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ضْاثك تحصيلی
کبرغٌبضی ارغذپرضتبری هرالجت ُبی ّیژٍ،داًػگبٍ علْم پسغکی هػِذ
کبرغٌبضی پرضتبری ،داًػگبٍ آزاد اضالهی ّاحذ ثجٌْرد

رضبلَ ُب
ثررضی تبثير اجرای پرّتکل هذّى زهبى آرام ثر کيفيت خْاة ثيوبراى ثخع هرالجت ُبی ّیژٍ

ضْاثك اجرایی
عضْ ثبغگبٍ پژُّػگراى جْاى داًػگبٍ آزاد ثجٌْرد در همطع کبرغٌبضی
هطئْل ّاحذ هػبّرٍ کويتِتحميمبت داًػجْیی داًػکذٍ پرضتبری ّ هبهبیی هػِذ
هػبرکت فعبل در ثرگساری ًوبیػگبٍ ُفتَ پژُّع ضبل  9999داًػکذٍ پرضتبری ّ هبهبیی
هطئْل ثرگساری ّ هذرش کبرگبٍ ُبی علوی ّ پژُّػی در داًػکذٍ پرضتبری هبهبئی هػِذ
عضْ ثطيج جبهعَ پسغکی
ضْاثك تذریص
هرثی داًػگبٍ علْم پسغکی (داًػکذٍ پرضتبری هبهبئی) هػِذ (ا ضبل) ،داًػگبٍ آزاد اضالهی ّاحذ ثجٌْرد
( 5ضبل)،داًػگبٍ آزاد اضالهی ّاحذ گٌبثبد ( 9ترم ) ّ داًػگبٍ علْم پسغکی اضفرایي (9ترم)
پرضتبريجيوبريِبيملت (کبرّرزی CCUترم  7پرضتبری )
پرضتبريجِذاغت رّاى (کبرآهْزی ترم  6پرضتبری (
اصْل ّ فًٌْپرضتبری ،داًػجْیبى ترم  2 ّ 9پرضتبری ُْ،غجری ّ اتبق عول(کبرآهْزی)
پرضتبری ثيوبريِبي داخلی ّ جراحي تٌفص ّ فْق تخصصی تْراکص (کبرّرزی پرضتبری ترم )7
پرضتبريجيوبريِبي داخلی ّ جراحي اعصبة(کبرّرزی ّ کبرآهْزی پرضتبری ترم )5 ّ 7
پرضتبريجيوبريِبي داخلی ّ جراحيگْارظ ( پرضتبری ترم ) 9
پرضتبريجيوبريِبي داخلی ّ جراحيغذد ( پرضتبری ترم ) 5
کبرآهْزی ثِذاغت ّ ،اکطيٌبضيْى (گرٍّ ثِذاغت ترم ) 9
تذریص تئْری در ّاحذُبی ایوٌْلْژی  ،داخلی جراحی  9للت ّ،یژٍ ( ّ )ccuفْریت ّ ثحراى داًػگبٍ ازاد
ثجٌْرد
افتخبرات ّجْایس
داًػجْی هوتبز دّرٍ کبرغٌبضی
داًػجْی هوتبز دّرٍ کبرغٌبضی ارغذ
کبرگبٍ ُب ّ کٌفراًص ُبی ارائَ غذٍ
هذرش  2دّرٍ کبرگبٍ کوک ُبی اّليَ (تسریمبت  ،احيب ّ پبًطوبى ) ارائَ غذٍ ثرای داًػجْیبى

داًػکذٍ دارّضبزی داًػگبٍ علْم پسغکی هػِذ ثَ هذت  22ضبعت ضبل 9999
هذرش کبرگبٍ تسریمبت ثَ هٌبضجت ُفتَ آهْزظ در داًػکذٍ دارّضبزی ضبل  9992ثَ هذت  5ضبعت
هذرش کبرگبٍ تفطير پيػرفتَ  ABGارائَ غذٍ ثرای داًػجْیبى داًػکذٍ پرضتبری ّ هبهبئی هػِذ
ضبل 9992
هذرش کبرگبٍ تفطير پيػرفتَ  Brain CTارائَ غذٍ ثرای داًػجْیبى داًػکذٍ پرضتبری ّ هبهبئی
هػِذ ضبل 9992
هذرش کبرگبٍ تفطير پيػرفتَ  MRIارائَ غذٍ ثرای داًػجْیبى داًػکذٍ پرضتبری ّ هبهبئی هػِذ
ضبل 9992
هذرش کبرگبٍ  END NOTEارائَ غذٍ ثرای داًػجْیبى داًػکذٍ پرضتبری ّ هبهبئی هػِذ ضبل 9999
ًبظر  OSCEدرش ضويْلْژی داًػجْیبى پسغکی هرحلَ فيسیْپبتْلْژی داًػگبٍ علْم پسغکی هػِذ
ضبل 9999
ًبظر OSCEآزهْى پرٍ اًترًی داًػجْیبى پسغکی داًػگبٍ علْم پسغکی هػِذ ضبل 9999
ًبظر  OSCEاصْل فٌْى داًػجْیبى داًػکذٍ پرضتبری هبهبئی هػِذ ضبل 9990

غرکت دردّرٍ ُبی آهْزغی
غرکت در کبرگبٍ رّظ تذریص ّ رّظ ضٌجع ّ ارزیبثی ثَ هذت  6ضبعت ضبل 9992
غرکت در کبرگبٍ  2رّزٍ  spssپيػرفتَ ثَ هذت  8ضبعت ضبل 9990
غرکت در کبرگبٍ pubmedپيػرفتَ ثَ هذت  2ضبعت ضبل 9990
غرکت در کبرگبٍ  End-noteثَ هذت  2ضبعت ضبل 9990
غرکت در کبرگبٍ آهْزظ ثَ ثيوبر هجتال ثَ پبی دیبثتی ثَ هذت  9ضبعت ضبل 9990
غرکت در اّليي هذرضَ تبثطتبًی پژُّػی کػْری داًػگبٍ علْم پسغکی هػِذ ثَ هذت  5رّز ضبل
9999
غرکت در کبرگبٍ  End-noteدر هذرضَ تبثطتبًی ضبل 9999
غرکت در کبرگبٍ  Advanced searchدر هذرضَ تبثطتبًی ضبل 9999
غرکت در کبرگبٍ  Proposal Writingدر هذرضَ تبثطتبًی ضبل 9999
غرکت در کبرگبٍ  Concept Mapدر هذرضَ تبثطتبًی ضبل 9999
غرکت در کبرگبٍ  Medical Knowledge Managementدر هذرضَ تبثطتبًی ضبل 9999
غرکت در ُوبیع هلی ارتمبی کيفيت ثب رّیکرد حبکويت ثبليٌی داًػکبٍ علْم پسغکی خراضبى غوبلی ثَ
هذت  96ضبعت ضبل 9999
غرکت در ُوبیع کػْری پرضتبری در اختالالت عرّلی داًػگبٍ علْم پسغکی هػِذ ثَ هذت  9رّز ضبل
9990
غرکت در ُوبیع عبغْرا اًمالة اًتظبر ثب ارائَ همبلَ ثَ هذت  2رّز در هػِذ همذش در دّرٍ کبرغٌبضی

همبالت چبپ غذٍ
ثررضی تبثير اجرای پرّتکل هذّى زهبى آرام ثر کيفيت خْاة ثيوبراى ثخع هرالجت ُبی ّیژٍ (ًْیطٌذٍ اّل اًتظبر
چبپ در همبلَ )
ُوکبر طرح در همبلَ :

ثررضي همبيطَ ايعْاهل ايجبد کٌٌذٍ ًبراحتي در ثيوبراى ثطتري در ثخع ُبي هرالجت ّيژٍ ثب ضبير ثخع ُبي ثيوبرضتبى

در ثيوبرضتبى ُبي آهْزغي داًػگبٍ علْم پسغکي هػِذ (اًتظبر ثرای چبپ همبلَ در هجلَ خبرجی )

همبالت ارائَ غذٍ درکٌفراًطِب
ُوبیع عبغْرا اًمالة اًتظبر همبلَ 9985
ُوبیع اختالالت عرّلی داًػگبٍ علْم پسغکی هػِذ ضبل 9999پْضتر ثرتر
ُوبیع کػْری تْضعَ ًمع پرضتبر :گبهی ثطْی ارتمب ضالهت ضبل  . 9999داًػگبٍ علْم پسغکی هػِذ
 .همبلَ  :ثررضی هيساى آگبُی داًػجْیبى پرضتبری داًػگبٍ علْم پسغکی هػِذ در راثطَ ثب حمْق ثيوبراى
هجتال ثَ اختالالت اعصبة ّ رّاى  .پْضتر
ُوبیع هلی ارتمبی کيفيت ثب رّیکرد حبکويت ثبليٌی ضبل . 9999داًػگبٍ علْم پسغکی خراضبى غوبلی .
همبلَ  :ثررضی ارتجبط ثيي فعبليتِبی پرضتبر ّ افسایع فػبر داخل جوجوَ  .پْضتر
چِبرهيي جػٌْارٍ تحصيالت تکويلی داًػگبٍ علْم پسغکی هػِذ ضبل  .9999همبلَ  :ثررضی ًمبط لْت ّ
ضعف آهْزظ ثبليٌی از دیذگبٍ داًػجْیبى پرضتبری داًػگبٍ آزاد اضالهی ّاحذ ثجٌْرد در ضبل  . 9999پْضتر
ُوبیع هلی فرآّردٍ ُبی طجيعی ّ گيبُبى دارّیی ثجٌْرد ضبل  . 9999همبلَ  :کبرثرد گيبُبى دارّیی ثر عالئن
ضٌذرم پيع از لبعذگی  .پْضتر
ُوبیع ًْزاداى

پْضتر

کتت چبپ غذٍ
تأليف کتبة پيًْذ کليَ اًتػبر داًػگبٍ علْم پسغکی خراضبى غوبلی ًْ(9999یطٌذٍ اّل)

