتبى 03/3/0231 ثیوبرضتبى اهبم رضب )ع(

 هؼبّى درهبى 12/00/0231 داًػگبٍ ػلْم پسغکی کرهبًػبٍ

  ضبزهبىرئیص  0/2/0231 ضبزهبى ًظبم پرضتبری کرهبًػبٍ

 رئیص ثیوبرضتبى 2/0/0231 رضتبى اهبم رضب )ع(ثیوب

 رئیص ثیوبرضتبى 10/1/0231 ثیوبرضتبى اهبم رضب )ع(

 رئیص داًػگبٍ 1/1/0231 داًػگبٍ ػلْم پسغکی کرهبًػبٍ

 رئیص ثیوبرضتبى  3/3/0231 ثیوبرضتبى اهبم رضب )ع(

 هذیر ثیوبرضتبى 1/3/0231 ثیوبرضتبى اهبم رضب )ع(

 هؼبّى درهبى  3/00/0231 غکی کرهبًػبٍداًػگبٍ ػلْم پس

 رئیص داًػگبٍ 01/00/0231 داًػگبٍ ػلْم پسغکی کرهبًػبٍ

 هذیر ثیوبرضتبى 13/00/0231 ثیوبرضتبى اهبم رضب )ع(

 رئیص ثیوبرضتبى 1/01/0231 ثیوبرضتبى اهبم رضب )ع(

 فرهبًذار 0/2/0233 فرهبًذاری کرهبًػبٍ

 رئیص داًػگبٍ 0233 داًػگبٍ ػلْم پسغکی کرهبًػبٍ

 هؼبّى درهبى داًػگبٍ 0233 داًػگبٍ ػلْم پسغکی کرهبًػبٍ

 رئیص داًػکذٍ 13/1/0233 داًػکذٍ  پیراپسغکی کرهبًػبٍ

 رئیص داًػکذٍ 21/3/0233 داًػکذٍ  پیراپسغکی کرهبًػبٍ

غْرای فرٌُگی داًػگبٍ ػلْم  00/1/0233 داًػگبٍ ػلْم پسغکی کرهبًػبٍ
 پسغکی کرهبًػبٍ

 رئیص داًػکذٍ 0231 داًػکذٍ  پیراپسغکی کرهبًػبٍ

 رئیص داًػگبٍ 0230 داًػگبٍ ػلْم پسغکی کرهبًػبٍ

 رئیص داًػکذٍ 0232 داًػکذٍ  پیراپسغکی کرهبًػبٍ

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 


