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                                   بسم اهلل الرحمن الرحیم

 سوابق حرفه ای

Curriculum Vitae)CV( 

                                                                              ًبم ٍ ًبم خبًَادگی: حجیت ؼبرػی ًیب

گٌبثبد - 30/8/1367ریخ ٍ هحل تَلذ:تب  

                                                              09153380020تلفي ّوراُ :

shareinia.msn@gmail.com Email: 

shareinia@gmail.comhabib Email: 

:تحغُالت  

    1386ظبل  -گٌبثبدیدثیرظتبى ًوًَِ دٍلتی هالهظفر  -رثیتج دیپلن -

)تیر گٌبثبد( ٍ داًؽگبُ ػلَم پسؼىی 87تب تیر 86هؽْذ)ثْوي داًؽگبُ ػلَم پسؼىی -پرظتبری وبرؼٌبض -

   (90تب ثْوي  87

  1393 هبُ تیر -داًؽگبُ ػلَم پسؼىی تْراى -داخلی جراحی گرایػ پرظتبریآهَزغ ارؼذ  وبرؼٌبض -

)اداهِ 1395از هْر هبُ  -داًؽگبُ ػلَم پسؼىی هجبزی -داًؽجَی وبرؼٌبظی ارؼذ آهَزغ پسؼىی -

 دارد(

 فعالُت ًای آمٍزطی:

ػلَم پسؼىی گٌبثبد، ػلَم پسؼىی تْراى ٍ داًؽگبُ آزاد اظالهی گٌبثبد ثِ ػٌَاى  ّبی ّوىبری ثب داًؽگبُ -

 حك التذریطهرثی 

 (.5)پبیِ 1393گٌبثبد از ؼْریَر  داًؽگبُ ػلَم پسؼىیػضَ ّیئت ػلوی  -
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 تجربُات آمٍزطی:

 :و عملی هظریتدرَس 

 ٍ ػولی( ًظریّبی پسؼىی،  احیبی للجی ریَی پیؽرفتِ)وبرؼٌبظی ًبپیَظتِ فَریت -

ٍ  ًظری، )رادیَلَشی(هرالجت از ثیوبر در ثخػ تصَیر ثرداری پسؼىی)وبرؼٌبظی تىٌَلَشی پرتَؼٌبظی -

 ػولی(

 )وبرؼٌبظی پرظتبری، ػولی(ثررظی ٍضؼیت ظالهت -

 (ػولیًظری ٍ ّبی پرظتبری )وبرؼٌبظی پرظتبری،  اصَل ٍ هْبرت -

 ػولی(ًظری ٍ ّبی پسؼىی،  فَریتوبرؼٌبظی )ترٍهب)پیؽرفتِ(  -

 ػولی(ًظری ٍ ، ایوبرؼٌبظی هٌْذظی ثْذاؼت حرفِ)ّبی اٍلیِ ووه -

 ٍ ػولی( ًظری ّبی ثبلیٌی پبیِ)دوترای پسؼىی ػوَهی، هْبرت -

اختالالت ظیعتن تَلیذ هخل، تٌبظلی ٍ -ظیعتن دفؼی ادراری)ولیَی(-2پرظتبری ثسرگعبالى/ظبلوٌذاى -

 ًظری(وبرؼٌبظی پرظتبری، )پعتبى

 ًظری(وبرؼٌبظی پرظتبری، ارتَپذی) -1پرظتبری ثسرگعبالى/ظبلوٌذاى -

 ًظری(وبرؼٌبظی پرظتبری، ) (ICUّبی ٍیصُ) ّبی جبهغ پرظتبری در ثخػ هرالجت -

 (ػولی ،ظبلوٌذیوبرؼٌبظی ارؼذ پرظتبری )دارٍؼٌبظی ظبلوٌذی ٍ فراٍردُ ّبی هىول -

 )وبرؼٌبظی پرظتبری، ػولی(ّب ٍ حَادث غیرهترلجِپرظتبری اٍرشاًط در ثحراى -

 ّبی پسؼىی، ػولی( ّب)وبرداًی فَریت اصَل ٍ فٌَى هرالجت -

 پسؼىی، ػولی(ّبی  فَریتٍ وبرؼٌبظی )وبرداًی ًؽبًِ ؼٌبظی ٍ هؼبیٌبت ثذًی -

 ٍ ػولی( ًظریّبی پسؼىی،  )وبرداًی فَریتپبیِاحیبی للجی ریَی  -

 ٍ ػولی( ًظریّبی پسؼىی،  )وبرداًی فَریتجبثجبیی ٍ حول ثیوبر -

 کارآمٍزی و کارآمٍزی در عرعيتدرَس 

)وبرؼٌبظی ارؼذ پرظتبری داخلی جراحی، جراحی-ّبی حبد داخلی ثیوبری  پرظتبری از اختالالت ٍ -

 وبرآهَزی(

 (خلی جراحی)وبرؼٌبظی ارؼذ پرظتبری داوبرٍرزی -
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)وبرؼٌبظی ارؼذ پرظتبری  -(جراحی ولیِ ٍ هجبری ادراری)4ّبی ٍیصُ اختصبصی  پرظتبری هرالجت -

 ّبی ٍیصُ، وبرآهَزی( هرالجت

وبرؼٌبظی ارؼذ )-( ()دظتگبُ گَارغ، جراحی ؼىن ٍ لگي6ّبی ٍیصُ اختصبصی  پرظتبری هرالجت -

 ّبی ٍیصُ، وبرآهَزی( هرالجتپرظتبری 

وبرؼٌبظی ارؼذ پرظتبری )-جراحی ػرٍق( -)ارتَپذی9ّبی ٍیصُ اختصبصی  پرظتبری هرالجت -

 ّبی ٍیصُ، وبرآهَزی( هرالجت

 )وبرؼٌبظی ارؼذ آهَزغ پرظتبری گرایػ اعفبل، وبرآهَزی( 2پرظتبری ثْذاؼت وَدن ٍ خبًَادُ  -

 ، وبرآهَزی(ظبلوٌذیوبرؼٌبظی ارؼذ پرظتبری )- ثررظی ٍضؼیت ظالهت ظبلوٌذ -

 وبرآهَزی در ػرصِ (ٍ  )وبرؼٌبظی پرظتبری، وبرآهَزی (CCU- ICUّبی ٍیصُ)پرظتبری هرالجت -

 )وبرؼٌبظی پرظتبری، وبرآهَزی در ػرصِ( 1ّبی داخلی ٍ جراحی  پرظتبری ثیوبری -

 وبرآهَزی در ػرصِ()وبرؼٌبظی پرظتبری،  2ّبی داخلی ٍ جراحی  پرظتبری ثیوبری -

 )وبرؼٌبظی پرظتبری، وبرآهَزی در ػرصِ( 3ّبی داخلی ٍ جراحی  پرظتبری ثیوبری -

 )وبرؼٌبظی پرظتبری، وبرآهَزی ( 2ّبی داخلی ٍ جراحی  پرظتبری ثیوبری -

 )وبرؼٌبظی پرظتبری، وبرآهَزی ( 3ّبی داخلی ٍ جراحی  پرظتبری ثیوبری -

 ر هترلجِ )وبرؼٌبظی پرظتبری، وبرآهَزی در ػرصِ(ّب ٍ حَادث غی پرظتبری در ثحراى،فَریت -

 فبرهبوَلَشی ثبلیٌی )وبرؼٌبظی پرظتبری، وبرآهَزی( -

 ّبی پسؼىی، وبرآهَزی( ًؽبًِ ؼٌبظی ٍ هؼبیٌبت ثذًی)وبرؼٌبظی ًبپیَظتِ فَریت -

 ّبی پسؼىی، وبرآهَزی( جراحی)وبرؼٌبظی ًبپیَظتِ فَریت -

 ّبی پسؼىی، وبرآهَزی در ػرصِ( فَریت)وبرؼٌبظی ًبپیَظتِ ػولیبت اٍرشاًط -

 ّبی پسؼىی، وبرآهَزی در ػرصِ( داخلی )وبرؼٌبظی ًبپیَظتِ فَریت -اٍرشاًط ثیوبرظتبًی -

 ّبی پسؼىی، وبرآهَزی در ػرصِ( جراحی )وبرؼٌبظی ًبپیَظتِ فَریت -اٍرشاًط ثیوبرظتبًی -

 جراحی )وبرؼٌبظی اتبق ػول، وبرآهَزی(-داخلی -

 )وبرؼٌبظی اتبق ػول، وبرآهَزی(هذیریت در اتبق ػول -

 (ّبی پسؼىی، وبرآهَزی در ػرصِ فَریت)وبرداًی  2ّبی داخلی  فَریت -

 (ّبی پسؼىی، وبرآهَزی در ػرصِ فَریت)وبرداًی حیبی للجی ریَی ا -

 تدریس کارگاه:
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 پرظتبراى ثیوبرظتبى آهَزؼی درهبًی ثب تبویذ ثر فبرهبوَلَشی ثبلیٌی/گبرگبُ آؼٌبیی ثب تذاخالت دارٍیی  -

  1394خرداد/ دیوبُ  15

( پبیِ ٍ پیؽرفتِ/ داًؽجَیبى وبرؼٌبظی ارؼذ پرظتبری داخلی CPRوبرگبُ آهَزؼی احیبی للجی ریَی) -

 30/2/1395جراحی/ 

 :تجربُات پژوًظی

 مقاالت چاپ طدى:

ًَلبثی، عبّرُ ثلَچی، هحوَد ؼوؽیری،  ػلی دلؽبدٍ ػَاهل هرتجظ ثب آى در ظبلوٌذاى، ٍضؼیت تؼذد دارٍیی  -

 1392، ؼْریَر 83، ؼوبر26ًُؽریِ پرظتبری ایراى، دٍرًُیب)ًَیعٌذُ هعئَل(، رضب رادهٌػ، حجیت ؼبرػی

ػلی دلؽبد ًَلبثی، فبعوِ الگَی هصرف دارٍ ٍ ػَاهل هَحر ثر آى در ظبلوٌذاى ؼْرظتبى گٌبثبد،  -

، 5، ؼوبر19ُفصل ًبهِ افك داًػ، دٍرُ  رضب رادهٌػ. ًیب،یت ؼبرػیداراثی)ًَیعٌذُ هعئَل(، عبّرُ ثلَچی، حج

 1392زهعتبى 

فرٍؽ ، اختیبری ادراری ثیوبراى هجتال ثِ هَلتیپل اظىلرٍزیطتبحیر آهَزغ توریي ػضالت وف لگي ثر ثی -

ًؽریِ پرظتبری ًیب)ًَیعٌذُ هعئَل(، هٌْبز ظیذالؽْذایی، پیبم صراف، فریذٍى هحوَدی، رفیؼی، حجیت ؼبرػی

 .1393، اردیجْؽت 87، ؼوبر27ُایراى، دٍرُ

ًیب، هرین هَظی ظجبدی، عبّرُ العبدات خَغ ًظر، حجیت ؼبرػیهرٍری ثر ًعخِ ًَیعی در پرظتبری،  -

 .1394، زهعتبى 39هجلِ پصٍّػ پرظتبری، دٍرُ دّن، ؼوبرُ ًَیعٌذُ هعئَل(، )رظَلی

ؼغلی ٍ فرظَدگی ؼغلی در وبروٌبى اٍرشاًط پیػ ثیوبرظتبًی. حجیت ؼبرػی ًیب،  ارتجبط ثیي رضبیت هٌذی -

راضیِ خلیلیبى، عبّرُ ثلَچی، حویذ جَادی، هْذی حعیٌی)ًَیعٌذُ هعئَل(، فصلٌبهِ هذیریت پرظتبری، 

 1396ظبل ؼؽن، دٍرُ ؼؽن، ؼوبرُ دٍم، تبثعتبى 

حجیت ؼبرػی ًیب، فبعوِ ، ّبی آهَزؼیظبیر ثخػّبی اٍرشاًط ثب همبیعِ اظترغ ؼغلی پرظتبراى ثخػ-

، فصلٌبهِ هذیریت پرظتبری خًَیىی، عبّرُ ثلَچی، ػبعفِ ػیذی زیي آثبد، هْذی حعیٌی)ًَیعٌذُ هعئَل(.

 1396ظبل ؼؽن، دٍرُ ؼؽن، ؼوبرُ ظَم ٍ چْبرم، پبییس ٍ زهعتبى 
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پرظتبری داًؽگبُ ػلَم پسؼىی گٌبثبد، ثررظی ارتجبط اًگیسُ پیؽرفت ٍ اظتؼذاد وبرآفریٌی در داًؽجَیبى  -

ًیب، افعبًِ ًَرائی، هْذی اظوبػیل ًیب، ثتَل هحوذیبى، رضب اظوبػیلی، ظؼیذ ػرفبًپَر)ًَیعٌذُ حجیت ؼبرػی

 1397، فرٍردیي ٍ اردیجْؽت 1، ؼوبرُ 13هعئَل(، ًؽریِ پصٍّػ پرظتبری ایراى، دٍرُ 

 

-The effect of instructing pelvic floor muscle training for controlling urinary incontinence 

and its resulting stress, anxiety and depression in patients with Multiple Sclerosis, 

Forough Rafii ,Moosa Sajjadi ,Habib Shareinia ,Payam Sarraf ,Mahnaz 

Seyedalshohahadaee.    Jundishapur Journal of Chronic Disease Care, 2017 January, 6(1). 

 

-  Effects of Pelvic Floor Muscle Exercises on Urinary Incontinence and Quality of Life 

in Patients with Multiple Sclerosis,  Forough Rafii ,Moosa Sajjadi ,Habib Shareinia 

,Payam Sarraf ,Mahnaz Seyedalshohahadaee.   World Family Medicine, Volume 15 issue 

10, december 2018 

 

-  Investigating the role of perception of aging and associated factors in death anxiety 

among the elderly,  Ali Mohammadpour, Leila Sadeghmoghadam, Habib Shareinia, 

Somayeh Jahani, Fahimeh Amiri.  Clinical Interventions in Aging 31.59.203.188 on 17-

Mar-2018 

:ًای تحقُقاتی طرح  

ف
دی

 ر

 های تحقیقاتیطرح

 مجری یا همکار طرح عنوان طرح تحقیقاتی مصوب
سال اجرای 

 طرح

1 
ثررظی الگَی هصرف دارٍ ٍ ػَاهل هَحر ثر آى در ظبلوٌذاى ؼْرظتبى 

 1390گٌبثبد در ظبل 
 1390 هجری

2 

اختیبری ادراری ٍ  ثررظی تبحیر آهَزغ توریي ػضالت وف لگي ثر ثی

اظترض، اضغراة ٍ افعردگی  ًبؼی از آى در ثیوبراى هجتال ثِ هَلتیپل 

 اظىلرٍزیط

1392-93 ّوىبر  

3 
همبیعِ تبحیر ثرًبهِ آؼٌبظبزی ٍ پوفلت آهَزؼی ثر اضغراة هراجؼِ 

 گٌبثبدثْوي  22وٌٌذگبى ثِ هروس ام آر آی ثیوبرظتبى 
1394-95 هجری  

4 

ّبی پرتبثل ًَزاداى ثخػ دّی در رادیَگرافیارزیبثی فبوتَرّبی ٍضؼیت

NICU ُثب ٍ ثذٍى اظتفبدُ از ثبدی رظت عراحی ؼذ 
 1395 ّوىبر
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5 
ارتجبط تیپ ّبی ؼجبًِ رٍزی ثب ػولىرد تحصیلی داًؽجَیبى داًؽگبُ 

 ػلَم پسؼىی گٌبثبد
 1395 هجری

6 
 در اظبتیذ ارزؼیبثی ثر داًؽجَیبى تحصیلی ٍ اجتوبػی اًعجبم ًمػ

 گٌبثبد پسؼىی ػلَم داًؽگبُ
 1395 هجری

7 
اًگیسُ پیؽرفت در داًؽجَیبى پرظتبری  ثررظی اظتؼذاد وبرآفریٌی ٍ

 داًؽگبُ ػلَم پسؼىی گٌبثبد
 1395 هجری

8 

ثررظی ٍضؼیت تؼلل ٍرزی، فرظَدگی تحصیلی ٍ ػولىرد تحصیلی در 

پرظتبری داًؽىذُ پرظتبری هبهبیی گٌبثبد ٍ ػَاهل هرتجظ ثب داًؽجَیبى 

 آى

 1395 هجری

9 
ارتجبط درن از پیری ثب اضغراة هري ٍ ثرخی ػَاهل هرتجظ در 

 ظبلوٌذاى ؼْرظتبى گٌبثبد
 1395 هجری

 :و کارگاى ًای آمٍزطی ی تخغغیطرکت در دورى ًا

 ایراىهَظعِ هغبلؼبت تبریخ پسؼىی ٍ عت اظالهی داًؽگبُ ػلَم پسؼىی دٍرُ همذهبتی عت ظٌتی/  -

 1391آرر هبُ  ،اًجوي پرظتبراى للت ایراى /رٍزُ آی ظی یَ جٌرال  9دٍرُ  -

اًجوي تحمیمبت عت ظٌتی ایراى/  / ( dry cupping therapyػولی ثبدوػ درهبًی ) -دٍرُ آهَزغ ًظری  -

21/02/1392 

وبرگبُ آهَزؼی ظِ رٍزُ تفعیر ػىط لفعِ ظیٌِ / دفتر ارتجبط ثب داًػ آهَختگبى داًؽىذُ پسؼىی داًؽگبُ  -

 ػلَم پسؼىی تْراى 

/ دفتر ارتجبط ثب داًػ آهَختگبى داًؽىذُ پسؼىی داًؽگبُ ػلَم  آریتوی ّبی للجیوبرگبُ آهَزؼی ظِ رٍزُ  -

 پسؼىی تْراى

وبرگبُ آهَزؼی ظِ رٍزُ الىترٍوبردیَگرام / دفتر ارتجبط ثب داًػ آهَختگبى داًؽىذُ پسؼىی داًؽگبُ ػلَم   -

 17ٍ18ٍ19/7/1392پسؼىی تْراى 

 16/12/1392-13گبرگبُ چْبر رٍزُ ؼیوی درهبًی / داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ؼْیذ ثْؽتی /    -

   10/9/1389بثبد وبرگبُ همبلِ ًَیعی ػلوی/ داًؽگبُ ػلَم پسؼىی گٌ - 
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    11/9/1389/داًؽگبُ ػلَم پسؼىی گٌبثبد SPSSوبرگبُ آهَزؼی تحلیل آهبری ثب ًرم افسار  -

 10/2/1390وبرگبُ آهَزؼی چگًَگی اًتخبة ٍ عراحی یه آزهَى هٌبظت / داًؽگبُ ػلَم پسؼىی هؽْذ  -

 2/8/1391داًؽگبُ ػلَم پسؼىی تْراى وبرگبُ رٍغ تحمیك ووی در پرظتبری/ داًؽىذُ پرظتبری ٍ هبهبیی -

 25/9/1391داًؽىذُ پرظتبری ٍ هبهبیی داًؽگبُ ػلَم پسؼىی تْراى  وبرگبُ زخن ثعتر/ -

 22/9/1391-21داًؽىذُ پرظتبری ٍ هبهبیی داًؽگبُ ػلَم پسؼىی تْراى  وبرگبُ احیبی للجی ریَی پیؽرفتِ/ -

 15/11/1391ؽگبُ ػلَم پسؼىی تْراى داًؽىذُ پرظتبری ٍ هبهبیی داً وبرگبُ آلسایور/ -

داًؽىذُ پرظتبری ٍ هبهبیی داًؽگبُ ػلَم پسؼىی  وبرگبُ هرالجت از دّبى در ثیوبراى ثعتری در آی ظی یَ/ -

 18/11/1391تْراى 

 دٍهیي ّوبیػ ثیي الوللی ایوًََلَشی،/    Noninvasive ventilation therapy in Asthmaوبرگبُ-

 2/12/1391ػلَم پسؼىی تْراى آظن ٍ آلرشی/داًؽگبُ 

دٍهیي ّوبیػ ثیي الوللی /    Psychological caring for client with Asthma and allergyوبرگبُ-

 3/12/1391آظن ٍ آلرشی/داًؽگبُ ػلَم پسؼىی تْراى  ایوًََلَشی،

دٍهیي ّوبیػ ثیي الوللی /    New guideline in pediatric Asthma managmentوبرگبُ-

 3/12/1391آظن ٍ آلرشی/داًؽگبُ ػلَم پسؼىی تْراى  وًََلَشی،ای

چْبرهیي ّوبیػ داًؽجَیی ٍ پصٍّؽی داًؽگبُ ػلَم پسؼىی هبزًذراى ٍ /    Medical journalismوبرگبُ-

 دٍهیي ّوبیػ وؽَری داًؽجَیبى تحصیالت تىویلی

اًؽگبُ ػلَم پسؼىی هبزًذراى ٍ چْبرهیي ّوبیػ داًؽجَیی ٍ پصٍّؽی د/    Medical hypothesis وبرگبُ-

 دٍهیي ّوبیػ وؽَری داًؽجَیبى تحصیالت تىویلی

چْبرهیي ّوبیػ داًؽجَیی ٍ پصٍّؽی داًؽگبُ ػلَم پسؼىی هبزًذراى ٍ  /  DNA sequencing وبرگبُ-

 دٍهیي ّوبیػ وؽَری داًؽجَیبى تحصیالت تىویلی
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چْبرهیي ّوبیػ داًؽجَیی ٍ پصٍّؽی داًؽگبُ ػلَم پسؼىی هبزًذراى ٍ دٍهیي  /وبرگبُ اخالق در پصٍّػ-

 ّوبیػ وؽَری داًؽجَیبى تحصیالت تىویلی

 11/2/1392 داًؽگبُ ػلَم پسؼىی تْراى ّبی ػلوی داًؽجَیبى هروس پصٍّػ /pubmedوبرگبُ   -

 18/2/1392ٍ  17داًؽگبُ ػلَم پسؼىی تْراى  ّبی ػلوی داًؽجَیبى هروس پصٍّػ /پرٍپَزال ًَیعیوبرگبُ   -

 22/2/1392داًؽگبُ ػلَم پسؼىی تْراى  ّبی ػلوی داًؽجَیبى هروس پصٍّػ /End noteوبرگبُ  -

 25/2/1392ٍ  24داًؽگبُ ػلَم پسؼىی تْراى  ّبی ػلوی داًؽجَیبى هروس پصٍّػ /همبلِ ًَیعیوبرگبُ   -

 1393خرداد  18ٍ19ذ، تْراى/وبرگبُ آهَزؼی هرالجت از زخن/ ؼروت اث -

 1393آرر  26ّبی فٌبٍری/ داًؽگبُ ػلَم پسؼىی گٌبثبد/ وبرگبُ ؼبخص -

 1393دی  27/ داًؽگبُ ػلَم پسؼىی گٌبثبد/  search strategyوبرگبُ  -

 1393ثْوي  11وبرگبُ آهَزغ هجتٌی ثر ؼَاّذ/ داًؽگبُ ػلَم پسؼىی گٌبثبد/ -

 1393ثْوي  12داًؽگبُ ػلَم پسؼىی گٌبثبد/وبرگبُ یبدگیری هؽبروتی/  -

اظفٌذ / داًؽگبُ ػلَم پسؼىی گٌبثبد  وبرگبُ شٍرًبل والة/ هروس تحمیمبت تَظؼِ اجتوبػی ٍ ارتمبی ظالهت -

1393 

 1394فرٍردیي  30/ هَظعِ ًعین ایوبى/ ovidّبی اعالػبتی  وبرگبُ آؼٌبیی ثب هٌبثغ الىترًٍیىی ٍ ثبًه -

 1394خرداد  17ظَاالت آزهَى/ داًؽگبُ ػلَم پسؼىی گٌبثبد/وبرگبُ عراحی  -

 1394خرداد  24داًؽگبُ ػلَم پسؼىی گٌبثبد/ وبرگبُ عرح درض ٍ الگَّبی تذریط/ -

 1394تیر  2داًؽگبُ ػلَم پسؼىی گٌبثبد/ وبرگبُ ؼرح ٍظبیف اػضبی ّیئت ػلوی/ -

 1394هْر  27داًؽگبُ ػلَم پسؼىی گٌبثبد/ /Herbal Medicineوبرگبُ  -

 1394آثبى  13داًؽگبُ ػلَم پسؼىی گٌبثبد/ وبرگبُ هٌبثغ تحت ٍة، ػلن ظٌجی ٍ اظتٌبد/-

 1394دی  30داًؽگبُ ػلَم پسؼىی گٌبثبد/ وبرگبُ هبلىیت فىری ٍ حجت اختراع/- 
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 1394ثْوي  7داًؽگبُ ػلَم پسؼىی گٌبثبد/ /Mixed Method Researchوبرگبُ   - 

 1394اظفٌذ  12داًؽگبُ ػلَم پسؼىی گٌبثبد/ ارزؼیبثی ثبلیٌی/ّبی ًَیي وبرگبُ رٍغ  -

 1395خرداد  10الگَی پیػ ظبزهبى دٌّذُ/  -وبرثرد الگَّبی جذیذ تذریط در ػلَم پسؼىیوبرگبُ  -

 1395خرداد  25داًؽگبُ ػلَم پسؼىی گٌبثبد /  ّبی اظتٌبدی/ وبرگبُ آؼٌبیی ثب ظبهبًِ ػلن ظٌجی ٍ پبیگبُ -

 1395تیر  5داًؽگبُ ػلَم پسؼىی گٌبثبد /  آؼٌبیی ثب وتبثخبًِ دیجیتبل ٍ جعتجَی همبالت/وبرگبُ  -

 1395تیر  21داًؽگبُ ػلَم پسؼىی گٌبثبد /  پصٍّی آهَزؼی/ وبرگبُ داًػ -

تیر  22داًؽگبُ ػلَم پسؼىی گٌبثبد /  ای در پسؼىی/ ای گری)پرٍفؽٌبلیعن( ٍ اخالق حرفِ وبرگبُ وبرثرد حرفِ -

1395 

 1395آثبى  13داًؽگبُ ػلَم پسؼىی گٌبثبد /  وبرگبُ هٌغمِ ای اخالق در اًتؽبر آحبر پصٍّؽی/-

 1395دی  15داًؽگبُ ػلَم پسؼىی گٌبثبد /  وبرگبُ ارزؼیبثی اظبتیذ/ -

 1395دی  22داًؽگبُ ػلَم پسؼىی گٌبثبد /  وبرگبُ تىٌَلَشی ٍ فضبی هجبزی در ػلَم پسؼىی/ -

 1396تیر   12داًؽگبُ ػلَم پسؼىی گٌبثبد /  ًرم افسارّبی هذیریت هٌبثغ/وبرگبُ آهَزغ  -

داًؽگبُ  / Preliminary Academic Writing(From Sentence to Paragraph)وبرگبُ آهَزؼی  -

 1396  ؼْریَر 7 ػلَم پسؼىی گٌبثبد /

 1396ثْوي   18داًؽگبُ ػلَم پسؼىی گٌبثبد /  وبرگبُ وتبثذار ثبلیٌی/ -

 1396اظفٌذ  14داًؽگبُ ػلَم پسؼىی گٌبثبد /  ّبی ویفی/وبرگبُ پصٍّػ -

اردیجْؽت  26داًؽگبُ ػلَم پسؼىی گٌبثبد /  وبرگبُ اصَل هذیریت والض، آهَزغ ٍ ًحَُ ارتجبط ثب داًؽجَ/ -

1397 

 ًا: ًا و کوگرى طرکت در ًماَض
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 حیغِ ثبلیٌی ثب هَضَع اٍرشاًط ٍ ترٍهب /ؼروت در دٍهیي الوپیبد داًؽجَیبى ػلَم پسؼىی ظراظر وؽَر در -

  14/5/1389-8داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ؼیراز   

ّؽی داًؽجَیبى ػلَم پسؼىی ؼرق وؽَر/ ٍؼؽویي ّوبیػ ظبلیبًِ پصؼروت ٍ ّوىبری در اهَر اجرایی -

 11/9/1389-10داًؽگبُ ػلَم پسؼىی گٌبثبد 

ی آهَزغ پسؼىی ٍ چْبرهیي جؽٌَارُ آهَزؼی ؼروت ٍ ّوىبری در اهَر اجرایی دٍازدّویي ّوبیػ وؽَر-

 12/2/1390تب 10ؼْیذ هغْری / داًؽگبُ ػلَم پسؼىی هؽْذ 

ثب هَضَع عت  ؼروت در ظَهیي الوپیبد داًؽجَیبى ػلَم پسؼىی ظراظر وؽَر در حیغِ اظتذالل ثبلیٌی-

  24/6/1390-18/داًؽگبُ ػلَم پسؼىی تْراى   ظرپبیی

 3/12/1391-1آظن ٍ آلرشی/داًؽگبُ ػلَم پسؼىی تْراى  الوللی ایوًََلَشی،ؼروت در دٍهیي ّوبیػ ثیي -

 22/1/1392ؼروت در ظویٌبر فؽبر خَى/ داًؽگبُ ػلَم پسؼىی تْراى -

ؼروت در چْبردّویي ّوبیػ وؽَری آهَزغ ػلَم پسؼىی ٍ ؼؽویي جؽٌَارُ ؼْیذ هغْری/ هؼبًٍت  -

 11/2/1392-9آهَزؼی ٍزارت ثْذاؼت 

 11/9/1392-9اًجوي ػلوی عت اٍرشاًط ایراى  ؽتویي ظویٌبر ظبلیبًِ عت اٍرشاًط/ؼروت در ّ -

 10/10/1393ای شًتیه پسؼىی/داًؽگبُ ػلَم پسؼىی گٌبثبد  ظویٌبر هٌغمِ -

ؼروت ٍ ّوىبری در ثرگساری ّوبیػ هردهی آلسایور ثب هحَریت آهَزغ ٍ خَد هرالجتی/ هروس تحمیمبت  -

 1396ظالهت/هْر هبُ تَظؼِ اجتوبػی ٍ ارتمبی 

  :ًا ارائي مقالي در ًماَض

 ثِ صَرت پَظتر/ / 1390 ٍضؼیت پلی فبرهبظی ٍ ػَاهل هرتجظ ثب آى در ظبلوٌذاى ؼْرظتبى گٌبثبد در ظبل -

چْبرهیي ّوبیػ داًؽجَیی ٍ پصٍّؽی داًؽگبُ ػلَم پسؼىی هبزًذراى ٍ دٍهیي ّوبیػ وؽَری داًؽجَیبى 

 16/12/1391-14تحصیالت تىویلی 
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-  The survey of drug use patterns and its association with toxicity and adverse 

drug reactions in elderly in Gonabad /ػلَم پسؼىی هبزًذراى/ دٍازدّویي  ُثِ صَرت پَظتر/داًؽگب

 27/2/1392-25 وٌگرُ ظن ؼٌبظی ایراى

/ ثِ صَرت پَظتر/ دٍهیي وٌگرُ هلی آهَزغ ثِ خَدظراًِ دارٍّبًیبز آهَزؼی ظبلوٌذاى در راثغِ ثب هصرف  - 

  20/10/1392-18ثیوبر/ هروس تحمیمبت ضبیؼبت هغسی ٍ ًخبػی داًؽگبُ ػلَم پسؼىی تْراى 

ٍضؼیت تؼذد دارٍیی در ظبلوٌذاى هجتال ثِ ثیوبری ّبی للجی ػرٍلی ؼْرظتبى گٌبثبد/ ثِ صَرت پَظتر /  -

  9/12/1392-6پرظتبراى للت ایراى/  وٌگرُ ظراظری اًجوي ػلوی 

داًؽگبُ ػلَم چْبرهیي ّوبیػ ػلوی پصٍّؽی عت الرضب)ع( / / ثِ صَرت پَظتر / وٌترل دیبثت ثب عت ظٌتی -

  18/2/1393-17پسؼىی هؽْذ/ 

ًعخِ ًَیعی در پرظتبری/ ثِ صَرت پَظتر / اٍلیي ّوبیػ وؽَری آهَزغ هجتٌی ثر ؼَاّذ ٍ دٍهیي ّوبیػ -

 1394خرداد  5-7تَظؼِ هؽبروت داًؽجَ در ًظبم آهَزؼی/ داًؽگبُ ػلَم پسؼىی هؽْذ/ وؽَری 

ّبی آهَزؼی گٌبثبد در ّبی ثیوبرظتبىهمبیعِ اظترض ؼغلی پرظتبراى ثخػ اٍرشاًط ثب پرظتبراى ظبیر ثخػ-

پسؼىی / ؼبًسدّویي وٌگرُ ظبالًِ هلی ٍ ؼؽویي وٌگرُ ثیي الوللی پصٍّؽی داًؽجَیبى ػلَم 1394ظبل 

 1394ؼْریَر  17-20وؽَر/

اختیبری ادراری ثیوبراى هجتال ثِ هَلتیپل اظىلرٍزیط/ثِ صَرت تبحیر آهَزغ توریي ػضالت وف لگي ثر ثی -

 28-30ظخٌراًی/یبزدّویي وٌگرُ داًؽجَیبى ػلَم پسؼىی ؼرق وؽَر/ داًؽگبُ ػلَم پسؼىی زاّذاى/

 1395اردیجْؽت هبُ 

ؼیویبیی ٍ دارٍّبی گیبّی در ظبلوٌذاى ؼْرظتبى گٌبثبد/ثِ صَرت  همبیعِ الگَی هصرف دارٍّبی-

 16-19پَظتر/ّفذّویي وٌگرُ پصٍّؽی ظبالًِ داًؽجَیباى ػلَم پسؼىی وؽَر/داًؽگبُ ػلَم پسؼىی وبؼبى/

 1395ؼْریَر 

The effect of instructing pelvic floor muscle training for controlling urinary incontinence and its resulting 

stress, anxiety and depression in patients with multiple sclerosis. 5th International Society for Evidence-

Based Healthcare Congress, Kish Island. BMJ Open 2017;7(0):A1–A78. 
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ّبی حرفِ ای ٍ اخاللی ارایِ هرالجت ّبی پرظتبری از دیذگبُ پرظتبراى ثیوبرظتبى ّبی آهَزؼی  ثررظی ارزغ -

جَیبى ػلَم پسؼىی ؼرق دٍازدّویي وٌگرُ پصٍّؽی ظبلیبًِ داًؽ/1395 داًؽگبُ ػلَم پسؼىی گٌبثبد در ظبل

 1396ررهبُ آ /وؽَر

هحترهبًِ در هحیظ ّبی درهبًی از دیذگبُ پرظتبراى ثیوبرظتبى ّبی آهَزؼی داًؽگبُ ػلَم  ثررظی رفتبرّبی ًب-

هبُ  آرر/ دٍازدّویي وٌگرُ پصٍّؽی ظبلیبًِ داًؽجَیبى ػلَم پسؼىی ؼرق وؽَر/1395پسؼىی گٌبثبد در ظبل 

1396 

ثْوي  22هرالجیي ظبلوٌذاى ثعتری در ثخػ داخلی ثیوبرظتبى  ارتجبط َّغ هؼٌَی ثب اظترض درن ؼذُ در -

 1396آرر هبُ  /جَیبى ػلَم پسؼىی ؼرق وؽَردٍازدّویي وٌگرُ پصٍّؽی ظبلیبًِ داًؽ/ گٌبثبد

آفریٌی ٍ اًگیسُ پیؽرفت در داًؽجَیبى پرظتبری داًؽىذُ پرظتبری ٍ هبهبیی داًؽگبُ ػلَم  وبر ثررظی اظتؼذاد -

آرر هبُ /دٍازدّویي وٌگرُ پصٍّؽی ظبلیبًِ داًؽجَیبى ػلَم پسؼىی ؼرق وؽَر/ 1395 پسؼىی گٌبثبد در ظبل

1396 

ثررظی ٍضؼیت تؼلل ٍرزی، فرظَدگی تحصیلی ٍ ػولىرد تحصیلی در داًؽجَیبى پرظتبری داًؽىذُ پرظتبری  -

دٍازدّویي وٌگرُ پصٍّؽی ظبلیبًِ داًؽجَیبى ػلَم پسؼىی /1395 هبهبیی گٌبثبد ٍ ػَاهل هرتجظ ثب آى در ظبل

 1396آرر هبُ /ؼرق وؽَر

 تالُف و ترجمي:

 کتاب:

ثب ّوىبری  ػولی هحبظجبت دارٍّبی ٍریذی ثرای پرظتبراى از هجتذی تب پیؽرفتِ / اًتؽبرات ثؽریراٌّوبی  -

  1392 ،ترجوِ ٍ گردآٍری داًؽگبُ ػلَم پسؼىی گٌبثبد.

 پٍشتر آمٍزطی:

 داًؽگبُ ػلَم پسؼىی گٌبثبد /راٌّوبی هحبظجبت دارٍّبی ٍریذی ثرای پرظتبراى -

 ًا: تقدَر هامي

https://www.civilica.com/Paper-MSEMSMED12-MSEMSMED12_113=بررسی-ارزش-های-حرفه-ای-و-اخلاقی-ارایه-مراقبت-های-پرستاری-از-دیدگاه-پرستاران-بیمارستان-های.html
https://www.civilica.com/Paper-MSEMSMED12-MSEMSMED12_113=بررسی-ارزش-های-حرفه-ای-و-اخلاقی-ارایه-مراقبت-های-پرستاری-از-دیدگاه-پرستاران-بیمارستان-های.html
https://www.civilica.com/Paper-MSEMSMED12-MSEMSMED12_113=بررسی-ارزش-های-حرفه-ای-و-اخلاقی-ارایه-مراقبت-های-پرستاری-از-دیدگاه-پرستاران-بیمارستان-های.html
https://www.civilica.com/Papers-MSEMSMED12-0-10-Title-ASC-AI=دوازدهمین-کنگره-پژوهشی-سالیانه-دانشجویان-علوم-پزشکی-شرق-کشور.html
https://www.civilica.com/Papers-MSEMSMED12-0-10-Title-ASC-AI=دوازدهمین-کنگره-پژوهشی-سالیانه-دانشجویان-علوم-پزشکی-شرق-کشور.html
https://www.civilica.com/Paper-MSEMSMED12-MSEMSMED12_122=بررسی-رفتارهای-نامحترمانه-در-محیط-های-درمانی-از-دیدگاه-پرستاران-بیمارستان-های-آموزشی.html
https://www.civilica.com/Paper-MSEMSMED12-MSEMSMED12_122=بررسی-رفتارهای-نامحترمانه-در-محیط-های-درمانی-از-دیدگاه-پرستاران-بیمارستان-های-آموزشی.html
https://www.civilica.com/Papers-MSEMSMED12-0-10-Title-ASC-AI=دوازدهمین-کنگره-پژوهشی-سالیانه-دانشجویان-علوم-پزشکی-شرق-کشور.html
https://www.civilica.com/Paper-MSEMSMED12-MSEMSMED12_128=ارتباط-هوش-معنوی-با-استرس-درک-شده-درمراقبین-سالمندان-بستری-در-بخش-داخلی-بیمارستان-22-بهمن.html
https://www.civilica.com/Paper-MSEMSMED12-MSEMSMED12_128=ارتباط-هوش-معنوی-با-استرس-درک-شده-درمراقبین-سالمندان-بستری-در-بخش-داخلی-بیمارستان-22-بهمن.html
https://www.civilica.com/Paper-MSEMSMED12-MSEMSMED12_128=ارتباط-هوش-معنوی-با-استرس-درک-شده-درمراقبین-سالمندان-بستری-در-بخش-داخلی-بیمارستان-22-بهمن.html
https://www.civilica.com/Papers-MSEMSMED12-0-10-Title-ASC-AI=دوازدهمین-کنگره-پژوهشی-سالیانه-دانشجویان-علوم-پزشکی-شرق-کشور.html
https://www.civilica.com/Paper-MSEMSMED12-MSEMSMED12_048=بررسی-استعدادکارآفرینی-و-انگیزه-پیشرفت-در-دانشجویان-پرستاری-دانشکده-پرستاری-و-مامایی.html
https://www.civilica.com/Paper-MSEMSMED12-MSEMSMED12_048=بررسی-استعدادکارآفرینی-و-انگیزه-پیشرفت-در-دانشجویان-پرستاری-دانشکده-پرستاری-و-مامایی.html
https://www.civilica.com/Paper-MSEMSMED12-MSEMSMED12_048=بررسی-استعدادکارآفرینی-و-انگیزه-پیشرفت-در-دانشجویان-پرستاری-دانشکده-پرستاری-و-مامایی.html
https://www.civilica.com/Papers-MSEMSMED12-0-10-Title-ASC-AI=دوازدهمین-کنگره-پژوهشی-سالیانه-دانشجویان-علوم-پزشکی-شرق-کشور.html
https://www.civilica.com/Paper-MSEMSMED12-MSEMSMED12_094=بررسی-وضعیت-تعلل-ورزی،-فرسودگی-تحصیلی-و-عملکرد-تحصیلی-در-دانشجویان-پرستاری-دانشکده.html
https://www.civilica.com/Paper-MSEMSMED12-MSEMSMED12_094=بررسی-وضعیت-تعلل-ورزی،-فرسودگی-تحصیلی-و-عملکرد-تحصیلی-در-دانشجویان-پرستاری-دانشکده.html
https://www.civilica.com/Paper-MSEMSMED12-MSEMSMED12_094=بررسی-وضعیت-تعلل-ورزی،-فرسودگی-تحصیلی-و-عملکرد-تحصیلی-در-دانشجویان-پرستاری-دانشکده.html
https://www.civilica.com/Papers-MSEMSMED12-0-10-Title-ASC-AI=دوازدهمین-کنگره-پژوهشی-سالیانه-دانشجویان-علوم-پزشکی-شرق-کشور.html
https://www.civilica.com/Papers-MSEMSMED12-0-10-Title-ASC-AI=دوازدهمین-کنگره-پژوهشی-سالیانه-دانشجویان-علوم-پزشکی-شرق-کشور.html
https://www.civilica.com/Papers-MSEMSMED12-0-10-Title-ASC-AI=دوازدهمین-کنگره-پژوهشی-سالیانه-دانشجویان-علوم-پزشکی-شرق-کشور.html
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/ هؼبٍى داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ؼیراز در  1389ؼروت در الوپیبد ػلوی داًؽجَیبى ػلَم پسؼىی وؽَر در ظبل -

 آهَزؼی ٍ رئیط داًؽگبُ ػلَم پسؼىی گٌبثبد

/ هؼبٍى آهَزؼی ٍ هؼبٍى 1386رؼتِ پرظتبری ٍرٍدی ًیوعبل دٍم )اظتؼذاد درخؽبى( داًؽجَی رتجِ اٍل -

 َم پسؼىی گٌبثبدداًؽجَیی ٍ فرٌّگی داًؽگبُ ػل

 -ّبی ٍیصُ للجی الي ثَن ثخػ هرالجت -الي ثَن ثخػ داخلی-تذٍیي الي ثَن)الي ثَن ثخػ جراحی -

تذٍیي فرم هؼبیٌِ فیسیىی  -ّب( الي ثَن وبرآهَزی پرظتبری در ثحراى ٍ فَریت -الي ثَن ثخػ ّوَدیبلیس

  -آهَزؼی ٍ هذیر گرٍُ پرظتبری داخلیتذٍیي فرم هؼبیٌِ فیسیىی جبهغ وَدوبى/ هؼبٍى  -جبهغ ثسرگعبالى

 داًؽگبُ ػلَم پسؼىی گٌبثبد /جراحی

جراحی/ داًؽگبُ   -تذٍیي الي ثَن دٍرُ وبرؼٌبظی پرظتبری / هؼبٍى آهَزؼی ٍ هذیر گرٍُ پرظتبری داخلی -

 ػلَم پسؼىی گٌبثبد

داًؽگبُ ػلَم پسؼىی / رئیط 1395ػضَ ّیبت ػلوی ًوًَِ آهَزؼی داًؽگبُ ػلَم پسؼىی گٌبثبد در ظبل  -

 گٌبثبد

 ؼىی داًؽگبُ ػلَم پسؼىی گٌبثبدسّوىبری در آهَزغ داًؽجَیبى پسؼىی ػوَهی، رئیط داًؽىذُ پ-

ّبی پسؼىی داًؽگبُ ػلَم پسؼىی گٌبثبد در ظبل ّوىبری در آزهَى هصبحجِ دٍرُ وبرداًی فَریت-

1395ٍ1396  

 ی داهظجٍَی:قاتًای تحقُو طرح ًا هامي راًوماَی و مظاورى پاَان  

 داهظجٍَان کارطواشی -

 ثیوبرظتبًی ؼْرظتبى پیػ اٍرشاًط وبروٌبى در ؼغلی فرظَدگی ٍ ؼغلی رضبیتوٌذی ثیي ارتجبط ثررظی -

 / وبرؼٌبظی پرظتبری/ اظتبد هؽبٍر1393 ظبل در گٌبثبد

وبرؼٌبظی پرظتبری/ / 1393هیبًعبالى ؼْر گٌبثبد در ظبل  درثررظی ظجه زًذگی ارتمبء دٌّذُ ظالهت  -

 اظتبد هؽبٍر
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 گٌبثبد آهَزؼی ّبیثیوبرظتبى ّبیثخػ ظبیر پرظتبراى ثب اٍرشاًط ثخػ پرظتبراى ؼغلی اظترض همبیعِ -

 / وبرؼٌبظی پرظتبری/ اظتبد راٌّوب1394ظبل در ثیرجٌذ ٍ

داًؽگبُ ػلَم ثررظی چگًَگی درن ٍجذاى ٍ ػَاهل هرتجظ ثب آى در پرظتبراى ٍ داًؽجَیبى پرظتبری  -

 / وبرؼٌبظی پرظتبری/ اظتبد راٌّوبپسؼىی گٌبثبد

ؼىی ثررظی ارتجبط صالحیت در ارائِ هرالجت هؼٌَی ثب صالحیت ثبلیٌی در پرظتبراى داًؽگبُ ػلَم پس -

 گٌبثبد/ وبرؼٌبظی پرظتبری/ اظتبد راٌّوب

در ظبلوٌذاى  هجتال ثِ دیبثت ًَع ثررظی ارتجبط ظالهت هؼٌَی ٍ اهیذ ثِ زًذگی ثب تجؼیت از رشین دارٍیی  -

 / وبرؼٌبظی پرظتبری/ اظتبد راٌّوب2

 ر ثخػ داخلی در هرالجیي ظبلوٌذاى ثعتری د درن ؼذُ ٍ فؽبر هرالجتی ب اظترضثارتجبط َّغ هؼٌَی  -

 / وبرؼٌبظی پرظتبری/ اظتبد راٌّوبثْوي گٌبثبد 22ثیوبرظتبى 

 ؼذُ در احبدیج در دٍراى ثبرداری ثر افعردگی دٍراى ثبرداری ٍتبحیر ؼٌیذى آٍای لرآى ورین ثِ رٍغ تَصیِ  -

/ وبرؼٌبظی پرظتبری/ 1395 در ظبل گٌبثبد ُ ثِ هراوس ثْذاؼتی درهبًی ؼْرپط از زایوبى زًبى هراجؼِ وٌٌذ

  اظتبد هؽبٍر

/ ثررظی ارتجبط ظجه زًذگی ارتمبء دٌّذُ ظالهت ثب ظَاد ظالهت در وبروٌبى ثبًه ّبی ؼْر گٌبثبد -

  وبرؼٌبظی پرظتبری/ اظتبد هؽبٍر

ّبی آهَزؼی داًؽگبُ ػلَم پرظتبراى ثیوبرظتبى ّبی درهبًی از دیذگبُثررظی رفتبرّبی ًبهحترهبًِ در هحیظ -

 اظتبد راٌّوبوبرؼٌبظی پرظتبری/  / 1395پسؼىی گٌبثبد در ظبل 

ّبی آهَزؼی دیذگبُ پرظتبراى ثیوبرظتبىّبی پرظتبری از ّبی حرفِ ای ٍ اخاللی ارایِ هرالجتثررظی ارزغ -

 اظتبد راٌّوب وبرؼٌبظی پرظتبری/ /1395داًؽگبُ ػلَم پسؼىی گٌبثبد در ظبل 

ثررظی ارتجبط تؼذد دارٍیی ثب تجؼیت از رشین دارٍیی در ثیوبراى ظبلوٌذ هجتال ثِ پرفؽبری خَى در ؼْرظتبى  -

  وباظتبد راٌّ/ وبرؼٌبظی پرظتبری/ 1395گٌبثبد در ظبل 

ثررظی اًگیسُ داًؽجَیبى پرظتبری ٍ هبهبیی از اًتخبة رؼتِ تحصیلی در داًؽگبُ ػلَم پسؼىی گٌبثبد  در ظبل  -

 اظتبد راٌّوبوبرؼٌبظی پرظتبری/ / 1396
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ی ظبلوٌذی در ظبلوٌذاى ؼْرظتبى زای دٍرُثررظی ارتجبط حوبیت اجتوبػی ثب ػَاهل اظترض -

 اظتبد راٌّوب وبرؼٌبظی پرظتبری/ /گٌبثبد

وبرؼٌبظی ثْذاؼت / 1396-97ؼْر گٌبثبد  در ظبل  در ارتجبط ادران از پیری ٍ ظالهت ػوَهی ظبلوٌذاى -

  اظتبد هؽبٍرػوَهی/ 

 / 2ثررظی ارتجبط ثیي افعردگی، اضغراة ٍ اظترض ثب ؼبخص ّبی هتبثَلیه در ثیوبراى هجتال ثِ دیبثت ًَع  - 

اظتبد راٌّوب وبرؼٌبظی پرظتبری/  

ٍریذی در ثیوبراى  ٍرٍد وبتترهمبیعِ تبحیر ٍالؼیت هجبزی ٍ تىٌیه تجعن ّذایت ؼذُ ثر درد ًبؼی از  -

 اظتبد راٌّوب/  وبرؼٌبظی پرظتبری/ ّوَدیبلیسی

 داهظجٍَان پزطکی عمٍمی -

ریَی در  للجی یاحیب در اًجبم گٌبثبد داًؽگبُ ػلَم پسؼىی پسؼىیوبرٍرزاى  هْبرتٍ داًػ ثررظی هیساى  -

  / اظتبد هؽبٍر1397ظبل 

 داهظجٍَان کارطواشی ارطد -

 یّرً ینتره یثؼذ از جراح یوبراىثر تَْع ٍ اظتفراؽ ث PC6   ٍREN 12ًمبط  یعت فؽبر یرتأح یعِهمب -

  / وبرؼٌبظی ارؼذ پرظتبری داخلی جراحی/ اظتبد هؽبٍریٌگَیٌبلا

ثِ ولیٌیه تخصصی  وٌٌذُ هراجؼِ یجَظت ظبلوٌذاى همبیعِ تبحیرهصرف گل لٌذ ٍ رفلىعَلَشی وف پب ثر -

  / وبرؼٌبظی ارؼذ پرظتبری داخلی جراحی/ اظتبد هؽبٍرگٌبثبد ثْوي 22ثیوبرظتبى 

/ وبرؼٌبظی ارؼذ زاًَ تیاظتئَآرتر هجتالثِ وبراىیث یًبتَاً ٍ یظفت درد، یساىثر ه هٌمغغ گرم ثبدوػ ریتأح -

 پرظتبری داخلی جراحی/ اظتبد هؽبٍر

/ وبرؼٌبظی ارؼذ  یدظتگبُ گَارغ فَلبً یآًذٍظىَپ یذوبًذ یوبراىثر اضغراة ث  یهجبز یتٍالؼ یرتبح -

  پرظتبری داخلی جراحی/ اظتبد هؽبٍر

ثخػ ٍ ویفیت خَاة ثیوبراى ثعتری در  ةثر اضغرااظتفبدُ از تصبٍیر آرام ثخػ هجتٌی ثر ٍالؼیت هجبزی  -

  پرظتبری داخلی جراحی/ اظتبد هؽبٍر/ وبرؼٌبظی ارؼذ ٍیصُ للت ّبی هرالجت
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ثخػ ٍ ویفیت خَاة ثیوبراى ثعتری در  ةثر اضغرااظتفبدُ از تصبٍیر آرام ثخػ هجتٌی ثر ٍالؼیت هجبزی  -

 ّبی ٍیصُ/ اظتبد هؽبٍر/ وبرؼٌبظی ارؼذ پرظتبری هرالجتٍیصُ للت ّبی هرالجت

ظبلِ/ وبرؼٌبظی ارؼذ پرظتبری داخلی  5-10تبحیر ٍالؼیت هجبزی ثر درد ٍ اضغراة ختٌِ در وَدوبى  -

  جراحی/ اظتبد هؽبٍر

/ وبرؼٌبظی ارؼذ اظترٍن وف پب ثر ویفیت خَاة ثیوبراى هجتال ثِ ثیوبری هسهي اًعذادی ریِ تبحیر هبظبش -

  پرظتبری داخلی جراحی/ اظتبد هؽبٍر

 داوری مقاالت:

 هجلِ افك داًػ داًؽگبُ ػلَم پسؼىی گٌبثبد -

 هرالجت اٍرشاًط داًؽگبُ ػلَم پسؼىی زًجبىًؽریِ -

داًؽگبُ ػلَم  /1395داٍری همبالت ّفذّویي وٌگرُ پصٍّؽی ظبالًِ داًؽجَیبى ػلَم پسؼىی/ؼْریَر  -

 پسؼىی وبؼبى

 /1396داٍری همبالت پَظتر دٍازدّویي وٌگرُ پصٍّؽی ظبلیبًِ داًؽجَیبى ػلَم پسؼىی ؼرق وؽَر/آرر  -

 ثبدداًؽگبُ ػلَم پسؼىی گٌب

 :مدرک زبان

- MSRT , MHLE 

 جظوٍارى طٌُد مطٌری:

عراحی ٍ ثىبرگیری الي ثَن وبرآهَزی در ػرصِ پرظتبری داخلی جراحی داًؽجَیبى وبرؼٌبظی  -

 ثتَل هحوذیبى -حجیت ؼبرػی ًیب -پرظتبری/ صبحجبى فرایٌذ: هحوذ رضب هٌصَریبى

ثسرگعبالى ٍ وَدوبى ثرای داًؽجَیبى عراحی ٍ ثىبرگیری اثسارّبیی جْت هؼبیٌِ فیسیىی جبهغ  -

 دوتر هَظی ظجبدی -ظوبًِ ًجفی -حجیت ؼبرػی ًیب / صبحجبى فرایٌذ:پرظتبری
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( در ارزؼیبثی داًػ ٍ Objective Structured Clinical Examinationوبرثرد رٍغ آظىی ) -

 -عبّرُ ثلَچیىی/ صبحجبى فرایٌذ:  ّبی پسؼ ػولىرد ثبلیٌی داًؽجَیبى وبرؼٌبظی ًبپیَظتِ فَریت

 حعیي اػلوی -دوتر هَظی ظجبدی -ظوبًِ ًجفی -حجیت ؼبرػی ًیب -دوتر ػلی اوجری

 ًا:عواوَن مصئٍلُت

ّبی پسؼىی داًؽگبُ ػلَم پسؼىی گٌبثبد/ اظتبد هؽبٍر تحصیلی داًؽجَیبى وبرؼٌبظی ًبپیَظتِ فَریت -

 92ٍرٍدی ثْوي 

ّبی پسؼىی داًؽگبُ ػلَم پسؼىی گٌبثبد/ فَریتاظتبد هؽبٍر تحصیلی داًؽجَیبى وبرؼٌبظی ًبپیَظتِ  -

 94ٍرٍدی ثْوي 

ّبی پسؼىی داًؽگبُ ػلَم پسؼىی گٌبثبد/ اظتبد هؽبٍر تحصیلی داًؽجَیبى وبرؼٌبظی ًبپیَظتِ فَریت -

 96ٍرٍدی ثْوي 

 داًؽگبُ ػلَم پسؼىی گٌبثبدهعئَل وویتِ داًؽجَیی هروس هغبلؼبت ٍ تَظؼِ آهَزغ پسؼىی  -

 1396از ثْوي  داًؽگبُ ػلَم پسؼىی گٌبثبدذادّبی درخؽبى هعئَل ٍاحذ اظتؼ -

 1394از ظبل  ػلَم پسؼىی گٌبثبدػضَ ؼَرای پصٍّؽی وویتِ تحمیمبت داًؽجَیی داًؽگبُ  -

گرٍُ پصٍّؽی ظالهت ظبلوٌذاى هروس تحمیمبت تَظؼِ اجتوبػی ٍ ارتمبی ظالهت ٍ وبرؼٌبض ػضَ   -

 1393داًؽگبُ ػلَم پسؼىی گٌبثبد از آرر 

ػضَ گرٍُ تخصصی پصٍّػ در آهَزغ هروس هغبلؼبت ٍ تَظؼِ آهَزغ پسؼىی داًؽگبُ ػلَم پسؼىی   -

 1393گٌبثبد از هْر هبُ 

هروس هغبلؼبت ٍ تَظؼِ آهَزغ پسؼىی داًؽگبُ ػلَم پسؼىی  تىٌَلَشی آهَزؼیػضَ گرٍُ تخصصی  -

 1396 ثْوي هبُگٌبثبد از 

 داًؽگبُ ػلَم پسؼىی گٌبثبدخرداد  15ػضَ ؼَرای پصٍّؽی ٍاحذ تَظؼِ تحمیمبت ثبلیٌی ثیوبرظتبى   -

 1395از خرداد 

از  داًؽگبُ ػلَم پسؼىی گٌبثبدػضَ وویتِ خَد ارزیبثی ٍ اػتجبر ثخؽی داًؽىذُ پرظتبری ٍ هبهبیی  -

 1395دیوبُ 

داًؽگبُ ػلَم پسؼىی ػضَ تین هذیریت آهَزغ هروس آهَزؼی، پصٍّؽی ٍ درهبًی ػالهِ ثْلَل گٌبثبدی  -

 1396از خرداد هبُ  گٌبثبد

داًؽگبُ  آهبیػ ظرزهیي ٍ پسؼىی آهَزغ ًَآٍری ٍ تحَل عرح در ػضَ ثعتِ تَظؼِ آهَزغ هجبزی -

 گٌبثبد پسؼىی ػلَم
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 آهَزغ ًَآٍری ٍ تحَل عرح در آهَزغ ػلَم پسؼىی ّبی ػضَ ثعتِ تَظؼِ ٍ ارتمبء زیر ظبخت -

 گٌبثبد پسؼىی داًؽگبُ ػلَم آهبیػ ظرزهیي ٍ پسؼىی

 گٌبثبد پسؼىی داًؽگبُ ػلَم وویتِ ٍیصُ حوبیت از اظتؼذاد ّبی درخؽبى داًؽجَییدثیر  -

 گٌبثبد پسؼىی داًؽگبُ ػلَمهعئَل ٍة ظبیت ٍ آهَزغ هجبزی داًؽىذُ پرظتبری  -

 اهجمن ًا: ًا و گروى عضٍَت در

 ػضَ ثعیج اظبتیذ -

 ػضَ ظبزهبى ًظبم پرظتبری  -

 1391ػضَ اًجوي ػلوی پرظتبراى للت ایراى از دیوبُ  -

 1391ػضَ اًجوي ػلوی پرظتبراى ایراى از دیوبُ -

 ػضَ جوؼیت جَاًبى ّالل احور ایراى-

 :عالَق پژوًظی

 هجبحج پرظتبری داخلی جراحی-

 آهَزغ ثِ ثیوبر-

 آهَزغ پسؼىی-

 ظبلوٌذی-

 فبرهبوَلَشی-

 آهَزغ هجبزی-

 عت هىول-

 پرظتبری هجتٌی ثر ؼَاّذ-

 


