
                                                                         شرح حال علمی

 مشخصات فردی:

 ًجوِ ابراّیوی ظٌَ نام و نام خانوادگی:

 1367 متولذ:

 ایراًی تابعیت:

 ( آهَزغ پرظتبری، اعفبلMScوبرؼٌبظی ارؼذ) رشته و گرایش تحصیلی:

 عرح ّیبت ػلوی شغل:

 ، داًؽىذُ پرظتبریگٌبببد، حبؼیِ جبدُ ظٌتَ، داًؽگبُ ػلَم پسؼىی گٌبببد :خذمتمحل

 ebrahimi.n67@gmail.com الکترونیک:پست 

 05157223814ًوببر:    05157223028 -05157225027تلفي توبض: 

 : سوابق تحصیلی

 ظبل فراغت از تحصیل هحل تحصیل همغغ تحصیلی رؼتِ تحصیلی

 1385خرداد            آزادگبى هؽْذ. پیػ داًؽگبّی دیپلن                ػلَم تجربی

 1389بْوي             داًؽگبُ ػلَم پسؼىی گٌبببد   وبرؼٌبظی پرظتبری       پرظتبری

 آهَزغ پرظتبری

 )گرایػ اعفبل(

 1395هرداد             گٌبببد پسؼىی ػلَم داًؽگبُ    وبرؼٌبظی ارؼذ پرظتبری   

 

 سوابق آموزشی پژوهشی:
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 رادیَلَشی 2داًؽجَیبى ترم ظببمِ تذریط در درض ًظری هرالبت از بیوبر برای  -3

 رادیَلَشی 2در درض ػولی هرالبت از بیوبر برای داًؽجَیبى ترم ظببمِ تذریط  -4
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، 2ٍ3جراحی  -پرظتبری بیوبری ّبی داخلی ظببمِ تذریط در درٍض وبرآهَزی اصَل ٍ هْبرت ّبی پرظتبری، فبرهبوَلَشی ببلیٌی، -5

 1ٍ2پرظتبری بیوبری ّبی بسرگعبالى ظبلوٌذاى

 1396ؼرٍع تؼْذات ّیبت ػلوی از بْوي  -6

 1396ػضَ گرٍُ پصٍّؽی ظالهت وَدوبى ٍ ًَجَاًبى در هروس تحمیمبت تَظؼِ اجتوبػی ٍ ارتمب ظالهت از ظبل  -7

 1397تَظؼِ اجتوبػی ٍ ارتمب ظالهت در ظبل  ػضَیت در هروس تحمیمبت -8

 

 فعالیت های پژوهشی:

 رتبه مجری مرحله اجرایی عنوان ردیف

ؼغلی ارتببط َّغ ّیجبًی بب ٍیصگی ّبی فردی ٍ  1

 پرظتبراى ؼبغل در گٌبببد

هجری اصلی)پرٍشُ ؼبیبًی دٍرُ  اتوبم یبفتِ

 وبرؼٌبظی پرظتبری(

تبثیر هذاخلِ هبتٌی بر الگَی ظبزگبری رٍی بر درن از  2

 خَد دختراى ًَجَاى ؼْر گٌبببد

هجری اصلی)پبیبى ًبهِ دٍرُ  اتوبم یبفتِ

 وبرؼٌبظی ارؼذ پرظتبری(

ّبی همببلِ بب اظترض در  ارتببط َّغ هؼٌَی بب ظبه 3

 دختراى ًَجَاى ؼْر گٌبببد

 اظتبدراٌّوب ٍ ًفر اٍل درحبل اجرا

بب ظبه ّبی همببلِ بب  ظبه فرزًذپرٍری ٍالذیيارتببط  4

 اظترض در دختراى ًَجَاى ؼْر گٌبببد

 اظتبد راٌّوب ٍ ًفر اٍل در حبل اجرا

 

 مقاالت چاپ شذه و در حال چاپ:

 رتبه مجری محل چاپ رتبه مجله مجلهنام  عنوان مقاله ردیف

درن از خَد دختراى ًَجَاى ٍ ػَاهل  1

هرتبظ بب آى هبتٌی بر الگَی ظبزگبری 

 "رٍی"

داًؽگبُ ػلَم  ػلوی پصٍّؽی افك داًػ

 پسؼىی گٌبببد

 ًَیعٌذُ دٍم ٍ هعئَل

 

 مقاالت ارائه شذه در کنگره ها و همایش های علمی

 رتبه مجری تاریخ محل برگزاری همایشنام  نوع ارائه عنوان مقاله ردیف

درن از خَد دختراى  1

ًَجَاى ٍ ػَاهل هرتبظ بب آى 

هبتٌی بر الگَی ظبزگبری 

 رٍی"

دٍازدّویي  ظخٌراًی

وٌگرُ پصٍّؽی 

ظبلیبًِ 

داًؽجَیبى ػلَم 

پسؼىی ؼرق 

 وؽَر

داًؽگبُ ػلَم 

 پسؼىی گٌبببد

 آرر هبُ 8ٍ9

1396 

ًَیعٌذُ دٍم ٍ 

 ًفرُ( 4هعئَل)

 ًَیعٌذُ ؼؽنبْوي  28ٍ29داًؽگبُ ػلَم پبًسدّویي  پَظتربررظی هیساى برٍز  2



ػَارض)ظردرد ٍ وور درد( 

بؼذ از بی حعی ًخبػی ٍ 

ػَاهل هؤثر برآى در جراحی 

 ظساریي در ؼْر گٌبببد

ظویٌبر وؽَری 

داًؽجَیی داًػ 

 ٍ تٌذرظتی

 ًفرُ( 6) 1396هبُ  پسؼىی ؼبّرٍد

 

 

 ها:شرکت در دوره ها و کارگاه 

 ؼوبرُ گَاّی ًبهِ هحل برگساری ظبػت/رٍز ػٌَاى ردیف

1 How to write scientific paper 2 داًؽگبُ ػلَم پسؼىی  رٍز

 هؽْذ

32/960604 

داًؽگبُ ػلَم پسؼىی  ظبػت 12 ًگبرغ ٍ اًتؽبر همبالت ػلوی 2

 گٌبببد

 123/ؾ/ت/ف/4750

 پسؼىی ػلَم داًؽگبُ ظبػت 6 اخالق در اًتؽبر آثبر پصٍّؽی 3

 گٌبببد

 123/ؾ/ت/ف/4993

اصَل هذیریت والض، آهَزغ ٍ ًحَُ  4

 ارتببط بب داًؽجَ

 پسؼىی ػلَم داًؽگبُ ظبػت6

 گٌبببد

5729/97 
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