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 داخل ي خبرج از کشًر يپژيَش - يمقبالت مىتشرٌ در مجالت معتجر علم

 عىًان وًيسىذگبن وبم وشريٍ ي شمبرٌ

فللٌبهِ داًـىذُ پشػتبسي ٍ هبهبيي 

،1، ؿوبسُ 2ثيشجٌذ، دٍسُ  

4831تابستان بهار ي   

 ،يي هتؼبسفيحؼ *،حسيه حبيب زادٌ

 يحؼي پَس دّىشد يػل

 ثشسػي هيضاى ؿيَع افؼشدگي ٍ ػَاهل دهَگشافيىي

 دس داًـجَيبى پشػتبسي آرسثبيجبى غشثي هشتجظ ثب آى

 هجلِ ػلوي پظٍّـي داًـَس

 *حسيه حبيب زادٌ 4831بهار 
عشاحي ثشًبهِ خَدهشالجتي ثشاػبع هذل اٍسم ثشاي  

 ثيوبساى ػىتِ هغضي ّوي پلظيه

journal of medical 

science,7(1):126-130 

1st January,2007 

H Habibzadeh*, 

F Gofranipoor, FAhmadi 

Astudy on the effect of self care plan on 

activity daily living status in patient with 

cerebro vascular accident 

هجلِ پضؿىي اسٍهيِ،دٍسُ ّفذّن، 

، 278-283ؿوبسُ چْبسم،ف 

 4831زمستان

 ، ػليشضب ديذاسلَ ، *يهبسوبً يػجذالِ خشه

 ،  يػؼيذ كوذصادُ ، ؿْشيبس ػخبيدوتش  

 ، صيٌت حجيت پَس حسيه حبيب زادٌ

ثشسػي هَاًغ پزيشؽ ٍاصوتَهي اص ديذوبُ پشػٌل  

 ؿْشػتبى خَيپشػتبسي هتبّل ؿجىِ ثْذاؿت ٍ دسهبى 

فللٌبهِ داًـىذُ پشػتبسي ٍ هبهبيي 

، اسٍهيِ، ػبل ؿـن، ؿوبسُ اٍل  

4831بهار ، 16 - 24ف   

 ،حؼيي هتؼبسفي ،*حسيه حبيب زادٌ

 ػلي آيشهلَ،حؼيي جؼفشي صادُ، 

 ساحلِ ػجبدي، ػىيٌِ صيٌبلي  ،خذيجِ له

ثشسػي ؿيَع دسدّبي ػتَى فمشات دسثيي پشػتبساى 

 1386دس ػبل  يّبي ؿْش خَ ثيوبسػتبىؿبغل دس 

فللٌبهِ داًـىذُ پشػتبسي ٍ هبهبيي 

 اسٍهيِ، ػبل ّفتن، ؿوبسُ اٍل،

 4833بهار ، 43-49ف 

 ػَػي ٍليضادُ، ،*يَػف هحوذپَس

 وجشي پشٍى، ،حسيه حبيب زادٌدکتر

 ػيوب له ديضچي

تبحيش اجشاي آهَصؽ هجتٌي ثش دػتبٍسد ثش كالحيت 

 پشػتبسيثبليٌي داًـجَيبى 

هجلِ پشػتبسي ٍ هبهبيي، داًـگبُ ػلَم 

 ، 14پضؿىي تجشيض، ؿوبسُ 

  4833تابستان  46-52ف 

 ،*ت پَسيٌت حجيذُ پشتَ اػظن، صيحو

 ضادُي، فبعوِ كفش ػلحسيه حبيب زادٌدکتر 

استجبط فمش آّي ٍ ؿذت افؼشدگي دس ًَجَاًبى دختش 

 ؿْشػتبى خَي

فللٌبهِ داًـىذُ پشػتبسي ٍ هبهبيي 

اسٍهيِ، دٍسُ ّفتن، ؿوبسُ چْبسم، 

4833پاييس ، 128-135ف  

 ،*حسيه حبيب زادٌدکتر

 يَػف هحوذپَس، حؼيي جؼفشي صادُ،

 پشٍيض ويبًي، خذيجِ له، آسصٍ ثْشُ چي

ثشسػي ػغح ويفيت صًذگي هشالجيي ثيوبساى 

 ّوَديبليضي ؿْشػتبى خَي

 پژيَشي داخل ي خبرج از کشًر -مجالت معتجر علمي مقبالت مىتشرٌ در 
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 عىًان وًيسىذگبن وبم وشريٍ ي شمبرٌ

فللٌبهِ داًـىذُ پشػتبسي ٍ هبهبيي 

 اسٍهيِ، دٍسُ ّفتن ؿوبسُ چْبسم،

 4833زمستان 

 ،*فبعوِ الحبًيدوتش، حسيه حبيب زادٌدکتر

 حويذسضب ػوشاًيدوتشهٌيشُ اًَؿِ، 

 چشة: هغبلؼِثشسػي دسن ثيوبساى اص وجذ 

 پذيذاس ؿٌبػي 

 ،يخ پضؿىيهجلِ اخالق ٍ تبس

 4831آذر ، 5ؿوبسُ  دٍسُ ػَم،

  ،حسيه حبيب زادٌدکتر

 يصّشُ ًٍىدوتش ،*يفضل اهلل احوذدوتش
 شاىيپشػتبساى ا يبت دس ػولىشد حشفِ اياخالل

فللٌبهِ داًـىذُ پشػتبسي ٍ هبهبيي 

 اسٍهيِ، دٍسُ ّـتن، ؿوبسُ ػَم،

  4831پاييس  ،175-182ف

 ، دوتش فشيذُ يغوبيي، *هبسوبًي ػجذاهلل خشهي

 دکتر حسيه حبيب زادٌ

 پضؿىيػلَم خغبّبي پظٍّـي دس هغبلؼبت 

 ّبٍ ًحَُ وٌتشل آى

فللٌبهِ داًـىذُ پشػتبسي ٍ هبهبيي 

 اسٍهيِ، دٍسُ ّـتن، ؿوبسُ چْبسم، 

  4831زمستان ،229-237ف 

 ،حويذُ خليل صادُ ،*يَػف هحوذپَس

 ، حسيه حبيب زادٌدکتر

 داٍد سػَلي، ػْيال آٌّگشصادُ سضبيي

 يبدگيشي پيبهذ ثش ثبليٌي آهَصؿي ّوىبس هذل تأحيش

 پشػتبسي داًـجَيبى ثبليٌي

دٍهبٌّبهِ داًـىذُ پشػتبسي ٍ هبهبيي 
 اسٍهيِ، دٍسُ ًْن، ؿوبسُ دٍم،

 102-111، ف 31 يدس پ يپ
 4811خرداد ي تير 

 ،زادٌ حسيه حبيبدکتر ،*يَػف هحوذپَس

 ٍحيذ پبن پَس، ،خليل صادُ حويذُ

 حؼيي جؼفشي صادُ، حؼي سفيؼي

 ًيشُ اؿشف سضبيي

ّبي آهَصؽ ثبليٌي: ؿىبف هحيظ هَسد  يظهحدسن اص 

 ثب هحيظ ٍالؼي اًتظبس

دٍهبٌّبهِ داًـىذُ پشػتبسي ٍ هبهبيي 

 يدس پ ياسٍهيِ، دٍسُ ًْن، ؿوبسُ ػَم،پ

 196-204، ف 32

  4811مرداد يشهريًر 

 ،حسيه حبيب زادٌ*دکتر

 حؼيي جؼفشي صادُ، يَػف هحوذپَس، 

 ػليشضب سحوبًي، ؿْشيبس كبلحي تبلي

سٍي ػالهت  فشا يّب ٍ چبلؾ پيؾ ثشًذُػَاهل 

 (E-health) الىتشًٍيىي

دٍهبٌّبهِ داًـىذُ پشػتبسي ٍ هبهبيي 

 اسٍهيِ، دٍسُ ًْن، ؿوبسُ چْبسم،

 230-236، ف 33پي دس پي 

 4811مهر ي آبان 

 ،*يَػف هحوذپَس ،يثمبئ ينسح دوتش

 ، داٍد سػَلي،زادٌ حبيبحسيه  دکتر

 صادُ جؼفشي، حؼيي صادُ خليلحويذُ 

 الگَي تؼلظ آهَصي هجتٌي ثش ؿبيؼتگي: تجشثِ ثبليٌي 

 ؿذُ ثشاي داًـجَيبى پشػتبسي سيضي ثشًبهِ

داًـىذُ هجلِ پشػتبسي هشالجت ٍيظُ، 

، 3،دٍسُ(ا... )ػج پشػتبسي داًـگبُ ثميِ

  4811پاييس  ،153-158، ف 3ؿوبسُ

 ،حسيه حبيب زادٌ*دکتر

 حويذسضب خلخبلي، سضب لبًؼي لـالقدوتش

ثشسػي استجبط  ثيي ػٌذسم پبّبي ثيمشاس ثب اختالل 

 دس ثيوبساى ثؼتشي دس ثخؾ ّبي ٍيظُ خَاة

دٍهبٌّبهِ داًـىذُ پشػتبسي ٍ هبهبيي 

 ،ؿوبسُ اٍل ،اسٍهيِ، دٍسُ دّن

 61-67 ، ف36پي دس پي 

  4814فريرديه ي ارديبهشت  

 ،، ساّلِ جَاًجختيبى*ؿْشيبس كبلحي

 ،بػيذ ػلي هحوذ ّبؿوي ًي

 حسيه حبيب زادٌدکتر

يش الگَي تَاًوٌذػبصي خبًَادُ هحَس ثش ويفيت تأح

ثيوبساى هشاجؼِ وٌٌذُ ثِ هشوض ديبليض ٍاثؼتِ ثِ  صًذگي

 1389داًـگبُ ػلَم پضؿىي ؿْشوشد 

هجلِ هذيشيت استمبي ػالهت، فللٌبهِ 
پظٍّـي اًجوي ػلوي پشػتبسي  -ػلوي

 4814بهار ، 2ايشاى، دٍسُ اٍل، ؿوبسُ 

 ،*دوتش هؼلَهِ ّوتي هؼله پبن

 ، حويذُ خليل صادُدکتر حسيه حبيب زادٌ

هذيشاى ٍ پشػتبساى دس هشالجت ايوي اص ثشسػي ػولىشد 

 اص ديذگبُ پشػتبساى ثيوبساى

داًـىذُ پشػتبسي ٍ هبهبيي دٍهبٌّبهِ 

 اسٍهيِ، دٍسُ دّن، ؿوبسُ دٍم،

 190-199، ف 37پي دس پي 

 4814خرداد ي تير 

هْذيِ داٍسپٌبُ،  ،*حبيب زادٌ دکترحسيه

 حويذسضب خلخبليدوتش

هذل هشالجتي اٍسم ثش  يشيوبسگ ثِ يشتأح يضاىه ثشسػي

 دس يبليضّوَدتحت ػغح خَدوبسآهذي ثيوبساى 

آهَصؿي ٍاثؼتِ ثِ داًـگبُ ػلَم پضؿىي ّبي  يوبسػتبىث

 1389اسٍهيِ دس ػبل 

 هجلِ پضؿىي اسٍهيِ،

 دٍسُ ثيؼت ٍ ػَم، ؿوبسُ دٍم،

 4814خرداد ي تير ، 105-114ف 

 ، دوتش ووبل خبدم ٍعي، *ًبدس آلبخبًي

هذيٌِ جبػوي، ػبهشُ  ،دکتر حسيه حبيب زادٌ

 التذاس، ًشگغ سّجش، هٌيظُ پشخبؿجَي

هيضاى اظغشاة ٍ افؼشدگي ثيوبساى هجتال  آهَصؽ ثشتبحيش 

 ثِ اًفبسوتَع هيَوبسد

 پژيَشي داخل ي خبرج از کشًر -مقبالت مىتشرٌ در مجالت معتجر علمي 



 عىًان وًيسىذگبن وبم وشريٍ ي شمبرٌ

يي هبهبي ٍ پشػتبسهبٌّبهِ داًـىذُ ٍ د

 ،يِ، دٍسُ دّن، ؿوبسُ ػَماسٍه

 332-339، ف 38ي پي دس پ

  4814 يًريشهرمرداد

ي لشثبًضادُ، وجش ،*يب زادٌحبيه حسدکتر

 ي، يَػف هحوذپَسخلخبليذسضب حودوتش

 يتكالحي ثب وبسي صًذگيفيت وي استجبط ثشسػ

 يٌي دس پشػتبساىثبل

هجلِ ػلوي پظٍّـي داًـگبُ ػلَم 

 پضؿىي ؿْيذ كذٍلي يضد

 439-446، ف 4، ؿوبسُ 20دٍسُ 

 4814مهر ي آبان 

 ،*يب زادٌحبيه حسدکتر
 دوتش هؼلَهِ ّوتي هؼله پبن، 

 لـالق يسضب لبًؼ

وبساى يمشاس دس ثيث يساثغِ ووجَد آّي ٍ ػٌذسم پبّب

 ضيبليتحت ّوَد

يي هبهبي ٍ پشػتبسهبٌّبهِ داًـىذُ ٍ د

 ،يِ، دٍسُ دّن، ؿوبسُ ؿـناسٍه

 758-764، ف 41ي پي دس پ

  4814بهمه ي اسفىد

  ،*حؼيي جؼفشي صادُ

 ، يَػف هحوذپَس، حسيه حبيب زادٌدکتر

 داٍد سػَلي، ػليشضب سحوبًي حويذُ خليل صادُ،

 غالهشضب هختبسي، ػْيال آٌّگشصادُ سضبيي

 ثش سؿذ ًبهغلَة دس يشگزاستأح يّب ثشسػي هؤلفِ

 هبِّ 24تب  6وَدوبى  

Iranian Red Crescent Medical 

Journal 

2012; 14(2):85-94(ISI) 

AR Didarloo, D Shojaeizadeh 

, R Gharaaghaji ASL*, 

H Habibzadeh, Sh Niknami, 

R Pourali 

Prediction of Self-Management Behavior 

among Iranian Women with Type 2 

Diabetes: Application of the Theory of 

Reasoned Action along with Self-

Efficacy (ETRA) 

 -هجلِ آهَصؽ پشػتبسي، فللٌبهِ ػلوي

جوي ػلوي پشػتبسي ايشاى، پظٍّـي اً

 4814زمستان ، 2دٍسُ اٍل، ؿوبسُ 

 ، *دوتش هؼلَهِ ّوتي هؼله پبن

 دکتر حسيه حبيب زادٌ 

تجييي تجبسة داًـجَيبى پشػتبسي دس صهيٌِ هـىالت 

 آهَصؽ دسٍع ًظشي پشػتبسي ثب سٍؽ ؿٌبػي ويفي

Journal of Applied 

Environmental 

and Biological Sciences 

2012,2(10) :508-513 

H Jafarizadeh,H Habibzadeh, 

Y Mohammadpor,H Khalilzadeh, 

AR Rahmani,D Rasoli, 

P Mikaili* 

Health Care Condition of Frail Elderly 

and Their Health Care Givers Problems 

هجلِ داًـىذُ پشػتبسي ٍ هبهبيي اسٍهيِ، 

 42دٍسُ يبصدّن، ؿوبسُ اٍل، پي دس پي 

 4811فريرديه  14-21ف 

،  ، ًشجغ وبظوي٭دکتر حسيه حبيب زادٌ

 يَػف هحوذپَس، دوتش حويذسضب خلخبلي

پَست فَليَ دس يش اجشاي الگَي آهَصؿي ثش هجٌبي تأح

 پشػتبسي اص هحيظ آهَصؿي ثبليٌيادساوبت داًـجَيبى 

هجلِ داًـىذُ پشػتبسي ٍ هبهبيي اسٍهيِ، 

پي  دٍسُ يبصدّن، ؿوبسُ چْبسم، پي دس

 4811تير ،284-292، ف 45

 ،زادٌ حبيب حسيه دکتر

،دوتش حويذسضب خلخبلي، *ًؼشيي خَاجِ ػلي

 يَػف هحوذپَس

 ثش ؿَاّذ ثش هجتٌي پشػتبسي آهَصؽ تأحيش ثشسػي

 پشػتبسي داًـجَيبى دس پشػتبسي فشآيٌذ اجشاي هْبست

 اسٍهيِ پضؿىي ػلَم داًـگبُ
جشاحي، ػبل  -فللٌبهِ پشػتبسي داخلي

 62-57، ف 1ٍ2ؿوبسُ  دٍم،

  4811بهار ي تابستان 

 ، يجِ الصاسيًل ،زادٌ دکترحسيه حبيب

 *لـالق يسضب لبًؼ

استجبط ثيي ًـبًگبى پبي ثي لشاس ثب اختالل ويفيت 

 خَاة دس ثيوبساى تحت ّوَديبليض

هجلِ داًـىذُ پشػتبسي ٍ هبهبيي اسٍهيِ، 

 دٍسُ يبصدّن، ؿوبسُ چْبسم،

 259-268، ف 45پي دس پي  

 4811تير    

 ،حسيه حبيب زادٌدکتر ،*اػفٌذيبس ثبلجبًي

 افؼبًِ ػظين پَس،  ،طالِ سحيوي 

 كبلح ػليوي دوتش

خَدهذيشيتي ثش پيشٍي اص سطين غزايي  ّبي ثشًبهِ تأحيش

ٍ اضبفِ ٍصى ثيي دٍ جلؼِ ديبليض دس ثيوبساى تحت 

 دسهبى ثب ّوَديبليض

 ييٍ هبهب يداًـىذُ پشػتبس يهجلِ ػلو

، 2ىن، ؿوبسُ يؼت ٍ يّوذاى، دٍسُ ث

 4811تابستان  ،41ؿوبسُ هؼلؼل 

، *يي خَاجِ ػليًؼش ،زادٌ دکترحسيه حبيب

 َػف هحوذپَسي، يذ سضب خلخبليدوتش حو

ثش ؿَاّذ ثش هشاحل  يهجتٌ يش آهَصؽ پشػتبسيض تبحيآًبل

 يٌذ پشػتبسيپٌجگبًِ فشآ

 پژيَشي داخل ي خبرج از کشًر -مجالت معتجر علمي مقبالت مىتشرٌ در 



 عىًان وًيسىذگبن وبم وشريٍ ي شمبرٌ

هجلِ داًـىذُ پشػتبسي ٍ هبهبيي اسٍهيِ، 

 دٍسُ يبصدّن، ؿوبسُ ّـتن، 

  4811آبان ،584-592، ف 49پي دس پي 

 ، *، يبػش هشاديزادٌ دکترحسيه حبيب

 داٍد سػَلي، ًبكش ؿيخي

سٍؽ ًمـِ هفَْهي ثش يبدگيشي ثشسػي تأحيش آهَصؽ ثِ 

دسع ثشسػي ٍضؼيت ػالهت دس داًـجَيبى پشػتبسي 

 1391-92داًـىذُ پشػتبسي ٍ هبهبيي اسٍهيِ ػبل 

Iran Journal Critical Care 

Nursing 

 2013;6(3):173-180 

Khadijeh  Lak, Farzad  Zareie 

Hosein  Habibzadeh*, 

Yousef  Mohammadpour, 

Khadijeh  Rahnemoon, 

Haleh Zare,Mohammad Zaviyeh 

A survey on the effect of educational 

software method of arrhythmias 

stimulator on the level of knowledge of 

electrocardiograms interpretation in 

nurses 

هجلِ داًـىذُ پشػتبسي ٍ هبهبيي اسٍهيِ، 

 دٍسُ يبصدّن، ؿوبسُ ًْن،

 4811آذر  ،680-687، ف 50پي دس پي 

،  *پَس ، ًبّيذ سضبئيزادٌ دکترحسيه حبيب

هيشثْشام كفشي، دوتشحويذسضب خلخبلي، دوتش

 افـيي هحوذيدوتش

ثشسػي تأحيش اجشاي ثشًبهِ هشالجتي هجتٌي ثش تغزيِ ٍ 

ٍسصؽ ثش ثشٍص تشٍهجَص ٍسيذّبي ػومي دس ثيوبساى 

تحتبًي دس تحت اػوبل جشاحي استَپذي اًذام 

 1391ثيوبسػتبى اهبم خويٌي اسٍهيِ دس ػبل 

هجلِ داًـىذُ پشػتبسي ٍ هبهبيي اسٍهيِ، 

 51دٍسُ يبصدّن، ؿوبسُ دّن،پي دس پي 

  4811دي  ،798-805ف 

 ، *حؼيي هتؼبسفي، ػويشا اسٍجلَ

 ، ؿْشيبس ػخبييحسيه حبيب زادٌ

ثشسػي ديذگبُ داًـجَيبى داًـىذُ پشػتبسي ٍ 

دس ساثغِ ثب اسصؿيبثي اػبتيذ دس ثْذاؿت خَي 

 1391ػبل

IJCBNM 
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يِ، اسٍهيي هبهبي ٍ پشػتبسهجلِ داًـىذُ 

 دٍسُ يبصدّن، ؿوبسُ يبصدّن، 

  ،847-853، ف 52ي پي دس پ

  4811بهمه 
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 شرکت در کبرگبَُبي آمًزشي

 وًع شرکت ثرگسار کىىذٌ عىًان کبرگبٌ ي ميسان سبعت خيتبر

 حضَس يخَ يذ هذًيوبسػتبى ؿْيث وبسگبُ ثْذاؿت سٍاى 25/10/81ت يلغب 18/10/81

 ّوىبسي جوؼيت ّالل احوش خَي ثبصآهَصي هشثيبى ّالل احوش هٌتخت اػتبى 1381دس جشيبى

 ػبػت 28ثِ هذت  1382ثْوي 
 وبسگبُ هذيشيت آهَصؽ ػبلي

 )ٍيظُ هؼبًٍبى داًـجَيي (

دفتش هغبلؼبت ٍ آهَصؽ ًيشٍي 

 اًؼبًي ػبصهبى هشوضي

 داًـگبُ آصاد اػالهي

 حضَس

 2/5/1382لغبيت  1/5/1382

 ػبػت 16ثِ هذت 
 داًـگبُ آصاد اػالهي ٍاحذ خَي وبسگبُ آهَصؽ ٍيٌذٍص پيـشفتِ

آهَصؽ ضوي 

 خذهت وبسوٌبى

 10/5/1382لغبيت  8/5/1382

 ػبػت 24ثِ هذت 
 داًـگبُ آصاد اػالهي ٍاحذ خَي تذٍيي عشح دسع يوبسگبُ ثشًبهِ سيضي ٍ الگَ ّب

آهَصؽ ضوي 

 خذهت وبسوٌبى

 23/5/1382لغبيت  18/5/1382

 ػبػت 48ثِ هذت 
 داًـگبُ آصاد اػالهي ٍاحذ خَي وبسگبُ سٍؽ تحميك دس ػلَم اًؼبًي

صؽ ضوي آهَ

 خذهت وبسوٌبى

 ّالل احوش خَي جوؼيت ّالل احوش خَي اهذاد تىويلي يت سٍاًيوبسگبُ ثْذاؿت ٍ حوب 1382دس جشيبى

 27/11/1383لغبيت  2/11/1383

 ػبػت 40ثِ هذت 
 داًـگبُ آصاد اػالهي ٍاحذ خَي وبسگبُ سٍؽ تحميك

آهَصؽ ضوي 

خذهت اػضبي 

 ّيئت ػلوي

 15/4/1383لغبيت  14/4/1383

 ػبػت 30ثِ هذت 
 داًـگبُ آصاد اػالهي ٍاحذ خَي همذهبتيSPSS وبسگبُ آهَصؿي آهبس ٍ ًشم افضاس

آهَصؽ ضوي 

خذهت اػضبي 

 ّيئت ػلوي

 1/11/1383لغبيت  30/10/1383

 ػبػت 30ثِ هذت 
 داًـگبُ آصاد اػالهي ٍاحذ ؿجؼتش وبسگبُ هؼبًٍبى داًـجَئي

آهَصؽ ضوي 

 خذهت هذيشاى

 7/11/1384لغبيت  6/11/1384

 ػبػت 14ثِ هذت 
 داًـگبُ آصاد اػالهي ٍاحذ خَي وبسگبُ آهَصؽ همبلِ ًَيؼي ثِ صثبى فبسػي

آهَصؽ ضوي 

خذهت اػضبي 

 ّيئت ػلوي

 19/12/1384لغبيت  18/12/1384

 ػبػت 16ثِ هذت 
 داًـگبُ آصاد اػالهي ٍاحذ خَي وبسگبُ آهَصؽ همبلِ ًَيؼي ثِ صثبى اًگليؼي

آهَصؽ ضوي 

اػضبي خذهت 

 ّيئت ػلوي

 5/5/1385لغبيت  4/5/1385

 ػبػت 16ثِ هذت 
 داًـگبُ آصاد اػالهي ٍاحذ خَي وبسگبُ هذيشيت ػوليبتي

آهَصؽ ضوي 

خذهت اػضبي 

 ّيئت ػلوي

 30/9/1385لغبيت  29/9/1385

 ػبػت 16ثِ هذت 
 داًـگبُ آصاد اػالهي ٍاحذ خَي وبسگبُ سٍؿْبي ثشلشاسي استجبط هَفك

آهَصؽ ضوي 

خذهت اػضبي 

 ّيئت ػلوي

17/8/1386 

 ػبػت 6ثِ هذت 
 Word  وبسگبُ آهَصؿي

 هؼبًٍت پظٍّـي

 داًـگبُ ػلَم پضؿىي اسٍهيِ
 حضَس فؼبل

13/11/1386 

 ػبػت 6ثِ هذت 
 Scientific Writingوبسگبُ 

 هؼبًٍت پظٍّـي

 داًـگبُ ػلَم پضؿىي اسٍهيِ
 حضَس فؼبل

2/12/1386 

 ػبػت 5ثِ هذت 
 آوبدهيه E-mailوبسگبُ 

 هؼبًٍت پظٍّـي

 داًـگبُ ػلَم پضؿىي اسٍهيِ
 حضَس فؼبل

15/12/1386 

 ػبػت 8ثِ هذت 
 وبسگبُ اخالق دس پظٍّؾ

 هؼبًٍت پظٍّـي

 داًـگبُ ػلَم پضؿىي اسٍهيِ
 حضَس فؼبل



 شرکت در کبرگبَُبي آمًزشي

 وًع شرکت ثرگسار کىىذٌ عىًان کبرگبٌ ي ميسان سبعت خيتبر

21/12/1386 

 ػبػت 6ثِ هذت 
 SPSS وبسگبُ تؼبسيف ٍ هفبّين آهبسي 

 هؼبًٍت پظٍّـي 

 داًـگبُ ػلَم پضؿىي اسٍهيِ
 حضَس فؼبل

 25/4/1387لغبيت  24/4/1387

 ػبػت 16ثِ هذت 
 وبسگبُ وتبثخبًِ ديجيتبلي پضؿىي ايشاى

 هؼبًٍت پظٍّـي

 داًـگبُ ػلَم پضؿىي اسٍهيِ 
 حضَس فؼبل

25/8/1387 

 يآهَصاهتيبص ثبص 4ثب 
 حضَس داًـگبُ ػلَم پضؿىي ػوٌبى يپضؿى يت ّبيت فَسيٍضؼ يوبسگبُ ثشسػ

 7/6/1387لغبيت  6/6/1387

 ػبػت 16ثِ هذت 
 وبسگبُ آهَصؿي عشاحي اثضاس

هشوض هغبلؼبت ٍ تَػؼِ آهَصؽ 

ػلَم پضؿىي داًـگبُ ػلَم 

 پضؿىي اسٍهيِ

 حضَس فؼبل

20/1/1388 

 طٍسًبل والة تحت ػٌَاى:

Association of adult Socioeconomic 

Position With hypertension in older 

people 

 داًـىذُ پشػتبسي ٍ هبهبيي

 داًـگبُ ػلَم پضؿىي اسٍهيِ 
 حضَس

10/2/1388 

 ػبػت 6ثِ هذت 
 سٍؿْبي يبددّي ٍ يبدگيشي  وبسگبُ آهَصؿي

هشوض هغبلؼبت ٍ تَػؼِ آهَصؽ 

ػلَم پضؿىي داًـگبُ ػلَم 

 پضؿىي اسٍهيِ

 فؼبلحضَس 

 6/8/1388لغبيت  5/8/1388

 ػبػت 16ثِ هذت 
 آهَصؽ ٍيظُ هذسػيي سؿتِ فَسيتْبي پضؿىي

 ت حَادث ٍ يشيهشوض هذ

 وـَس يپضؿى يتْبيفَس
 حضَس

 End Noteوبسگبُ آهَصؿي  17/10/1388
 هؼبًٍت پظٍّـي 

 داًـگبُ ػلَم پضؿىي اسٍهيِ
 حضَس فؼبل

 15/11/1388لغبيت  14/11/1388

 ػبػت 8ثِ هذت 
 وبسگبُ آهَصؿي اػتبد ساٌّوب ٍ هـبٍس

هشوض هغبلؼبت ٍ تَػؼِ آهَصؽ 

ػلَم پضؿىي داًـگبُ ػلَم 

 پضؿىي اسٍهيِ

 حضَس فؼبل

27/3/1389 

 ػبػت 6ثِ هذت 
 وبسگبُ آهَصؽ ػوَهي آهبس

 هؼبًٍت تحميمبت ٍ فٌبٍسي

 داًـگبُ ػلَم پضؿىي اسٍهيِ
 حضَس فؼبل

 10/4/1389لغبيت  9/4/1389

 ػبػت 12ثِ هذت 
 (1سٍؿْبي ًَيي تذسيغ ) وبسگبُ آهَصؿي

هشوض هغبلؼبت ٍ تَػؼِ آهَصؽ 

ػلَم پضؿىي داًـگبُ ػلَم 

 پضؿىي اسٍهيِ

 حضَس فؼبل

31/4/1389 

 ػبػت 6ثِ هذت 
 ػلن ػٌجي  وبسگبُ آهَصؿي

 هؼبًٍت تحميمبت ٍ فٌبٍسي

 داًـگبُ ػلَم پضؿىي اسٍهيِ
 حضَس فؼبل

4/5/1389 

 ػبػت 6ثِ هذت 

وبسگبُ آهَصؿي سٍيىشد ًَيي سٍاى دسهبًي هجتٌي 

 NLPثش 

ي ج جبهؼِ پضؿىيػبصهبى ثؼ

 اػتبى آرسثبيجبى غشثي
 حضَس فؼبل

7/5/1389 

 ػبػت 6ثِ هذت 
 وبسگبُ آهَصؿي

E-Learning in Medical Sciences 

 هؼبًٍت تحميمبت ٍ فٌبٍسي

 داًـگبُ ػلَم پضؿىي اسٍهيِ
 حضَس فؼبل

14/5/1389 

 ػبػت 6ثِ هذت 

 وبسگبُ آهَصؿي

 Published How to WRITE A 

Scientific Paper  it 

 هؼبًٍت تحميمبت ٍ فٌبٍسي

 داًـگبُ ػلَم پضؿىي اسٍهيِ
 حضَس فؼبل

14/5/1389 

 ػبػت 6ثِ هذت 
 وبسگبُ تفىش اًتمبدي

 داًـىذُ پشػتبسي ٍ هبهبيي

 داًـگبُ ػلَم پضؿىي اسٍهيِ
 حضَس فؼبل

28/11/1389 

 ػبػت 6ثِ هذت 
 وبسگبُ آهَصؿي اػتبد هـبٍس

هشوض هغبلؼبت ٍ تَػؼِ آهَصؽ 

ػلَم پضؿىي داًـگبُ ػلَم 

 پضؿىي اسٍهيِ

 حضَس فؼبل



 شرکت در کبرگبَُبي آمًزشي

 وًع شرکت ثرگسار کىىذٌ عىًان کبرگبٌ ي ميسان سبعت خيتبر

10/2/1390 

 اهتيبص آهَصؽ هذاٍم 2ثب 
 حضَس هـْذ داًـگبُ ػلَم پضؿىي يآهَصؿ يٌذيدس استمب فشآ يٌذيوبسگبُ ًگشؽ فشآ

22/2/1390 

 ػبػت 6ثِ هذت 

 وبسگبُ آهَصؿي آهبس ٍ دادُ پشداصي

 (Spss) ًشم افضاس 

 هؼبًٍت تحميمبت ٍ فٌبٍسي

 داًـگبُ ػلَم پضؿىي اسٍهيِ
 حضَس فؼبل

29/2/1390 

 ػبػت 6ثِ هذت 
 وبسگبُ آهَصؿي

patient Safety: learning from Error 

 تحميمبت ٍ فٌبٍسيهؼبًٍت 

 داًـگبُ ػلَم پضؿىي اسٍهيِ
 حضَس فؼبل

 8/5/1390لغبيت  7/5/1390

 ػبػت 8ثِ هذت 
 همذهبتي SPSSوبسگبُ 

EDO  
 هبهبييداًـىذُ پشػتبسي ٍ 

 داًـگبُ ػلَم پضؿىي اسٍهيِ
 حضَس فؼبل

1/12/1390 

 ػبػت 5ثِ هذت 

وبسگبُ آهَصؿي ػبهبًِ ًظبم جبهغ پظٍّؾ ٍ 

 وـَسآهَصؽ پضؿىي 

 هؼبًٍت تحميمبت ٍ فٌبٍسي

 داًـگبُ ػلَم پضؿىي اسٍهيِ
 حضَس فؼبل

 16/1/1391لغبيت  15/1/1391

 ػبػت 18ثِ هذت 

حفبظتي ثب هَضَع اهٌيت  -تَجيْي دٍسُ آهَصؿي

 (ٍيظُ هذيشاى ٍ هتلذيبى هـبغل حؼبع1هلي)
 حضَس ػبصهبى حشاػت ول وـَس

16/5/1391 

 ػبػت 2ثِ هذت 

اػبتيذ داًـگبُ ثب ػٌَاى ثشسػي ًـؼت ّن اًذيـي 

 فشآيٌذ آهَصؽ داًـگبُ ثب سٍيىشد آهَصؽ ثبليٌي

 ًْبد ًوبيٌذگي همبم هؼظن سّجشي

 دس داًـگبُ ػلَم پضؿىي اسٍهيِ

 -فؼبليت فشٌّگي

 تشثيتي ٍ اجتوبػي

12/6/1391 

 ػبػت 2ثِ هذت 

 ًـؼت ّن اًذيـي اػبتيذ داًـگبُ ثب ػٌَاى 

هشثَط ثِ عشح آؿٌبيي ثب لَاًيي ٍ همشسات 

تَاًوٌذػبصي )هؼشفت افضايي( ٍ استمبي اػضبي 

 ّيبت ػلوي داًـگبُ

 ًْبد ًوبيٌذگي همبم هؼظن سّجشي

 دس داًـگبُ ػلَم پضؿىي اسٍهيِ

 -فؼبليت فشٌّگي

 تشثيتي ٍ اجتوبػي

5/7/1391 

 ػبػت 2ثِ هذت 

وبسگبُ آهَصؿي ًگشؿي ثش هجبًي ٍ اكَل هغبلؼبت 

 ساّجشدي داًـگبّْب

 ًوبيٌذگي همبم هؼظن سّجشيًْبد 

 دس داًـگبُ ػلَم پضؿىي اسٍهيِ
 حضَس فؼبل

10/8/1391 

 ػبػت 3ثِ هذت 

ًـؼت هـتشن اػضبي ؿَساّبي هغبلؼبت 

 ساّجشدي داًـگبّْبي اػتبى

دفتش ًْبد ًوبيٌذگي همبم هؼظن 

 سّجشي دس داًـگبّْبي اػتبى
 حضَس فؼبل

 17/8/1391لغبيت  15/8/1391

 ػبػت 12ثِ هذت 

دٍسُ آهَصؿي ػيؼتن دثيشخبًِ ٍ ثبيگبًي هىبًيضُ 

 )اتَهبػيَى اداسي(

 هؼبًٍت تحميمبت ٍ فٌبٍسي

 داًـگبُ ػلَم پضؿىي اسٍهيِ

آهَصؽ ضوي 

 خذهت وبسوٌبى

23/9/1391 

 ػبػت 9ثِ هذت 
 وبسگبُ آهَصؿي آهَصؽ هجبًي عت ػٌتي

هشوض هغبلؼبت ٍ تَػؼِ آهَصؽ 

ػلَم پضؿىي داًـگبُ ػلَم 

 يِپضؿىي اسٍه

 حضَس فؼبل

 26/11/1391لغبيت  25/11/1391

 ػبػت 5ثِ هذت 
 وبسگبُ آهَصؿي عت ػٌتي

هشوض هغبلؼبت ٍ تَػؼِ آهَصؽ 

ػلَم پضؿىي داًـگبُ ػلَم 

 پضؿىي اسٍهيِ

 حضَس فؼبل

1/12/1391 

 ػبػت10ثِ هذت 

عشح تىويل فشم ّبي اسائِ ؿذُ هؼبًٍت هغبلؼبت 

 داًـگبّْبساّجشدي تحت ػٌَاى ػٌذ اػالهي ؿذى 

 ًْبد ًوبيٌذگي همبم هؼظن سّجشي

 دس داًـگبُ ػلَم پضؿىي اسٍهيِ
 ّوىبسي

16/12/1391 

 ػبػت 3ثِ هذت 

ًـؼت هـتشن اػضبي ؿَساّبي هغبلؼبت 

ساّجشدي داًـگبّْبي اػتبى ثب هَضَع وويتِ 

 التلبد همبٍهتي ٍ ساّىبسّبي ػلوي آى

دفتش ًْبد ًوبيٌذگي همبم هؼظن 

 بي اػتبىسّجشي دس داًـگبّْ
 حضَس فؼبل

26/4/1392 

 ػبػت 3ثِ هذت 
  E-Learningوبسگبُ آهَصؿي

هشوض هغبلؼبت ٍ تَػؼِ آهَصؽ 

 داًـگبُ ػلَم پضؿىي اسٍهيِ
 حضَس فؼبل

18/5/1392 

 ػبػت 8ثِ هذت 
 2وبسگبُ اكَل تؼلين ٍ تشثيت اػالهي 

 ًْبد ًوبيٌذگي همبم هؼظن سّجشي

 دس داًـگبُ ػلَم پضؿىي اسٍهيِ

افضايي داًؾ 

 اػتبداى

 



 شرکت در کبرگبَُبي آمًزشي

 وًع شرکت ثرگسار کىىذٌ عىًان کبرگبٌ ي ميسان سبعت خيتبر

19/5/1392 

 ػبػت 8ثِ هذت 
 2وبسگبُ اًذيـِ ػيبػي اػالم

 ًْبد ًوبيٌذگي همبم هؼظن سّجشي

 دس داًـگبُ ػلَم پضؿىي اسٍهيِ

داًؾ افضصايي 

 اػتبداى

 12/6/1392لغبيت  10/6/1392

 ػبػت 8ثِ هذت 

تْيِ وَسيىَلَم آهَصؿي وبسؿٌبػي اسؿذ صايوبى 

 فيضيَلَطيه

 داًـىذُ پشػتبسي ٍ هبهبيي

 داًـگبُ ػلَم پضؿىي اسٍهيِ

ّوىبسي ٍ 

 هـبسوت

5/9/1392 

 ػبػت 2ثِ هذت 

ًـؼت ّن اًذيـي اػبتيذ داًـگبُ ثب ػٌَاى 

 هٌْذػي فشٌّگي

 ًْبد ًوبيٌذگي همبم هؼظن سّجشي

 ػلَم پضؿىي اسٍهيِدس داًـگبُ 

 -فؼبليت فشٌّگي

 تشثيتي ٍ اجتوبػي

5/10/1392 

 ػبػت 8ثِ هذت 
 Scientific Writing آهَصؿي وبسگبُ

 هؼبًٍت تحميمبت ٍ فٌبٍسي

 داًـگبُ ػلَم پضؿىي اسٍهيِ
 حضَس فؼبل

 در کبرگبَُبي آمًزشي سيتذر

 ثرگسار کىىذٌ عىًان کبرگبٌ ي ميسان سبعت خيتبر

 جوؼيت ّالل احوش خَي يسٍاًٍ حوبيت وبسگبُ آهَصؿي ثْذاؿت  1382دس جشيبى ػبل 

 ؿجىِ ثْذاؿت ٍ دسهبى خَي وبسگبُ آهَصؿي ثْذاؿت سٍاى 26/7/83

 ؿجىِ ثْذاؿت ٍ دسهبى خَي وبسگبُ آهَصؿي جوؼيت ،تَػؼِ،اؿتغبل 25/4/1383

 1386تيش هبُ 

 ػبػت 16ثِ هذت 
 وبسگبُ آهَصؿي سٍؽ تحميك

 هؼبًٍت پظٍّـي

 داًـگبُ ػلَم پضؿىي اسٍهيِ

9/3/1387 

 ػبػت 8ثِ هذت 
 يوبسگبُ سٍؽ تحميك همذهبت

 هؼبًٍت پظٍّـي

 داًـگبُ ػلَم پضؿىي اسٍهيِ

 19/12/1387لغبيت  17/12/1387

 ػبػت 4ثِ هذت 

وبسگبُ آهَصؿي سٍؽ  تحميك ٍيظُ اػضبء هشوض تحميمبت 

 تَػؼِ اجتوبػي ٍ استمبء ػالهت اسٍهيِ

 هؼبًٍت پظٍّـي

 داًـگبُ ػلَم پضؿىي اسٍهيِ

27/12/1387 

 اهتيبص آهَصؽ هذاٍم 2ثب 
 داًـگبُ ػلَم پضؿىي اسٍهيِ وبسگبُ فشآيٌذ پشػتبسي

2/4/1388 
 The Influence Ofطٍسًبل والة تحت ػٌَاى:

Gender and Disability Following Ischemic 

Stroke: The Framingham Study 

 داًـىذُ پشػتبسي ٍ هبهبيي

 داًـگبُ ػلَم پضؿىي اسٍهيِ

7/4/1390 

 ػبػت 2ثِ هذت 

وبسگبُ هذيشيت ثحشاى ثشاي وبسوٌبى اٍسطاًؼْبي پيؾ 

 ِيثيوبسػتبًي ٍ ثيوبسػتبًي اسٍه

 هؼبًٍت اهَس دسهبى

 داًـگبُ ػلَم پضؿىي اسٍهيِ

8/10/1390 

 ػبػت 6ثِ هذت 

وبسگبُ هذيشيت ثحشاى ثشاي وبسوٌبى فَسيتْبي پضؿىي 

 ؿوبل اػتبى

 هؼبًٍت اهَس دسهبى

 داًـگبُ ػلَم پضؿىي اسٍهيِ

 25/1/1391لغبيت  24/1/1391

 ػبػت 15ثِ هذت 

 وبسگبُ سٍؽ تحميك

 ظُ پشػتبساى ثيوبسػتبى ػيذ الـْذايٍ

 هؼبًٍت تحميمبت ٍ فٌبٍسي

 داًـگبُ ػلَم پضؿىي اسٍهيِ

 22/2/1391لغبيت  21/2/1391

 ػبػت 15ثِ هذت 

 وبسگبُ سٍؽ تحميك

 يپشػتبساى ثيوبسػتبى هغْشظُ يٍ

 هؼبًٍت تحميمبت ٍ فٌبٍسي

 داًـگبُ ػلَم پضؿىي اسٍهيِ

17/7/1391 

 ػبػت 3ثِ هذت 
 دفتش آهَصؽ ٍ پظٍّؾ اػتبًذاسي ظُ ؿْشداساىيوبسگبُ هذيشيت ثحشاى ٍ

18/7/1391 

 ػبػت 3ثِ هذت 
 اػتبًذاسيدفتش آهَصؽ ٍ پظٍّؾ  ت ثحشاىيشيشاى هذيظُ دثيوبسگبُ هذيشيت ثحشاى ٍ

 17/8/1391لغبيت  15/8/1391

 ػبػت 4ثِ هذت 

دٍسُ آهَصؿي دُ گبم پظٍّـي ٍيظُ سٍاًـٌبػبى ؿبغل دس 

 هشوض آهَصؿي ٍ دسهبًي ساصي اسٍهيِ

 هؼبًٍت اهَس دسهبى

 داًـگبُ ػلَم پضؿىي اسٍهيِ

26/06/1392 ٍ10/07/1392 

 ػبػت 4ثِ هذت 
 دٍسُ آهَصؿي پشٍپَصال ًَيؼي

 دسهبىهؼبًٍت اهَس 

 داًـگبُ ػلَم پضؿىي اسٍهيِ



 تبليف ي ترجمٍ

 وبم کتبة اوتشبر سبل 

 پشػتبسي -وتبة همذهبت صثبى تخللي پضؿىي تاليف  1384

 وتبة فشايٌذ يبدگيشي ٍ سٍؿْبي آهَصؽ ثِ هذدجَ تاليف 1384

 ثْذاؿت ثبسٍسي ٍ سٍؽ ّبي جلَ گيشي اص حبهلگي ،وتبة جوؼيت دايري 1390

 ًبخَاػتِ ياص ثبسداس يشيجلَگ يف وتبة سٍؿْبيتبلدايري  1391

  

  

 يي پبيبن وبمٍ َبي داوشجًي يقبتيتحق يطرحُب

 ت طرحييضع وًع طرح ي َمکبران طرح يمجر عىًان طرح

ثشسػي هيضاى ؿيَع افؼشدگي دس ثيي داًـجَيبى پشػتبسي 

غشثي ٍ استجبط ػَاهل دهَگشافيه ثب رسثبيجبى اػتبى آ

 ؿذت افؼشدگي

 )مجري طرح(حسيه حبيب زادٌدکتر

 ي )ّوىبس عشح(ي هتؼبسفيحؼ

 ي)ّوىبس عشح(حؼي پَس دّىشد يػل

عشح تحميمبتي 

 هلَة

 خبتوِ يبفتِ

 4831تابستان 

آهَصاى  ثشسػي سفتبسّبي پشخغش ثْذاؿتي دس ثيي داًؾ

 همغغ ساٌّوبيي دثيشػتبًْبي ؿْشػتبًْبي خَي
 )مجري طرح(حسيه حبيب زادٌ

عشح تحميمبتي 

 هلَة

 خبتوِ يبفتِ

 4831بهار

ثشسػي هيضاى ؿيَع دسدّبي ػتَى فمشات دس ثيي 

 پشػتبساى ؿْشػتبى خَي

 )مجري طرح(حسيه حبيب زادٌ

 حؼيي جؼفشي صادُ، ،حؼيي هتؼبسفي

 ساحلِ ػجبدي، ،خذيجِ لهآيشهلَ،  ػلي

 )ّوىبساى عشح(ػىيٌِ صيٌبلي

عشح تحميمبتي 

 هلَة

 خبتوِ يبفتِ

 4831بهار

( ثش يبدگيشي CTAثىبسگيشي هذل ّوىبس ثبليٌي )تأحيش 

 86-87ثبليٌي ٍ سضبيت داًـجَيبى پشػتبسي ػبل 
 عشح تحميمبتي )مجري طرح(حسيه حبيب زادٌدکتر 

 خبتوِ يبفتِ

 4831تابستان 

 تأحيش آهَصؽ هجتٌي ثش ؿبيؼتگي ثش هْبستْبي ثبليٌي

ػَػي ، يَػف هحوذپَس)هجشي عشح(

وجشي پشٍى،  ،حسيه حبيب زادٌٍليضادُ، 

 )همکاران طرح(ػيوب له ديضچي

عشح تحميمبتي 

 هلَة

 خبتوِ يبفتِ

 4833بهار

 عشح تحميمبتي )مجري طرح(حسيه حبيب زادٌدکتر  ثشسػي ػجه ّبي يبد گيشي داًـجَيبى پشػتبسي
 دس حبل اجشا

 4833پاييس 

تبحيش هذل ّوىبس ثبليٌي ثشويفيت آهَصؽ داًـجَيبى 

 پشػتبسي

 )هجشي عشح(يَػف هحوذپَس

 حسيه حبيب زادٌدکتر،حويذُ خليل صادُ

 داٍد سػَلي، ػْيال آٌّگشصادُ سضبيي

 )همکاران طرح(

عشح تحميمبتي 

 هلَة

 خبتوِ يبفتِ

 4831زمستان

مشاس ٍ اختالل خَاة يث يي ػٌذسم پبّبياستجبط ث يثشسػ

ظُيٍ يدس ثخؾ ّب يوبساى ثؼتشيدس ث  

 )استاد راهىما( دٌاحبيب ز سيهدکترح

 (اػتبد هـبٍس) دوتشحويذ سضب خلخبلي

)هجشي عشح(لـالق يسضب لبًؼ  

 داًـجَييپبيبى ًبهِ 

وبسؿٌبػي اسؿذ 

 پشػتبسي

 خبتوِ يبفتِ

 4811تير 

اٍسم ثش ػغح  يهذل هشالجت يشيش ثىبسگيتبح يثشسػ

ض يبليحت دسهبى ثب ّوَدوبساى تيث يخَدوبسآهذ  

 )استاد راهىما( دٌاحبيب ز سيهدکترح

 (اػتبد هـبٍس) دوتشحويذ سضب خلخبلي

 هْذيِ داٍس پٌبُ)هجشي عشح(

 داًـجَييپبيبى ًبهِ 

وبسؿٌبػي اسؿذ 

 پشػتبسي

 خبتوِ يبفتِ

 4811آذر 

وبساى لجل اص يثش ػغح اظغشاة ث ييَيذيش آهَصؽ ٍيتبح

وبساى هشاجؼِ وٌٌذُ ثِ يػشٍق وشًٍش دس ث يَگشافيآًظ

ٍاثؼتِ ثِ  يت ا... عبلمبًيوبسػتبى آيث يَگشافيثخؾ آًظ

   1390دس ػبل  ِياسٍه يداًـگبُ ػلَم پشؿى

 عشح تحميمبتي )همکار طرح(دکتر حسيه حبيب زادٌ

 ؿشٍع عشح

4811 زمستان  

 دس حبل اجشا
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 طرحُبي تحقيقبتي ي پبيبن وبمٍ َبي داوشجًيي

 ت طرحييضع وًع طرح ي َمکبران طرح يمجر عىًان طرح

تجييي فشايٌذ حوبيت اجتوبػي ادسان ؿذُ دس ثيوبساى 

 ّوَديبليضي: يه هغبلؼِ ويفي

 

 

 )اػتبد ساٌّوب( دوتش فشخٌذُ ؿشيف

 )استاد مشاير( دٌاحبيب ز سيهدکترح

 دوتش صّشا هالصم)ّوىبس عشح(

 )هجشي عشح(يًبدس آلبخبً

 سػبلِ دوتشي پشػتبسي

 ؿشٍع عشح

 4814بهار 

 خبتوِ يبفتِ

دس  يوبسػتبًيؾ ثيػولىشد پشػٌل اٍسطاًغ پ يبثياسص

ػشٍگشدى دس  يوبساى هجتال ثِ تشٍهبيث يوٌيحفظ اكَل ا

 يٌياهبم خو يدسهبً يوبسػتبى آهَصؿيٌذ اًتمبل ثِ ثيفشا

1391ِ دس ػبل ياسٍه  

 دکتر حسيه حبيب زادٌ )مجري طرح(
عشح تحميمبتي 

 هلَة

 ؿشٍع عشح

4814 بهار  

 دس حبل اجشا

تَاى خَدهشالجتي اٍسم ثش  ي اجشاي ثشًبهِ يشتأح

 ػبلوٌذاىخَدهشالجتي 

 

 دوتش هؼلَهِ ّوتي )اػتبد ساٌّوب( 

 دوتش حويذسضب خلخبلي )اػتبد هـبٍس(
)هجشي عشح( ليال ّبؿولَ  

 دکتر حسيه حبيب زادٌ)استاد داير(

 داًـجَييپبيبى ًبهِ 

وبسؿٌبػي اسؿذ 

 پشػتبسي

 4814 تابستان

 خبتوِ يبفتِ

ك ياص عش يػبصش آهَصؽ ثشًبهِ خَد تَاًوٌذ يؼِ تبحيهمب

ت يفيٍ و يثش خَدوبسآهذ يٍ وبسگبُ آهَصؿ يثؼتِ آهَصؿ

 يؿىضبثت داًـگبُ ػلَم پيهشوض د يبثتيوبساى ديث يصًذگ

ِياسٍه  

 عشح تحميمبتي )همکار طرح(دکتر حسيه حبيب زادٌ

 ؿشٍع عشح

4814تيرماٌ   

 دس حبل اجشا

دس  يٌيت ثبليثب كالح يوبس يت صًذگيفياستجبط و يثشسػ

 پشػتبساى 

 )استاد راهىما( دٌاحبيب ز سيهدکترح

 دوتشحويذ سضب خلخبلي )اػتبد هـبٍس(

 يَػف هحوذپَس)اػتبد هـبٍس(

 ي لشثبًضادُ )هجشي عشح(وجش

 داًـجَييپبيبى ًبهِ 

وبسؿٌبػي اسؿذ 

 پشػتبسي

 خبتوِ يبفتِ

 4814تابستان

همبيؼِ ػِ سٍؽ اسصؿيبثي اص داًـجَيبى پشػتبسي ثب اثضاس 

Log book 
 عشح تحميمبتي يب زادٌ )مجري طرح(دکتر حسيه حب

 دس حبل اجشا

 4814پاييس 

بى يَ ثش دسن داًـجَيپَست فَل يشيش ثىبسگيتبح يثشسػ

 يبى پشػتبسيدس داًـجَ يٌيظ آهَصؽ ثبلياص هح يپشػتبس

ِياسٍه ييهبهب يداًـىذُ پشػتبس 4تشم   

 )استاد راهىما( دٌاحبيب ز سيهدکترح

 يَػف هحوذپَس)اػتبد هـبٍس(

 حويذسضب خلخبلي)اػتبد هـبٍس(دوتش 

 )هجشي عشح( ًشجغ وبظوي

 داًـجَييپبيبى ًبهِ 

وبسؿٌبػي اسؿذ 

 پشػتبسي

 

 خبتوِ يبفتِ

 4814پاييس 

 

آهَصؽ هشالجت هؼٌَي دس پشػتبسي ايشاى ٍ عشاحي 

 الگَي هٌبػت آهَصؽ هشالجت هؼٌَي 

ي هحوذ يؼيضادُ،دوتش ػيدوتش ػَػي ٍل

، ب زادٌيحبه يدکتر حسذ ساٌّوب(، ي)اػبت

ذ صهبى ي، دوتش ٍحيضيدوتش جؼفش كبدق تجش

، د واظر(ي)اساتيويي اثشاّيصادُ، دوتش حؼ

 عشح( ي)هجشيصّشا تزوش

 داًـجَييپبيبى ًبهِ 

Phd  پشػتبسي 

 خبتوِ يبفتِ

 4814پاييس 

 

ه سفلىغ ػشفِ ثش ػَاسم يطَلَيضيِ ػبص فيش ؿجيتبح

 يثؼتشٌِ يلفؼِ ػ يوبساى تحت اػوبل جشاحيدس ث يتٌفؼ

ِ دس ياسٍه )سُ(يٌيوخ اهبم يٍ دسهبً يدس هشاوض آهَصؿ

 1391ػبل 

 يي )اػتبد ساٌّوب(ال آٌّگشصادُ سضبيػْ

 دکتر حسيه حبيب زادٌ )استاد مشاير(

 (اػتبد هـبٍسي )ضيدوتش آسام ف

 )هجشي عشح( يويفَاد سح

 داًـجَييپبيبى ًبهِ 

وبسؿٌبػي اسؿذ 

 پشػتبسي

 خبتوِ يبفتِ

4814مهر ماٌ   

 هبِّ 6-24ثشسػي ػَاهل خغش سؿذ ًبهغلَة دس وَدوبى 

 )هجشي عشح(حؼيي جؼفشي صادُ

 يَػف هحوذپَس ، دٌاحبيب ز سيهدکترح

 حويذُ خليل صادُ، داٍد سػَلي،  

، ػليشضب سحوبًي،ػْيال آٌّگشصادُ سضبيي

 )همکاران طرح( غالهشضب هختبسي

عشح تحميمبتي 

 هلَة

 خبتوِ يبفتِ

 4814زمستان
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 تحقيقبتي ي پبيبن وبمٍ َبي داوشجًييطرحُبي 

 ت طرحييضع وًع طرح ي َمکبران طرح يمجر عىًان طرح

ثشسػي همبيؼِ اي تبحيش دٍ سٍؽ وٌفشاًغ ٍ يبدگيشي ثب 

اػتفبدُ اص ًشم افضاس آهَصؿي ؿجيِ ػبص ديغ سيتوي ثش 

ػغح داًؾ تفؼيش الىتشٍوبسديَگشام دس پشػتبساى 

  1391ثيوبسػتبًْبي ػيذالـْذا ٍ عبلمبًي اسٍهيِ دس ػبل 

 )مجري طرح( دٌاحبيب ز سيهدکترح
عشح تحميمبتي 

 هلَة

 خبتوِ يبفتِ

 4814زمستان

ديذگبُ پشػتبساى دس خلَف ػَاهل هشتجظ ثش  يثشسػ

پشػتبساى دس هشاوض آهَصؿي دسهبًي  يداسٍئ يثشٍص خغبّب

1391اسٍهيِ دس ػبل   

 )استاد راهىما( دٌاحبيب ز سيهدکترح

 (اػتبد هـبٍسي )ويدوتش ثْلَل سح

 )هجشي عشح( يذا ججبسيل

 ييداًـجَبى ًبهِ يپب

  يحشفِ ا يدوتشا

 يپضؿى

 خبتوِ يبفتِ

 4814زمستان 

 يشيبدگيثش  يش آهَصؽ ثِ سٍؽ ًمـِ هفَْهيتبح يثشسػ

 يبى پشػتبسيت ػالهت دس داًـجَيٍضؼ يدسع ثشسػ

  1391-92ِ ػبل ياسٍه ييٍ هبهب يداًـىذُ پشػتبس

 )استاد راهىما(  دٌاحبيب ز سيهدکترح

 (اػتبد هـبٍس) يٍد سػَلدا

 (اػتبد هـبٍسًبكش ؿيخي)

 يبػش هشادي)هجشي عشح(

 داًـجَييپبيبى ًبهِ 

وبسؿٌبػي اسؿذ 

 پشػتبسي

 خبتوِ يبفتِ

 4811تابستان

ثشسػي تأحيش ثشًبهِ اي هذاخلِ اي ثش ثي اختيبسي ادساسي 

ػبلوٌذاى صى هشاجؼِ وٌٌذُ ثِ دسهبًگبُ اسٍلَطي 

 ثيوبسػتبى اهبم خويٌي اسٍهيِ

 عشح تحميمبتي دکتر حسيه حبيب زادٌ )مجري طرح(
 دس حبل اجشا

 4814پاييس 

ثش ؿَاّذ ثش هْبست  يهجتٌ يش آهَصؽ پشػتبسيتبح يثشسػ

داًـگبُ  يبى پشػتبسيدس داًـجَ يػتبسٌذ پشيفشآ ياجشا

 1391ِ ػبل ياسٍه يػلَم پضؿى

 )استاد راهىما( دٌاحبيب ز سيهدکترح

 (اػتبد هـبٍس)دوتش حويذسضب خلخبلي

 (اػتبد هـبٍس)يَػف هحوذپَس

 )هجشي عشح(ًؼشيي خَاجِ ػلي

 داًـجَييپبيبى ًبهِ 

وبسؿٌبػي اسؿذ 

 پشػتبسي

 خبتوِ يبفتِ

 4811تابستان

ِ ٍ ٍسصؽ ثش يثش تغز يهجتٌ ياجشاي ثشًبهِ هشالجتش يتبح

وبساى تحت اػوبل يدس ث يػوم يذّبيثشٍص تشٍهجَص ٍس

 يٌيوبسػتبى اهبم خويدس ث ياًذام تحتبً ياستَپذ يجشاح

1391ِ دس ػبل ياسٍه  

 )استاد راهىما( دٌاحبيب ز سيهدکترح

 (اػتبد هـبٍس) دوتشحويذ سضب خلخبلي

(هـبٍس اػتبدي)ش ثْشام كفشيدوتش ه  

)هجشي عشح( پَس يذ سضبئيًبّ  

 داًـجَييپبيبى ًبهِ 

وبسؿٌبػي اسؿذ 

 پشػتبسي

 خبتوِ يبفتِ

4811تابستان   

ثشسػي تبحيش ثحج گشٍّي ثش تَاًبيي خَد هذيشيتي 

هشاجؼِ وٌٌذُ ثِ وليٌيه  2بثت ًَع ثيوبساى هجتال ثِ دي

1392-93ديبثت ؿْش خَي دس ػبل   

 )استاد راهىما( دٌاحبيب ز سيهدکترح

 ي)هجشي عشح(بًيكَف اوجش

 داًـجَييپبيبى ًبهِ 

وبسؿٌبػي اسؿذ 

 پشػتبسي

 ؿشٍع عشح

4811آذر    

 دس حبل اجشا

ثشسػي هيضاى سػبيت اثؼبد حشين ثيوبساى تَػظ فَسيت 

ّبي پضؿىي دس ثيوبساى للجي اسجبػي ثِ ثيوبسػتبًْبي 

 1392ػبل دس داًـگبُ ػلَم پضؿىي اسٍهيِ ٍاثؼتِ ثِ 

 دوتش صّشا كفَي ثيبت 

 اٍل( ي)اػتبد ساٌّوب

  دٌاحبيب ز سيهدکترح

 ديم( ي)استاد راهىما

 (ياوشم هْوبًذٍػت)هجش

 داًـجَييپبيبى ًبهِ 

وبسؿٌبػي اسؿذ 

 پشػتبسي

 ؿشٍع عشح

4811پاييس  

 دس حبل اجشا

 شرکت در َمبيش َبي داخلي يخبرجي

 وًع شرکت مًضًع مقبلٍ ثرگسار کىىذٌ ش/کىگرٌيعىًان َمب تبريخ

 پشػتبس ٍ پيًَذ هغض اػتخَاى ػويٌبس داًـجَيي پشػتبسي ٍ هبهبيي 1376
 اسائِ همبلِ

 ثلَست پَػتش 

 دي هبُ 13

1380 

دٍهيي وٌگشُ پشػتبسي ٍ 

هبهبيي وـَسثب ػٌَاى 

 اٍسطاًغ ّب

داًـىذُ پشػتبسي ٍ 

 هبهبيي هـْذ

ثشسػي تحليلي ؿيَع ػَختگي دس ؿْشػتبى 

 78-80خَي ثيي ػبلْبي 

 اسائِ همبلِ

 ثلَست ػخٌشاًي 

 ػويٌبس ػَختگي ٍ ثاليبي ًبؿي اص آتؾ ػَصي 1380
گشٍّْبي ثشسػي سخذادّبي ػَختگي دس 

 ػٌي ٍ فلَل خبف ػبل

 اسائِ همبلِ

 ثلَست ػخٌشاًي 
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1380 

 
 ّوبيؾ اػتبًي ػىتِ هغضي

داًـگبُ ػلَم پضؿىي 

 اسٍهيِ

ثيوبساى  ADLتبحيش ثشًبهِ خَد هشالجتي ثش 

 ػىتِ هغضي

 اسائِ همبلِ

 ثلَست ػخٌشاًي 

ثب تىيِ ثش سٍؿْبي اسائِ  CVAثبصتَاًي دس 

 WRHؿذُ تَػظ 

 اسائِ همبلِ

 ثلَست پَػتش 

1382 
 دٍهيي ّوبيؾ ػشاػشي

 ػلَم پضؿىي  

داًـگبُ ػلَم پضؿىي 

 اسدثيل

ٍ  ٍىثشاد -َلّبي ٍاتش اػتفبدُ اص هميبع

ًَستَى ثشاي پيؾ ثيٌي خغش صخن فـبسي دس 

 CVAثيوبساى 

 اسائِ همبلِ

 ثلَست پَػتش 

1383 

 
 ّوبيؾ استمبء ػالهتي

داًـگبُ ػلَم پضؿىي 

 اسٍهيِ

دس ثيوبساى ػىتِ هغضي دس استمبء ػالهت 

 صهبى ثؼتشي ٍ پغ اص تشخيق

 اسائِ همبلِ

 ثلَست پَػتش 

ثشسػي اوَلَطيه ػَاهل هَحش ثش هيضاى هشي 

 ٍ هيش وَدوبى صيش يىؼبل دس ايشاى

 اسائِ همبلِ

 ثلَست پَػتش 

ثشسػي ؿبخق ّبي ػالهت دس ػبلوٌذاى 

 ؿْشػتبى خَي

 اسائِ همبلِ

 ثلَست پَػتش 

 ّوبيؾ ػلَم پضؿىي  1384
 داًـگبُ آصاد اػالهي 

 ٍاحذ آػتبسا

ثشسػي دسن ثيوبساى اص صًذگي ثب ثيوبسي وجذ 

 چشة هغبلؼِ پذيذاس ؿٌبػي

 اسائِ همبلِ

 ثلَست ػخٌشاًي 

 ّوبيؾ ػشاػشي ػلَم پضؿىي  1384
ثشسػي تبحيش آهَصؽ ثشهيضاى آگبّي ٍ 

 ثىبسگيشي هىول اػيذ فَليه

 اسائِ همبلِ

 ثلَست ػخٌشاًي 

 ّوبيؾ ثيوبسيْبي للجي  1384
 داًـگبُ آصاد اػالهي

 ٍاحذ ثٌبة 

ثش ثخؾ  MIثشسػي ؿيَع ٍ هشي ٍ هيش 

هشالجت ّبي ٍيظُ للجي ؿْشػتبى خَي 

 Harm reductionوبّؾ آػيت 

 اسائِ همبلِ

 ثلَست ػخٌشاًي 

 خشداد 9

1385 
 ػويٌبس ايذص اص ًگبّي ديگش

 ثؼيج داًـجَيي 

 آصاد ٍاحذ خَيداًـگبُ 

ثشسػي هيضاى آگبّي ٍ ًگشؽ آسايـگشاى 

 ؿْشػتبى خَي ًؼجت ثِ ساُ ّبي اًتمبل

 ٍيشٍع ايذص 

اسائِ همبلِ ثلَست 

 ػخٌشاًي)ًفش اٍل(

 ػبػت 5ثِ هذت 

1-3 

 1386آثبى هبُ 

ّوبيؾ ػشاػشي استمبء 

 ػالهت خبًَادُ

هؼبًٍت پظٍّـي 

داًـگبُ ػلَم پضؿىي 

 اسٍهيِ

ثْذاؿت ثشػغح آگبّي ثشسػي تبحيش آهَصؽ 

 ٍ ًگشؽ وبسگشاى وبسگبّْبي لبليجبفي

اسائِ همبلِ ثلَست 

بص ياهت 3ثب  پَػتش

 يثبصآهَص

11-12 

اػفٌذ هبُ 

1386 

اٍليي وٌگشُ هلي تحميمبت 

 ويفي دس ػلَم ػالهتي

 داًـگبُ ػلَم ثْضيؼتي

 ٍ تَاى ثخـي تْشاى

ثشسػي دسن ثيوبساى اص صًذگي ثب ثيوبسي وجذ 

 پذيذاس ؿٌبػيچشة: هغبلؼِ 

 اسائِ همبلِ

 ثلَست پَػتش  

 اػفٌذ هبُ 13

1386 
 ّوبيؾ ًيبيؾ ٍ ػالهت

 داًـىذُ پشػتبسي

 ٍ ثْذاؿت هحيظ خَي

 هحيظ التيبم ثخؾ هؼٌَي، ٍيظگي ّب،

 هَاًغ ٍ ساّىبسّب

 اسائِ همبلِ

 ثلَست ػخٌشاًي 

 وٌگشُ ثيي الوللي پظٍّـي داًـجَيبى ػلَم پضؿىي 1386

آهَصؿي ػخٌشاًي ػبدُ ٍ  تبحيش ثشًبهِ ّبي

ًمـِ وـي هفبّين ثش هيضاى يبدگيشي 

 داًـجَيبى

 اسائِ همبلِ

 ثلَست پَػتش 

 وٌگشُ ػشاػشي تغزيِ ًَصاداى ٍ وَدوبى 1387
همبيؼِ ؿيش هبدس ٍ ؿيشخـه ثب اػتبًذاسدّبي 

 هبُ اٍل ثؼذ اص تَلذ 6ايشاى دس عَل 

 اسائِ همبلِ

 ثلَست پَػتش 

1387 
ايذُ ّبي ًَ وٌگشُ ػشاػشي 

 دس ػشكِ ػالهت

وويتِ تحميمبتپ 

 داًـجَيي

داًـگبُ ػلَم پضؿىي 

 اسٍهيِ

ثبٍسّبي ثْذاؿتي ٍ سفتبسّبي تـخيق صٍد 

سع ػشعبى پؼتبى  دس ثيي پشػٌل  ثْذاؿتي 

 ؿْشػتبى خَي

 اسائِ همبلِ

 ثلَست ػخٌشاًي 

ثشسػي ًيبصّبي آهَصؿي ثيوبساى هجتال ثِ 

 پوفيگَع دس هشالجت اص خَد

 اسائِ همبلِ

 ثلَست پَػتش 

22-23 

 1387خشداد 

 

 ياٍليي ّوبيؾ هٌغمِ ا

 هشالجت هذدجَ هحَس

 داًـگبُ آصاد اػالهي

 ٍاحذ هْبثبد

ثشسػي تبحيش ثشًبهِ خَد هشالجتي عشاحي ؿذُ 

ثشاػبع چْبسچَة هفَْهي اٍسم ثشفؼبليت 

 CVAسٍصهشُ صًذگي  دس ثيوبساى 

 اسائِ همبلِ 

 ثلَست پَػتش



هيضاى تأحيشثشًبهِ خَد هشالجتي عشاحي  ثشسػي

ؿذُ ثشاػبع چْبس چَة هفَْهي هذل اٍسم 

ثش ٍضؼيت فؼبليت ّبي سٍصهشُ صًذگي دس 

 ثيوبساى ػىتِ هغضي ّوي پلظيه

 اسائِ همبلِ 

 ثلَست ػخٌشاًي

24-25 

 1387هْش هبُ

ّوبيؾ هلي پبيگبّْبي اهذاد 

ٍ ًجبت جبدُ اي، چبلـْب ٍ 

 ساّىبسّب

احوش جوؼيت ّالل 

 اػتبى آرسثبيجبى غشثي

ثشسػي ػَاهل اپيذهيَلَطيه خغش ػبص 

 اسائِ همبلِ ٍ ؿشوت تلبدفبت جبدُ اي

لضٍم عشاحي ثشًبهِ چـن اًذاص كفش دس ػٌذ  ػبػت 16ثِ هذت 

 تَػؼِ وـَسي

1388 
اٍليي ّوبيؾ ػشاػشي آهَصؽ ثبليٌي دس پشػتبسي ٍ 

 هبهبيي

دػتبٍسد ثش تأحيش اجشاي آهَصؽ هجتٌي ثش 

 كالحيت ثبليٌي داًـجَيبى پشػتبسي

 اسائِ همبلِ

 ثلَست پَػتش 

1388 

 
 دٍهيي ػويٌبس ػشاػشي پشػتبس ، هبهب ٍپظٍّؾ

تأحيش ثىبس گيشي هذل ّوىبس آهَصؽ ثبليٌي ثش 

 كالحيت ثبليٌي داًـجَيبى پشػتبسي
 ؿشوت دس وٌگشُ

1388 
ػَهيي وٌگشُ آهَصؽ پشػتبسي ٍ هبهبيي)سٍيىشدّب ٍ 

 چبلـْب(

اسصيبثي ػشكِ ّبي آهَصؽ ثبليٌي اص ديذگبُ 

هشثيبى ٍ داًـجَيبى پشػتبسي داًـگبُ ػلَم 

 1387پضؿىي اسٍهيِ 

 اسائِ همبلِ

 ثلَست پَػتش 

 يبصدّويي ّوبيؾ وـَسي آهَصؽ ػلَم پضؿىي 1388
تأحيش اجشاي الگَي ًَيي آهَصؽ ثش كالحيت 

 ثبليٌي داًـجَيبى پشػتبسي

 اسائِ همبلِ

 ثلَست پَػتش 

24-26  

 1388آرس هبُ 

الوللي چْبسهيي وٌگشُ ثيي 

ثْذاؿت ، دسهبى ٍ هذيشيت 

 دس حَادث ٍ ثاليب

ثب  يج جبهؼِ پضؿىيثؼ

داًـگبُ ػلَم  يّوىبس

 شاىيپضؿىي ا

The Effect of outcome – Based 

education in clinical competency 

nurse training in Tabriz nursing 

and midwifery faculty 

 اسائِ همبلِ 

 يبص ثبصآهَصياهت 6ثب 

  Self Perception In Children With وٌگشُ ثيي الوللي ػٌذسم هتبثَليه چبلي ٍ ديبثت 1389

Diabetes And Asthma 
 ؿشوت دس وٌگشُ

 دٍاصدّويي ّوبيؾ وـَسي آهَصؽ پضؿىي 1390
دسن اص هحيظ ّبي آهَصؽ ثبليٌي : ؿىبف 

 اًتظبس ثب هحيظ ٍالؼي هحيظ هَسد

 اسائِ همبلِ 

 ثلَست ػخٌشاًي

17-19 

November 

2011 

INTERNATIONAL 

NURSING 

MANAGEMENT 

CONFERENCE 

Antalya, Turkey 
Competency- based mastery 

Learning : the planned clinical 

experience for nursing 

ّوىبسي دس اسائِ 

 )ًفش ػَم( همبلِ

12 

November 

2011 

International 

Conference Diabettes 

and Metabolism 
Seoul 

Factors influencing physical 

Activity behavior among Iranian 

women with type 2 Diabetes 

using the Extended Theory of 

Reasoned Action 

ّوىبسي دس اسائِ 

ثلَست  همبلِ

 ػخٌشاًي

 )ًفش ػَم(

24-23 

 1390آرس هبُ 

چْبسهيي ػويٌبس ػشاػشي 

 پشػتبس، هبهب ٍ پظٍّؾ

 داًـگبُ ػلَم پضؿىي ٍ

خذهبت ثْذاؿتي ٍ 

 دسهبًي گلؼتبى

ثشسػي استجبط تٌيذگي ؿغلي ٍ حوبيت 

 اجتوبػي دس حشفِ پشػتبسي

اسائِ همبلِ ثلَست 

 پَػتش)ًفش ػَم(

تأحيش هذل ّوىبس آهَصؿي ثبليٌي ثش پيبهذ 

 پشػتبس يبدگيشي ثبليٌي داًـجَيبى

اسائِ همبلِ ثلَست 

 پَػتش)ًفش چْبسم(

6-4 

 1390آثبى هبُ 

اٍليي ّوبيؾ ايوٌي دس ًظبم 

ػالهت ثب هحَسيت ايوٌي 

 ثيوبس

داًـىذُ پشػتبسي ٍ 

هبهبيي داًـگبُ ػلَم 

 پضؿىي اسٍهيِ

ثشسػي ػولىشد ػيؼتن هذيشيتي دس هشالجت 

ايوي اص ثيوبساى اص ديذگبُ پشػتبساى ؿبغل دس 

ّبي آهَصؿي ٍاثؼتِ ثِ داًـگبُ  ثيوبسػتبى

 ػلَم پضؿىي اسٍهيِ

حضَس فؼبل ٍ اسائِ 

همبلِ ثلَست 

 ػخٌشاًي)ًفش دٍم(

هجتٌي ثش « ثبصثيٌي داسٍيي» هؼشفي اكَل

 ؿَاّذ دس استمبي ايوٌي ثيوبس

حضَس فؼبل ٍ اسائِ 

همبلِ ثلَست 

 پَػتش)ًفش پٌجن(

23 - 25 

 1391آثبى هبُ 

 دٍهيي ّوبيؾ هلي

 پظٍّـي ٍ عتلشآى 

داًـگبُ ػلَم پضؿىي 

 اسٍهيِ

ٍضؼيت ؿشػي ثىبس گيشي تىٌيه ّبي ًَيي 

 ثبسٍسي ووىي دس تَليذ هخل اًؼبًي

حضَس فؼبل ٍ اسائِ 

همبلِ ثلَست 

 ػخٌشاًي )ًفش اٍل(



5-3 

 1391آثبى هبُ 
 ي ّوبيؾ ايوٌي ثيوبسيدٍه

داًـىذُ پشػتبسي ٍ 

هبهبيي داًـگبُ ػلَم 

 پضؿىي اسٍهيِ

 ييداسٍ يػلل ٍ ًَع خغبّب يفشاٍاًثشسػي 

ٍ  يداًـىذُ پشػتبس يبى پشػتبسيداًـجَ

 يثْذاؿت خَ

اسائِ همبلِ ثلَست 

 پَػتش)ًفش دٍم(

خغش  يبثيپشػـٌبهِ اسص يتشجوِ ٍ سٍاى ػٌج

 دس افشاد ػبلوٌذ يػالهت

اسائِ همبلِ ثلَست 

 پَػتش)ًفش دٍم(

23 - 25 

 1391آثبى هبُ 

 دٍهيي ّوبيؾ هلي

 پظٍّـي ٍ عتلشآى 

داًـگبُ ػلَم پضؿىي 

 اسٍهيِ
 ثذٍى اسائِ همبلِ

 -فؼبليت فشٌّگي

 تشثيتي ٍ اجتوبػي

20-22 

 1392ؿْشيَس 

 وٌگشُ ثيي الوللي

 استمب ػالهت صًبى

داًـگبُ ػلَم پضؿىي 

 اسٍهيِ
 ثذٍى اسائِ همبلِ

 حضَس فؼبل ٍ

 ػضَ وويتِ ػلوي

 

 تٍ َب ي تشکل َبيت در کميي عضًي سًاثق  شغلي  سمت َبي اجرايي 

 تبريخ سمتاثالغ 

 8/5/1372لغبيت  17/1/1369 ػضَ ػبدي ًبحيِ همبٍهت ثيؼج ؿْشػتبى خَي

 28/4/1382لغبيت  9/5/1372 ػضَ فؼبل ًبحيِ همبٍهت ثيؼج ؿْشػتبى خَي

 1/11/1382لغبيت 15/7/1379 هذيش گشٍُ سؿتِ پشػتبسي داًـگبُ آصاد اػالهي ٍاحذ خَي

 1380 اص پيـگيشي تب ثبصتَاًي CVAدثيش ػلوي ّوبيؾ اػتبًي 

 ثِ هذت چْبس ػبل 13/8/1381 ػضَ ّيأت هذيشُ ػبصهبى ًظبم پشػتبسي ؿْشػتبى خَي

 14/7/1382 ٍاحذ خَي يػضَ ؿَساي فشٌّگي داًـگبُ آصاد اػاله

 هذت يه ػبلثِ  8/6/1382 ػشپشػت حَصُ هؼبًٍت داًـجَيي داًـگبُ آصاد اػالهي ٍاحذ خَي

 3/9/1382 سئيغ وويتِ اًظجبعي داًـجَيي داًـگبُ آصاد اػالهي ٍاحذ خَي

 31/4/1382 سئيغ وويؼيَى پبيؾ، اسصؿيبثي ٍ ثْجَد ويفيت ّيئت هذيشُ ػبصهبى ًظبم پشػتبسي اػتبى آرسثبيجبى غشثي

 1383 دثيش ػلوي  ّوبيؾ اػتبًي استمبء ػالهت

 ثِ هذت دٍ ػبل 12/6/1383 اػالهي ٍاحذ خَيهؼبٍى داًـجَيي داًـگبُ آصاد 

 26/6/1385 سئيغ وويتِ ٍام داًـجَيي داًـگبُ آصاد اػالهي ٍاحذ خَي

 ثِ هذت چْبس ػبل 3/8/1385 ػضَ ّيأت هذيشُ ػبصهبى ًظبم پشػتبسي ؿْشػتبى خَي

 26/1/1386 1385پظٍّـگش ًوًَِ داًـگبُ آصاد اػالهي ٍاحذ خَي دس ػبل 

 21/12/1389لغبيت  16/2/1387 داًـگبُ ػلَم پضؿىي اسٍهيِ ييٍ هبهب يسؿتِ فَسيت ّبي پضؿىي داًـىذُ پشػتبسهذيش گشٍُ 

 26/8/1387 ِيبى داًـگبُ ػلَم پضؿىي اسٍهيػضَ ؿَساي اًضجبعي تجذيذ ًظش داًـجَ

 18/9/1387 ِيػضَ وويتِ ػفبف ٍ حجبة داًـىذُ پشػتبسي ٍ هبهبيي اسٍه

 27/11/1387 ِيداًـىذُ پشػتبسي ٍ هبهبيي اسٍه يپضؿى يتْبياسصؿيبثي دسٍى گشٍّي گشٍُ فَسهؼئَل وويتِ 

 24/11/1387 ِيػضَ وويتِ اسصيبثي دسٍى گشٍّي داًـىذُ پشػتبسي ٍ هبهبيي اسٍه

 تب وٌَى 1/1/1388 ػضَ ّيبت تحشيشيِ هجلِ پشػتبسي ٍ هبهبيي اسٍهيِ

 ثِ هذت يه ػبل 1/1/1388 ِيداًـىذُ پشػتبسي ٍ هبهبيي اسٍه يپظٍّـ يػضَ ؿَسا

 ثِ هذت يه ػبل 17/8/1389 ِيػضَ وويتِ ًبظش ثش ًـشيبت داًـگبّي داًـگبُ ػلَم پضؿىي اسٍه

 29/12/1391لغبيت  24/11/1389 ِيداًـىذُ پشػتبسي ٍ هبهبيي اسٍه يليالت تىويتِ تحليػضَ وو

 ثِ هذت دٍ ػبل 15/12/1389 ِيىذُ پشػتبسي ٍ هبهبيي اسٍهػضَ وويتِ پيـشفت تحليلي داًـ

 16/3/1391لغبيت  22/12/1389 هؼبًٍت آهَصؿي داًـىذُ پشػتبسي ٍ هبهبيي اسٍهيِ

 15/8/1390 ػضَ وويتِ ػلوي پٌجويي جـٌَاسُ آهَصؿي ؿْيذ هغْشي

 5/11/1390 اٍليي ّوبيؾ ايوٌي دس ًظبم ػالهت ثب هحَسيت ايوٌي ثيوبس يتِ ػلويػضَ وو

 لغبيت 9/11/1390 همبم هؼظن سّجشي دس داًـگبُ ػلَم پضؿىي اسٍهيِ يٌذگيدثيش ؿَساي ساّجشدي ًْبد ًوب

 ثِ هذت دٍ ػبل 16/2/1391 ِيبى داًـگبُ ػلَم پضؿىي اسٍهيػضَ ؿَساي اًضجبعي تجذيذ ًظش داًـجَ

 17/3/1391 سيبػت داًـىذُ پشػتبسي ٍ هبهبيي اسٍهيِ



 4/4/1391 ي ّوبيؾ ايوٌي ثيوبسيدٍهوبس دس يث يوٌيدس ا يهحَس ًمؾ ػَاهل اًؼبً يػلو تِيػشگشٍُ وو

 20/4/1391 ِيهـبغل دس داًـىذُ پشػتبسي ٍ هبهبيي اسٍه يعشح عجمِ ثٌذ ياجشا يتِ فشػيغ وويػضَ ٍ سئ

 11/7/1391 ِيداًـگبُ ػلَم پضؿىي اسٍه يٌيت ثبليػضَ حبثت ػتبد حبوو

 ثِ هذت يه ػبل 29/7/1391 ِيًـشيبت داًـگبّي داًـگبُ ػلَم پضؿىي اسٍه ػضَ وويتِ ًبظش ثش

 9/8/1391 ِيداًـگبُ ػلَم پضؿىي اسٍه يپبػخگَ دس هشوض هغبلؼبت ٍ تَػؼِ آهَصؽ پضؿى يػضَ وويتِ پضؿى

 21/9/1391 ِياص هٌىش داًـىذُ پشػتبسي ٍ هبهبيي اسٍه ياهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْ يغ ؿَسايسئ

 27/9/1391 ِيػفبف ٍ حجبة داًـىذُ پشػتبسي ٍ هبهبيي اسٍهغ وويتِ يسئ

 2/12/1391 داًـگبُ ػلَم پضؿىي اسٍهيِ وٌگشُ ثيي الوللي استمب ػالهت صًبى يتِ ػلويػضَ وو

 21/12/1391 ِيگوٌبم داًـگبُ ػلَم پضؿىي اسٍه يحشم ؿْذا يأت اهٌبيػضَ ّ

 8/12/1391 1392 ػبل ّفتِ ػالهت يػضَ ػتبد ثشگضاس

 ثِ هذت يه ػبل 1/1/1392 ِيداًـىذُ پشػتبسي ٍ هبهبيي اسٍه يليالت تىويتِ تحليػضَ وو

 14/8/1392 لبئن همبم فشهبًذّي پبيگبُ ثؼيج ػبؿَساي داًـگبُ

 12/8/1392 ًفش( 3اػتبد هـبٍس داًـجَيبى ؿبّذ ٍ ايخبسگش)

 ي پريپًزال َبي داوشجًيي يدايري مقبالت مجالت علم

 داريي تبريخ مرثًط ثٍ پريپًزال عىًان مقبلٍ/

 اػتمبدات هؼٌَي ٍ ويفيت صًذگي: يه هغبلؼِ ويفي اص 

 ديذگبُ دختشاى ًَجَاى هجتال ثِ ديبثت

 فللٌبهِ ػلوي پظٍّـي 

 داًـگبُ ػلَم پضؿىي ػوٌبى
8/6/1389 

اجتوبػي ٍ  -تبحيش آهَصؽ ّوشاُ ثب تؼذيل دس هحشوْبي آػن ثش ػولىشد سٍاًي

 ًَجَاًبى هجتال ثِ آػن هشاجؼِ وٌٌذُ ثِ وليٌيه سيِ تجشيضوٌتشل آػن 

  يطرح پژيهش

 داًـگبُ آصاد اػالهي ٍاحذ تجشيض
20/3/1392 

اجتوبػي ثيوبس اص ديذگبُ  –ثشسػي همبيؼِ اي هيضاى سػبيت حمَق جؼوي ٍ سٍاًي 

پشػتبساى ؿبغل، داًـجَيبى پشػتبسي ٍ ثيوبساى ثؼتشي دس تؼذادي اص هشاوض ثْذاؿتي 

 دسهبًي ؿْش تجشيض

  يطرح پژيهش

 17/9/1392 داًـگبُ آصاد اػالهي ٍاحذ تجشيض

هجلِ داًـىذُ پشػتبسي ٍ هبهبيي  52داٍسي همبالت ثِ تؼذاد 

 اسٍهيِ

  88اص ػبل 

 تب وٌَى

تبحيش هذاخالت خَد هذيشيتي ثش پيشٍي اص سطين غزايي، اضبفِ ٍصى ثيي دٍ جليؼِ 

 ديبليض ٍ ويفيت صًذگي ثيوبساى تحت دسهبى ثب ّوَديبليض

  يطرح پژيهش

 داًـگبُ آصاد اػالهي ٍاحذ اسٍهيِ
17/9/1392 

 

 تٍ َب ي شًرا َبيجلسبت، کمدر  شرکت

 کىىذٌثرگسار  جلسٍعىًان  ي ميسان سبعت خيتبر

 1390ػبل 

 ػبػت 5/57جلؼِ هؼبدل  23
 جلؼبت ؿَساي تحليالت تىويلي داًـىذُ

 وويتِ تحليالت تىويلي

 داًـىذُ پشػتبسي ٍ هبهبيي اسٍهيِ

 1390ػبل 

 ػبػت 5/47جلؼِ هؼبدل  19
 جلؼبت ؿَساي آهَصؿي داًـىذُ

 هؼبًٍت آهَصؿي

 داًـىذُ پشػتبسي ٍ هبهبيي اسٍهيِ

 1390ػبل 

 ػبػت 50هؼبدل جلؼِ  20
 جلؼبت ؿَساي پظٍّـي داًـىذُ

 هؼبًٍت پظٍّـي

 داًـىذُ پشػتبسي ٍ هبهبيي اسٍهيِ

 1390ػبل 

 ػبػت 50
 جلؼبت ؿَساي تحليالت تىويلي داًـگبُ

 هؼبًٍت آهَصؿي

 داًـگبُ ػلَم پضؿىي اسٍهيِ

 1390ػبل 

 ػبػت 50
 وويتِ داٍسي پٌجويي جـٌَاسُ آهَصؿي ؿْيذ هغْشي

 هشوض هغبلؼبت ٍ تَػؼِ آهَصؽ پضؿىي 

 داًـگبُ ػلَم پضؿىي اسٍهيِ

 1391ػبل 

 ػبػت 36جلؼِ هؼبدل  18
 جلؼبت ؿَساي تحليالت تىويلي داًـىذُ

 وويتِ تحليالت تىويلي

 داًـىذُ پشػتبسي ٍ هبهبيي اسٍهيِ



 1391ػبل 

 ػبػت  18جلؼِ هؼبدل  9
 جلؼبت ؿَساي آهَصؿي داًـىذُ

 هؼبًٍت آهَصؿي

 داًـىذُ پشػتبسي ٍ هبهبيي اسٍهيِ

 1391ػبل 

 ػبػت 20جلؼِ هؼبدل 10
 جلؼبت ؿَساي پظٍّـي داًـىذُ

 هؼبًٍت پظٍّـي

 داًـىذُ پشػتبسي ٍ هبهبيي اسٍهيِ

 1391ػبل 

 ػبػت 40 
 جلؼبت وويتِ ًبظش ثش ًـشيبت داًـگبّي

 هؼبًٍت فشٌّگي ٍ داًـجَيي

 داًـگبُ ػلَم پضؿىي اسٍهيِ

 1391ػبل 

 ػبػت 10
 جلؼبت ؿَساي اًظجبعي تجذيذ ًظش داًـجَيبى

 هؼبًٍت فشٌّگي ٍ داًـجَيي

 داًـگبُ ػلَم پضؿىي اسٍهيِ

 1391ػبل 

 ػبػت 24

جلؼبت وويتِ تشفيغ پبيِ اػبتيذ ٍ وويتِ آهَصؽ پضؿىي 

 پبػخگَ

 هشوض هغبلؼبت ٍ تَػؼِ آهَصؽ پضؿىي 

 داًـگبُ ػلَم پضؿىي اسٍهيِ

 1392ػبل 

 ػبػت 32جلؼِ هؼبدل  16
 جلؼبت ؿَساي تحليالت تىويلي داًـىذُ

 وويتِ تحليالت تىويلي

 داًـىذُ پشػتبسي ٍ هبهبيي اسٍهيِ

 1392ػبل 

 ػبػت 30جلؼِ هؼبدل  15
 جلؼبت ؿَساي آهَصؿي داًـىذُ

 هؼبًٍت آهَصؿي

 داًـىذُ پشػتبسي ٍ هبهبيي اسٍهيِ

 يبفتيدر يق َبيتشًَب ي ريتقذ
 مرجع/ ياحذ علت تقذير/تشًيق خيتبر

1378 

وؼت ستجِ اٍل سؿتِ پشػتبسي دس ثيي پزيشفتِ ؿذگبى آصهَى ٍسٍدي 

وبسؿٌبػي اسؿذ داًـگبُ تشثيت هذسع اص ٍاحذ آهَصؽ پشػتبسي ؿْشػتبى 

 خَي

 هؼبًٍت آهَصؿي داًـگبُ ػلَم پضؿىي اسٍهيِ

 پيبم ًَس خَي سيبػت داًـگبُ ّوىبسي دس ثشگضاسي وٌفشاًغ ػالهت خبًَادُ ; ػالهت جبهؼِ 1382

1382 
ّوىبسي دس ثشگضاسي اٍليي ّوبيؾ اػتبًي ػىتِ هغضي دثيش ّوبيؾ گشٍُ 

 پشػتبسي

 هؼبٍى پظٍّـي

 داًـگبُ آصاد اػالهي ٍاحذ خَي 

1383 
ّوىبسي دس ثشگضاسي وبسگبُ سٍؽ تحميك ثشاي اػضبي فؼبل ثبؿگبُ 

 پظٍّـگشاى جَاى
 سييغ ثبؿگبُ پظٍّـگشاى جَاى ٍاحذ خَي

1384 
 حَصُ هؼبًٍت داًـجَيي  ػبهبى ثخـي دفبتش هـبٍسُ ٍ ساٌّوبئي

 ٍاحذ خَي يداًـگبُ آصاد اػاله
 يداًـگبُ آصاد اػاله 2دوتش جَاًپَس دثيش هٌغمِ 

 ثشگضيذُ ثِ ػٌَاى پظٍّـگش ًوًَِ داًـگبُ 1385
 هؼبٍى پظٍّـي 

 داًـگبُ آصاد اػالهي ٍاحذ خَي

 ٍاحذ خَي يداًـگبُ آصاد اػاله سئيغ ٍاحذ خَي يداًـگبُ آصاد اػالهتالؽ دس هذت ػوت هؼبًٍت داًـجَيي  1385

 سئيغ داًـىذُ پشػتبسي ٍ هبهبيي اسٍهيِ ّوىبسي دس ثشگضاسي ّوبيؾ ػشاػشي استمب ػالهت خبًَادُ 1386

1386 
 دس ثشگضاسي وبسگبُ سٍؽ تحميك ٍيظُ پضؿىبى ٍ وبسؿٌبػبى يّوىبس

 ثْذاؿتي دسهبًي ؿوبل اػتبى آرسثبيجبى غشثي

 فشهبًذُ ًبحيِ همبٍهت ثؼيچ ػپبُ خَي ٍ

 ػشپشػت ؿجىِ ثْذاؿت ٍ دسهبى خَي

1387 
هتوشوض ًيوِ ي سؿتِ ولاًجبم هشاحل هلبحجِ، هؼبيٌِ ٍ آصهَى ػّوىبسي دس 

 87-88فَسيتْبي پضؿىي ثشاي ػبل تحليلي 

 هؼبًٍت آهَصؿي

 اسٍهيِداًـگبُ ػلَم پضؿىي 

 ّوىبسي ثب داًـگبُ ػلَم پضؿىي اسٍهيِ 1387
 لبئن همبم ٍصيش دس اػتبى ٍ

 سئيغ داًـگبُ ػلَم پضؿىي اسٍهيِ

22/11/1388 

 سٍص 5ثِ هذت 

 يذت اػبتيدٍسُ عشح ٍالحضَس فؼبل دس 

 يپضؿى ج جبهؼِيػضَ ثؼ
 يج جبهؼِ پضؿىيػبصهبى ثؼ

1389 
هَلغ داٍسي همبالت ّوىبسي ؿبيؼتِ دس خلَف ػَدت ٍ تحَيل ثِ 

 دٍهبٌّبهِ داًـىذُ پشػتبسي ٍ هبهبيي اسٍهيِ

 ػشدثيش دٍهبٌّبهِ ٍ

 سييغ داًـىذُ پشػتبسي ٍ هبهبيي اسٍهيِ

1389 
ّوىبسي دس هشاحل هختلف آصهَى خبف تىويل ظشفيت داًـجَيبى فَسيت 

 پضؿىي

 هؼبًٍت اهَس دسهبى

 داًـگبُ ػلَم پضؿىي اسٍهيِ



1390 
 ًْبد همبم هؼظن سّجشي دسداًـگبُّوىبسي دس دفتش 

 دس ػوت دثيش ؿَساي ساّجشدي اػبتيذ

 هؼئَل ًْبد همبم هؼظن سّجشي دس

 داًـگبُ ػلَم پضؿىي اسٍهيِ

 1390ذُ ؿذُ ثِ ػٌَاى اػتبد ًوًَِ داًـگبّي دس ػبل يثشگض 1390
 لبئن همبم ٍصيش دس اػتبى ٍ

 سئيغ داًـگبُ ػلَم پضؿىي اسٍهيِ

1390 
هٌظن ٍ دليك دس اًجبم ثْيٌِ اهَسات هحَلِ داًـىذُ ثشًبهِ سيضي 

 پشػتبسي ٍ هبهبيي

 هؼبًٍت آهَصؿي

 داًـگبُ ػلَم پضؿىي اسٍهيِ

1390 
ػَهيي  يٍ ًظبست ٍ پيگيشي هٌظن دس ثشگضاس يٍ ّوبٌّگ يّوىبس

 دٍسُ اًتخبثبت ًظبم پشػتبسي

 ٍ  هـبٍس ٍصيش ٍ هذيش ول دفتش ٍصساتي

ًظبست ثش اًتخبثبت ًظبم  يبت هشوضيغ ّيسئ

 پشػتبسي

1390 
هتوشوض ًيوِ ي سؿتِ ولاًجبم هشاحل هلبحجِ، هؼبيٌِ ٍ آصهَى ػّوىبسي دس 

 89-90فَسيتْبي پضؿىي ثشاي ػبل تحليلي 

 هؼبًٍت آهَصؿي

 داًـگبُ ػلَم پضؿىي اسٍهيِ

1390 
ش ٍ اّتوبم  جْت سفغ هـىالت يگيش، وَؿؾ پيت چـوگيفؼبل

 پشػتبسي ٍ هبهبيي اسٍهيِداًـىذُ آهَصؿي 

 هؼبًٍت آهَصؿي

 داًـگبُ ػلَم پضؿىي اسٍهيِ

1390 
فؼبليتْبي اسصًذُ دس اجشاي فشآيٌذ فشاغت اص تحليل اص داًـىذُ ثِ 

 بىيهٌظَس استمب ػغح سضبيتوٌذي داًـجَ

 هؼبًٍت آهَصؿي

 داًـگبُ ػلَم پضؿىي اسٍهيِ

1390 
 فشآيٌذ هذل هـبٍسُ اي وبس آهذ دس ياجشا

 تذسيغ ثبليٌي پشػتبسي

 لبئن همبم ٍصيش دس اػتبى ٍ

 سئيغ داًـگبُ ػلَم پضؿىي اسٍهيِ

1390 
وؼت فشايٌذآهَصؿي هٌتخت داًـگبّي اص  چْبسهيي جـٌَاسُ ؿْيذ 

 هغْشي )الگَي ّوىبسآهَصؽ ثبليٌي (

 لبئن همبم ٍصيش دس اػتبى ٍ

 سئيغ داًـگبُ ػلَم پضؿىي اسٍهيِ

1390 

ػبصهبًذّي هؤحش ٍ هذيشيت اسصؿوٌذ  ،سيضي هٌؼجنحؼي تذثيش، ثشًبهِ 

 جْت سفغ هـىالت آهَصؿي داًـىذُ

 ٍ گؼتشؽ  ٍ تَػؼِ اّذاف ػبلي داًـگبُ

 هؼبًٍت آهَصؿي

 داًـگبُ ػلَم پضؿىي اسٍهيِ

1391 
تالؽ دس عَل هذت هؼئَليت ثِ ػٌَاى هؼبًٍت آهَصؿي داًـىذُ پشػتبسي 

 ٍ هبهبيي اسٍهيِ

 هؼبًٍت آهَصؿي

 ػلَم پضؿىي اسٍهيِ داًـگبُ

 ثشگضيذُ ثِ ػٌَاى پظٍّـگش ثشتش داًـگبُ 1391
 لبئن همبم ٍصيش دس اػتبى ٍ

 سئيغ داًـگبُ ػلَم پضؿىي اسٍهيِ

1391 
ثشگضيذُ ؿذى فشآيٌذ عشاحي فشم پبيؾ پيـشفت تحليلي دس پٌجويي 

 جـٌَاسُ ؿْيذ هغْشي دسٍى داًـگبّي

 لبئن همبم ٍصيش دس اػتبى ٍ

 ػلَم پضؿىي اسٍهيِسئيغ داًـگبُ 

1391 

يبدگيشي فشاؿٌبختي ثب عشاحي ٍ ثىبسگيشي خَد ءثشگضيذُ ؿذى فشآيٌذ استمب

اسصؿيبثي دس داًـجَيبى وبسؿٌبػي دس داًـجَيبى وبسؿٌبػي سؿتِ پشػتبسي 

 دس پٌجويي جـٌَاسُ ؿْيذ هغْشي دسٍى داًـگبّي

 لبئن همبم ٍصيش دس اػتبى ٍ

 سئيغ داًـگبُ ػلَم پضؿىي اسٍهيِ

1391 
هـبٍسُ اي هجتٌي ثش  -ثشگضيذُ ؿذى فشآيٌذ عشاحي ٍ اجشاي هحيظ يبدگيشي

 ٍة ٍ دس پٌجويي جـٌَاسُ ؿْيذ هغْشي دسٍى داًـگبّي

 لبئن همبم ٍصيش دس اػتبى ٍ

 سئيغ داًـگبُ ػلَم پضؿىي اسٍهيِ

1392 
دس ثشگضيذُ ؿذُ ثِ ػٌَاى اػتبد ًوًَِ داًـىذُ پشػتبسي ٍ هبهبيي اسٍهيِ 

 ؿْيذ هغْشي يداًـگبّ يآهَصؿجـٌَاسُ  ؿـويي

 لبئن همبم ٍصيش دس اػتبى ٍ

 سئيغ داًـگبُ ػلَم پضؿىي اسٍهيِ

1392 

هـبسوت، ّوذلي ٍ فؼبليت ّبي اسصًذُ ٍ اسائِ ساّىبسّبي هٌبػت دس 

ساػتبي استمبي ويفيت خذهبت پشػتبسي ٍ افضايؾ سضبيت هٌذي هشاجؼيي ٍ 

 وبسوٌبى پشػتبسي

 هؼبًٍت پشػتبسي 

 ٍصاست ثْذاؿت، دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿىي

 آصهَىساُ اًذاصي ٍ اػتفبدُ هؼتوش اص ًشم افضاس تحليل  1392
 هشوض هغبلؼبت ٍ تَػؼِ آهَصؽ پضؿىي 

 داًـگبُ ػلَم پضؿىي اسٍهيِ

 ثشگضيذُ دس حَصُ داًـىذُ ّبي پشػتبسي ٍ هبهبيي وـَس 1392
 هؼبًٍت پشػتبسي 

 دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿىيٍصاست ثْذاؿت، 

 


