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 هؼخصبت  فزدی: -1

 ؼبٍ/ ایزاى(ًبم ّ ًبم خبًْادگی: ػکٍْ صبدلی                                                               هحل تْلذ: ) ػِز / کؼْر(: ) کزهبً

 6281066هحل کبر:      6288228تلفي هٌشل: 

 هحل کبر: ) داًؼکذٍ/ ثخغ/ گزٍّ(= داًؼکذٍ پیزاپشػکی / طزپزطت آهْسع

 آدرص پظتی ) هحل کبر(: کزهبًؼبٍ ، هیذاى ایثبر، داًؼکذٍ پیزاپشػکی

           97867-89122کذپظتی:                                           صٌذّق پظتی:                 

 تحصیالت -1

 تبریخ اخذ هذرک هؤطظَ رػتَ عٌْاى ) درجَ(

 5631 ػلْم پشػکی کزهبًؼبٍ پزطتبری کبرداًی

 5631 ػلْم پشػکی کزهبًؼبٍ پزطتبری کبرػٌبطی

 5611 تِزاى خبهؼَ ػٌبطی کبرػٌبطی ارػذ

 

 طْاثك اطتخذاهی -2

 تب تبریخ اس تبریخ ًبم هؤطظَ عٌْاى 

 5631 5633 ػجکَ ثِذاػتی ، درهبًی ُزطیي پزطتبری عزذ

 5631 5691 داًؼکذٍ پزطتبری، هبهبیی پزطتبر

 تبکٌْى 5637 داًؼکذٍ پیزاپشػکی هزثی

 

 

 طْاثك فعبلیتِبی اجزائی -3

 ثب اثالغ اس طزف تب تبریخ اس تبریخ هحل طوت ّ ًْع فعبلیت

  5631 5631 داًؼکذٍ پزطتبری ، هبهبیی ّ پیزاپشػکی هظئْل گزٍّ ػلْم آسهبیؼگبُی

  5631 5611 داًؼکذٍ پزطتبری ، هبهبیی ّ پیزاپشػکی هظئْل ثزًبهَ ریشی کلیَ درّص

  تبکٌْى 5637 داًؼکذٍ پزطتبری ، هبهبیی ّ پیزاپشػکی آهْسع ّ طوؼی ّ ثصزیطزپزطت ادارٍ 

  تبکٌْى 5637 دّرٍ ُبی ػجبًَ اطتبد هؼبّر داًؼدْیبى ػبُذ ّ ایثبرگز
  تبکٌْى 5631 داًؼکذٍ پیزاپشػکی طزپزطت ادارٍ آهْسع
  تبکٌْى 5631 داًؼکذٍ پیزاپشػکی هظئْل طوؼی ّ ثصزی

  5616 5611 داًؼکذٍ پیزاپشػکی پژُّؼی داًؼدْیبىهذیزیت کویتَ 
  تبکٌْى 1390 داًؼکذٍ پیزاپشػکی اطتبد هؼبّر داًؼدْیبى پشػکی ُظتَ ای
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 طْاثك خذهبت آهْسػی  -6

 الف( درّص تذریض ػذٍ:                                                                    

هؤطظَ هحل  همطع تحصیلی رػتَ ًْع درص عٌْاى درّص تذریض ػذٍ
 تذریض

 هذت
 اس      تب

 11لغبیت 31 ثِذاػت -ػجبًَ  کبرداًی ثِذاػت خبًْادٍ تئْری/ ػولی کوکِبی اّلیَ

ثِذاػت -ػجبًَ  کبرداًی هجبرسٍ ثب ثیوبریِب تئْری/ ػولی کوکِبی اّلیَ تبکٌْى 5611   

ثِذاػت -ػجبًَ  کبرداًی ثِذاػت حزفَ ای تئْری/ ػولی کوکِبی اّلیَ تبکٌْى 5611   

 11لغبیت  31 داًؼکذٍ پزطتبری کبرداًی اتبق ػول تئْری رّع کبر در اتبق ػول

 11لغبیت  31 داًؼکذٍ پزطتبری کبرداًی اتبق ػول ثِذاػت حزفَ ای تئْری رّػِبی احیبء للجی ّ ریْی

 تبکٌْى 5611 کلیَ ثِذاػت کبرػٌبطی کلیَ رػتَ ُب تئْری خوؼیت ػٌبطی

تبکٌْى 5611 داًؼکذٍ پزطتبری کبرػٌبطی پزطتبری تئْری رّاًؼٌبطی اختوبػی  
تبکٌْى 5611 ثِذاػت –ػجبًَ  کبرداًی هجبرسٍ ثب ثیوبریِب ّ ثِذاػت حزفَ ای تئْری خبهؼَ ػٌبطی ػِزی ّ رّطتبیی  

تبکٌْى 5611 ثِذاػت –ػجبًَ  کبرداًی ثِذاػت حزفَ ای تئْری خبهؼَ ػٌبطی ػِزی  
 5633 داًؼکذٍ پیزاپشػکی کبرػٌبطی ػلْم آسهبیؼگبُی تئْری رّاًؼٌبطی ػوْهی

 5633 داًؼکذٍ پیزاپشػکی کبرػٌبطی ُْػجزی تئْری رّاًؼٌبطی ػوْهی
 5633 داًؼکذٍ پیزاپشػکی کبرػٌبطی پشػکی ُظتَ ای تئْری رّاًؼٌبطی ػوْهی

 5635 دارّطبسیداًؼکذٍ  دکتزای حزفَ ای دارّطبسی تئْری خوؼیت ػٌبطی

 5631 داًؼکذٍ پیزاپشػکی کبرػٌبطی ًبپیْطتَ ُْػجزی تئْری رّاًؼٌبطی

 تبکٌْى5616 داًؼکذٍ پیزاپشػکی کبرػٌبطی ًبپیْطتَ اتبق ػول تئْری ثِذاػت رّاى

 تبکٌْى 5616 داًؼکذٍ پیزاپشػکی کبرػٌبطی ًبپیْطتَ اتبق ػول تئْری ثِذاػت رّاى

 

 در کبرگبُِبی آهْسػیة( ثزًبهَ ریشی ّ تذریض 

 تبریخ هحل ثزگشاری ًْع هؼبرکت عٌْاى کبرگبٍ

 اس              تب تذریض ) هْضْع آى(  ثزًبهَ ریشی / اجزا
 5635 تبثظتبى داًؼکذٍ پزطتبری  ثزًبهَ ریشی دّرٍ تکویلی

 5635 تبثظتبى داًؼکذٍ پزطتبری  ّ دارّیبراىػلْم آسهبیؼگبُی ، فْریتِب 

   داًؼکذٍ پزطتبری اخالق پشػکی آسهبیؼگبُی ، فْریتِب ّ دارّیبراىػلْم 

 -  هزکش ثِذاػت اطتبى خوؼیت ػٌبطی هذرص کبرگبٍ تٌظین خبًْادٍ

5616تب 5611 پبییش پیزاپشػکی هذرص کبرگبٍ رّع تحمیك  

5616تب 5611 پبییش پیزاپشػکی هذرص کبرگبٍ پزّپْسال ًْیظی  

5616تب 5611 پبییش پیزاپشػکی هذرص َ ًْیظیلکبرگبٍ همب  

 5611 ثِبر پیزاپشػکی ثزًبهَ ریشی طالهت یزآهْسع طف

 

 

 پژُّؼیطْاثك فعبلیتِبی  -8

 الف( طزحِبی پژُّؼی  هصْة

ّضعیت فعلی  ػوبرٍ طزح ًْع  هؼبرکت هحل عٌْاى طزح
 هؼبّر ُوکبر هجزی طزح

 خبتوَ یبفتَ 35111   × کزهبًؼبٍػلْم پشػکی  ثزرطی رّػِبی اػوبل خؼًْت ػلیَ سًبى

 خبتوَ یبفتَ 35153   × ػلْم پشػکی کزهبًؼبٍ ثزرطی خبهؼَ ػٌبطی ًگزع سًبى ًظجت ثَ طمظ المبیی
 خبتوَ یبفتَ 35191  × × ػلْم پشػکی کزهبًؼبٍ ثزرطی اتیْلْژی اػتیبد

ثزرطی هْاًغ هْخْد در اًدبم فؼبلیتِبی پژُّؼی اس 
 ػلویدیذگبٍ اػضبء ُیئت 

 خبتوَ یبفتَ 31113   × ػلْم پشػکی کزهبًؼبٍ

ػْاهل خبهؼَ ػٌبختی الذام کٌٌذگبى ثَ فزاّاًی ثزرطی 
 د داًؼگبٍ ػلْم پشػکی کزهبًؼب1ٍآ1خْدکؼی در م

 خبتوَ یبفتَ 31565    ػلْم پشػکی کزهبًؼبٍ

ثزرطی هْاًغ هْخْد در اًدبم فؼبلیتِبی پژُّؼی 
 داًؼدْیبى 

کزهبًؼبٍػلْم پشػکی   خبتوَ یبفتَ 15513   × 

 خبتوَ یبفتَ    × ػلْم پشػکی کزهبًؼبٍ ثزرطی هیشاى هْفمیت اسدّاج داًؼدْیی

 خبتوَ یبفتَ 15551   × ػلْم پشػکی کزهبًؼبٍ ثزرطی اپیذهیْلْژیک ثیوبریِبی رایح در طبلوٌذاى 

ثزرطی همبیظَ کیفیت سًذگی طبلوٌذاى در آطبیؼگبٍ ّ 
 خبًَ

پشػکی کزهبًؼبٍػلْم   خبتوَ یبفتَ 15511   × 

 خبتوَ یبفتَ 91344   × ػلْم پشػکی کزهبًؼبٍ ثزرطی هیشاى رضبیت اس سًذگی طبلوٌذاى

ًگزع داًؼدْیبى ًظجت ثَ ًمغ ػجبدت در تأهیي ثِذاػت 
 رّاى

 خبتوَ یبفتَ 15611   × ػلْم پشػکی کزهبًؼبٍ
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 ة( طزحِبی پژُّؼی غیزهصْة

ّضعیت فعلی  ػوبرٍ طزح ًْع  هؼبرکت هحل عٌْاى طزح
 هؼبّر ُوکبر هجزی طزح

ثزرطی دیذگبٍ داًؼدْیبى ػلْم پشػکی کزهبًؼبٍ 
 ًظجت ثَ پژُّؼی

 خبتوَ یبفتَ    × ػلْم پشػکی کزهبًؼبٍ

 ثزرطی دیذگبٍ داًؼدْیبى داًؼکذٍ پیزاپشػکی 
 ًظجت ثَ افکبر خْدکؼی

 خبتوَ یبفتَ    × ػلْم پشػکی کزهبًؼبٍ

ثزرطی راثغَ اػتیبد ّ الذام ثَ خْدکؼی در 

 MMTهؼتبداى هزاخؼَ کٌٌذٍ ثَ هزاکش
 خبتوَ یبفتَ    × ػلْم پشػکی کزهبًؼبٍ

ثزرطی ًگزع داًؼدْیبى داًؼکذٍ پیزاپشػکی 
 ًظجت ثَ ػجبدت

 خبتوَ یبفتَ    × ػلْم پشػکی کزهبًؼبٍ

 

 

 اًتؼبرات -9

 الف(  چبپ همبلَ در هجالت

یب اطبهی ًْیظٌذٍ 
 ًْیظٌذگبى

 صفحَ عٌْاى هجلَ عٌْاى همبلَ طبل
 ػوبرٍ

 5635 ػکٍْ صبدلی
همبیظَ طَ رّع سهبًی اطکزاة خزاحی در 

 کبُغ
 هیکزّثی دطت ُبی گزٍّ خزاحی اتبق ػول

  «ػلوی ـ پژُّؼی» ثِجْد 

 5631 ػکٍْ صبدلی
ثزرطی ػْاهل درًّی ّ ثیزًّی هؤثز در اػتیبد 

ػِز کزهبًؼبٍ در ثیي هؼتبداى هزکش ثبسپزّری  
ػلوی ـ پژُّؼی داًؼکذٍ 

 پزطتبری ، هبهبیی ّ پیزاپشػکی
 

 5631 ػکٍْ صبدلی
همبیظَ تأثیز دّ رّع توزیي ُبی تٌفظی ّ 

 هْطیمی ثزای کبُغ درد
  «ػلوی ـ پژُّؼی» ثِجْد 

 5631 ػکٍْ صبدلی
رّع ُبی طْء رفتبر ػلیَ سًبى در خبًْادٍ در 

 خبًْادٍهزاخؼَ کٌٌذگبى ثَ دادگبُِبی 
ػلوی ـ پژُّؼی داًؼکذٍ 

 پیزاپشػکی
 

  ػلْم تحمیمبت داًؼکذٍ پیزاپشػکی هْاًغ ّ تٌگٌبُبی تحمیمبتی اػضبء ُیأت ػلوی 5615 ػکٍْ صبدلی

 5616 ػکٍْ صبدلی
رضبیت ػغلی ّ ػْاهل هزتجظ ثب آى در کبرکٌبى 

 ُْػجزی ّ اتبق ػول
  ػلْم تحمیمبت داًؼکذٍ پیزاپشػکی

 5151هبرص ػکٍْ صبدلی
ثزرطی ػْاهل خبهؼَ ػٌبختی الذام کٌٌذگبى ثَ 

 خْدکؼی

International Journal of 
High risk Behaviors 

addiction 
 

 5615 ػکٍْ صبدلی
ارسیبثی اثزات پزتُْبی یًْظبس ثز ػبخص 

 ُبی خًْی پزتْکبراى

تحمیمبت ثبلیٌی در ػلْم 
 پیزاپشػکی

 

 Students satisfaction of education 5156 ػکٍْ صبدلی
Educational research in 

medical sciences 
 

 5615 ػکٍْ صبدلی
هیشاى رػبیت اصْل حفبظت در ثزاثز 

 پزتُْب..
تحمیمبت ثبلیٌی در ػلْم 

 پیزاپشػکی
 

 

 ة( تألیف کتبة

اطبهی ًْیظٌذٍ یب 
 ًْیظٌذگبى

 ًفز چٌذم ًبػز عٌْاى کتبة طبل تألیف ) گزدآّری(
فصْل ارائَ ػذٍ فصل یب 

 تْطط فزد

       

       

       

 

 ( تزجوَ کتبةپ

 اطبهی هتزجن یب 
 هتزجویي

 ًفز چٌذم عٌْاى کتبة طبل
فصل یب فصْل تزجوَ ػذٍ 

 تْطط فزد
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 اراٍ همبلَ در کٌفزاًض ُب ّ طویٌبرُب ، داخلی ّ خبرجی: -6

 عٌْاى همبلَ
 عٌْاى کٌفزاًض

 یب ُوبیغ
 ًْع ارائَ

 هحل ثزگشاری
 ًبم ػِز/ کؼْر

 تبریخ ارائَ

 5635 کزهبًؼبٍ/ ایزاى پْطتز آهْسع ثَ هذدخْ ثزرطی کبرثزد هبخْالر

 5635 راهظز/ ایزاى طخٌزاًی ُوبیغ ثحزاى در خبًْادٍ ثزرطی اتیْلْژی اػتیبد در ثیي هؼتبداى هزکش ثبسپزّری

پژُّؼی اس دیذگبٍ ثزرطی هْاًغ هْخْد در اًدبم فؼبلیتِبی 
 داًؼدْیبى پزطتبری ، هبهبیی

 5633 کزهبًؼبٍ/ ایزاى پْطتز پژُّغ در آهْسع

ثزرطی رّػِبی اػوبل خؼًْت خٌظی ّ خظوی ػلیَ سًبى در 
خبًْادٍ ُبی هزاخؼَ کٌٌذٍ ثَ هزاکش پشػکی لبًًْی ّ هزاکش 

 هؼبّرٍ دّلتی

کٌگزٍ طزاطزی خبًْادٍ ّ 
 هؼکالت خٌظی

ایزاىتِزاى/  طخٌزاًی  5637 

 ثزرطی اتیْلْژی اػتیبد در ثیي هؼتبداى هزکش ثبسپزّری
ُوبیغ آطیت ػٌبطی خبًْاد 

 در ایزاى
 کزهبًؼبٍ/ ایزاى پْطتز

5635 

ثزرطی اػوبل خؼًْت التصبدی سًبى در خبًْادٍ ُبی هزاخؼَ 
 کٌٌذٍ ثَ هزاکش پشػکی لبًًْی ّ هزاکش هؼبّرٍ دّلتی

ًمغ سى هظلوبى در همبثلَ 
 فیوٌیظنثب 

 5638 کزهبًؼبٍ/ ایزاى پْطتز

 همبیظَ تفبّتِبی فزدی ّ فیشیکی در دّ خٌض
ًمغ سى هظلوبى در همبثلَ 

 ثب فیوٌیظن
  کزهبًؼبٍ/ ایزاى پْطتز

 ثزرطی خبهؼَ ػٌبختی اختالف ًگزع ارسع ثیي دّ ًظل
در داًؼگبٍ ػلْم پشػکی« داًؼدْیبى ّ ّالذیي»   

کٌگزٍ ثزرطی هظبئل 
 ایزاى ّ خِبىطبلوٌذی در 

 5635 تِزاى/ ایزاى پْطتز

ثزرطی ػْاهل اختوبػی ، فزٌُگی اػتیبد در ثیي هؼتبداى 
 هزکش ثبسپزّری

 5638 تِزاى/ ایزاى پْطتز کٌگزٍ آطیت ػٌبطی  خبًْادٍ

کبرثزد هْطیمی در درهبى اختالف رفتبری ّ ػبعفی کْدکبى ّ 
 ًْخْاًبى

کتگزٍ کبرثزد هْطیمی در 
 طالهت خظن ّرّاى

 5635 تِزاى/ ایزاى پْطتز

ثزرطی خبهؼَ ػٌبختی سًبى هزاخؼَ کٌٌذٍ ثَ هزاکش ثِذاػتی 
 ، درهبًی ػِز کزهبًؼبٍ ًظجت ثَ طمظ خٌیي

 5635 کزهبًؼبٍ/ ایزاى پْطتز طویٌبر اثؼبد خبهغ طمظ خٌیي

 ثزرطی ػْاهل هظبػذ کٌٌذٍ گزایغ ثَ اػتیبد در خْاًبى
ُوبیغ اػتیبد ـ چبلؼِب ّ 

 درهبًِب
/ ایزاىسًدبى پْطتز  5635 

ثزرطی ػْاهل هؤثز در پیؼگیزی اس اػتیبد ًْخْاًبى اس 
 دیذگبٍ ّالذیي

ُوبیغ تخصصی تأثیز ٌُز ّ 
ثِذاػت رّاى در پیؼگیزی 

 اس اػتیبد
/ ایزاىتِزاى طخٌزاى  5637 

 فٌبّری ًْیي آهْسػی ّ داًؼگبٍ هدبسی
ُوبیغ طزاطزی پژُّغ در 

 آهْسع
 کزهبًؼبٍ/ ایزاى پْطتز

5639 

ثزرطی افکبر خْدکؼی در ثیي داًؼدْیبى رػتَ ُبی 
 پیزاپشػکی داًؼگبٍ ػلْم پشػکی کزهبًؼبٍ

ُوبیغ طزاطزی فْریتِبی 
 پشػکی

 کزهبًؼبٍ/ ایزاى پْطتز
5633 

 فْریتِبی پشػکی در تت خًْزیشی دٌُذٍ کزیوَ کٌگْ
ُوبیغ طزاطزی فْریتِبی 

 پشػکی
 5633 کزهبًؼبٍ/ ایزاى پْطتز

ًظزات داًؼدْیبى داًؼگبٍ ػلْم پشػکی کزهبًؼبٍ در ثزرطی 
 هْرد هؼیبرُبی یک اطتبد خْة

کٌگزٍ کؼْری آهْسع 
 پشػکی

/ ایزاىػیزاس پْطتز  5633 

 5631 کزهبًؼبٍ / تِزاى طخٌزاى ُوبیغ هلی طالهت سًبى رّع ُبی اػوبل خؼًْت ػلیَ سًبى در خبًْادٍ

ثِذاػت  ًگزع داًؼدْیبى ًظجت ثَ ًمغ ػجبدت در تأهیي
 رّاى

 5631 کزهبًؼبٍ/ ایزاى پْطتز ُوبیغ کؼْری طالهت سًبى

 ثزرطی ػْاهل هظتؼذ کٌٌذٍ ثَ ػفًْت ُبی ثیوبرطتبًی
ُوبیغ طزاطزی ػفًْتِبی 

 ثیوبرطتبًی
 5631 کزهبًؼبٍ/ ایزاى پْطتز

پیؼگیزی اس طْء هصزف هْاد هخذر در خْاًبى ثب اطتفبدٍ اس 
 ًظزیَ رفتبر ثزًبهَ ریشی ػذٍ

ُوبیغ طزاطزی ارتمبی 
 طالهت خْاًبى

 5611 کزهبًؼبٍ/ ایزاى پْطتز

 5611 کزهبًؼبٍ/ ایزاى طخٌزاى ُوبیغ لزآى پژُّؼی ثزرطی ثزخی خٌجَ ُبی ثِذاػتی اس هٌظز لزآى کزین

ثزرطی ػْاهل اختوبػی سهیٌَ طبس ثیوبریِبی ػزّلی للت در 
 افزاد ثبالی ًْسدٍ طبل

ُوبیغ طزاطزی فْریتِبی 
 پشػکی

 5633 کزهبًؼبٍ/ ایزاى پْطتز

ثزرطی ّضؼیت رّحی رّاًی ّ ػولکزد اختوبػی در ثیوبراى 
 للجی ، دیبلیشی ّ دیبثتی

هزالجتِبی  ُوبیغ طزاطزی
 ثیوبریِبی هشهي ّیژٍ در

 5611 کزهبًؼبٍ/ ایزاى پْطتز

 1391 گزگبى/ ایزاى پْطتز ُوبیغ گزگبى ثزرطی ارتجبط ثیي اػتیبد ّ طْءرفتبر

طْء رفتبر در سًبى سایوبى کزدٍثزرطی   1391 گزگبى/ ایزاى پْطتز ُوبیغ گزگبى 

 1391  پْطتز ُوبیغ داًؼدْیی رضبیت اس سًذگی طبلوٌذاى
 5615 کزهبًؼبٍ/ ایزاى پْطتز ُوبیغ طبلوٌذی ثزرطی طبلوٌذآساری

 1391 کزهبًؼبٍ/ایزاى پْطتز ُوبیغ داًؼدْیی هٌؼْر حمْق ثیوبر

تحمیمبتی اػضبء ُیئت ػلویهْاًغ ّ تٌگٌبُبی   1392 تِزاى/ایزاى پْطتز آهْسع پشػکی 

 1392 ارّهیَ/ ایزاى پْطتز کٌگزٍ ارتمبء طالهت سًبى حوبیت اختوبػی ّ طالهت هؼٌْی در سًبى دچبر کبکٌض طیٌَ

 1392 کزهبًؼبٍ/ ایزاى پْطتز ُوبیغ داًؼدْیی ثزرطی ػلل ػفًْی طبلوٌذاى
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 عٌْاى همبلَ
 کٌفزاًضعٌْاى 

 یب ُوبیغ
 ًْع ارائَ

 هحل ثزگشاری
 ًبم ػِز/ کؼْر

 تبریخ ارائَ

 الگْی هٌٌژیت ثبکتزیبل
کٌگزٍ ثیي الوللی 

 آسهبیؼگبُی
 1393 تِزاى/ ایزاى پْطتز

 1393 ارّهیَ/ تِزاى پْطتز کٌگزٍ داًؼدْیی تأثیز هْطیمی ثز ػالین حیبتی

 

 ًْآّری، اکتؼبف، اختزاع -2

 تبریخ ارائَ اطبهی ُوکزاًی هزجع تأییذ کٌٌذٍ ارائَ یب اجزاهحل  ًْع کبر عٌْاى

      

      

      

 

 همبم ُبی کظت ػذٍ اطتبًی/ کؼْری / ثیي الوللی -10

 رتجَ همبم کظت ػذٍ
 ًْع  هؼبرکت

 هحل اػغب ًبم خؼٌْارٍ
تبریخ کظت 

 هؼبّر ُوکبر هدزی همبم

 5636 کزهبًؼبٍ هظبثمبت فزٌُگی ًِبد رُجزی - - × اّل

 5636 کزهبًؼبٍ هظبثمبت فزٌُگی ًِبد رُجزی - - × اّل
 5611 کزهبًؼبٍ آهبدگی خظوبًی - - × پٌدن

ثزتز َهمبل  × - - 
ُوبیغ اطتبًی آهْسع ثَ 

 هذدخْ
 5635 کزهبًؼبٍ

ذ هغِزییخؼٌْارٍ ػِ - - × فزآیٌذ ثزتز  5633 کزهبًؼبٍ 

ذ هغِزییخؼٌْارٍ ػِ - - × فزآیٌذ ثزتز  5631 کزهبًؼبٍ 

 

 تْطعَ فزدی -11

 الف( ػزکت در دّرٍ ُبی کْتبٍ هذت آهْسػی داخلی ّ خبرجی )فلْػیپ(

 هذت دّرٍ ػٌْاى دّرٍ ردیف
هحل ّ طبسهبى ثزگشار 

 کٌٌذٍ
 ػٌْاى گْاُی یب هذرک

تبریخ اتوبم دّرٍ یب 

 دریبفت هذرک

 5631 دّرٍ ُبی فٌبّری اعالػبت هذیزیت دّلتی طبػت ICDL 13دّرٍ ُبی 5

طبػت 551 کبرػٌبص آهْسع 5  5631 آهْسع هذیزیت دّلتی هذیزیت دّلتی 

طبػت 551 دّرٍ ُبی سثبى اًگلیظی 6 5631-5633 ًْع اّل ػلْم پشػکی کزهبًؼبٍ   

 

 

 ة( ػزکت در کبرگبُِبی آهْسػی
 

 هحل ثزگشاری عٌْاى کبرگبٍ ردیف
 تبریخ

 اس                      تب

 55/55/5636 51/51/5636 هزکش تْطؼَ رّع تحمیك همذهبتی 5

 51/3/5631 56/3/5631 هزکش تْطؼَ رّع تحمیك تکویلی 5

 51/3/5631 56/3/5631 هزکش تْطؼَ ارائَ همبلَ ثَ سثبى فبرطی 6

9/51/5638 داًؼگبٍ هؼبرف اطالهی تبریخ توذى ّ فزٌُگ اطالم ّ ایزاىکبرگبٍ  1  51/55/5639  

51/8/5637 هؼبًّت درهبى پزطتبری در اطئْیْرسیضثبسآهْسی هزالجتِبی  1 رّس ُوبى   

51/8/5637 هؼبًّت درهبى ثبسآهْسی هزالجتِبی پزطتبری اّرژاًض 3  51/8/5637  

53/8/5637 هؼبًّت درهبى ثبسآهْسی هزالتجِبی پزطتبری در درهبًِبی ّریذی 1 رّس ُوبى   

5/1/5637 هؼبًّت داًؼدْیی ایثبرگز داًؼگبُِبکبرگبٍ آهْسػی اطبتیذ هؼبّر ّ دثیزاى طتبد ػبُذ ّ  3  7/1/5637  

55/1/5616 هؼبًّت درهبى کبرگبٍ اصْل لبعؼیت 1  7/55/5611  

9/3/5631 هؼبًّت آهْسػی کبرگبٍ ارتمبء هظتوز 51 رّس ُوبى   
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55/51/5611 هذیزیت آهْسػی کبرػٌبص آهْسػی 55  51/55/5635  

51/51/5631 هزکش ثِذاػت «5631»ثبسآهْسی هذرطیي تٌظین خبًْادٍ  55  56/51/5631  

59/55/5635 هؼبًّت آهْسػی SPSSآػٌبیی ثب رّػِبی آهبری 56 رّس ُوبى   

59/8/5613 هزکش ثِذاػت «5613»کبرگبٍ آهْسػی هذرطیي تٌظین خبًْادٍ  51 رّس ُوبى   

53/5/5636 هزکش ثِذاػت «5636»کبرگبٍ آهْسػی هذرطیي تٌظین خبًْادٍ  51  57/9/5637  

رّس ُوبى  هذیزیت دّلتی پْدهبى آهْسػی اطتفبدٍ اس کبهپیْتز هذیزیت فبیل ُب 53  

56/8/5637 هذیزیت دّلتی پْدهبى آهْسػی ّاژٍ پزداسُب 51  3/5/5637  

3/5/5637   هِبرتِبی سًذگی 53  

8/5/5637 خِبد داًؼگبُی هفبُین پبیَ في آّری اعالػبت 51 رّس ُوبى   

8/5/5637 خِبد داًؼگبُی فزٌُگ ّ توذى اطالم ّ ایزاىتبریخ  51 رّس ُوبى   

53/1/5638 هزکش تْطؼَ ارائَ همبالت ثَ سثبى اًگلیظی ثَ صْرت پْطتز 55 رّس ُوبى   

رّس ُوبى   ارائَ همبالت ثغْر ػفبُی ثَ سثبى اًگلیظی 55  

61/1/5638 هزکش تْطؼَ تزخوَ هتْى اًگلیظی 56 رّس ُوبى   

8/6/5637 هؼبًّت آهْسػی هٌغمَ ای هذیزاى کلْ کبرػٌبطبى آهْسػی داًؼگبُِبًؼظت  51 رّس ُوبى   

51/1/5638 هزکش تْطؼَ ػزذ حبل ًْیظی ـ ًبهَ ّ تزخوَ ثَ سثبى اًگلیظی 51 رّس ُوبى   

 5639 5639 هزکش تْطؼَ رّع تذریض ثَ ػیٍْ طخٌزاًی 53

53/55/5638 هزکش تْطؼَ کبرگبٍ اخالق در پژُّغ 51  51/55/5638  

55/8/5639 هزکش تْطؼَ آػٌبیی ثب ثبًکِبی اعالػبتی 53 رّس ُوبى   

59/1/5631 هزکش تْطؼَ کبرگبٍ رّع ُبی ًْیي تذریض 51  51/1/5631  

61/3/5631 هؼبًّت آهْسػی کبرگبٍ یک رّسٍ آػٌبیی ثب ًزم افشارُب 61 رّس ُوبى   

رّسدّ  هِزهبٍ هزکش ثِذاػت کبرگبٍ تٌظین خبًْادٍ 65  

 51/1/5631 53/1/5613 هزکش تْطؼَ کبرگبٍ همذهبتی آهْسع پشػکی 65

 رّس ُوبى 3/55/5631 هؼبًّت داًؼدْیی فزٌُگی تأهل هؤثز ّ هثجت ثب داًؼدْ 66

 6/5/5633 5/5/5633 هؼبّى تحمیمبت فٌبّری خاللیت ّ ًْآّری 61

51/6/5633 هؼبّى تحمیمبت فٌبّری رّع تحمیك کیفی 61  55/6/5633  

5/7/5633 هزکش تْطؼَ داًغ پژُّی 63 رّس ُوبى   

65/5/5633 هزکش تْطؼَ تکٌْلْژی آهْسػی 61 رّس ُوبى   

55/6/5633 هزکش تْطؼَ عزاحی طؤال ّ ارسػیبثی آسهًِْب 63  56/6/5633  

5/1/5633 هزکش تْطؼَ عزذ درص 61 رّس ُوبى   

51/1/5633 هؼبّى تحمیمبت فٌبّری داّری ّ ًمذ همذهبتی 11 رّس ُوبى   

6/7/5633 هزکش تْطؼَ پشػکی هجتٌی ثز ػْاُذ 15  7/7/5633  

56/7/5633 هزکش تْطؼَ ًمذ گزافیکی همبالت ّ رّػِبی خظتدْ در ایٌتزًت 15  57/7/5633  

56/1/5633 هؼبّى تحمیمبت فٌبّری ًبهَ ثَ طزدثیز ّ گشارع کْتبٍ 16 رّس ُوبى   

تْطؼَهزکش  رػِبی ًْیي ارسیبثی 11  59/3/5633  51/3/5633  

53/1/5633 هزکش تْطؼَ ارسػیبثی ثزًبهَ آهْسػی 11 رّس ُوبى   

11خزداد هبٍ داًؼگبٍ ػلْم پشػکی پذافٌذ غیزػبهل 13  ػغ طبػت 

51/55/31 هزکش هؼبّرٍ هؼبّرٍ ثب داًؼدْ 11 رّس ُوبى   

53/1/31 هؼبًّت آهْسػی تؼبهل اطتبد ثب داًؼدْ 13 رّس ُوبى   

58/3/31 هٌبثغ اًظبًی داًؼگبٍ هذیزیت سهبى 11 رّس ُوبى   

58/5/31 هؼبًّت داًؼدْیی ػْاهل هْفمیت تحصیلی 11 رّس ُوبى   

 ػغ رّس خزداد ـ هزدادـ دی هؼبًّت داًؼدْیی هذیزیت آهْسع طوب 15

51/1/11 هؼبًّت تحمیمبت چکیذٍ ًْیظی  ثشثبى اًگلیظی 15 رّس ُوبى   



7 
 

 

 

 عضْیت درکویتَ ُبی ّ اًجوي ُب ّ هجبهع علوی -12 

 اس تبریخ     تب تبریخ ػِز/ کؼْر طبسهبى هتجْع ًبم اًجوي یب کویتَ

 5631 کزهبًؼبٍ/ ایزاى هزکش تْطؼَ داًؼگبٍ کویتَ پژُّغ در آهْسع

 5631 کزهبًؼبٍ/ ایزاى داًؼگبٍ هزکش تْطؼَ کویتَ ارسػیبثی اطبتیذ

 5631 کزهبًؼبٍ/ ایزاى داًؼکذٍ پزطتبری ، هبهبیی ّ پیزاپشػکی کویتَ ارسػیبثی داًؼکذٍ

 تبکٌْى 5631 کزهبًؼبٍ/ ایزاى داًؼکذٍ پزطتبری ، هبهبیی ّ پیزاپشػکی کویتَ اهتحبًبت

ًِبد رُجزیدفتزُن اًذیؼی اطتبداى ّ ًخجگبى  ػضْ کبر گزٍّ فزٌُگی ـ اختوبػی  5633 کزهبًؼبٍ/ ایزاى 

 5631 کزهبًؼبٍ/ ایزاى داًؼکذٍ پزطتبری ، هبهبیی ّ پیزاپشػکی EDOػضْ 

 تب کٌْى 5636 کزهبًؼبٍ/ ایزاى داًؼکذٍ پزطتبری ، هبهبیی ّ پیزاپشػکی کویتَ تؼییي ضْاثظ پذیزع داًؼدْی خبرخی

هبهبیی ّ پیزاپشػکیداًؼکذٍ پزطتبری ،  HIVکویتَ آهْسػی ّ اعالع رطبًی  تب کٌْى 5636 کزهبًؼبٍ/ ایزاى   
تب کٌْى 5636 کزهبًؼبٍ/ ایزاى داًؼکذٍ پزطتبری ، هبهبیی ّ پیزاپشػکی کویتَ ثزًبهَ ریشی درطی  

تب کٌْى 5631 کزهبًؼبٍ/ ایزاى داًؼکذٍ پزطتبری ، هبهبیی ّ پیزاپشػکی کویتَ داًؼدْیبى آطیت پذیز  
 

 (داخلی ، خبرجی ، ُیئت تحزیزیَ ّ..داّری هجالت علوی )  -13

 ُیئت تحزیزیَ ثزرطی همبلَ ًبم هجلَ

 - * هدلَ ػلوی ـ پژُّؼی ثِجْد

فصلٌبهَ ػلوی ـ پژُّؼی داًؼکذٍ پزطتبری، 
 هبهبیی ّ پیزاپشػکی

* * 

 * * فصلٌبهَ ػلوی ـ پژُّؼی داًؼکذٍ پیزاپشػکی

 تمذیزًبهَ ّ................. -16

 هظئْل تبریخ طبسهبى هتجْع

 رئیض داًؼکذٍ   داًؼکذٍ پزطتبری  ّ هبهبیی

 هؼبّى داًؼدْیی ّ فزٌُگی  5633 هؼبًّت داًؼدْیی ، فزٌُگی
 رئیض کویتَ اهذاد اطتبى کزهبًؼبٍ 5631ّ  5633 «رٍ»کویتَ اهذاد اهبم خویٌی 

 هذیزیت آهْسع ّ تحمیمبت  5635 طبسهبى هزکشی اّلیبء ّ هزثیبى کؼْر
 ًوبیٌذٍ ًِبد همبم هؼظن رُجزی در داًؼگبٍ 5631 همبم هؼظن رُجزیًِبد 

 فزهبًذاری کزهبًؼبٍ  5636 فزهبًذاری
 رئیض ُوبیغ 5631 داًؼکذٍ پزطتبری  ّ هبهبیی

 رئیض کویتَ اهذاد اطتبى کزهبًؼبٍ 5633 «رٍ»کویتَ اهذاد اهبم خویٌی 
 لبئن همبم ّسیز آهْسع ّ پزّرع 5631 آهْسع ّ پزّرع
 هذیزکل کویتَ اهذاد اطتبى کزهبًؼبٍ 5633 «رٍ»کویتَ اهذاد اهبم خویٌی 

5رئیض ادارٍ آهْسع ّ پزّرع ًبحیَ  5633 5ادارٍ آهْسع ّ پزّرع ًبحیَ   
 رئیض داًؼکذٍ پیزاپشػکی  5633 داًؼکذٍ پیزاپشػکی 

 هؼبّى داًؼدْیی، فزٌُگی 5611 هؼبًّت داًؼدْیی ، فزٌُگی
 هذیز داًؼدْیبى ػبُذ 5616 داًؼگبٍ ػلْم پشػکی

 رئیض داًؼکذٍ پیزاپشػکی 5616 داًؼگبٍ ػلْم پشػکی

 رئیض داًؼگبٍ 5616 داًؼگبٍ ػلْم پشػکی

 

 هْارد دیگز

51/1/11 هؼبًّت تحمیمبت گشارع ًْیظی کْتبٍ 16 رّس ُوبى   

51/51/11 هؼبًّت آهْسػی اخالق حزفَ ای 11  55/51/11  

5/51/11 هؼبًّت داًؼدْیی کبرگبٍ اطبتیذ هؼبّر 11 رّس ُوبى   

51/51/11 هؼبًّت تحمیمبت کبرگبٍ خاللیت 13 ًزّس ُوب   

1/51/16 هؼبًّت داًؼدْیی آهْسع هٌبثغ اًظبًی 11 رّس ُوبى   

5616هِز  هؼبًّت داًؼدْیی اطبتیذ هؼبّرآهْسص  13 رّس ُوبى   


