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 ٔٛلؼیت ٞبی ؽغّی ٚ حزفٝ ای :

 ػضٛیت در وٕیتٝ ٞب ٚ ؽٛرا ٞب – عبثمٝ ٔٛلؼیت ٞب ٚ پغت ٞبی اخزائی اِف :
 ؽٕبرٜ اثالؽ تبریخ ؽزٚع ػٙٛاٖ ؽٕبرٜ

 /ح3590/3/3 22/6/96 دا٘ؾىذٜ پیزاپشؽىی ٍِٙزٚد -تزْ اَٚ 96 – 97اعتبد ٔؾبٚر دا٘ؾدٛیبٖ ٞٛؽجزی ٚ اتبق ػُٕ عبَ تحقیّی  1

 /د1236/29 25/12/95 تزْ دْٚ 95 – 96اعتبد ٔؾبٚر دا٘ؾدٛیبٖ رؽتٝ ٞٛؽجزی عبَ تحقیّی  2

 /د751/29 17/8/95 َاٚ تزْ 95 – 96 یّیعبَ تحقاعتبد ٔؾبٚر دا٘ؾدٛیبٖ رؽتٝ ٞٛؽجزی  3

 /ح10943/34 7/7/95 عزپزعت دا٘ؾدٛیبٖ غیز ایزا٘ی دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ پشؽىی لٓ 4

 /ح4228/34 24/3/95 عبَ 2دا٘ؾٍبٜ ثٝ ٔذت ٔٛارد خبؿ  ٖٛیغیػضٛ وٕ 5

 /د317/29 8/3/95 تزْ دْٚ 94 – 95ؽجزی عبَ تحقیّی اعتبد ٔؾبٚر دا٘ؾدٛیبٖ رؽتٝ ٞٛ 6

 /د747/29 2/9/94 َاٚ تزْ 94 – 95 یّیعبَ تحقاعتبد ٔؾبٚر دا٘ؾدٛیبٖ رؽتٝ ٞٛؽجزی  7

 /د703/29 25/8/94 94ػضٛ تیٓ ٔقبحجٝ وٙٙذٜ داٚعّجبٖ رؽتٝ فٛریت ٞبی پشؽىی عبَ  8

 /ح10508/34 17/6/94 ػضٛ ؽٛرای ا٘تؾبرات دا٘ؾٍبٜ 9

 /د5999 9/4/94 ػضٛ وٕیتٝ  تخققی تٛإ٘ٙذ عبسی اػضبی ٞیئت ػّٕی دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ پشؽىی لٓ 10

 /د31/29 17/1/94 تزْ دْٚ 93 – 94اعتبد ٔؾبٚر دا٘ؾدٛیبٖ رؽتٝ ٞٛؽجزی عبَ تحقیّی  11

  10/12/93 ػضٛ ؽٛراری راٞجزدی ٟ٘بد ٕ٘بیٙذٌی ٔمبْ ٔؼظٓ رٞجزی در دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ پشؽىی لٓ 12

 /د10391 30/7/93 ػضٛ وٕیتٝ ٔٙتخت تزفیغ پبیٝ ٚ ارتمبء دا٘ؾىذٜ پیزاپشؽىی 13

 /د297/29 16/6/93 اَٚ ْتز 93 – 94 یّیعبَ تحقاعتبد ٔؾبٚر دا٘ؾدٛیبٖ رؽتٝ ٞٛؽجزی  14

 /د7106 25/5/93 عبَ 2ػضٛ وٕیغیٖٛ ٔٛارد خبؿ دا٘ؾٍبٜ ثٝ ٔذت  15

 /ح18805/34 20/12/92 (92) فزاخٛاٖ  یػّٕ ئتیٚعّجبٖ ٞدا یوٙٙذٜ ٔذارن ػّٕ  یثزرع تٝیػضٛ وٕ 16

 /د1336 16/2/92 ػضٛ ٞغتٝ ٔؼتٕذیٗ  أز ثٝ ٔؼزٚف دا٘ؾىذٜ پیزاپشؽىی 17

 /د839 3/2/92 (91) فزاخٛاٖ  یػّٕ ئتیداٚعّجبٖ ٞ یوٙٙذٜ ٔذارن ػّٕ  یثزرع تٝیػضٛ وٕ 18

 /د10457 26/10/91 ٔؼبٖٚ ٔزوش ٔغبِؼبت ٚ تٛعؼٝ آٔٛسػ ػّْٛ پشؽىی  19

 /د2722 20/3/91 دثیز ٚ ػضٛ وٕیتٝ اسیبثی فٙی ٔٙبلقٝ عیغتٓ ٞبی ایٙتٍزیؾٗ اتبق ػُٕ ٚ آ٘ضیٌٛزافی ٔزوش .. 20

 /د13154 9/12/90 ػضٛ وٕیتٝ ػّٕی چٟبرٔیٗ إِپیبد ػّٕی دا٘ؾدٛیبٖ ػّْٛ پشؽىی در حیغٝ ػّْٛ ثبِیٙی  21

 /ح15611/34 12/9/90 ریبعت دا٘ؾىذٜ پیزاپشؽىی  22

 /د9398 28/8/90 (90ػضٛ وٕیتٝ ثزرعی  وٙٙذٜ ٔذارن ػّٕی داٚعّجبٖ ٞیئت ػّٕی ) فزاخٛاٖ  23

 /د8962 11/8/90 ػضٛ ؽٛرای پضٚٞؾی دا٘ؾىذٜ پیزاپشؽىی 24

 /د8536 1/8/90 (90ػضٛ وٕیتٝ ثزرعی  وٙٙذٜ ٔذارن ػّٕی داٚعّجبٖ ٞیئت ػّٕی ) فزاخٛاٖ  25

 /ح6882/34 25/4/90 ٍٛػضٛ ؽٛرای آٔٛسػ پبعخ 26

 /ح3905/34 8/3/90 ٞٛؽجزی، ػّْٛ آسٔبیؾٍبٞی ٚ فٛریت پشؽىی –ٔذیز ٌزٜٚ، ٌزٜٚ ٞبی آٔٛسؽی اتبق ػُٕ  27

 /د1283 5/2/90 ٞٛؽجزی، ػّْٛ آسٔبیؾٍبٞی ٚ فٛریت پشؽىی –اعتبد رإٞٙبی دا٘ؾدٛیبٖ اتبق ػُٕ  28

 /ح26845/34  19/12/89 ٘ؾٍبٜػضٛ وٕیتٝ تزفیغ ٚ ارتمبی اػضبی ٞیئت ػّٕی دا 29

 /د11444 5/12/89 ػضٛ ؽٛرای تحمیمبت ٚ فٙبٚری ٚ ٘ٛآٚری وٕیتٝ تحمیمبت دا٘ؾدٛئی  30

 /ح23336/34 2/11/89 عزپزعت دا٘ؾىذٜ پیزاپشؽىی 31

 /د  9506 20/10/89 31/3/89ِغبیت  26/1/88در فبفّٝ ٚ دا٘ؾدٛیبٖ وبرٌبٜ آٔٛسؽی ٚیضٜ اػضب ٞیئت ػّٕی  23ٔغئَٛ  32

 /ح10529/34 7/7/89 اعتبد ٔؾبٚر دا٘ؾدٛیبٖ ؽبٞذ ٚ ایثبر ٌز دا٘ؾىذٜ پیزاپشؽىی  33

 /ح9239/34 15/6/89 ػضٛ ؽٛرای آٔٛسؽی دا٘ؾٍبٜ 34

 /ح5669/34 10/4/89 اخزائی ( –پضٚٞؾی  –آٔٛسؽی  ٔؼبٖٚ دا٘ؾىذٜ پیزاپشؽىی) 35

 /ح4551/34 24/3/89 ػضٛ وٕیتٝ تٛعؼٝ آٔٛسػ دا٘ؾٍبٜ 36

 /د403  7/2/89 ٔغش ٚ اػقبة  –س٘بٖ  -  ENTٞبی  ػضٛ وٕیتٝ ثزرعی وٙٙذٜ ٔذارن داٚعّجیٗ ػضٛیت ٞیئت ػّٕی رؽتٝ 37

 /ح412/34 16/1/89 ثٟذاؽت ٔحیظ ٚ آٔٛسػ ثٟذاؽت ػضٛ وٕیتٝ ثزرعی وٙٙذٜ ٔذارن داٚعّجیٗ ػضٛیت ٞیئت ػّٕی رؽتٝ 38



 /ح20740/34 24/12/88 ی ؽٟیذ ٔغٟزی ػضٛ وٕیتٝ اخزائی عٛٔیٗ خؾٙٛارٜ آٔٛسؽ 39

 /ح20708/34 23/12/88 دثیزوٕیتٝ ػّٕی عٛٔیٗ خؾٙٛارٜ آٔٛسؽی ؽٟیذ ٔغٟزی 40

 /د9986 30/10/88 ػضٛ وٕیتٝ راٜ ا٘ذاسی دا٘ؾىذٜ پیزاپشؽىی  41

 /ح14120/34 4/9/88 ػضٛ وٕیتٝ اخزائی ثشرٌذاؽت ٞفتٝ پضٚٞؼ 42

 /د7464 19/8/88 ٙبعی ٞٛؽجزی ٚ اتبق ػُٕاعتبد رإٞٙبی دا٘ؾدٛیبٖ وبرؽ 43

 /د7450 18/8/88 وبردا٘ی فٛریت پشؽىی ( –ػّْٛ آسٔبیؾٍبٞی  –اتبق ػُٕ  –ٔذیزٌزٜٚ آٔٛسؽی رؽتٝ ٞبی وبرؽٙبعی ٞٛؽجزی  44

 / ح4937/34 31/3/88 ػضٛ وٕیتٝ راٞجزدی ٚ عیبعت ٌذاری ٌزٜٚ ٔغبِؼبت ٚ تٛعؼٝ آٔٛسػ ػّْٛ پشؽىی  45

46 
دیف عبسٔب٘ی اس ػضٛ ٞیئت ػّٕی پزعتبری ثٝ ػضٛ ٞیئت ػّٕی ٌزٜٚ تٛعؼٝ آٔٛسػ ػّْٛ پشؽىی ٚ  تغییز ر

 اس ٔدٕٛػٝ تؾىیالت ٌزٜٚ ٔغبِؼبت ٚتٛعؼٝ آٔٛسػ ػّْٛ پشؽىی 122اختقبؿ ردیف عبسٔب٘ی 
 /ح3077/5/34 17/3/88

 /د271 17/1/88 ػضٛ وٕیتٝ اخزائی دٚٔیٗ خؾٙٛارٜ آٔٛسؽی دا٘ؾٍبٞی ؽٟیذ ٔغٟزی 47

 /د271 17/1/88 دثیز دٚٔیٗ خؾٙٛارٜ آٔٛسؽی دا٘ؾٍبٞی ؽٟیذ ٔغٟزی 48

 /د340 19/1/88 ػضٛ وٕیتٝ ػّٕی دٚٔیٗ خؾٙٛارٜ آٔٛسؽی دا٘ؾٍبٞی ؽٟیذ ٔغٟزی 49

 / ح34/ 32668 27/12/87 29/12/87ِغبیت  14/6/86وبرٌبٜ آٔٛسؽی ٚیضٜ اػضب ٞیئت ػّٕی در فبفّٝ  21ٔذیز  50

 / ح32536/34 26/12/87 ثزرعی وٙٙذٜ ٔذارن داٚعّجیٗ ػضٛیت ٞیئت ػّٕی رؽتٝ آٔبرػضٛ وٕیتٝ  51

 / ح31656/34 14/12/87 ػضٛ وٕیتٝ ثزرعی وٙٙذٜ ٔذارن داٚعّجیٗ ػضٛیت ٞیئت ػّٕی رؽتٝ پزعتبری 52

 / ح30441/34 20/11/87 ػضٛ وٕیتٝ ثزرعی وٙٙذٜ ٔذارن داٚعّجیٗ ػضٛیت ٞیئت ػّٕی رؽتٝ آٔٛسػ ثٟذاؽت 53

 / ح30433/34 20/11/87 ػضٛ وٕیتٝ ثزرعی وٙٙذٜ ٔذارن داٚعّجیٗ ػضٛیت ٞیئت ػّٕی رؽتٝ ثٟذاؽت ٔحیظ 54

 / ح30438/34 20/11/87 ػضٛ وٕیتٝ ثزرعی وٙٙذٜ ٔذارن داٚعّجیٗ ػضٛیت ٞیئت ػّٕی رؽتٝ ثٟذاؽت حزفٝ ای 55

 /د2758 10/9/87 ریبعت آٖ ٔزوش ارتمبء عزپزعتی ٔزوش ٔغبِؼبت ٚ تٛعؼٝ آٔٛسػ ػْٛ پشؽىی ثٝ 56

 / ح22880/34 14/7/87 لٓ ػضٛ وٕیتٝ وبرؽٙبعی تزفیغ ٚ ارتمبء اػضبی ٞیئت ػّٕی دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ پشؽىی 57

 / ح 34/ 14432 87/ 4/  16 لٓ ػّْٛ پشؽىی ػضٛیت در ؽٛرای آٔٛسؽی دا٘ؾٍبٜ 58

 / ح 34/ 10449 87/ 3/  23 لٓ ػّْٛ پشؽىی ػضٛیت در ؽٛرای پضٚٞؾی دا٘ؾٍبٜ 59

 / ح8540/34 5/3/87 ٔغئَٛ راٜ ا٘ذاسی ٚ ادارٜ )) ٚاحذأٛر اػضبی ٞیئت ػّٕی (( دا٘ؾٍبٜ 60

 / ح8537/34 5/3/87 لٓ ادارٜ )) ٔزوش ٟٔبرتٟبی ثبِیٙی  (( دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ پشؽىی َٔغئٛ 61

 / ح3320/34 1/2/87 ذ ٔغٟزیٔغئَٛ غزفٝ دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ پشؽىی لٓ در اِٚیٗ خؾٙٛارٜ وؾٛری آٔٛسؽی ؽٟی 62

 / ح1933/34 24/1/87 ػضٛ وٕیتٝ ػّٕی اِٚیٗ خؾٙٛارٜ آٔٛسؽی دا٘ؾٍبٞی ؽٟیذ ٔغٟزی 63

 / ح1933/34 24/1/87 اخزائی اِٚیٗ خؾٙٛارٜ آٔٛسؽی دا٘ؾٍبٞی ؽٟیذ ٔغٟزیوٕیتٝ ػضٛ  64

 / ح34/ 38352 86/  9/  27 ػضٛ وٕیتٝ پضٚٞؼ در آٔٛسػ ٔزوش ٔغبِؼبت ٚ تٛعؼٝ آٔٛسػ ػّْٛ پشؽىی 65

 / ح34/ 38346 86/  9/  27 ػضٛ وٕیتٝ ثز٘بٔٝ ریشی درعی ٚ رفز٘ظ خٛا٘ی ٔزوش ٔغبِؼبت ٚ تٛعؼٝ آٔٛسػ ػّْٛ پشؽىی 66

 / ح34/ 38355 86/  9/  27 ػضٛ وٕیتٝ ارسیبثی درٚ٘ی ٔزوش ٔغبِؼبت ٚ تٛعؼٝ آٔٛسػ ػّْٛ پشؽىی 67

 / ح34/ 38349 86/  9/  27 وش ٔغبِؼبت ٚ تٛعؼٝ آٔٛسػ ػّْٛ پشؽىیػضٛ وٕیتٝ اعتؼذاد ٞبی درخؾبٖ ٔز 68

 / ح34/ 38353 86/  9/  27 ػضٛ وٕیتٝ آٔٛسػ اعبتیذ ٔزوش ٔغبِؼبت ٚ تٛعؼٝ آٔٛسػ ػّْٛ پشؽىی 69

 / ح34 38348 86/  9/  27 ػضٛ ؽٛرای ا٘تخبة اعبتیذ دا٘ؾٍبٜ 70

 / ح34/  38351 86/  9/  27 ٔٛسػ ػّْٛ پشؽىیٔزوش ٔغبِؼبت ٚ تٛعؼٝ آ ؽٛرای ارسؽیبثیػضٛ  71

 /ح30021/34 24/7/86 ػضٛ ؽٛرای پضٚٞؾی دا٘ؾٍبٜ 72



 / ح 34/ 492/11 86/  6/  18 اعتبد رإٞٙبی دا٘ؾدٛیبٖ پزعتبری  73

 / ح 34/ 24812 86/  6/  14 لٓ عزپزعت ٔزوش ٔغبِؼبت ٚ تٛعؼٝ آٔٛسػ ػّْٛ پشؽىی 74

 / ح 34/  18113 86/  4/  27  115ٔٛسؽی پزعُٙ ٔغئَٛ ثزٌشاری دٚرٜ آ 75

 / ح 34/ 11647 86/ 3/ 13 لٓ دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ پشؽىیٚ دیٗ ػضٛ ؽٛرای پضٚٞؾی ٔزوش تحمیمبت عت  76

 / ح34/ 38749 86/ 2/  10 لٓ ػضٛی ؽٛرای پضٚٞؾی وٕیتٝ تحمیمبت دا٘ؾدٛئی دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ پشؽىی 77

 / ح34/ 11/ 952 85/ 11/  18 لٓ دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ پشؽىی تبریػضٛ ؽٛرای آٔٛسؽی دا٘ؾىذٜ پزع 78

 / ح34/  11/ 951 85/ 11/  18 لٓ دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ پشؽىی ػضٛ ؽٛرای پضٚٞؾی دا٘ؾىذٜ پزعتبری 79

 / ح 34/ 44685 85/ 6/10 لٓ دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ پشؽىی ػضٛ وٕیتٝ ػّٕی ثزٌشای ٔقبحجٝ ٌشیٙؼ ػضٛ ٞیئت ػّٕی 80

 / ح34/ 38749 85/  8/  29 لٓ دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ پشؽىی تبری دا٘ؾىذٜ پزعتبریٔذیز ٌزٜٚ پزع 81

 / ح34/ 11/ 708 85/ 8/  27 ٔغئَٛ ثز٘بٔٝ ریشی درٚط ٔبٔبئی ثب ٕٞىبری ٔذیزٌزٜٚ ٔبٔبئی  82

 / ح11/34/ 388 85/  6/  1 ٔغئَٛ ثز٘بٔٝ ریشی درٚط پزعتبری  83
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 ٔمبالت ٔٙتؾز ؽذٜ 

یبٖ پزعتبری ٚ پیزاپشؽىی دا٘ؾٍّٝ ػّْٛ پشؽىی لٓ. ٔدّٝ ٕٞجغتٍی ، تٙیذٌی ، فزعٛدٌی ٚ ػّٕىزد تحقیّی دا٘ؾدٛ 1

 83اِی  74ؿ  95دٚرٜ دٞٓ ، ؽٕبرٜ ٞفتٓ،ٟٔز  –دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ پشؽىی لٓ 

2 evaluation of bacterial contamination on pre hospital ambulances in Qom university of medical 

sciences of iran in 2015: Aechivesof hygiene sciences -5 vol  5,num 3,summer2016 

3 Factors Associated with Adherence to Colorectal Cancer Screening among Moderate Risk Individuals 

in Iran .Asian  Pacific Journal Of cancer Prevention, Vol 16.2015 

ٔغبِؼبت ٚ تٛعؼٝ آٔٛسػ  وشٔز -یپشؽى یٞب تیفٛر بٖیدا٘ؾدٛ یٙیثبِ یزیٌ ٓیثز تقٕ تٓیثز اٍِٛر یٔجتٙ یزیبدٌی زیتبث 4

 1394-شدی یػّْٛ پشؽى

عبَ ٘غجت ثٝ غزثبٍِزی عزعبٖ وِٛٛروتبَ ثز اعب ٔذَ ثبٚرٞبی  50ثزرعی آٌبٞی ٚ ٍ٘زػ ٚ ػّٕىزد افزاد ثبالتز اس  5

 59 - 65ؿ  – 94یجیٟؾت ارد –ؽٕبرٜ اَٚ فزٚٚردیٗ  –دٚرٜ ٟ٘ٓ  –ٔدّٝ دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ پشؽىی لٓ  -ثٟذاؽتی

دا٘ؾىذٜ پزعتبری ٚ ٔدّٝ  -ٔمبِٝ ػّٕی ثب ػٙٛاٖ))تبثیز اوغیضٖ درٔب٘ی ثز رٚی تٟٛع ٚ اعتفزاؽ پظ اس ػُٕ خزاحی(( 6

 258-252ؿ  – 92تیز  – 45پی درپی  –ؽٕبرٜ چٟبرْ  -دٚرٜ یبسدٞٓ –ٔبٔبئی ارٚٔیٝ 

دٚٔبٞٙبٔٝ ٔدّٝ  رت ٞبی ٔمبثّٝ ای ٔزالجیٗ تحت درٔبٖ ثب ٕٞٛدیبِیش(()) ارتجبط فؾبر ٔزالجتی ثب ٟٔبٔمبِٝ ػّٕی ثب ػٙٛاٖ 7

 533 -539ؿ  – 91ٟٔز ٚ آثبٖ  – 39پی درپی  –ؽٕبرٜ چٟبرْ  -دٚرٜ دٞٓ –دا٘ؾىذٜ پزعتبری ٚ ٔبٔبئی ارٚٔیٝ 

فقّٙبٔٝ ٔذیزیت  -)) ثزرعی ارتجبط ویفیت س٘ذٌی وبری پزعتبراٖ ٚ تٕبیُ ثٝ تزن حزفٝ پزعتبری((ٔمبِٝ ػّٕی ثب ػٙٛاٖ 8

 91پبئیش  -ؽٕبرٜ عْٛ -دٚرٜ اَٚ –عبَ اَٚ  –پزعتبری 

ٔدّٝ ٔزوش  -((ارتجبط خٛدوبر آٔذی ٚ اٍ٘یشٜ تحقیّی در ثیٗ ٌزٚٞی اس دا٘ؾدٛیبٖ ػّْٛ پشؽىی ٔمبِٝ ػّٕی ثب ػٙٛاٖ )) 9

 45 - 51ؿ  – 91ثٟبر  -9ؽٕبرٜ پیبپی  -1ؽٕبرٜ  –دٚرٜ ٞؾتٓ  -ٔغبِؼبت ٚ تٛعؼٝ ػّْٛ پشؽىی یشد

 –عبَ پب٘شدٞٓ  –پضٚٞٙذٜ  -ؽیٛع افغزدٌی پظ اسسایٕبٖ  ٚ ػٛأُ ٕٞزاٜ ثب آٖ در ؽٟزعتبٖ لٓ (())ٔمبِٝ ػّٕی ثب ػٙٛاٖ  10

 89خزدادٚ تیز  ، 66 -62ؿ  – 74پی در پی  – 2ؽٕبرٜ 

در فقّٙبٔٝ پضٚٞؾی دا٘ؾٍبٜ  خٛد ((عٙدؼ آٌبٞی ٚ ػّٕىزد ثیٕبراٖ دیبثتی لٓ ٘غجت ثٝ ٔزالجت اس  ٔمبِٝ ػّٕی ثب ػٙٛاٖ )) 11

 87تبثغتبٖ  – 2ؽٕبرٜ  –دٚرٜ دْٚ  –ػّْٛ پشؽىی لٓ 

 ٔمبِٝ ػّٕی ثب ػٙٛاٖ ))   تبثیز آٔٛسػ ثٝ ؽیٜٛ عخٙزا٘ی ٚ خشٜٚ ثز تغییزات ٚسٖ ثذٖ ٚ ثزخی اس ؽبخـ ٞبی عزٔی در 12

(  82 86پبئیش )  اَٚاس عبَ  3((در ؽٕبرٜ   68عبَ  ثیٕبراٖ تحت درٔبٖ ثب ٕٞٛدیبِیش ٔزاخؼٝ وٙٙذٜ ثٝ ثیٕبرعتبٖ وبٔبر لٓ

 لٓدا٘ؾٍبٜ ػّْٛ پشؽىی فقّٙبٔٝ پضٚٞؾی در 

ٔمبِٝ ػّٕی ثب ػٙٛاٖ )) تبثیز دٞب٘ؾٛیٝ ثزي ٌیبٜ ثبرًٞٙ در پیؾٍیزی اس اِتٟبة دٞبٖ ٘بؽی اس ؽیٕی درٔب٘ی در ...((در  13

 ضٚٞٙذٜ دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ پشؽىی ؽٟیذ ثٟؾتی تٟزاٖ( در ٔبٞٙبٔٝ پ 82) ٔزداد ٚ ؽٟزیٛر  8اس عبَ  3ؽٕبرٜ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :ٔمبالت ارائٝ ؽذٜ در ٕٞبیؼ،وٙفزا٘ظ ٚ غیزٜ

 ٘ٛع حضٛر تبریخ  ػٙٛاٖ ٔمبالت ؽٕبرٜ

 ارائٝ پٛعتز 5/3/92 اِٚیٗ وٍٙزٜ اخالق پزعتبری ))ثزرعی راثغٝ ٔؼٙٛیت ٚ ٔزالجت ٔؼٙٛی ثب عالٔت رٚاٖ پزعتبرٖ ٔزالجت پزعتبری (( 1

2 
چٟبردٕٞیٗ ٕٞبیؼ وؾٛری آٔٛسػ ػّْٛ پشؽىی))تبثیز وبرٌبٜ آٔٛسؽی ٟٔبرت ٞبی ارتجبعی پشؽه ثب ثیٕبرثزٍ٘زػ 

 دا٘ؾدٛیبٖ پشؽىی دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ پشؽىی لٓ((

 ارائٝ پٛعتز 10/2/92

3 
ز چٟبردٕٞیٗ ٕٞبیؼ وؾٛری آٔٛسػ ػّْٛ پشؽىی))تبثیز آٔٛسػ ؽجیٝ عبسی ؽذٜ ٚ راٞجز دٞبی تفىز ا٘تمبدیج

 اػتٕبد ثٝ ٘فظ دا٘ؾدٛیبٖ اتبق ػُٕ((

 ارائٝ پٛعتز 10/2/92

4 
چٟبردٕٞیٗ ٕٞبیؼ وؾٛری آٔٛسػ ػّْٛ پشؽىی))ارائٝ درط خٕؼیت ؽٙبعی ٚ تٙظیٓ خب٘ٛادٜ ثٝ رٚػ آٔٛسػ 

 اِىتزٚ٘یه((

 ارائٝ پٛعتز 10/2/92

 ارائٝ پٛعتز 1/12/91 جی ٚ ػزٚلی ((وٍٙزٜ پزعتبری خبٔغ ٍ٘ز ))ثزرعی تبثیز ثز٘بٔٝ ثبستٛا٘ی لجُ در ثیٕبراٖ لّ 5

6 
پٙدٕیٗ عٕیٙبر عزاعزی پزعتبر ،ٔبٔب ٚ پضٚٞؼ)) ثزرعی تبثیز ٔٛعیمی ثز اضغزاة پشؽىبٖ ٚ پزعتبرٖ ٚ دعتیبراٖ 

 حیٗ ػُٕ خزاحی در اتبق ٞبی خٙزاَ ٚ لّت ؽٟیذ ثٟؾتی ٚ خٙزاَ ٘مٛی ؽٟزعتبٖ وبؽبٖ((

 ارائٝ پٛعتز 23/9/91

7 
عزی پزعتبر ،ٔبٔب ٚ پضٚٞؼ)) ارتجبط خٛدوبرآٔذی ٚ اضغزاة أتحبٖ دا٘ؾدٛیبٖ دا٘ؾىذٜ پٙدٕیٗ عٕیٙبر عزا

 پیزاپشؽىی لٓ((

 ارائٝ پٛعتز 23/9/91

8 
پٙدٕیٗ عٕیٙبر عزاعزی پزعتبر ،ٔبٔب ٚ پضٚٞؼ)) ثزرعی ارتجبط ثیٗ عالٔت ٔؼٙٛی ٚ ویفیت س٘ذٌی در ثیٕبراٖ 

 ٕٞٛدیبِیشی((

 ارائٝ پٛعتز 23/9/91

9 
ٗ عٕیٙبر عزاعزی پزعتبر ،ٔبٔب ٚ پضٚٞؼ)) ثزرعی فزاٚا٘ی ٚ ؽذت ػالئٓ خغٕی ٚ رٚا٘ی در ثیٕبرٖ پٙدٕی

 ٕٞٛدیبِیشی((

 ارائٝ پٛعتز 23/9/91

10 
ٞؾتٕیٗ ٕٞبیؼ دا٘ؾدٛئی دا٘ؾٍبٟٞبی ػّْٛ پشؽىی ؽزق وؾٛر))ثزرعی ٔٛا٘غ ٔذیزیت درد در ثخؼ ٔزالجت ٚیضٜ 

 اس دیذٌبٜ پزعتبراٖ((

 پٛعتزارائٝ  25/8/91

11 
ٍ٘زػ ٚ ٔٛا٘غ ادران ؽذٜ ی  –ٞؾتٕیٗ ٕٞبیؼ دا٘ؾدٛئی دا٘ؾٍبٟٞبی ػّْٛ پشؽىی ؽزق وؾٛر))ثزرعی آٌبٞی 

 پزعتبراٖ ٔزالجت ٚیضٜ درثبرٞی پیؾٍیزی اس سخٓ ثغتز((

 ارائٝ پٛعتز 24/8/91

12 
ٞبی ٔمبثّٝ ٔذٞجی ٚ  عٛٔیٗ وٍٙزٜ وٕیتٝ ٞبی تحمیمبت دا٘ؾدٛئیؾجىٝ ٕٞىبر خٛة))ثزرعی  ارتجبط ثیٗ راٞجزد

 عالٔت ٔؼٙٛی در ثیٕبراٖ ٕٞٛدیبِیشی((

 ارائٝ پٛعتز 10/8/91

13 
ٔبٔبئی ٚ اتبق ػُٕ در ػزفٝ ))عالٔت ٔؼٙٛی ٚ راٞجزد ٔمبثّٝ ٔذٞجی  –عٕیٙبر خبٔغ عزاعزی دا٘ؾدٛیبٖ پزعتبری 

 در ثیٕبراٖ تحت درٔبٖ ثب ٕٞٛدیبِیش((

 ارائٝ پٛعتز 3/3/91

14 
ٞٛؽجزی ثب  5عبری )) تؼییٗ ٟٔبرت یبدٌیزی ٚ ارسؽیبثی دا٘ؾدٛیبٖ تزْ  یٔٛسػ ػّْٛ پشؽىوٍٙزٜ آ ٗیدٕٞعیش

 اعتفبدٜ اس الي ثٛن عزاحی ؽذٜ در آٔٛسػ ثبِیٙی ((

 ارائٝ پٛعتز 11/2/91

15 
ریٛی ثب عزاحی ٚ اخزاحی  –))ارتمبی اثزثخؾی وبرٚرسی احیبء لّجی  یعبر یوٍٙزٜ آٔٛسػ ػّْٛ پشؽى ٗیشدٕٞیع

 سی عیبَ دا٘ؾدٛ ٔحٛر ثز ارسؽیبثی آعىی ((وبرٚر

 ارائٝ پٛعتز 11/2/91

11/2/91 ))تفىیه خٙغیت در درط خٕؼیت ؽٙبعی ٚ تٙظیٓ خب٘ٛادٜ (( یعبر یوٍٙزٜ آٔٛسػ ػّْٛ پشؽى ٗیشدٕٞیع 16  ارائٝ پٛعتز 

17 
ایح تذریظ ایزا٘ی ))ادغبْ ؽیٜٛ تذریظ در ػّْٛ پشؽىی ثب ؽیٜٛ ر یعبر یوٍٙزٜ آٔٛسػ ػّْٛ پشؽى ٗیشدٕٞیع

 اعالٔی ) تمزیز( در حٛسٜ ػّْٛ دیٙی

 عخٙزا٘ی 11/2/91

11/2/91 ))ارتمب ثٟزٜ ٚری آٔٛسؽی ثب عزاحی ٚ ثزٌشاری وبرٌبٜ آٔٛسؽی ٔدبسی( یعبر یوٍٙزٜ آٔٛسػ ػّْٛ پشؽى ٗیشدٕٞیع 18  ارائٝ پٛعتز 

19 
ٚ تٙظیٓ خب٘ٛادٜ ثٝ رٚػ ٔدبسی ٚ ٔمبیغٝ  ))ارائٝ درط خٕؼیت ؽٙبعی یعبر یوٍٙزٜ آٔٛسػ ػّْٛ پشؽى ٗیشدٕٞیع

 آٖ ثب رٚػ حضٛری((

11/2/91  ارائٝ پٛعتز 

 عخٙزا٘ی 2/10/90 خؾٙٛارٜ ّٔی لزاٖ پضٚٞؾی ٚ عت ))ؽیزدٞی ٚ تغذیٝ ثب ؽیز ٔبدر اس ٔٙظز لزآٖ(( 20

21 
ٕبراٖ ثغتزی در ثخؼ چٟبرٔیٗ عٕیٙبر عزاعزی پزعتبر ،ٔبٔب ٚ پضٚٞؼ)) ٘یبسٞبی اعالػبتی ادران ؽذٜ خب٘ٛادٜ ثی

 ٞبی ٔزالجت ٚیضٜ اس دیذٌبٜ اػضبی خب٘ٛادٜ ٚ پزعتبراٖ((

 ارائٝ پٛعتز 23/8/90

 ارائٝ پٛعتز 15/2/88 دٕٞیٗ وٍٙزٜ آٔٛسػ ػّْٛ پشؽىی ؽیزاس)دیذٌبٜ اعبتیذ ٘غجت ثٝ ٔؾبٚرٜ ٚ رإٞٙبئی تحقیّی دا٘ؾدٛیبٖ( 22

 ارائٝ پٛعتز 15/2/88 ثز در ثزلزاری ارتجبط ثیٗ دا٘ؾدٛ ٚ اعتبد....(دٕٞیٗ وٍٙزٜ آٔٛسػ ػّْٛ پشؽىی ؽیزاس)ػٛأُ ٔٛ 23
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 پزٚصٜ ٞبی تحمیمبتی تقٛیت ؽذٜ ٚ ا٘دبْ ؽذٜ ٚ در حبَ اخزا: 

 ػٙٛاٖ عزح
٘ٛع فؼبِیت 

 در عزح

عبػت فؼبِیت 

 در عزح

ٔٛعغٝ ٔحُ 

 پضٚٞؼ

ٚضؼیت فؼّی 

 عزح

عَٛ ٔذت 

 عزح

هَرد اس هؼتاداى هزاجؼِ  022زرسی ػلل ٍ ػَاهل رٍیكزد تِ اػتیاد در ت

 20زك اػتیاد استاى قن سال کٌٌذُ تِ درهاًگاُ ّا ی ت
 یه عبَ پبیبٖ یبفتٝ د.ع پشؽىی لٓ 400 ٔدزی

تزرسی سَاالت چْارگشیٌِ ای پایاى تزم داًطكذُ پزستاری ٍتْذاضت 

 20ٍهقایسِ تااستاًذاردّا
 یه عبَ پبیبٖ یبفتٝ د.ع پشؽىی لٓ 350 ٔدزی

تزرسی ضیَع ٍ ػلل هزتثط تا کن خًَی فقز آّي در کَدکاى دتستاًی ٍ 

 5720تؼییي ضاخع ّای گلثَلی در هذارس اتتذائی استاى قن در سال
 یه ٚ ٘یٓ عبَ پبیبٖ یبفتٝ د.ع پشؽىی لٓ 300 ٕٞىبر افّی

تزرسی ضیَع کن خًَی فقز آّي ٍ ػَاهل هزتثط تا آى در  سًاى تاردار 

 5720هزاجؼِ کٌٌذُ تِ هزاکش تْذاضتی درهاًی استاى قن در سال
 یه ٚ ٘یٓ عبَ بیبٖ یبفتٝپ د.ع پشؽىی لٓ 650 ٔدزی

تزرسی آگاّی ٍػولكزد تیواراى دیاتتی در راتطِ تا ًحَُ هزاقثت اس خَد قن 

 5721سال 
 یه ٚ ٘یٓ عبَ پبیبٖ یبفتٝ د.ع پشؽىی لٓ 300 ٕٞىبر افّی

تزرسی ضیَع افسزدگی پس اس سایواى در هادراى هزاجؼِ کٌٌذُ تِ هزاکش 

 21تْذاضتی درهاًی قن سال 
 یه ٚ ٘یٓ عبَ پبیبٖ یبفتٝ د.ع پشؽىی لٓ 150 ٕٞىبر افّی

تزرسی ٍ هقایسِ ای هیشاى رضایتوٌذی تیواراى هزاجؼِ کٌٌذُ تِ اٍرصاًس 

ّای تستزی ٍ سزپائی هزاکش  درهاًی تاتؼِ داًطكذُ ػلَم پشضكی قن تا 

 اٍرصاًس ّای تخص خػَغی استاى قن
 دٚعبَ پبیبٖ یبفتٝ د.ع پشؽىی لٓ 400 ٕٞىبر افّی

سِ رٍضْای آهَسش رصین غذائی تز ضاخػْای آسهایطگاّی ٍ افشایص هقای

ٍسى در تیواراى تحت درهاى تا ّوَدیالیش هزاجؼِ کٌٌذُ تِ تیوارستاى 

 کاهكار در سال 

 دٚ عبَ پبیبٖ یبفتٝ د.ع پشؽىی لٓ 150 ٕٞىبر افّی

تزرسی ٍضؼیت تغذیِ در هادراى  تاردار  ٍ ضیزدُ استاى قن ٍ ارائِ 

 21در سال ای ػولی هٌاسة ٍ هتٌاسة تا سطح درآهذراّكارّ
 دٚ عبَ پبیبٖ یبفتٝ د.ع پشؽىی لٓ 600 ٕٞىبر افّی

سال در خػَظ دریافت گزٍ ّای غذائی  6 - 0تزرسی ٍضؼیت تغذیِ کَدکاى 

 در استاى قن
 دٚ عبَ پبیبٖ یبفتٝ د.ع پشؽىی لٓ 700 ٔدزی

تیواراى تحت دیالیش  تزرسی راتطِ تیي اػتقادات هذّثی ٍ کیفیت سًذگی 

 هزاجؼِ کٌٌذُ تِ هزاکش تْذاضتی درهاًی  ٍاتستِ تِ داًطگاُ ػلَم پشضكی قن
 عبَ 5/1 پبیبٖ یبفتٝ د.ع پشؽىی لٓ 500 ٕٞىبر افّی

 دٚ عبَ پبیبٖ یبفتٝ د.ع پشؽىی لٓ 700 ٔدزی سال درتارُ غزتالگزی سزطاى کَلَى 12تزرسی ًیاس ّای آهَسضی افزاد تاالتز اس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عبیز فؼبِیتٟبی پضٚٞؾی : 

 تبریخ پبیبٖ تبریخ ؽزٚع ػٙٛاٖ
ٔیشاٖ 

 عبػت/ٚاحذ
 ٘ٛع حضٛر

داٚری عزح پضٚٞؾی ثب  ػٙٛاٖ ))عزاحی ٚ اخزای فزآِ٘ذ پٛرتفِٛیٛ 

دا٘ؾدٛیبٖ اتبق 94اِىتزٚ٘یه آٔٛسؽی ٚ تبثیز آٖ ثز رضبیتٕٙذی 

 ػُٕ دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ پشؽىی لٓ ((
 تذریظ 25/0  94

داٚری عزح پضٚٞؾی ثب ػٙٛاٖ ))ٔمبیغٝ اثز ثخؾی آٔٛسػ 

 اِىتزٚ٘یىی  ٚ آٔٛسػ عٙتی ثز تٛإ٘ٙذ عبسی پزعتبراٖ((
 تذریظ 25/0  94

 تذریظ 4 13/9/89 13/9/89 تذریظ در وبرٌبٜ رٚػ تحمیك ٔمذٔبتی ٚیضٜ دا٘ؾدٛیبٖ

 تذریظ 4 13/9/89 13/9/89 تذریظ در وبرٌبٜ رٚػ تحمیك ٔمذٔبتی ٚیضٜ دا٘ؾدٛیبٖ

 ٔؼبدَ ٚاحذ 5/0 -- 9/7/88 رٚسٜ رٚػ تحمیك دا٘ؾدٛیبٖ پشؽىی 3تذریظ در وبرٌبٜ

 تذریظ 25 5/5/88  3/5/88 تذریظ در وبرٌبٜ رٚػ تحمیك  

داٚری پزٚپٛساَ ثزرعی ػٛأُ اعتزط سای آٔٛسػ ثبِیٙی 

 87دا٘ؾدٛیبٖ پزعتبری در عبَ 
 ٔؼبدَ ٚاحذ  25/0 --- 87

 ٔؼبدَ ٚاحذ 1 --- 14/6/87 حمیكراثظ وتبة رٚػ ت

 ٔؼبدَ ٚاحذ  5/1 --- 26/12/86 تذریظ در وبرٌبٜ رٚػ تحمیك 

داٚری پزٚپٛساَ  تحمیك ثزرعی ػٛأُ ٔٛثز ثز ٕ٘زٜ ارسؽیبثی اػضبی 

 ٞیئت ػّٕی غیز ثبِیٙی 
 ٔؼبدَ ٚاحذ  25/0 --- 26/12/86

 تذریظ 25 30/11/86 28/11/86 وبرؽٙبعبٖ دا٘ؾٍبٜ   3تذریظ در وبرٌبٜ رٚػ تحمیك  

 تذریظ 25 15/11/86 13/11/86 وبرؽٙبعبٖ دا٘ؾٍبٜ   2تذریظ در وبرٌبٜ رٚػ تحمیك  

 تذریظ 25 10/11/86 8/11/86 وبرؽٙبعبٖ دا٘ؾٍبٜ   1تذریظ در وبرٌبٜ رٚػ تحمیك  

 ٔؼبدَ ٚاحذ 5/1 --- 30/8/86 داٚری وتبة  ٔمذٔٝ ای ثز تزیبص 

 تذریظ 9 86/  2/  19 86/ 2/ 19 تحمیك دا٘ؾدٛیی تذریظ در وبرٌبٜ رٚػ 

 تذریظ 1 84/  12/  3 84/  12/  1 تذریظ در وبرٌبٜ رٚػ تحمیك دا٘ؾدٛیبٖ پشؽىی 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عبثمٝ ارائٝ خذٔبت آٔٛسؽی 
 عٛاثك تذریظ در دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ پشؽىی لٓ – 1

 95 – 96٘یٕغبَ دْٚ عبَ تحقیّی 

 ٖ ٚاحذٔیشا ٘بْ درط 

 5/1 افَٛ پزعتبری ٚ ٔزالجت در اتبق ػُٕ 

 5/1 افَٛ ٚ فٖٙٛ ٔزالجت اس ثیٕبر 

 1 فٛریتٟیب ٔحیغی

 5/1 احیب ء پبیٝ 

 5/2 فٛریتٟبی پشؽىی در ٌزٜٚ ٞبی خبؿ

 3 ٘ؾب٘ٝ ؽٙبعی 

 5/4 1وبرآٔٛسی ٚریت داخّی

 95 – 96٘یٕغبَ اَٚ عبَ تحقیّی 

 ٔیشاٖ ٚاحذ ٘بْ درط 

 5/4 ثزرعی ٚضؼیت  وبر آٔٛسی

 2 افَٛ ٚ فٖٙٛ ٔزالجت اس ثیٕبر 

 1 فٛریتٟیب ٔحیغی

 5/1 احیب ء پبیٝ 

 5/2 فٛریتٟبی پشؽىی در ٌزٜٚ ٞبی خبؿ

 3 ٘ؾب٘ٝ ؽٙبعی 

 2 ٔمذٔٝ ای ثز تىِٙٛٛصی خشراحی 

 94 – 95بَ تحقیّی ع٘یٕغبَ دْٚ  

 ٔیشاٖ ٚاحذ ٘بْ درط

 3 افَٛ ٚ فٖٙٛ ٔزالجتٟب

 2 ی در ٌزٜٚ خبؿفٛریت پشؽى

 2 آؽٙبیی ثب ٚعبیُ ٚ تدٟیشات

 5/0 آؽٙبیی ثب عبسٔبٖ أذادی

 2 2تزٚٔب

 1 فٛریت ٔحیغی

 5/4 ٔزالجت ٞب افَٛ ٚ فٖٙٛ یوبرآٔٛس

 3 ٘ؾب٘ٝ ؽٙبعی ٚ ٔؼبیٙبت

 94 - 95٘یٕغبَ اَٚ عبَ تحقیّی

 ٔیشاٖ ٚاحذ ٘بْ درط

 2 آؽٙبیی ثب ثیٕبری ٞبی داخّی

 5/1 زد عیبرافَٛ ٚ فٖٙٛ ػّٕى

 1 آؽٙبیی ثب ثیٕبری ٞبی داخّی

 1 فٛریت ٔحیغی

 5/2 ٘ؾب٘ٝ ؽٙبعی ٚ ٔؼبیٙبت ثذ٘ی

 5/1 احیبء لّجی ریٛی پبیٝ

 1 آؽٙبیی ثب عبسٔبٖ ٞبی أذادی

 5/1 افَٛ ٚ فٖٙٛ ٔزالجتٟب

 5/1 احیبء لّجی ریٛی پبیٝ

 1 اٚرصا٘ظ ٞبی ٔحیغی

 6 وبر آٔٛسی افَٛ ٚ فٖٙٛ ٔزالجت

 75/3 2ٔٛسی در ػزفٝ فٛریت داخّی وبرآ

 5/1 2وبر آٔٛسی در ػزفٝ تزٚٔب

 2/0 آؽٙبی ثب ثیٕبری داخّی

 EDC 06/0فؼبِیت 



تذریظ در وبرٌبٜ عٙدؼ ٚ ا٘ذاسٜ ٌیزی پیؾزفت دا٘ؾدٛ ٚ 

 عزاحی آسٖٔٛ

25/0 

 93 - 94٘یٕغبَ دْٚ عبَ تحقیّی

 ٔیشاٖ ٚاحذ ٘بْ درط

 5/2 ػّٕی (  –٘ؾب٘ٝ ؽٙبعی ) تئٛری 

 1 آؽٙبیی ثب عبسٔبٖ ٞبی أذادی

 2 ؽٙبخت ثیٕبریٟب

 5/1 فٗ پزعتبری ٚ ٔزالجت 

 2 آؽٙبیی ثب تدٟیشات اتبق ػُٕ

 5/2 ػّٕی (  –وٕه ٞبی اِٚیٝ ) تئٛری 

 5/1 ػّٕی( –٘ؾب٘ٝ ؽٙبعی ٚ ٔؼبیٙبت ثذ٘ی ) تئٛری 

 5/1 فٛریت ٞبی پشؽىی 

 875/1 2تزٚٔب 

 2 فٛریت در ٌزٜٚ ٞبی خبؿ

 93 - 94٘یٕغبَ اَٚ عبَ تحقیّی

 ٔیشاٖ ٚاحذ ٘بْ درط

 2 آؽٙبیی ثب ثیٕبری ٞبی داخّی خزاحی 

 2 ٔمذٔٝ ای ثز تىِٙٛٛصی

 3 ػّٕی (  –افَٛ ٚ فٖٙٛ فزد عیبر ) تئٛری 

 5/1 آؽٙبیی ثب ثیٕزای داخّی ) ػّْٛ آسٔبیؾٍبٞی( 

 75/3 ػّٕی (  –فٛریت ٞبی پشؽىی ) تئٛری 

 3 ػّٕی (  –بیٝ) تئٛری احیب لّجی ریٛی پ

 5/2 ػّٕی ( -تئٛر ی٘ؾب٘ٝ ؽٙبعی ٚ ٔؼبیٙبت ثذ٘ی )

 1 اٚرصا٘ظ ٔحیغی

 92-93٘یٕغبَ دْٚ عبَ تحقیّی 

 ٔیشاٖ ٚاحذ ٘بْ درط

 5/1 افَٛ پزعتبری ٚ ٔزالجت در اتبق ػُٕ 

 2 آؽٙبیی ثب تدٟیشات اتبق ػُٕ

 3 آؽٙبیی ثب ثیٕبری ٞبی داخّی

 1 ؽٙبخت ثیٕبریٟب

 1 فَٛ ٚ فٖٙٛ ٔزالجتا

 1 آؽٙبیی ثب عبسٔبٖ ٞبی أذادی

 1 وبر آٔٛسی عبٔب٘ٝ اٚرصا٘ظ

 1 ریٛی  –وبرآٔٛسی رٚػ ٞبی احیبئ لّجی 

 92- 93٘یٕغبَ اَٚ عبَ تحقیّی 

 ٔیشاٖ ٚاحذ ٘بْ درط

 2 ٔمذٔٝ ای ثز تىِٙٛٛصی خزاحی 

 2 آؽٙبیی ثب ثیٕبری ٞبی داخّی 

 5/1 افَٛ ٚ فٖٙٛ فزد عیبر

 1 فٛریت ٔحیغی

 1 خٕؼیت ٚ تٙظیٓ خب٘ٛادٜ

 1 خٕؼیت ٚ تٙظیٓ خب٘ٛادٜ

 1 خٕؼیت ٚ تٙظیٓ خب٘ٛادٜ

 1 خٕؼیت ٚ تٙظیٓ خب٘ٛادٜ

 1 خٕؼیت ٚ تٙظیٓ خب٘ٛادٜ

 1 ریٛی -وبرآٔٛسی در ػزفٝ احیب لّجی 

 5/1 وبرآٔٛسی در پبیٍبٜ فٛریت ٞبی پشؽىی

 91- 92٘یٕغبَ دْٚ عبَ تحقیّی 



 شاٖ ٚاحذٔی ٘بْ درط

 5/1 وبر آٔٛسی در ػزفٝ پبیٍبٟٞبی اٚرصا٘ظ

 2 آَؽٙبیی ثب ثیٕبری داخّی خزاحی 

 5/1 افَٛ ٚ فٖٙٛ رٚػ وبر در اتبق ػُٕ

 2 خٕؼیت ٚ تٙظیٓ خب٘ٛادٜ

 1 وبر آٔٛسی در ػزفٝ احیبء لّجی ریٛی 

 1 آؽٙبیی ثب عبسٔبٖ ٞبی أذادی

 1 افَٛ ٚ فٖٙٛ ٔزالجت

 1 ؽٙبخت ثیٕبری ٞب

 1 وبر آٔٛسی احیبء لّجی ریٛی 

 2 آؽٙبیی ثب تدٟیشات اتبق ػُٕ

 91- 92٘یٕغبَ اَٚ عبَ تحقیّی 

 ٔیشاٖ ٚاحذ ٘بْ درط

 2 ریٛی  –وبر آٔٛسی در ػزفٝ احیبء لّجی 

 1 فٛریت ٔحیغی

 2 ٔمذٔٝ ای ثز تىِٙٛٛصی خزاحی

 1 خٕؼیت ٚ تٙظیٓ خب٘ٛادٜ

 1 خٕؼیت ٚ تٙظیٓ خب٘ٛادٜ

 1 یٓ خب٘ٛادٜخٕؼیت ٚ تٙظ

 1 خٕؼیت ٚ تٙظیٓ خب٘ٛادٜ

 5/1 افَٛ ٚ فٖٙٛ فزد عیبر

 90 - 91٘یٕغبَ دْٚ عبَ تحقیّی 

 ٔیشاٖ ٚاحذ ٘بْ درط

 2 آؽٙبیی ثب تدٟیشات اتبق ػُٕ

 1 آؽٙبیی ثب عبسٔبٖ أذادی

 1 فٛریت ٔحیغی

 5/1 افَٛ ٚ رٚػ وبر در اتبق ػُٕ

 1 وبر آٔٛسی احیب لّجی ریٛی

 32/0 ٙظیٓ خب٘ٛادٜخٕؼیت ٚ ت

 5/0 ٔمذٔٝ ای ثز تىِٙٛٛصی خزاحی 

 90 - 91٘یٕغبَ اَٚ عبَ تحقیّی 

 ٔیشاٖ ٚاحذ ٘بْ درط

 2 ٔمذٔٝ ای ثز تىِٙٛٛصی خزاحی 

 2 دا٘ؾدٛیبٖ اتبق ػُٕ( آؽٙبئی ثیٕبری ٞبی داخّی )

 5/1 افَٛ ٚ فٖٙٛ ػّٕىزد اعىزاة

 5/1 افَٛ ٚ فٖٙٛ ػّٕىزد عیبر

 2 خب٘ٛادٜ خٕؼیت ٚ تٙظیٓ 

 2 خٕؼیت ٚ تٙظیٓ خب٘ٛادٜ 

 2 خٕؼیت ٚ تٙظیٓ خب٘ٛادٜ 

 2 خٕؼیت ٚ تٙظیٓ خب٘ٛادٜ 

 1 آؽٙبئی ثب عبسٔبٖ ٞبی أذادی

 2/0 اخالق ٚ ٔمزرات حزفٝ ای 

 1 ریٛی  –وبر آٔٛسی در ػزفٝ احیبء لّجی 

 89 – 90٘یٕغبَ دْٚ  عبَ تحقیّی 

 ٔیشاٖ ٚاحذ ٘بْ درط

 1 فٛریت ٔحیغی

 1 فٛریت خبؿ



 3 2تزٚٔب

 1 آؽٙبئی ثب عبسٔبٟ٘ب ی أذادی

 2 آؽٙبئی ثب ٚعبیُ ٚ تدٟیشات اتبق ػُٕ

 2 وٕه ٞبی اِٚیٝ 

 5/4 داخّی خزاحی ٞٛؽجزی

 5/1 افَٛ ٚ فٖٙٛ پزعتبری

 2 ٔمذٔٝ ای ثز تىِٙٛٛصی خزاحی 

 2 وٕه ٞبی اِٚیٝ ) دا٘ؾىذٜ ثٟذاؽت(

 1 ) دا٘ؾىذٜ ثٟذاؽت(وٕه ٞبی اِٚیٝ)وبرآٔٛسی در ػزفٝ(

 

 89 – 90٘یٕغبَ اَٚ عبَ تحقیّی 

 ٔیشاٖ ٚاحذ ٘بْ درط

 2 دا٘ؾدٛیبٖ اتبق ػُٕ( آؽٙبئی ثیٕبری ٞبی داخّی )

 5/1 افَٛ ٚ فٖٙٛ ػّٕىزد اعىزاة

 5/1 افَٛ ٚ فٖٙٛ ػّٕىزد عیبر

 5/1 فٛریتٟبی پشؽىی در ٌزٟٚٞبی خبؿ

  2/0 اخالق حزفٝ ای درٞٛؽجزی

 1 دٜ تٙظیٓ خب٘ٛا

 88 – 89٘یٕغبَ دْٚ عبَ تحقیّی 

 ٔیشاٖ ٚاحذ ٘بْ درط

 2 آَؽٙبئی ثب تدٟیشات اتبق ػُٕ 

 2 خٕؼیت ٚ تٙظیٓ خب٘ٛادٜ 

 5/1 افَٛ پزعتبری ٚ وبر در اتبق ػُٕ

 1 آؽٙبئی ثب عبسٔبٟ٘بی أذادی

 2 وٕه ٞب یبِٚیٝ در ٞٛؽجزی

 2 افَٛ ٚ فٖٙٛ ٔزالجت اس ثیٕبر

 1 فٛریت ٞبی ٔحیغی

 :  88 - 89عبَ تحقیّی اَٚ ٘یٕغبَ 

 ٔیشاٖ ٚاحذ ٘بْ درط

 25/2 ٘ؾب٘ٝ ؽٙبعی ٚ ٔؼبیٙٝ فیشیىی ) فٛریتٟب(

 5/1 ٘ؾب٘ٝ ؽٙبعی ٚ فٛریتٟب ػّٕی

 25/2 افَٛ ٚ فٖٙٛ ػّٕىزد اعىزاة

 25/2 افَٛ ٚ فٖٙٛ ػّٕىزد عیبر

 1 تٙظیٓ خب٘ٛادٜ 

 :  87 - 88٘یٕغبَ دْٚ عبَ تحقیّی 

 اٖ ٚاحذٔیش ٘بْ درط

 2 3داخّی خزاحی 

 2 1داخّی خزاحی 

 1 آؽٙبئی ثب عبسٔبٖ ٞبی  أذادی

 3 ) ٞٛؽجزی( پزعتبری ٚ وبر در اتبق ػُٕافَٛ 

 3 پزعتبر ی) فٛریتٟب ( افَٛ ٚ فٖٙٛ ٔزالجت 

 2 وٕىٟبی اِٚیٝ 

 5/1 افَٛ آٔٛسػ ثٝ ثیٕبر

 5/0 داخّی خزاحی ٔبٔبئی 

 2 وٕه ٞبی اِٚیٝ 

 :   87 - 88َ عبَ تحقیّی ٘یٕغبَ اٚ

 ٔیشاٖ ٚاحذ ٘بْ درط

 2 افَٛ ٚ ٟٔبرتٟبی پزعتبری



 2 2داخّی خزاحی 

 6/2 4داخّی خزاحی 

 4/0 داخّی خزاحی ٔبٔبئی 

 :    86 - 87٘یٕغبَ دْٚ عبَ تحقیّی 

 ٔیشاٖ ٚاحذ ٘بْ درط

 5/1 ) دا٘ؾىذٜ ثٟذاؽت(وٕه ٞبی اِٚیٝ 

 5/1 فٛریتٟبی پزعتبری

 3 1حی داخّی خزا

 5/1 آٔٛسػ ثٝ ثیٕبر

 2 فٛریت ٞبی پزعتبری ػّٕی 

 :    86 - 87٘یٕغبَ اَٚ عبَ تحقیّی 

 ٔیشاٖ ٚاحذ ٘بْ درط

 4 وبر آٔٛسی ثزرعی ٚضؼیت عالٔت

 3 افَٛ ٚ فٖٙٛ پزعتبری تئٛری

 2 2داخّی خزاحی

 2 4داخّی خزاحی 

 0/  5 ثزرعی ٚضؼیت عالٔت تئٛری 

 1 ذٜ ثٟذاؽت( وٕه ٞبی اِٚیٝ ) دا٘ؾى

 :  85 – 86٘یٕغبَ دْٚ عبَ تحقیّی 

 ٔیشاٖ ٚاحذ ٘بْ درط

 4 وبر آٔٛسی افَٛ ٚ فٖٙٛ پزعتبری

 3 افَٛ آٔٛسػ ثٝ ثیٕبر )دٚ ٌزٜٚ ( 

 3 1داخّی خزاحی 

 2/  2 3داخّی خزاحی 

  25/0 وبرآٔٛسی در ػزفٝ 

 :  85-86عبَ تحقیّی اَٚ ٘یٕغبَ 

 ٔیشاٖ ٚاحذ ٘بْ درط

 1 ی اِٚیٝ دا٘ؾىذٜ ثٟذاؽتوٕه ٞب

  

  

  

  

  

  

 :  84 – 85٘یٕغبَ دْٚ عبَ تحقیّی  

 ٔیشاٖ ٚاحذ ٘بْ درط

  3 1داخّی خزاحی 

 2 3داخّی خزاحی 

 5/1 افَٛ آٔٛسػ ثٝ ثیٕبر

 0/  5 ثزرعی ٚضؼیت عالٔت تئٛری 

 4 ثزرعی ٚضؼیت عالٔت ػّٕی

 1 خٕؼیت ٚ تٙظیٓ خب٘ٛادٜ

 1/  25 4خزاحی  وبر آٔٛسی داخّی

 :    84 - 85٘یٕغبَ اَٚ عبَ تحقیّی 

 ٔیشاٖ ٚاحذ ٘بْ درط

 2/  5 4داخّی خزاحی 

 3 افَٛ ٚ فٖٙٛ پزعتبری تئٛری 



 1/  5 افَٛ ٚ فٖٙٛ پزعتبری ػّٕی 

 1 2داخّی خزاحی 

 2 افَٛ آٔٛسػ ثٝ ثیٕبر

 1  خٕؼیت ٚ ٘ظیٓ خٙٛادٜ ) دا٘ؾىذٜ ثٟذاؽت (

 1 ؾىذٜ ثٟذاؽت وٕه ٞبی اِٚیٝ دا٘

 

 

 :  83 – 84٘یٕغبَ دْٚ عبَ تحقیّی 

 ٔیشاٖ ٚاحذ ٘بْ درط

 1/  25 افَٛ ٚ فٖٙٛ پزعتبری

 2 3داخّی خزاحی 

 0/  5 4داخّی خزاحی 

 1 ثزرعی ٚضؼیت عالٔت تئٛری

 4 ثزرعی ٚضؼیت عالٔتوبرآٔٛسی 

 1 افَٛ آٔٛسػ ثٝ ثیٕبر

 1 خٕؼیت ٚ تٙظیٓ خب٘ٛادٜ

 2 خب٘ٛادٜ) دا٘ؾىذٜ ثٟذاؽت ( خٕؼیت ٚ تٙظیٓ 

 :  83 – 84٘یٕغبَ اَٚ عبَ تحقیّی 

 ٔیشاٖ ٚاحذ ٘بْ درط

 2 افَٛ ٚ فٖٙٛ پزعتبری

 2 3داخّی خزاحی 

 2 2داخّی خزاحی 

 5/1 دا٘ؾىذٜ ثٟذاؽت( خٕؼیت ٚ تٙظیٓ خب٘ٛادٜ )

 5/1 خٕؼیت ٚ تٙظیٓ خب٘ٛادٜ) دا٘ؾىذٜ ثٟذاؽت ( 

 :    82 - 83٘یٕغبَ دْٚ عبَ تحقیّی 

 ٔیشاٖ ٚاحذ ٘بْ درط

 4 1داخّی خزاحی 

 1/  25 افَٛ ٚ فٖٙٛ پزعتبری تئٛری 

 4 افَٛ ٚ فٖٙٛ پزعتبری ػّٕی 

 2 افَٛ ٚ فٖٙٛ پزعتبری

 2 4وبر آٔٛسی داخّی خزاحی

 1 وٕه ٞبی اِٚیٝ ) دا٘ؾىذٜ ثٟذاؽت (  

 :    82 - 83٘یٕغبَ اَٚ عبَ تحقیّی 

 ٔیشاٖ ٚاحذ ٘بْ درط

 4 1ّی خزاحی داخ

 2 افَٛ ٚ فٖٙٛ پزعتبری تئٛری 

 4 افَٛ ٚ فٖٙٛ پزعتبری ػّٕی 

 2 3داخّی خزاحی

 :  81 – 82٘یٕغبَ دْٚ عبَ تحقیّی 

 ٔیشاٖ ٚاحذ ٘بْ درط

 4/ 5 4داخّی خزاحی

 2 2داخّی خزاحی 

 8 4وبر آٔٛسی داخّی خزاحی 

 :    81 - 82٘یٕغبَ اَٚ عبَ تحقیّی  

 احذٔیشاٖ ٚ ٘بْ درط

 2 1داخّی خزاحی 

 2 افَٛ آٔٛسػ ثٝ ثیٕبر 



 8 1وبر آٔٛسی داخّی خزاحی 

 2 3داخّی خزاحی

 3 پزعتبری ٚیضٜ 

 :    80 - 81٘یٕغبَ دْٚ عبَ تحقیّی  

 ٔیشاٖ ٚاحذ ٘بْ درط

 2 2داخّی خزاحی

 4 4وبر آٔٛسی داخّی خزاحی 

 1 ثزرعی ٚضؼیت عالٔت تئٛری 

 2 الٔتوبر آٔٛسی ثزرعی ٚضؼیت ع

 3 4داخّی خزاحی

 2 ) آلبیبٖ (  2وبر آٔٛسی ثٟذاؽت ٔبدر ٚ ٘ٛساد

 :  80 – 81٘یٕغبَ اَٚ عبَ تحقیّی 

 ٔیشاٖ ٚاحذ ٘بْ درط

 1 افَٛ ٚ فٖٙٛ پزعتبری ػّٕی

 2 1داخّی خزاحی 

 2 3داخّی خزاحی 

 2 فٛریتٟبی پزعتبری

 1 وبر آٔٛسی افَٛ ٚ فٖٙٛ پزعتبری

 :    79 –  80یّی ٘یٕغبَ دْٚ عبَ تحق

 ٔیشاٖ ٚاحذ ٘بْ درط

 3 4داخّی خزاحی 

 1 ثزرعی ٚضؼیت عالٔت

 2 وبر آٔٛسی ثزرعی ٚضؼیت عالٔت

 79 -80٘یٕغبَ اَٚ عبَ تحقیّی 

 ٔیشاٖ ٚاحذ ٘بْ درط

 6 افَٛ ٚ فٖٙٛ پزعتبری ػّٕی

 2 1داخّی خزاحی 

 3 3داخّی خزاحی 

 1 وبر آٔٛسی افَٛ ٚ فٖٙٛ پزعتبری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ٔؼبدَ عبسی ؽذٜ ٞب  :ٚاحذ ٞبی : تذریظ در وبرٌبٜ ،ثبسآٔٛسی ٚ 2

 :وبرٌبٜ ٞبی تخققی آٔٛسؽی 

 تبریخ پبیبٖ تبریخ ؽزٚع ػٙٛاٖ
ٔیشاٖ 

 عبػت/ٚاحذ
 ٘ٛع حضٛر

وبرٌبٜ عٙدؼ ٚا٘ذاسٜ ٌیزی پیؾزفت تحقیّی دا٘ؾدٛٚ عزاحی 

 آسٖٔٛ
 تذریظ 3 3/7/94 3/7/94

 تذریظ 2 14/4/94 14/4/94 ی عٛاالت ٚ تدشیٝ ٚ تحّیُ آسٟٔٛ٘بآؽٙبیی ثب ٘حٜٛ عزاح

 تذریظ 2 26/3/94 26/3/94 آؽٙبیی ثب ٘حٜٛ عزاحی عٛاالت ٚ تدشیٝ ٚ تحّیُ آسٟٔٛ٘ب

 تذریظ  6 14/9/89 14/9/89 تذریظ در وبرٌبٜ عزح درط 

 

 وبرٌبٜ ٞب ٚ عٕیٙبر ٞب ٚ ثبس آٔٛسی ٞب: 

 تبریخ پبیبٖ تبریخ ؽزٚع ػٙٛاٖ
یشاٖ ٔ

 /ٚاحذعبػت
 ٘ٛع حضٛر

 تذریظ 6 -- 8/2/87 تذریظ عٕیٙبر ٌشارػ ٘ٛیغی

 تذریظ 8 15/11/86 15/11/86 وٙفزا٘ظ دیبثت ٚ ٔزالجت ٞبی پزعتبری

 تذریظ 8 25/8/84 25/8/84 تذریظ در عٕیٙبر تزا٘غفٛسیٖٛ خٖٛ  ٚ فزآٚردٜ ٞبی آٖ 

 تذریظ 16 82/  7/  10 82/  7/  9 تذریظ در وبرٌبٜ وٙتزَ ػفٛ٘تٟبی ثیٕبرعتب٘ی 

 تذریظ 25 -- 81٘یٕغبَ دْٚ  ثبسآٔٛسی وٙتزَ ػفٛ٘تٟبی ثیٕبرعتب٘ی  ادارٜ تبٔیٗ اختٕبػی اعتبٖ لٓ

 تذریظ 25 -- 80٘یٕغبَ دْٚ  ثبسآٔٛسی فٖٙٛ پزعتبری ادارٜ تبٔیٗ اختٕبػی اعتبٖ لٓ

 تذریظ 25 -- 80بَ دْٚ ٘یٕغ ثبسآٔٛسی فٛریتٟبی پزعتبری ادارٜ تبٔیٗ اختٕبػی اعتبٖ لٓ

 تذریظ 25 79/  7/  27 79/  7/  26 تذریظ در وبرٌبٜ ٔٙغمٟبی وٙتزَ ػفٛ٘تٟبی ثیٕبرعتب٘ی 

 تذریظ 30 30/5/86  19/4/86 ثبسآٔٛسی فٛریت ٞبی پشؽىی ٚ وٕه ٞبی اِٚیٝ تىٙیغیٗ ٞبی اٚرصا٘ظ...

 : عبیز ٔٛارد :  4

 ٔیشاٖ ٚاحذ تبریخ  ػٙٛاٖ

 4 79 - 80٘یٕغبَ  دْٚ  دا٘ؾٍبٜ آساد لٓ 2خزاحی پزعتبری داخّی 

 2 80 - 81٘یٕغبَ دْٚ  دا٘ؾٍبٜ آساد لٓ 2وبرآٔٛسی داخّی خزاحی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عٛاثك تٛعؼٝ فزدی 

 ؽزوت در دٚرٜ ٞبی ٔختّف) آٔٛسؽی ،پضٚٞؾی ٚ اخزائی (:
 آٔٛسؽی  وبرٌبٜ ثب ٔٛضٛع  :  1

 ٔیشاٖ عبػت تبریخ پبیبٖ ؽزٚعتبریخ  ػٙٛاٖ وبرٌبٜ ٚ دٚرٜ  ؽٕبرٜ

 21/6/95 21/6/95 3 ((preziوبرٌبٜ ))آؽٙبیی ثب ٘زْ افشار  1

 2 16/10/94 16/10/94 ٌبرٌبٜ )) ٟٔبرتٟبی ارتجبعی ٚ ٔؾبٚسٜ ثب دا٘ؾدٛ(( 2

 4 21/3/94 21/3/94 وبرٌبٜ )) آَؽٙبیی ثب آئیٗ ٘بٔٝ اعتخذأی اػضبی ٞیئت ػّٕی (( 3

 4 7/2/94 7/2/94 یی ثب لٛا٘یٗ تزفیغ ٚ ارتمبی اػضبی ٞیئت ػّٕی ((وبرٌبٜ ))  آَؽٙب 4

 3 13/9/93 13/9/93 وبرٌبٜ)) ارسؽیبثی پیؾزفت تحقیّی((  5

 6 4/8/93 4/8/93 وبرٌبٜ )) راٞىبِزٞبی افشایؼ تٕزوش(( 6

 34 15/5/93 11/5/93 دٚرٜ آٔٛسؽی )) تزٚٔب ٚ اٚرصا٘ظ ٞبی ؽبیغ(( 7

 4 30/9/89 30/9/89 ی پیبدٜ عبسی آٔٛسػ ٔدبسی خٟت ارتمبء ویفیت آٔٛسػ ((وبرٌبٜ )) چٍٍٛ٘ 8

 6 4/3/89 4/3/89 ثز٘بٔٝ ریشی ػّٕیبتی(( ) وبرٌبٜ ) 9

 16 22/12/88 21/12/88 وبرٌبٜ ))اعتبد تٛإ٘ٙذ(( 10

 32 1/11/88 3/10/88 وبرٌبٜ )) ثز٘بٔٝ ریشی آٔٛسؽی  11

 8 19/9/88 19/9/88 ؽه ثب ثیٕبر ((ٟٔبرتٟبی ارتجبط پش وبرٌبٜ )) 12

 8 4/9/88 4/9/88 ٔذیزیت آٔٛسؽی (( وبرٌبٜ )) 13

 28/8/88 28/8/88 8 ((EBMR  وبرٌبٜ )) 14

 10/8/88 10/8/88 8 ((  LOG BOOKوبرٌبٜ )) 15

 16 27/1/88 26/1/88 وبرٌبٜ )) خاللیت ٚ ٘ٛآٚری((  16

  8 3/11/87 3/11/87 وبرٌبٜ )) آؽٙبئی ثب ٍ٘برػ عزح درط(( 17

 16 8/9/86 7/9/86 وبرٌبٜ ))ٔؾبٚرٜ ٚ رإٞٙبئی تحقیّی (( 18

 16 21/4/86 20/4/86 پیؾزفتٝ (( EBM وبرٌبٜ )) 19

 16 3/3/86 2/3/86 ٘یبس عٙدی آٔٛسؽی  20

 18  /11  /85 19  /11  /85 10 (( EBMوبرٌبٜ ))پشؽىی ٔجتٙی ثز ؽٛاٞذ 21

 16 85/  10/  22 85/  10/  21 اَ ٚ ارسؽیبثی آسٖٔٛ (() عزاحی عٛ وبرٌبٜ ) 22

 13  /10  /85 14  /10  /85 10 ((OSCE) وبرٌبٜ ) 23

 10 85/  6/  9 85/  6/  8 وبرٌبٜ ))ثز٘بٔٝ ریشی درعی (( 24

 10 84/  12/  11 84/  12/  11 وبرٌبٜ ))آٔٛسػ ثز ثبِیٗ ثیٕبر (( 25

 6 83/  6/  11 83/  6/  11 ٖ خٛة ((وبرٌبٜ ))ٚیضٌیٟبی یه عخٙزا 26

 10 83/  3/  28 83/  3/  28 وبرٌبٜ ))رٚؽٟبی آٔٛسؽی ٚ فٖٙٛ تذریظ (( 27

 10 83/  2/  24 83/  2/  24 وبرٌبٜ ))فزآیٙذ تذریظ ، یبددٞی ٚ یبدٌیزی (( 28

 818/  9/  17 81/  9/  17 وبرٌبٜ )) آٔٛسؽی ثبِیٙی رٚؽٟبی یبددٞی (( 29

 21 81/  6/  26 81/  6/  24 برٌبٜ ))ٔجب٘ی اعتذالَ تؾخیقی ٚ لضبٚت ثبِیٙی  ((و 30

 20 81/  6/  20 81/  6/  19 وبرٌبٜ ))رٚؽٟبی آٔٛسؽی ٚ درعی در ػّْٛ پزؽىی  (( 31

 13 81/ 3/ 27 81/  3/  26 ویفیت در آٔٛسػ پشؽىی  (( وبرٌبٜ ))راٞجزدٞبی ارتمبء 32

 20 80/  12/  16 80/  12/  15 پیؾزفت تحقیّی دا٘ؾدٛ((وبرٌبٜ ))ارسؽیبثی  33

 20 80/  11/  26 80/  11/  25 وبرٌبٜ ))ارتمبء ویفیت در آٔٛسػ (( 34

 20 80/  3/  8 80/  3/  7 ( وبرٌبٜ ))ارسؽیبثی دا٘ؾدٛ ٚ ؽیٛ ٞبی عزاحی عٛاَ( 35

 10 79/  12/  18 79/  12/  18 وبرٌبٜ ))رٚؽٟبی تذریظ (( 36

 10 79/  12/  11 79/  12/  11 وبرٌبٜ ))آؽٙبئی ثب عزح درط (( 37

 

 



 : وبرٌبٜ ثب ٔٛضٛع پضٚٞؾی 2

 ٔیشاٖ عبػت تبریخ پبیبٖ تبریخ ؽزٚع ػٙٛاٖ وبرٌبٜ ٚ دٚرٜ  ؽٕبرٜ

 3/6/95 3/6/95 4 ((SPSS))وبرٌبٜ  1

 2 10/5/94 10/5/94 وبرٌبٜ )) ٘مذ ٚ داٚری ٔمبالت(( 2

 4 16/3/96 16/3/96 میك فِٙٛٔٙٛٛصی وبرٌبٜ رٚػ تح 3

 2 5/3/94 5/3/94 آؽٙبیی ثب ٔٙبثغ اِىتزٚ٘یه اعالٔی ٔزتجظ ثب عت  4

 2 23/1/94 23/1/94 ؽزوت در صٚر٘بَ والح: ))چبِؼ ٞبی پیؼ رٚی اٚرصا٘ظ ٞبط پیؼ ثیٕبرعتب٘ی ٞٛایی(( 5

6 
اختالَ اعتزط  یدارا ٕبراٖیدر ث یاختٕبػ یٔذاخالت رٚا٘ ؽزوت در صٚر٘بَ والح:

 پظ اس عب٘حٝ
30/1/94 30/1/94 2 

7:2 20/2/94 20/2/94 یثحزاٖ ؽٟز تیزیٔذ ؽزوت در صٚر٘بَ والح 

8:27/2/94 27/2/94 در ٔقذٚٔبت تقبدفبت یٛ٘یثٝ ٔٛاداف بدیاػت ٛعیؽ ؽزوت در صٚر٘بَ والح2 

9:ؽزوت در صٚر٘بَ والح EOC 10/3/94 10/3/94 2 

 6/9/89 6/9/89 8 (( OVID ,EBSCO,Up To Dateغ اِىتزٚ٘یىی ٚ اعالػبتی وبرٌبٜ )) ٔٙبث 10

11Iranian national library of medicine(INLM) 10 jan 9002 11 jan 9002 16 

12INLM workshop/sminar 10 jan 9002 11 jan 9002 16 

13 ٜوبرٌبsystematic review 16/12/88 16/12/88 8 

14(( ٜوبرٌب ))40 13/12/88 10/11/88 رٚػ تحمیك 

15(( ٜوبرٌب )) ّٝ3 4/5/88 4/5/88 ارسیبثی رٚػ ٞبی حُ ٔغئ 

16(( ٜوبرٌب )) 8 3/5/88 3/5/88 ٔغبِؼبت ویفی 

 25 5/5/88 3/5/88 رٚػ تحمیك(( وبرٌبٜ )) 17

 27/2/88 27/2/88 3 ((elsevierوبرٌبٜ ))  18

 60 1/4/88 2/88/ 1 پیؾزفتٝ (( وبرٌبٜ ))رٚػ تحمیك ٔمذٔبتی ٚ 19

 16 22/10/87 21/10/87 وبرٌبٜ ))ٔٙبثغ اِىتزٚ٘یىی وتبثخب٘ٝ دیدیتبَ پشؽىی  (( 20

 16 8/10/87 7/10/87 وبرٌبٜ )) رٚػ تحمیك پیؾزفتٝ  (( 21

 16 8/9/87 7/9/87 وبرٌبٜ ))  رٚػ تحمیك ٔمذٔبتی ٚٔتٛعغٝ (( 22

 16 9/8/87 8/8/87 تی ٚ ٔتٛعغٝ ((وبرٌبٜ ))  ٔمبِٝ ٘ٛیغی ٔمذٔب 23

 16 25/7/87 24/7/87 وبرٌبٜ )) خغتدٛی ٔٙبثغ اِىتزٚ٘یىی ٔمذٔبتی ٚ ٔتٛعغٝ  (( 24

 32 16/7/87 13/7/87 وبرٌبٜ ))  دٜ ٌبْ در پضٚٞؼ (( 25

 36 29/3/87  26/3/87 وبرٌبٜ آٔٛسؽی )) وتبثخب٘ٝ ّٔی دیدیتبَ پشؽىی ایزاٖ (( 26

 8 9/3/87 9/3/87 یبثی درٚ٘ی   ((وبرٌبٜ ))ارس 27

 8 24/11/86 24/11/86 وبرٌبٜ ))  ٔغبِؼبت ٔٛرد ؽبٞذی (( 28

 8 16/11/86 16/11/86 وبرٌبٜ ))چٍٛ٘ٝ ٔمبِٝ را داٚری وٙیٓ؟ (( 29

 8 21/9/86 21/9/86 (( 2وبرٌبٜ ))ٔمبِٝ ٘ٛیغی  30

 8 20/9/86 20/9/86 (( 1وبرٌبٜ ))ٔمبِٝ ٘ٛیغی  31

 856/  10/  28 85/  10/  28 بٜ ))ؽیٜٛ تؼییٗ اِٚٛیتٟبی پضٚٞؾی ((وبرٌ 32

 10 85/  9/  23 85/  9/  22 وبرٌبٜ ))ٔمبِٝ ٘ٛیغی ثٝ سثبٖ فبرعی (( 33

 6 85/  7/  6 85/  6/  30 ) رٚػ تحمیك ٔمذٔبتی (( وبرٌبٜ ) 34

 24  /4  /85 27  /4  /85 20 ((  SPSS ) وبرٌبٜ ) 35

 8 85/  4/  15 85/  4/  14 تحّیُ دادٜ ٞبی پضٚٞؾی ٞبی ویفی ثٝ رٚػ وٕی (( ))وبرٌبٜ  36

 6 85/  3/  3 85/  3/  3 )ثز٘بٔٝ ریشی ٚ ٔذیزیت دا٘ؾٍبٜ ٚ فٙؼت (( وبرٌبٜ ) 37

 8 85/  2/  27 85/  2/  27 ) عزاحی ٚ ارائٝ پٛعتزثٝ سثبٖ اٍّ٘یغی  (( وبرٌبٜ ) 38

 24  /9  /84 24  /9  /84 4 (( Reference Managingوبرٌبٜ )) 39

 18 84/  4/  27 84/  4/  26 وبرٌبٜ ))ٔمبِٝ ٘ٛیغی ثٝ سثبٖ اٍّ٘یغی (( 40



 838/  10/  17 83/  10/  17 ٚ تٛفیٝ ٘بٔٝ ثٝ اٍّ٘یغی(( CVوبرٌبٜ )) چٍٍٛ٘ی ٘ٛؽتٗ  41

 10  /5  /83 14  /5  /83 50 ((SPSSرٚسٜ ))  5وبرٌبٜ 42

 16 82/  6/  27 82/  6/  26 ( (3)) پضٚٞؼ در آٔٛسػ وبرٌبٜ  43

 25  /4  /82 26  /4  /82 10 (( Scientific Writingوبرٌبٜ )) 44

 15 82/  4/  16  82/  4/  15 ( ( 2وبرٌبٜ )) پضٚٞؼ در آٔٛسػ 45

 20 81/  11/  2 81/  11/  1 ( ( 1وبرٌبٜ )) پضٚٞؼ در آٔٛسػ  46

 21 81/  10/ 24  81/  10/  22 عی پضٚٞؼ در آٔٛسػ پشؽىی (( وبرٌبٜ ))رٚػ ؽٙب 47

 

 

 ٔذیزیتی -: وبرٌبٜ ٚ دٚرٜ ٞبی اخزائی  3

 ٔیشاٖ عبػت تبریخ پبیبٖ تبریخ ؽزٚع ػٙٛاٖ ردیف

1 
))وبرٌبٜ آٔٛسػ تٛإ٘ٙذ عبسی اعبتیذ ٔؾبٚر دا٘ؾدٛیبٖ ؽبٞذ ٚ 

 یشد(( -ایثبرٌز

26/2/92 27/2/92 20 

2 
ٔغئِٛیٗ حیغٝ ٞبی چٟبرٔیٗ إِپیبد ػّٕی دا٘ؾدٛیبٖ وبرٌبٜ تٛخیٟی 

 ػّْٛ پشؽىی وؾٛر

23/1/91 24/1/91 8 

3 
))وبرٌبٜ آٔٛسػ تٛإ٘ٙذ عبسی اعبتیذ ٔؾبٚر دا٘ؾدٛیبٖ ؽبٞذ ٚ 

 ٔٙغمٝ یه وؾٛر(( -ایثبرٌز

3/12/90 3/12/90 10 

 80 83/ 11/ 15 83/  10/  26 ))دٚرٜ آٔٛسػ  ٔمذٔبتی تزثیت ٔزثی وبرآفزیٙی((  4

 12 83/  10/  2 83/  9/  30 ))ایٙتز٘ت ((ICDLدٚرٜ  5

 12 83/  10/  2 83/  9/  30 ))اعالػبت ٚ ارتجبعبت ((ICDLدٚرٜ  6

 8 83/ 9/  8 83/ 9/  8 ))٘حٜٛ ثزخٛرد ثب حٛادث غیز ٔتزلجٝ(( 7

 20 83/  9/  11 83/  9/  7 ))ارائٝ ٔغبِت ((ICDLدٚرٜ  8

 8 83/  7/  20 83/  7/  20 عٕیٙبر ایذس(()) 9

 8 83/  6/  29 83/  6/  29 ٔؾبروت ٟٕٔتزیٗ افُ ٔذیزیت ٘ٛیٗ(( ))آؽٙبئی ثب ٘ظبْ پیؾٟٙبدات ، 10

 26 83/  6/  12 83/  6/  7 ففحٝ ٌغتزدٜ ٞب (( ))ICDLدٚرٜ  11

 8 83/  5/  31 83/  5/  31 ی(())آؽٙبئی ثب ٘ظبْ پیؾٟٙبدات ، اثشار تٛإ٘ٙذعبسی رٞجزاٖ عبسٔب٘ 12

 8 83/  5/  15 83/  5/  15 ))آؽٙبئی ثب ٔذیزیت ٔؾبروتی ٚ ٘ظبْ پیؾٟٙبدات(( 13

 26 83/  5/  4 83/  4/  27 ))ٚاصٜ پزداس ٞب ((ICDLدٚرٜ  14

 8 83/  3/  17  83/  3/  16 ))اعتفبدٜ اس وبٔپیٛتز ٚ ٔذیزیت فبیُ ٞب  ((ICDLدٚرٜ  15

 12 83/  2/  10 83/  2/  7 ))ٔفبٞیٓ پبیٝ فٗ آٚری اعالػبت ((ICDLدٚرٜ  16

 20 82/  10/  12 82/  10/  11 وبرٌبٜ )) احیبء ٔمذٔبتی ٚ پیؾزفتٝ (( 17

 400) ٔبٜ 3 82/  8/  22  82/  5/  8 پزعتبری در اٚرصا٘ظ (( دٚرٜ آٔٛسؽی )) 18

 عبػت(

 28  /2  /81 31  /4  /81 80 ّ((Pre- Tofle))آٔٛسػ سثبٖ اٍّ٘یغی  19

 808/  11/  30 80/  11/  30 ))عٕیٙبر ثٟزٜ ٚری ٔٙبثغ ا٘غب٘ی در ٘ظبْ اداری (( 20

 808/  3/  31 80/  3/  31 ))ٔجب٘ی تفىز عیغتٕی(( 21

 20 80/  1/  30 80/  1/  29 ) افَٛ ٌشارػ ٘ٛیغی فحیح پزعتبری (( وبرٌبٜ ) 22

 18 77/  3/  11 77/  3/  9 ثب ؽیز ٔبدر ((وبرٌبٜ )) تزٚیح تغذیٝ  

     

     

 



 : ،عٕیٙبر ٞب ، وٍٙزٜ ٞبحضٛر در ٕٞبیؼ ٞب 

 / عبػتأتیبسٔیشاٖ  تبریخ پبیبٖ تبریخ ؽزٚع ػٙٛاٖ ردیف

1 
 -اِٚیٗ ٕٞبیؼ وؾٛری ثزرعی فزفت ٞب ٚ چبِؼ ٞبی رؽتٝ اتبق ػُٕ

 ؽیزاس
19/2/92 19/2/92 10 

 دٚ رٚس 14/2/91 12/2/91 ری آٔٛسػ پشؽىیعیشدٕٞیٗ ٕٞبیؼ وؾٛ 2

 عبػت 12 20/8/89 19/8/89 عٕیٙبر آؽٙبئی ثب ٔجب٘ی حبوٕیت ثبِیٙی  3

 -- 16/10/88  15/10/88 دا٘ؾٍبٟٞبی ػّْٛ پشؽىی عزاعز وؾٛر EDC ,EDO٘خغتیٗ ٕٞبیظ  4

5 International congress on implementation of WFM 

standards in undergraduate medical education. 
7 Nov 9002 9 Nov 9002 -- 

 أتیبس 19/7/8812  17/8/88 وٍٙزٜ اخزای ثیٗ إِّّی فذراعیٖٛ ٞبی خٟب٘ی آٔٛسػ پشؽىی  در ویؼ 6

 أتیبس 5/2 9/4/88 9/4/88 وٙفزا٘ظ ارسؽیبثی ٚ اػتجبر ثخؾی در آٔٛسػ ػّْٛ پشؽىی 7

 أتیبس 17/2/8812 15/2/88 ؾٙٛارٜ ؽٟیذ ٔغٟزیوٍٙزٜ وؾٛری آٔٛسػ پشؽىی ٚ دٚٔیٗ خ 8

 عبػت 8 25/9/87 25/9/87 اِٚیٗ ٕٞبیؼ ػّٕی راٞىبر ٞبی تٛعؼٝ ٚرسػ اعتبٖ لٓ 9

 أتیبس 10 26/2/87  25/2/87 ٕٞبیؼ اخالق پشؽىی 10

 عبػت 21أتیبس  یب  5/10  16/12/86  14/12/86 ٟٕ٘یٗ ٕٞبیؼ وؾٛری آٔٛسػ پشؽىی 11

 عبػت 6 26/9/86 26/9/86 اػتیبد وٙفزا٘ظ 12

 أتیبس 5/2 30/7/86 30/7/86 وٙفزا٘ظ یىزٚسٜ ادغبْ در آٔٛسػ پشؽىی 13

 عبػت 8 14/4/86  14/4/86 ٕٞبیؼ ٔذیزیت عت اعالٔی  14

 -- 6/9/85 6/9/85 ٕٞبیؼ عزاعزی رفبٜ اػضبی ٞیئت ػّٕی دا٘ؾٍبٜ ٞبی ػّْٛ پشؽىی ٚ ..  15

 عبػت 30 14/10/84 13/10/84 ا٘ذاسٞبی ٘ٛیٗ پزعتبری در ثحزاٖ ٕٞبیؼ چبِؾٟب ٚ چؾٓ 16

 عبػت 7 16/8/84 15/8/84 عٕیٙبر دٚ رٚسٜ ارتمبء عالٔت وٛدوبٖ  17

18 Training program for disaster nursing at aucute phase 28/9/83 29/9/83 -- 

 -- 20/9/81  18/9/81 وٍٙزٜ پشؽىی خغزافیبئی آٔٛسػ پشؽىی 19

 -- 25/3/80  24/3/80 ٕٞبیؼ دٚ رٚسٜ دیبثت ٚ ٘مؼ آٔٛسػ در وٙتزَ ٚ درٔبٖ دیبثت 20

 -- 28/2/80  28/2/80 وٙفزا٘ظ تبسٜ ٞبی ٘بعبئی لّت  21

 -- 19/2/80 19/2/80 چؾٓ ا٘ذاس اعتفبدٜ اس رایب٘ٝ در آٔٛسػ پشؽىی 22

 -- 17/9/78 15/9/78 وٍٙزٜ عزاعزط عبِٕٙذی)) ٍ٘بٞی تبسٜ ثٝ عبِٕٙذاٖ (( 23

     

     

 
 وبرٌبٜ دا٘ؼ افشایی ٚ تٛإ٘ٙذ عبسی ) فزٍٞٙی ( – 4

 ٔیشاٖ عبػت تبریخ پبیبٖ تبریخ ؽزٚع ػٙٛاٖ ردیف

 16 18/4/94 16/4/95 (هی) عغح  یٚ تٕذٖ اعالٔ خیتبر 1

 2 18/5/95 18/5/95 یدر عجه س٘ذٌ ذ٘ظزیتٛعؼٝ ٚتدذ ٔٛا٘غ 23

 2 18/5/95 18/5/95 سٖ ٚ ٔزد یرٚا٘ یٞب بٖیثٙ ؽٙبخت 3

 4 3/7/94 3/7/94 ٘ؾغت ٞٓ ا٘ذیؾی اعبتیذ)) ا٘تمبَ تدبرة تذریظ ٚ ؽبٌزد پزٚری(( 4

 4 13/5/94 13/5/94 ٘ؾغت ٞٓ ا٘ذیؾی در خقٛؿ ))راٞىبرٞبی ا٘ظ ثب ٕ٘بس ٚ ٔؼٙٛیت در دا٘ؾٍبٜ (( 5

    91ؽزوت در اردٚی راٞیبٖ ٘ٛر در عبَ  6

    91ٔؼزفت عبَ  ؽزوت در دٚرٜ عزح 7

 



 خٛایش ٚ تمذیز: 
 : ٞب ٘بٔٝ  تؾٛیك ٞب ٚ تمذیز -خٛایش ػّٕی اِف:

 94 - 95تمذیز٘بٔٝ اس ٔؼبٚ٘ت آٔٛسؽی ثٝ ٔٙبعت وغت رتجٝ ثزتز در ارسؽیبثی دا٘ؾدٛیبٖ در ٘یٕغبَ دْٚ  5

در داًطگاُ ػلَم  یهطْز ذیضْ یجطٌَارُ آهَسض ضطویي  در (( حیغٝ تذٚیٗ ٚ ثبسٍ٘زی ثز٘بٔٝ ٞبی آٔٛسؽی ))آهَسضی در  ٌذیفزآ اٍلکسة رتثِ  0

 92 جٟؾتیاردقن  یپشضك

 جٟؾتیاردقن  یدر داًطگاُ ػلَم پشضك یهطْز ذیضْ یجطٌَارُ آهَسض ضطویيدر   ((یآٔٛسؽحیغٝ ٔحقٛالت   ))آهَسضی در  ٌذیفزآ اٍلکسة رتثِ  7

92 

در داًطگاُ ػلَم  یهطْز ذیضْ یجطٌَارُ آهَسض يی(( در  پٌجو یآٔٛسؽ ٔذیزیت –رٞجزی  – ٔزخؼیت غٝیح  آهَسضی در )) ٌذیفزآ دٍم کسة رتثِ تزتز 1

 92 جٟؾتیاردقن  یپشضك

 92عبَ قن در  یداًطگاُ ػلَم پشضك  ثبرٌزیؽبٞذ ٚ ا بٖیاعتبد ٔؾبٚر ٕ٘ٛ٘ٝ دا٘ؾدٛتِ هٌاسثت اًتخاب تِ ػٌَاى  ِٛح تمذیز 1

 92عبَ قن در  یداًطگاُ ػلَم پشضك  ثبرٌزیؽبٞذ ٚ ا بٖیاعتبد ٔؾبٚر دا٘ؾدٛتِ هٌاسثت اًتخاب تِ ػٌَاى  ِٛح تمذیز 6

3 
در داًطگاُ ػلَم  یهطْز ذیضْ یجطٌَارُ آهَسض پٌجویي(( در   حیغٝ تذٚیٗ ٚ ثبسٍ٘زی ثز٘بٔٝ ٞبی آٔٛسؽی  )) در آهَسضی ٌذیفزآ تزتزکسة رتثِ 

 15 ثْطتیقن ارد یپشضك

2 
 یدر داًطگاُ ػلَم پشضك یهطْز ذیضْ یجطٌَارُ آهَسض يی(( در  پٌجو یآٔٛسؽلٛا٘یٗ ٚ ٔمزرات ٚ عبختبر  غٝیح  ر ))آهَسضی د ٌذیکسة رتثِ تزتز فزآ

 15 ثْطتیقن ارد

1 
قن  یدر داًطگاُ ػلَم پشضك یهطْز ذیضْ یجطٌَارُ آهَسض يی(( در  پٌجو یآٔٛسؽرٚؽٟب ٚ تىٙیه ٞبی  غٝیح  آهَسضی در )) ٌذیکسة رتثِ تزتز فزآ

 15 ثْطتیارد

 91ی عبَ پشؽى تیفٛر بٖیاس ٔؼبٚ٘ت درٔبٖ در خقٛؿ آٔٛسػ دا٘ؾدٛ ز٘بٔٝیتمذ 52

55 

تّفیك ؽیٜٛ تذریظ حٛسٚی تمزیز  ثب ؽیٜٛ تذریظ ثٝ رٚػ عخٙزا٘ی  در ....   ثب اِٟبْ اس ٔٙٛیبت ٔمبْ ٔؼظٓ   فزآیٙذ آٔٛسؽی )) اَٚرتجٝ کسة 

 90اردیجٟؾت در داًطگاُ ػلَم پشضكی قن  ٔیٗ خؾٙٛارٜ آٔٛسؽی ؽٟیذ ٔغٟزیچٟبردر   ؾزفت  ((اعالٔی پی –رٞجزی در راعتبی اٍِٛی ایزا٘ی 

 در حیطِ ًظزیِ پزداسی در ػلَم پشضكی

50 

وبرؽٙبعی ٞٛؽجزی ٚ ٌشارػ ارسؽیبثی یه ٌزٜٚ اس دا٘ؾدٛیبٖ ثز  LOOG BOOKعزاحی وبر٘بٔٝ ثبِیٙی   فزآیٙذ آٔٛسؽی )) اَٚرتجٝ کسة 

در حیطِ پیطزفت   90اردیجٟؾت در داًطگاُ ػلَم پشضكی قن  ٔیٗ خؾٙٛارٜ آٔٛسؽی ؽٟیذ ٔغٟزیچٟبردر   بِیٙی عزاحی ؽذٜ ((اعبط وبر٘بٔٝ ث

 ٍ ػذالت

 90عبَ داًطگاُ ػلَم پشضكی قن در   اعتبد ٔؾبٚر ٕ٘ٛ٘ٝ دا٘ؾدٛیبٖ ؽبٞذ ٚ ایثبرٌزتِ هٌاسثت اًتخاب تِ ػٌَاى  ِٛح تمذیز 57

 اس هؼاًٍت آهَسضی داًطگاُ ػلَم پشضكی قن 90فؼبِیت ثٝ ػٙٛاٖ رئیظ دا٘ؾىذٜ پیزاپشؽىی در عبَ ثت تِ هٌاهس ِٛح تمذیز 51

51 
در داًطگاُ ػلَم پشضكی قن  ٛٔیٗ خؾٙٛارٜ آٔٛسؽی ؽٟیذ ٔغٟزیعدر   ( عزاحی ٚ وبرٌبٜ آٔٛسػ ٔدبسی (  فزآیٙذ آٔٛسؽی )) اَٚرتجٝ کسة 

  89اردیجٟؾت 

56 
اس  89اردیجٟؾت در  ٛٔیٗ خؾٙٛارٜ آٔٛسؽی ؽٟیذ ٔغٟزیعتِ هٌاسة تزگشاری هَفق  درج در پزٚ٘ذٜ اعتخذأی تؾٛیمی ٚ تمذیزوتجی ثب

 جطٌَارُ ػضٛ وٕیتٝ اخزائیتِ ػٌَاى   داًطگاُ ػلَم پشضكی قندر  ٔؼبٚ٘ت آٔٛسػ ٚ تحمیمبت ٚ فٙبٚری

53 
اس  89اردیجٟؾت در  ٛٔیٗ خؾٙٛارٜ آٔٛسؽی ؽٟیذ ٔغٟزیعفق تِ هٌاسة تزگشاری هَ تؾٛیمی ٚ تمذیزوتجی ثب درج در پزٚ٘ذٜ اعتخذأی

 جطٌَارُ ػضٛ وٕیتٝ اخزائیتِ ػٌَاى  داًطگاُ ػلَم پشضكی قن ریبعت

52 
اس  89اردیجٟؾت در  ٛٔیٗ خؾٙٛارٜ آٔٛسؽی ؽٟیذ ٔغٟزیعتِ هٌاسة تزگشاری هَفق  تؾٛیمی ٚ تمذیزوتجی ثب درج در پزٚ٘ذٜ اعتخذأی

 جطٌَارُ دثیز ػّٕی تِ ػٌَاى  شضكی قنداًطگاُ ػلَم پ ریبعت

51 
 ( عزاحی ٚ وبرٌبٜ آٔٛسػ ٔدبسی ( ))درخػَظ ارائِ فزآیٌذ آهَسضی  ٔؼبٚ٘ت آٔٛسؽی ٚسارت ثٟذاؽت ٚ درٔبٖ خٙبة آلبی دوتزٔحممیتقذیزًاهِ اس 

 89اردیجٟؾت در داًطگاُ ػلَم پشضكی قن  ٛٔیٗ خؾٙٛارٜ آٔٛسؽی ؽٟیذ ٔغٟزیعدر

02 
ثٝ ػٙٛاٖ  88اردیجٟؾت  در دٚٔیٗ خؾٙٛارٜ آٔٛسؽی ؽٟیذ ٔغٟزیتِ هٌاسة تزگشاری هَفق  یزوتجی ثب درج در پزٚ٘ذٜ اعتخذأیتؾٛیمی ٚ تمذ

 88 عبَداًطگاُ ػلَم پشضكی قن  ٔؼبٖٚ آٔٛسؽی ٚ پضٚٞؾیجطٌَارُ تَسط ػضٛ وٕیتٝ اخزائی 

05 
ثٝ ػٙٛاٖ  88اردیجٟؾت در  دٚٔیٗ خؾٙٛارٜ آٔٛسؽی ؽٟیذ ٔغٟزیی هَفق تِ هٌاسة تزگشار تؾٛیمی ٚ تمذیزوتجی ثب درج در پزٚ٘ذٜ اعتخذأی

 88 عبَداًطگاُ ػلَم پشضكی قن  ٔؼبٖٚ آٔٛسؽی ٚ پضٚٞؾیجطٌَارُ تَسط ػضٛ وٕیتٝ ػّٕی ٚ دثیز 

 در آٔٛسػ ٚٞؼثخؼ ٔمبالت پضدر  88اردیجٟؾت در داًطگاُ ػلَم پشضكی قن  رتجٝ ثزتز در  دٚٔیٗ خؾٙٛارٜ آٔٛسؽی ؽٟیذ ٔغٟزیکسة  00

07 
ّوكاری اساتیذ ارائٝ عزح درط ثزتز ثب در  88اردیجٟؾت در داًطگاُ ػلَم پشضكی قن  رتجٝ ثزتز در  دٚٔیٗ خؾٙٛارٜ آٔٛسؽی ؽٟیذ ٔغٟزیکسة 

  داًطكذُ پزستاری ٍ هاهائی



 87عبَ داًطگاُ ػلَم پشضكی قن  ٔؼبٖٚ آٔٛسؽی ٚ پضٚٞؾیدر تذریس  درٍس اس   وغت ٕ٘زٜ ارسؽیبثی اِفتِ هٌاسة  تؾٛیك وتجی 01

01 
ثخؼ فزآیٙذ آٔٛسػ ٚ تذریظ  در ػّْٛ در  23در داًطگاُ ػلَم پشضكی قن اردیثْطت  رتجٝ ثزتز در  اِٚیٗ خؾٙٛارٜ آٔٛسؽی ؽٟیذ ٔغٟزیکسة 

 پشؽىی

06 
ػضٛ وٕیتٝ ػّٕی تِ ػٌَاى  23ن در اردیثْطت در داًطگاُ ػلَم پشضكی ق اِٚیٗ خؾٙٛارٜ آْٔٛسؽی ؽٟیذ ٔغٟزیتِ هٌاسثت تزگشاری هَفق  ِٛح تمذیز

 ریبعت دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ پشؽىی لٓجطٌَارُ اس  ٚ اخزائی

 دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ پشؽىی لٓٔؼبٚ٘ت درٔبٖ داًطگاُ ػلَم پشضكی قن اس  86عبَ  پزعتبر ٔزثی ٕ٘ٛ٘ٝ 03

 1386 اعتب٘ذار لٓاس  ِٛح تمذیز پزعتبر ٕ٘ٛ٘ٝدریافت  02

01 
ریبعت تَسط  86عبَ جلَُ ّای خذهت دٍلت ًْن ((  تِ هٌاسة کسة رتثِ تزتز در ًوایطگاُ )) ثب درج در پزٚ٘ذٜ اعتخذأیتؾٛیمی ٚ تمذیز وتجی 

 دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ پشؽىی لٓ

 86دا٘ؾٍبٜ در عبَ  EDCفؼبِیت  در ٔزوش داًطگاُ ػلَم پشضكی قن تِ هٌاسثت  ٔؼبٖٚ آٔٛسؽی ٚ پضٚٞؾیاس  تمذیز ٚ تؾىز وتجی 72

 ریبعت دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ پشؽىی لٓتَسط  82عبَ پزسٌل پزستار ی  عزح عَٛ آسٖٔٛ اعتخذأیتِ هٌاسثت   ی ثب درج در پزٚ٘ذٜ اعتخذأیتؾٛیم 75

 رئیظ دا٘ؾىذٜ ػّْٛ پشؽىی لٓتَسط  1383عبَ داًطگاُ ػلَم پشضكی  پضٚٞؾٍز ثزتز 70

  

 

 عبیز : ج : 

 تٛعظ ؽٛرای ٍٟ٘جبٖ لبٖ٘ٛ اعبعی  تٓداٚعّت تبئیذ فالحیت ؽذٜ در ا٘تخبثبت ٔدّظ ٞؾ 5

 ػضٛ ثغح خبٔؼٝ پشؽىی 0

 لٓ یدر دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ پشؽى یٔمبْ ٔؼظٓ رٞجز یٙذٌیٟ٘بد ٕ٘ب یراٞجزد یػضٛ ؽٛرار 7

 یزاپشؽىیأز ثٝ ٔؼزٚف دا٘ؾىذٜ پ  ٗیضٛ ٞغتٝ ٔؼتٕذػ 1
 


