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 :  سًابق تحصیلی

 پزعتبری .داًؾگبُ ػلَم پشؽىی هؾْذ  :وبرؽٌبعی 

 ُ ػلَم پشؽىی هؾْذجزاحی(. داًؾگب –پزعتبری )گزایؼ داخلی آهَسػ وبرؽٌبعی ارؽذ: 

 

 عىًان پایان وامٍ کارشىاسی ارشذ: 
 

ثزرعی ارتجبط درن اس هاللبت ثبؽذت ثیوبری ، پبعخْبی للجی ػزٍلی ًبؽی اس هاللبت در ثخؾْبی هزالجت ٍیضُ للجی 

 ٍ جزاحی للت ثیوبرعتبًْبی داًؾگبُ ػلَم پشؽىی هؾْذ 

 

 

 افتخارات :

 1387هزثی ًوًَِ اعتبى عبل 

 1385ؽْزعتبى هزثی ًوًَِ 

 1392اعتبدًوًَِ داًؾىذُ ػلَم پشؽىی 

 در عغح ؽْزعتبى 1392داًؾىذُ ػلَم پشؽىی پضٍّؾگز ثزتز 
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 سًابق تذریس : 

  1387ػضَ ّیبت ػلوی رعوی لغؼی داًؾگبُ ػلَم پشؽىی تزثت حیذریِ اس عبل

 1382 اس عبلرعوی آسهبیؾی داًؾىذُ پزعتبری ٍ هبهبیی تزثت حیذریِ ػضَ ّیبت ػلوی 

 1382تب 1387هزثی غیز ّیبت ػلوی داًؾىذُ پزعتبری ٍ هبهبیی تزثت حیذریِ 

 1373داًؾىذُ ػلَم پشؽىی تزثت حیذریِ  اسعبل هزثی وبرؽٌبط 

 

 

 : تذریس دريس داوشگاَی

 گزٍُ پزعتبری : 

 (1،2،3،4)جزاحی داخلیثیوبریْبی پزعتبری  -پزعتبری وَدوبى  -ثْذاؽت هبدر ٍ ًَساد  -اصَل هْبرتْبی پزعتبری 

 جوؼیت ٍ تٌظین خبًَادُ –،فَریتْب ٍ حَادث غیزهتزلجِ پزعتبری ثحزاى  -پزعتبری ثشرگغبالى -

 گزٍُ هبهبیی :

 اصَل فٌَى هبهبیی ٍرٍػ وبردراتبق ػول 

 فیشیَپبتَلَصی ٍثیوبری داخلی

 گزٍُ اتبق ػول:

آؽٌبیی ثب   -مذهِ ای ثز تىٌَلَصی جزاحی ه –اصَل اعتزیلیشاعیَى ٍ ضذػفًَی  -اصَل ٍفٌَى ػولىزد فزد عیبر

تىٌَلَصی جزاحی در جزاحی ّبی سًبى  ٍ  -ثیوبریْبی داخلی ، تىٌَلَصی جزاحی در جزاحی ّبی گَارػ ٍغذد 

 ارٍلَصی 

 فَریتْبی پشؽىی:

 1ٍ2فَریتْبی داخلی  –فَریتْبی هحیغی  –فزآیٌذ ػولیبت فٌی 

 َّؽجزی:

 ٍ وبردر اتبق ػول  اصَل پزعتبری –اصَل ووه ّبی اٍلیِ 

 

 

 طرحُاي تحقیقاتی 

ثزآٍرد ػَاهل هَثز ثز اًگیشػ پزعتبراى جْت ؽزوت در ثزًبهِ ّبی آهَسػ حیي خذهت در ثیوبرعتبى ّبی ًْن  -1

 1393دی هبُ تبریخ اتوبم :  10/3/91تبریخ تصَیت: "1392دی ٍ راسی ٍ ارتؼ ؽْزعتبى تزثت حیذریِ درعبل 

 



 "ایٌذ پزعتبری اس دیذگبُ پزعتبراى ؽبغل در ثیوبرعتبى ّبی ؽْزعتبى تزثت حذریِثزرعی هَاًغ اجزای فز -2

 1393تبریخ اتوبم : دی هبُ  20/8/92تبریخ تصَیت:

 

دختزاى داًؼ آهَس ؽْزعتبى  اجتوبػی در -التصبدی ثزخی هتغیزّبی ٍ ارتجبط آى ثب  ثذى تَدُ ًوبیِ ثزرعی  -3

  94تبریخ اتوبم : اردیجْؾت  26/3/92یت:تبریخ تصَ " 1393تزثت حیذریِ در عبل 

 

تبثیز آهَسػ َّػ ّیجبًی ثز ثْشیغتی رٍاًؾٌبختی پزعتبراى ؽبغل در ثیوبرعتبى ّبی ؽْز تزثت  ثزرعی -4

 در حبل اجزا  حیذریِ

ی ، اعتبد راٌّوب ، وویتِ تحمیمبت داًؾجَی  در ثیوبراى تحت ّوَدیبلیش تزیت حیذریِ  ثزرعی ػلل ًبرعبیی ولیِ -5

 ، درحبل اجزا 

داًؾگبُ ػلَم پشؽىی تزثت حیذریِ  ثب اعتبًذاردّبی  115ثزرعی همبیغِ ای تجْیشات ثبلیٌی پبیگبُ ّبی اٍرصاًظ  -6

 ، اعتبد راٌّوب ، وویتِ تحمیمبت داًؾجَیی ،  درحبل اجزا 1395ٍسارت ثْذاؽت در عبل 

 

 مقاالت : 

 ًظبم سبصهبى هجلِ ،1386 عبل حیذریِ تزثت دی ًْن ثیوبرعتبى شدیبلی ّوَ تحت ثیوبراى در لزار ثی پبی عٌذرم -1

  83-81 ، 1 ضوبسُ ، 83 دٍسُ ،1831، ایشاى پضضکی

 داًطگبُ هبهبیی ٍ پشستبسی هجلِ ، حیذریِ تزثت پزعتبری داًؾجَیبى تَعظ پزعتبری رؽتِ اًتخبة اًگیشُ ثزرعی -2

 11-17: (8) 6 ; 1831 ، اسٍهیِ پضضکی علَم

 ثیوبرعتبى در ؽبغل پزعتبری پزعٌل ػولىزدعالهتی ٍ وبر هحیظ اجتوبػی رٍاًی ّبی هؾخصِ ارتجبط ثزرعی -3

 : (8)3; 1831 ، اسٍهیِ پضضکی علَم داًطگبُ هبهبیی ٍ پشستبسی هجلِ ، 1384عبل در حیذریِ تزثت ؽْزعتبى دٍلتی ّبی

83-83 

 ثخؾْبی در ثغتزی ثیوبراى در ثیوبری ؽذت ٍ ػزٍلی للجی پبعخْبی ثب ًشدیىبى ثب هاللبت اس درن ثزرعی -4

 36-61: (1)6 :1831 ، ثیشجٌذ پضضکی علَم داًطگبُ هجلِ ، ٍیضُ هزالجت

 

ثزرعی رفتبرّبی خَد هزالجتی اس پب در ثیوبراى دیبثتی هزاجؼِ وٌٌذُ ثِ ولیٌیه دیبثت ثیوبرعتبى ًْن دی تزثت  -5

 63-13( :1)1یِ ،  دٍسُ هجلِ داًطگبُ علَم پضضکی تشثت حیذس،  1392حیذریِ

 

هجلِ داًطگبُ علَم پضضکی تشثت حیذسیِ ، پیبهذ سایوبى ٍ ارتجبط آى ثب ٍضؼیت لزار گیزی هبدر در هزحلِ اٍل لیجز -6

 83-77( :1)1،  دٍسُ  1818

جلِ ه،  ثزرعی دیذگبُ پشؽىبى ، پزعتبراى ٍ هبهبّب در ثبرُ رٍػ درهبًی رحن جبیگشیي در ؽْزعتبى تزثت حیذریِ -7

 81-83( 8)1،دٍسُ 1818داًطگبُ علَم پضضکی تشثت حیذسیِ 

، هجلِ داًطگبُ  وبری ٍ تؼْذ عبسهبًی وبروٌبى عتبدی داًؾگبُ ػلَم پشؽىی تزثت حیذریِ راثغِ ثیي ویفیت سًذگی -8

 33-33( 8)1،دٍسُ 1818علَم پضضکی تشثت حیذسیِ 



هجلِ داًطگبُ علَم پضضکی تشثت ،  دراى دارای ًَساد ًبرطآهَسؽْبی هزالجتی دٍراى ًَسادی ثز هیشاى اضغزاة هب -9

  83-83( 8)8،دٍسُ 1818حیذسیِ 

 
10 - General Health of Iranian Registered Nurses: A Cross Sectional Study, International 

Journal of Novel Research in Healthcare and Nursing Vol. 3, Issue 2, pp: (105-108), Month: 

May - August 2016, 

11-Decisional balance and self-efficacy of physical activity among the elderly in Rasht in 

2013 based on the transtheoretical model. Electronic Physician: Volume 9, Issue 5,PP: : 4447-

4453, May 2017 

12-Effect of premarital counseling on shyness and expectations from marriage among 

medical science students. Bioscience Biotechnology Research Communications. Volum 

No,3,PP:365-371 (July-Sep 2017) 

 

 اورژانس مراقبت مجله . حیدریو تربت پسشکی علٌم دانشگاه 111 اًرژانس ىای پایگاه بالینی تجيیسات ارزیابی -31

 7-8(2)7 دوره ،7931 زنجان پسشکی علوم دانشگاه
 

 

 

 

 کتابُاي مىتشر شذٌ :

 978-964-377-349 -5، ؽبثه : 1386،  اًتؾبرات عخي گغتز  فلًتر دَلیسي -1

 969-2576-13-3، ؽبثه :  1386، اًتؾبرات داًؾَراى رؽیذ  بیماري بذخیم پستان -2

 

 چاپ شذٌ در َمایش َاي بیه المللی ي داخلی ارائٍ شذٌ ي مقاالت 

کٌگشُ ثیي ثب اثتال ثِ اًفبروتَط حبدهیَوبرددرؽْزعتبى تزثت حیذریِ ،  anti-h-pyloriبدی ارسیبثی راثغِ آًتی ث -1

 1833الوللی کیفیت خذهبت آصهبیطگبّی تطخیصی پضضکی ایشاى

 1831-تغزیِ ًَصاداى ٍ کَدکبى  سشیکٌگشُ سشا –ثزرعی هیشاى آگبّی هبدراى درسهیٌِ تغذیِ تىویلی ؽیزخَاراى  -2

 1831-کٌگشُ پشستبسی پیًَذکلیِ ٍ دیبلیض  –زار درثیوبراى تحت ّوَدیبلیش عٌذرم پبی ثیم -3

ثزرعی ارتجبط ثیي دفؼبت ؽیزدّی دررٍسٍرًٍذ رؽذؽیزخَار هزاجؼِ وٌٌذُ ثِ هزاوش ثْذاتی ؽْزعتبى تزثت  -4

 1831کٌگشُ سشاسشی تغزیِ ًَصاداى ٍ کَدکبى ، -یذریِ ح

کٌگشُ ثیي الوللی کیفیت خذهبت آصهبیطگبّی تطخیصی  -عزعبى پغتبى  اّویت ًمؼ آهَسؽی پزعتبر درپیؾگیزی اس -5

 1833پضضکی ایشاى

کٌگشُ سشاسشس ،  STثزعیز ثیوبرعتبًی ثیوبراى هجتال ثِ اًفبروتَط هیَوبرد ثب صؼَد لغؼِ GIKثزرعی تبثیز عزم  -6

 1836-تبصُ ّبی قلت ٍ عشٍق 

1- Survey level of T3,T4,FTI on non Thyroid patients pregnant Women  کٌگشُ ثیي الوللی ،

 1813ثیوبسیْبی غذد ٍ هتبثَلیسن ،

http://www.ephysician.ir/
http://www.ephysician.ir/index.php/browse-issues/2017/5
http://www.ephysician.ir/index.php/browse-issues/2017/5
https://ijec.ir/article-1-42-fa.pdf
http://bbrc.in/bbrc
http://bbrc.in/bbrc
http://bbrc.in/bbrc


کٌگشُ  – NICUثزرعی هیشاى آگبّی هبدراى دارای ًَساد ًبرط درسهیٌِ هزالجت ٍ پیگیزی ّبی پظ اس تزخیص اس  -8

  1813استقب سالهت ًَصاداى ،

ّوبیص کطَسی ساّکبسّبی استقب کیفیت پشستبسی ری ،ًمؼ عیغتن اعالػبت پزعتبری در ارتمبی ویفیت خذهبت پزعتب -9

 )یضد( 1818ٍهبهبیی 

 1838داًطگبُ علَم پضضکی هطْذ ، ّوبیؼ وؾَری ارتمب عالهت سًبى -10

چْبسهیي ّوبیص سشاسشی ساّکبسّبی استقبء ًمؼ عیغتن اعالػبت پزعتبری درارتمبی ویفیت خذهبت پزعتبری ،  -11

 ، یضد 1818، کیفیت خذهبت پشستبسی ٍ هبهبیی 

عبل هزاجؼِ وٌٌذُ ثِ هزاوش ثْذاؽتی درهبًی ،  30ؽیَع پزفؾبری خَى ٍ راثغِ آى ثب عجه سًذگی درافزاد ثبالی  -12

 1818،ثیي الوللی پشستبسی ٍ هبهبیی ، سالهتی ٍ تٌذسستی ، اصفْبى اٍلیي کٌگشُ 

 

لیي ّوبیص سشاسشی آهَصش ثبلیٌی پشستبسی ٍ اٍثزرعی اّویت آهَسػ ثِ ثیوبر اس دیذگبُ داًؾجَیبى پزعتبری ،  -13

 1833هبهبیی ، اسدثیل 

 1817( ، ضیشاص ،   Mobile healthسویٌبس ثیي الوللی سالهت ّوشاُ )وبرثزد عالهت ّوزاُ در رادیَلَصی ،  -14

 1817شاص ، ( ، ضی  Mobile healthسویٌبس ثیي الوللی سالهت ّوشاُ )وبرثزدّبی عالهت ّوزاُ در ػلَم پشؽىی ،  -15

 1817ّوبیص صخن هضهي ، هبصًذساى ، ثزرعی رفتبرّبی خَدهزالجتی اس سخن پبی دیبثتی ،  -16

ثزرعی ؽیَع فؾبرخَى ثبال ٍ ثزخی ػَاهل هَثز ثزآى درداًؾجَیبى داًؾگبّْبی ؽْزعتبى تزثت حیذریِ ،  -17

 1818 دٍهیي کٌگشُ ثیي الوللی پیطگیشی اص ثیوبسیْبی عشٍق کشًٍش قلت ، ضیشاص

، چْبسهیي ّوبیص سشاسشی ساّکبسّبی استقبء کیفیت ثزرعی ریغه فبوتَرّبی للجی ػزٍلی در ثیوبراى ّوَدیبلیش  -18

 ، یضد 1818خذهبت پشستبسی ٍ هبهبیی ، 

 1818،، اٍلیي ّوبیص قشآى پژٍّی دس سالهت ، تشثت حیذسیِ ثْذاؽت رٍاى عبلوٌذاى اس دیذگبُ لزآى  -19

 ، اٍلیي ّوبیص قشآى پژٍّی دس سالهت ، تشثت حیذسیِحجبهت ٍ اثزات درهبًی آى ا س هٌظز عت اعالهی ٍ عٌتی ،  -20

،1818 

 1818اٍلیي ّوبیص قشآى پژٍّی دس سالهت ، تشثت حیذسیِ ،لزآى ، ، ًمؼ سیتَى در عالهت اًغبى اس دیذگبُ  -21

 1818یي ّوبیص قشآى پژٍّی دس سالهت ، تشثت حیذسیِ ،، اٍلاّویت تحمیك ٍ پضٍّؼ اس دیذگبُ لزآى ،  -22

کٌگشُ سشاسشس استقب تزثت حیذریِ ،  NICUاعتزعَرّبی هَثزثزهبدراى  دارای ًَساد ًبرط ثغتزی در ثخؼ  -23

 1831سالهت ًَصاد ، هطْذ 

اختالالت خَاة ، ، ّوبیص ثزرعی عیف اختالالت خَاة در ثیوبراى هجتال ثِ ًبرعبیی للجی ثغتزی در ثخؼ للت  -24

 1818، سبل هبصًذساى 

  1818،سبل  ّوبیص اختالالت خَاة ، هبصًذساى اًَاع اختالالت خَاة در پزعتبراى  ،  -25

اٍلیي کٌگشُ ثیي الوللی پشستبسی ٍ هبهبیی ، سالهتی ٍ افغزدگی در ثیوبراى ًبرعبیی هشهي ولیِ  تحت ّوَدیبلیش ،  – 26

 1818تٌذسستی ، اصفْبى ،

چْبسهیي کٌگشُ عبل ،  30یَع پزفؾبری خَى ٍ راثغِ آى ثب ًوبیِ تَدُ ثذًی ، جٌظ ، ٍ عي در افزاد ثبالی ؽ -27

 1818پژٍّطی سبلیبًِ داًطجَیبى علَم پضضکی ٍپٌجویي کٌگشُ ثیي الوللی داًطجَیبى علَم پضضکی ، 

 1817جوعیت ، تشثت حیذسیِ   ّوبیص سالهت ثبسٍسی ٍثزرعی افغزدگی پظ اس سایوبى ٍ ػَاهل هَثزیزآى ،  -28



 1818، داًطگبُ علَم پضضکی ضیشاص ، وٌگزُ ثیي الوللی اخالق در ًؾز  -29

 

 َمکاري با مجالت ي َمایش َا :

 1817تب  1811اص سبل  ػضَ ّیبت تحزیزیِ فصلٌبهِ داًؾگبُ ػلَم پشؽىی تزثت حیذریِ - -

 1817تب  1811ل اص سبعزدثیز فصلٌبهِ داًؾگبُ ػلَم پشؽىی تزثت حیذریِ  - -

  ّوبیص هلی کبسثشد گیبّبى داسٍیی دس سجک صًذگی ٍ طت سٌتیػضَ وویتِ داٍری  - -

  ّوبیص هلی کبسثشد گیبّبى داسٍیی دس سجک صًذگی ٍ طت سٌتیهمبلِ  18داٍری  - -

  اٍلیي کٌگشُ سبلیبًِ پژٍّطی داًطجَیبى داًطگبُ علَم پضضکی تشثت حیذسیِػضَ وویتِ ػلوی  - -

 اٍلیي کٌگشُ سبلیبًِ پژٍّطی داًطجَیبى داًطگبُ علَم پضضکی تشثت حیذسیِِ داٍری ػضَ وویت - -

 ّوبیص سالهت ثبسٍسی ٍ جوعیت داًطگبُ علَم پضضکی تشثت حیذسیِػضَ وویتِ ػلوی  - -

 ّوبیص پژٍّطی فشٌّگی قشآى پژٍّی دس سالهت ػضَ وویتِ ػلوی  - -

 ی دس سالهتّوبیص پژٍّطی فشٌّگی قشآى پژٍّػضَ وویتِ داٍری  - -

 فصلٌبهِ داًطگبُ علَم پضضکی تشثت حیذسیِ  همبلِ 3داٍری    -

 َاي آمًزشی  کارگاٌتذریس در

 1813، فشٍسدیي ، داًطجَیبى پشستبسی ٍ هبهبیی وبرگبُ رٍػ تحمیك همذهبتی  -

 1811داًطکذُ علَم پضضکی تشثت حیذسیِ ، آرس هبُداًطجَیبى وبرگبُ آهَسؽی رٍػ تحمیك همذهبتی ،  -

 1831تشثت حیذسیِ ، پشسٌل پشستبسی داًطکذُ علَم پضضکی بر پزعتبری تٌفظ ،عویٌ -

 1831شثت حیذسیِ داًطکذُ علَم پضضکی  ت لوی عویٌبر پزعتبری تٌفظ ،ػدثیز -

 
 

 شرکت در کارگاَُا:

 1818داًطگبُ علَم پضضکی تشثت حیذسیِ  reference Manager      آؽٌبیی ثب ًزم افشارکبسگبُ  -

 1818داًطگبُ علَم پضضکی تشثت حیذسیِ  (1آهبرسیغتی ٍرٍؽْبی تجشیِ ٍ تحلیل دادُ ّب ) کبسگبُ آهَصضی -

 1818داًطگبُ علَم پضضکی تشثت حیذسیِ  آؽٌبیی ثب عبهبًِ آهَسػ هجبسی ٍ لبثلیتْبی آهَسؽیکبسگبُ آهَصضی  -

 1818سیِ داًطگبُ علَم پضضکی تشثت حیذ ( SCOPUSآؽٌبیی ثب هٌبثغ الىتزًٍیه )کبسگبُ آهَصضی  -

 1817داًطگبُ علَم پضضکی تشثت حیذسیِ  یبدگیزی الىتزًٍیهکبسگبُ آهَصضی  -

 1817داًطگبُ علَم پضضکی تشثت حیذسیِ  رٍػ ّب ٍ فٌَى تذریظکبسگبُ آهَصضی  -

 1813داًطگبُ علَم پضضکی سجضٍاس  آهَسػ پبعخگَکبسگبُ آهَصضی  -

 1817داًطگبُ علَم پضضکی هطْذ  اخالق حزفِ ایکبسگبُ  -

 1831داًطگبُ علَم پضضکی هطْذ هْبرتْبی ارتجبعیبسگبُ ک -

، داًطگبُ علَم  الوپیبد ػلوی داًؾجَیبى ػلَم پشؽىی عزاعزوؾَرتَجیْی هغئَلیي حیغِ ّبی چْبرهیي کبسگبُ  -

 1811پضضکی تجشیض 

ُ علَم ، داًطگبتَجیْی هغئَلیي حیغِ ّبی چْبرهیي الوپیبد ػلوی داًؾجَیبى ػلَم پشؽىی عزاعزوؾَرکبسگبُ  -

 1831پضضکی تْشاى 



 1818، داًطگبُ تشثت حیذسیِ  داًؼ افشایی اعتبداى ثب هَضَع اخالق حزفِ ایکبسگبُ آهَصضی  -

 1811داًطگبُ علَم پضضکی هطْذ  ّن اًذیؾی اعتبداى ثب هَضَع تحزین غزة ، تْذیذّب، فزصتْب ،کبسگبُ آهَصضی  -

 1817ضکی تشثت حیذسیِ ، داًطگبُ علَم پض آعیت ؽٌبعی رٍاًیکبسگبُ آهَصضی  -

 1818، داًطگبُ علَم پضضکی تشثت حیذسیِ ، تزثیت هزثیکبسگبُ آهَصضی  -

 1818، داًطگبُ علَم پضضکی تشثت حیذسیِ، ویفی در ػلَم پشؽىی وبرثزد تحمیمبتکبسگبُ  -

 1811، داًطگبُ علَم پضضکی تشثت حیذسیِ ، رٍػ تحمیك پیؾزفتِکبسگبُ آهَصضی  -

 1831، داًطگبُ علَم پضضکی هطْذ ،  هَسػ هجبسیولیبت آکبسگبُ آهَصضی  -

 1831، داًطگبُ علَم پضضکی هطْذ ،  رٍػ ّبی ًَیي تذریظکبسگبُ آهَصضی  -

 1838، سبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ سیضی استبى خشاسبى ،ارتمب هغتوز ویفیت کبسگبُ هقذهبتی  -

 1831، داًطگبُ علَم پضضکی هطْذ ،   OSCEکبسگبُ آهَصضی  -

 1836، داًطگبُ علَم پضضکی هطْذ، داًطکذُ پشستبسی ٍ هبهبیی ، ػ ثبلیٌی اثزثخؼآهَسکبسگبُ  -

 1831، داًطگبُ علَم پضضکی هطْذ ،  ثزًبهِ ریشی آهَسؽی ثب تبویذثزعزح درطکبسگبُ آهَصضی  -

 1831، داًطگبُ علَم پضضکی هطْذ ،  ثزًبهِ ریشی آهَسؽیکبسگبُ آهَصضی  -

 1831اًطگبُ علَم پضضکی هطْذ ، د ارسؽیبثی درًٍی ،کبسگبُ آهَصضی  -

  1818، ، داًطگبُ علَم پضضکی تشثت حیذسیِ ،  فٌَى ٍ رٍؽْبی ارتجبط ٍ تزٍیج فؼبل ثب تىیِ ثزًیت ٍ اًگیشُکبسگبُ  -

  1833، داًطگبُ علَم پضضکی هطْذ، هْبرتْبی ارتجبعیکبسگبُ  -

 1838ِ ، داًطگبُ علَم پضضکی تشثت حیذسی پیؾگیزی اس اػتیبد ،کبسگبُ آهَصضی  -

، دٍهیي کٌگشُ ثیي الوللی اخالق دس ًطش ، داًطگبُ علَم  اعتبًذارّبی ثیي الوللی JOURNAL FLOWکبسگبُ  -

  1818پضضکی ضیشاص ،

( ، داًطگبُ علَم پضضکی هطْذ  عزح هؼزفت) داًؼ افشایی ٍ تَاًوٌذ عبسی اػضبی ّیبت ػلویضشکت دس طشح  -

  1813،سبل

 1813، داًطگبُ علَم پضضکی تشثت حیذسیِ سبل  DSM-5ًی ثزاعبط آعیت ؽٌبعی رٍاکبسگبُ آهَصضی  -

 1813، داًطگبُ علَم پضضکی تشثت حیذسیِ سبل  ارتجبط لبعؼبًِکبسگبُ آهَصضی  -

 

 

 : سًابق اجرایی

 1831سبلداًطکذُ پشستبسی ٍ هبهبیی هسئَل هشکض هْبستْبی ثبلیٌی  -

 1831تب کٌَى  علَم پضضکی تشثت حیذسیِ هسئَل اسبتیذ هطبٍس داًطگبُ  -

 1813سبلداًطکذُ علَم پضضکی تشثت حیذسیِ هسئَل کویتِ هْبستْبی ثبلیٌی ٍهسئَل هشکض هْبستْبی ثبلیٌی  -

 1813سبلداًطکذُ علَم پضضکی تشثت حیذسیِ عضَکویتِ ًبظش ثشًطشیبت  -

 1811عضَکویتِ ًَآٍسی ٍ داًص پژٍّی هشکض هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَصش پضضکی  -

 1813داًطکذُ علَم پضضکی تشثت حیذسیِ  ثَدجِ طشحْبی پژٍّطی کبسضٌبسیعضَ کویتِ  -

 1813سبلداًطکذُ علَم پضضکی تشثت حیذسیِ  عضَ کویتِ جبهع اجشایی حبکویت ثبلیٌی داًطکذُ  -

 1811داًطکذُ علَم پضضکی تشثت حیذسیِ عضَ کویتِ ثشًبهِ سیضی آهَصضی هشکض هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَصش پضضکی  -



 1818داًطگبُ علَم پضضکی تشثت حیذسیِ ی هشکض هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَصش پضضکی عضَ کویتِ اسصضیبث -

 1818سبلداًطگبُ علَم پضضکی تشثت حیذسیِ ٍثَهتشیکس استقبء عضَ کویتِ  -

 1818داًطگبُ علَم پضضکی تشثت حیذسیِعضَ کویتِ استعذادّبی دسخطبى هشکض هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَصش پضضکی  -

 1811داًطگبُ علَم پضضکی تشثت حیذسیِ ش هشکض هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَصش پضضکی عضَ کویتِ پژٍّص دس آهَص -

 1818تب  1818اصسبلداًطگبُ علَم پضضکی تشثت حیذسیِ عضَ کویتِ اخالق دس پژٍّص  -

 1818اص سبل  علَم پضضکی تشثت حیذسیِعضَ ضَسای اًتطبسات داًطگبُ  -

 1818اص سبل  ُ علَم پضضکی تشثت حیذسیِ داًطگبًوبیٌذُ هعبًٍت آهَصضی دس داًطکذُ پیشاپضضکی  -

 1816اسفٌذ 1818تبداًطگبُ علَم پضضکی تشثت حیذسیِ  عضَ کویتِ هشکضی اسبتیذ هطبٍس داًطگبُ  -

  16هْشتب 1818عضَ ضَسای فٌبٍسی سالهت داًطگبُ علَم پضضکی تشثت حیذسیِ  -

 1816اسفٌذتب  1831عضَ ضَسای آهَصش داًطگبُ علَم پضضکی تشثت حیذسیِ  -

 1813تب  1831عضَ ضَسای پژٍّص داًطگبُ علَم پضضکی تشثت حیذسیِ اص سبل -

 تب کٌَى 1811عضَ ضَسای پژٍّص کویتِ تحقیقبت داًطجَیی داًطگبُ علَم پضضکی تشثت حیذسیِ اص سبل  -

 16عضَ ثستِ ٌّشدسسالهت ثستِ ّبی تحَل دس آهَصش اصضْشیَس -

 16دس آهَصش اصضْشیَس عضَثستِ هشجعیت علوی ٍآیٌذُ ًگشی ثستِ ّبی تحَل -

 16عضَثستِ آهَصش پبسخگَ ثستِ ّبی تحَل دس آهَصش اصضْشیَس -

 1817تب 1811هذیشیت پژٍّص داًطکذُ علَم پضضکی تشثت حیذسیِ اص سبل   -

 1817تب 1811اص سبل  سشدثیش هجلِ علوی داًطگبُ علَم پضضکی تشثت حیذسیِ  -

 تبکٌَى1818اص سبل  حیذسیِ داًطگبُ علَم پضضکی تشثت هذیشگشٍُ فَسیتْبی پضضکی  -

  1816تب اسفٌذ 1817هعبٍى آهَصضی داًطکذُ پیشاپضضکی داًطگبُ علَم پضضکی تشثت حیذسیِ اص سبل  -

 تبکٌَى  1817هذیش اداسُ اهَس ّیبت علوی داًطگبُ علَم پضضکی تشثت حیذسیِ اص سبل  -

 1811تب اسدیجْطت 1817سشپشست داًطکذُ پیشاپضضکی داًطگبُ علَم پضضکی تشثت حیذسیِ اص سبل  -

 


