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سی ثیوبریْبی زاذلی، زر ػزصِ ثْساؽت هبزراى ٍ ًَسازاى، زر ػزصِ هزالجتْبی پزعتبری ٍیضُ ٍ اصَل ٍ وبرآهَ .28

 زاًؾگبُ آساز اعالهی زسفَل -وبرؽٌبعی پزعتبری -هْبرتْبی پزعتبری

  آهَسؽی ّبی زٍرُ گذراًسىة( 

 تْزاى تْبجوی ون ّبی جزاحی هزوش زر الپبراعىَپی جزاحی همسهبتی اهَسػ زٍرُ گذراًسى

زر  16/10/94 زاًؾگبُ زر زٍرُ هؼزفت ؽٌبعی اعالهی ػلوی ّیبت اػضبی عبسی تَاًوٌس ٍ افشایی زاًؼ وبرگبّْبی زر ؽزوت

 عبػت(16زاًؾگبُ ػلَم پشؽىی زسفَل)

زر زاًؾگبُ ػلَم پشؽىی زسفَل  22/10/94 عجه سًسگی اعالهی ٍ فزٌّگثب هَضَع  اعتبزاى اًسیؾی ّن ًؾغت زر ؽزوت

 عبػت(4)

هَضَع هؼٌبیبثی جبیگبُ زاًؾگبُ ٍ حَسُ زر هجبرسُ ثب لسرت ّبی علطِ گز جْبًی ٍ ثب  اعتبزاى اًسیؾی ّن ًؾغت زر ؽزوت

 عبػت( 4)زر زاًؾگبُ ػلَم پشؽىی زسفَل  95 /21/9 رعبلت اهزٍس زاًؾگبُ ٍ حَسُ

 81/4/66" کاُص جرائن اجتواعیعفاف ّ حجاب در لراى ّ ًمص آى در " فزٌّگی ثب ػٌَاى  -ؽزوت زر وبرگبُ آهَسؽی

 ساعت( 1در داًطگاٍ علْم پسضکی دزفْل )

 داًطگاٍ  EDC) تْسط ساعت(  1) تَ هدت  2/1/66در  داًطگاٍ علْم پسضکی دزفْلدر  آزهْى آسکیضرکت در کارگاٍ 
 (ػلَم پشؽىی زسفَل

) تْسط ساعت(  1) تَ هدت  81/3/66 در داًطگاٍ علْم پسضکی دزفْل در همدهاتی تدریس رّش کارگاٍضرکت در 

EDC )داًطگاٍ  علْم پسضکی دزفْل 

 

 1) تَ هدت 84/88/63در داًطگاٍ علْم پسضکی دزفْل در  آهْزضی ارتثاط هْثر استاد تا داًطجْ ضرکت در کارگاٍ

 داًطگاٍ  علْم پسضکی دزفْل( EDC) تْسط  ساعت( 

 

) تْسط ساعت(  1) تَ هدت 81/3/65ی دزفْل در در داًطگاٍ علْم پسضک رّضِا ّ فٌْى تدریسضرکت در کارگاٍ 

EDC )داًطگاٍ  علْم پسضکی دزفْل 

 EDC) تْسط 22/82/64در داًطگاٍ علْم پسضکی دزفْل در  هطاّرٍ ّ راٌُوایی داًطجْیاى ضرکت در کارگاٍ 

 ساعت( 6داًطگاٍ  علْم پسضکی دزفْل( ) تَ هدت 

 

)  ساعت( 6) تَ هدت 5/88/64ر داًطگاٍ علْم پسضکی دزفْل در د پسضکی آهْزش در ًْیسی فرایٌد کارگاٍضرکت در 

 داًطگاٍ  علْم پسضکی دزفْل( EDCتْسط 

 ساعت( 4) تَ هدت 82/88/64در داًطگاٍ علْم پسضکی دزفْل در رّش ّ ارزیاتی فعالیتِای آهْزضی ضرکت در کارگاٍ

 داًطگاٍ  علْم پسضکی دزفْل( EDC) تْسط 

) تْسط ساعت(  1) تَ هدت  21/6/65در داًطگاٍ علْم پسضکی دزفْل در  همدهاتی داًص پژُّی کارگاٍضرکت در 

EDC )داًطگاٍ  علْم پسضکی دزفْل 



 EDC) تْسط  ساعت(4)84/88/66در  جٌدی ضاپْر اُْاز در داًطگاٍ علْم پسضکی  OSCE  کارگاٍضرکت در 

 (جٌدی ضاپْر اُْاز  داًطگاٍ  علْم پسضکی 

 

 

هْرخ  تحمیك ، رّش ُای آهاری ًوًَْ گیری ّ تعییي حجن ًوًَْ در هطالعات پژُّطیرّش   ؽزوت زر وبرگبُ

 ساعت( 1در هعاًّت آهْزضی ، تحمیمات ّ فٌاّری داًطگاٍ علْم پسضکی دزفْل  ) تَ هدت  85/82/66

زفْل  ) تَ در هعاًّت آهْزضی ، تحمیمات ّ فٌاّری داًطگاٍ علْم پسضکی د 8/5/66هْرخ  هتا آًالیس ؽزوت زر وبرگبُ

 ساعت( 86هدت 

در هعاًّت آهْزضی ، تحمیمات ّ فٌاّری داًطگاٍ علْم پسضکی  4/6/64هْرخ  END NOTE ؽزوت زر وبرگبُ

 ساعت( 1دزفْل  ) تَ هدت 

در هعاًّت آهْزضی ، تحمیمات ّ فٌاّری داًطگاٍ علْم  24/88/64هْرخ  پرّپْزال ًْیسی پیطرفتَ ؽزوت زر وبرگبُ

 ساعت( 1َ هدت پسضکی دزفْل  ) ت

در هعاًّت آهْزضی ، تحمیمات ّ فٌاّری داًطگاٍ  22/82/66هْرخ  ًگارش ّ اًتطار هماالت علوی ؽزوت زر وبرگبُ

 ساعت( 1علْم پسضکی دزفْل  ) تَ هدت 

در هعاًّت آهْزضی ، تحمیمات ّ فٌاّری داًطگاٍ علْم  32/6/66هْرخ  اخالق در آثار پژُّطی ؽزوت زر وبرگبُ

 ساعت(  1ْل  ) تَ هدت پسضکی دزف

در هعاًّت آهْزضی ، تحمیمات ّ فٌاّری داًطگاٍ علْم  32/8/61تا  26/8/61هْرخ  کارآزهایی تالیٌیضرکت در کارگاٍ 

 ساعت(  86پسضکی دزفْل  ) تَ هدت 

 

) در هعاًّت آهْزضی ، تحمیمات ّ فٌاّری داًطگاٍ علْم پسضکی دزفْل   28/6/66هْرخ  STSTA ؽزوت زر وبرگبُ

 ساعت( 1تَ هدت 

در هعاًّت آهْزضی ، تحمیمات ّ فٌاّری داًطگاٍ  88/82/65هْرخ  تدّیي طرح کسة ّ کار ًْیسی ؽزوت زر وبرگبُ

 ساعت(  1علْم پسضکی دزفْل  ) تَ هدت 

در هعاًّت آهْزضی ، تحمیمات ّ فٌاّری  82/82/65هْرخ  کارآفریٌی ّ تجاری سازی فٌاّری ؽزوت زر وبرگبُ

 ساعت( 1لْم پسضکی دزفْل  ) تَ هدت داًطگاٍ ع

در هعاًّت آهْزضی ، تحمیمات ّ فٌاّری داًطگاٍ علْم پسضکی دزفْل    28/6/65هْرخ  mendeley ؽزوت زر وبرگبُ

 ساعت( 1) تَ هدت 

در هعاًّت آهْزضی ، تحمیمات ّ فٌاّری داًطگاٍ علْم  32/88/65هْرخ  ثثت ضرکت داًص تٌیاى ؽزوت زر وبرگبُ

 ساعت( 1زفْل  ) تَ هدت پسضکی د

در هعاًّت آهْزضی ، تحمیمات ّ فٌاّری داًطگاٍ علْم پسضکی دزفْل  )  2/82/65هْرخ  علن سٌجی ؽزوت زر وبرگبُ

 ساعت( 86تَ هدت 



در هعاًّت آهْزضی ، تحمیمات ّ فٌاّری داًطگاٍ علْم پسضکی  21/88/65هْرخ  اخالق در پژُّص ؽزوت زر وبرگبُ

 ساعت( 1دزفْل  ) تَ هدت 

در هعاًّت آهْزضی ، تحمیمات ّ فٌاّری داًطگاٍ علْم  82/6/65هْرخ  جستجْی هٌاتع الکترًّیک ؽزوت زر وبرگبُ

 ساعت( 1پسضکی دزفْل  ) تَ هدت 

در هعاًّت آهْزضی ، تحمیمات ّ فٌاّری داًطگاٍ علْم پسضکی  6/88/65هْرخ  داّری هماالت علوی ؽزوت زر وبرگبُ

 ساعت( 1دزفْل  ) تَ هدت 

در هعاًّت آهْزضی ، تحمیمات ّ  84/1/65هْرخ  systematic review & Cochran review ؽزوت زر وبرگبُ

 ساعت( 86فٌاّری داًطگاٍ علْم پسضکی دزفْل  ) تَ هدت 

در هعاًّت آهْزضی ، تحمیمات ّ فٌاّری داًطگاٍ علْم پسضکی  21/82/65هْرخ فسار فتْضاپ  ًرم ا ضرکت در کارگاٍ

 ساعت( 1دزفْل  ) تَ هدت 

در هعاًّت آهْزضی ، تحمیمات ّ فٌاّری داًطگاٍ علْم پسضکی  5/88/65هْرخ  ًگارش هماالت علوی ؽزوت زر وبرگبُ

 ساعت( 1دزفْل  ) تَ هدت 

در هعاًّت آهْزضی ، تحمیمات ّ فٌاّری  82/82/65هْرخ  یت هعٌْی ّ ثثت اختراعاتداّری هالک ؽزوت زر وبرگبُ

 ساعت( 1داًطگاٍ علْم پسضکی دزفْل  ) تَ هدت 

 اهتیبس( 3) 7/7/90زر  زاًؾگبُ ػلَم ؽىی اصفْبىزر  پزعتبری هجتٌی ثز ؽَاّسؽزوت زر وبرگبُ 

 یزاىگذراًسى زٍرُ طت فؾبری سیز ًظز هزثیبى اًجوي طت عَسًی ا

 زاًؾگبُ ػلَم پشؽىی هؾْس  –زر هؾْس همسط  1394هْز هبُ  17تب  15 اٍلیي وٌگزُ طت هىول ٍ جبیگشیيزر ؽزوت 

 اهتیبس(  8.5) 2/9/90زاًؾگبُ ػلَم پشؽىی ثمیِ اهلل تْزاى زر  وٌگزُ ثیي الوللی ّپبتیتؽزوت زر 

 اهتیبس( 10) 5/7/90زر  زر  زاًؾگبُ ػلَم ؽىی اصفْبى وٌگزُ ثیي الوللی فؾبرذَىؽزوت زر 

 اهتیبس( 12) 27/2/91زر زاًؾگبُ لزعتبى زر  وٌگزُ پیؾگیزی اس ذطبّبی پشؽىیؽزوت زر 

 اهتیبس(  3.5) 11/4/92زر زاًؾگبُ اَّاس  هبِّ 60تب  4وٌفزاًظ غزثبلگزی تىبهل وَزوبى ؽزوت زر 

 4.5)  18/9/95اًؾگبُ ػلَم پشؽىی زسفَل زر زر ز وٌفزاًظ ػلوی تزٍهجَآهجَلی زر ثبرزاری ٍ پظ اس سایوبىؽزوت زر 

 اهتیبس( 

 :زاذل ٍ ذبرج  زر هجبهغ ػلویج( عرٌزاًی 

 ثِ  وَاالالهپَر الوللی ثیي وٌگزُ زر ّوَزیبلیش ثیوبراى افغززگی  ؽست ثز فؾبری طت تبثیز ثزرعی ػٌَاى ثب همبلِ پذیزػ

 عرٌزاًی ػٌَاى



 ػلَم زاًؾگبُ هىول طت وٌىزُ زر ّوَزیبلیش ثیوبراى ذغتگی ثزؽست یفؾبر طت تبثیز ثزرعی هَضَع ثب  همبلِ پذیزػ

 عرٌزاًی صَرت ثِ اران پشؽىی

 ًبهِ ٍ زاًؾگبُ آى. ی ٍ هؾبٍرُ لیغبًظ ، وبرؽٌبعی ارؽس ٍ زوتزی ّوزاُ ثب ػٌَاى پبیبىیز( لیغت پبیبى ًبهِ ّبی تحت راٌّوب

 تَعط ؽسُ ارائِ ذسهبت ویفیت اس ثیوبراى رضبیتوٌسی عیثزر)  ػٌَاى تحت زاًؾجَیی تحمیمبتی طزح راٌّوبی اعتبز

 (زسفَل ثیوبرعتبًی پیؼ اٍرصاًغْبی

ٍ ثِ ػٌَاى زثیز  یه رٍسُ گشارػ ًَیغیزر ثزًبهِ ّبی حضَری آهَسػ هساٍم جبهؼِ پشؽىی زر وٌفزاًظ  ایزاز عرٌزاًی

 اهتیبس( 10)19/1/1397زر  زر زاًؾگبُ ػلَم پشؽىی زسفَل ػلوی وٌگزُ

زر   زارٍّبی تزالی اٍرصاًظزر ثزًبهِ ّبی حضَری آهَسػ هساٍم جبهؼِ پشؽىی زر وٌفزاًظ یه رٍسُ  ز عرٌزاًیایزا

 اهتیبس( 8)15/2/1397زاًؾگبُ ػلَم پشؽىی زسفَل زر 

 هؾْس  زر زر وٌگزُ ثیي الوللی طت هىول ٍ جبیگشیيزر ثزًبهِ ّبی حضَری آهَسػ هساٍم جبهؼِ پشؽىی  ایزاز عرٌزاًی

 اهتیبس( 2)15/7/94

 19/7/91زر اران  وٌگزُ تبسُ ّبی پشٍّؼ زر عالهتزر ثزًبهِ ّبی حضَری آهَسػ هساٍم جبهؼِ پشؽىی زر  ایزاز عرٌزاًی

 اهتیبس( 2)

 

 عَاثك پضٍّؾی :
 .اًتؾبرات حیسری 1397راٌّوبی وبهل زارٍّبی تزالی اٍرصاًظ  چبح اٍل  : وتبة تبلیف

 تزجوِ :

 ( :ISIپضٍّؾی ٍ ثیي الولی)-هؼتجز ػلویهمبالت ػلوی  زر هجالت 

 the effectiveness of acupressure on severity of depression in hemodialysis ''پذیزػ همبلِ 

patients: a randomized controlled trial''  
 pharmacophoreزر هجلِ 

 

 

   ػٌَاى تحت  INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRICS هجلِ زر پٌجن ًفز ػٌَاى ثِ همبلِ پذیزػ

the effect of holy qoran recitation on physiological responses of premature infants during 

phlebotomy : rct 
   

پبیگبُ زر همبلِ پذیزػ   SCOPUS ِػٌَاى تحت 3 ًَیغٌسُ ػٌَاى ث  (  The Necessity of Assessing pre-

hospital Emergency Medications Stability in Different Climatic 
Conditions 



  

 پشؽىی ػلَم زاًؾگبُ هجلِ زر ّوَزیبلیش ثیوبراى ذغتگی ؽست ثز فؾبری طت تبثیز ثزرعی ػٌَاى ثب ًبهِ پبیبى همبلِ پذیزػ

 (زٍم ًَیغٌسُ ػٌَاى ثِ 1392 عبل زر)    IJNMR)    اصفْبى

 

 : زاذل ٍ ذبرج وٌگزُ ّبی -وللیهمبالت زر هجوَػِ همبالت ّوبیؼ ّبی ثیي ال

-MMHS الوللی ثیي وٌگزُعَهیي   زر ّوَزیبلیش ثیوبراى افغززگی  ؽست ثز فؾبری طت تبثیز ثزرعی ػٌَاى ثب همبلِ پذیزػ

 زعبهجز( 15ٍ  14) عرٌزاًی ػٌَاى ثِ  وَاالالهپَر 2015

 

 ػلَم زاًؾگبُ هىول طت وٌىزُ زر َزیبلیشّو ثیوبراى ذغتگی ثزؽست فؾبری طت تبثیز ثزرعی هَضَع ثب  همبلِ پذیزػ

 عرٌزاًی صَرت ثِ اران پشؽىی

4ٍ حضَر زر وٌفزاًظ ثیي الوللی ) ( زٍم ًَیغٌسُ) عرٌزاًی صَرت ثِ همبلِ پذیزػ
TH

 world conference on 

educational and instructional studies WCEIS-2105 )َاىػٌ تحت 2015 ًَاهجز 5-7 زر  تزویِ آًتبلیبی زر  
triage live lecture versus triage video podcast in prehospital and nursing students 

education 

   

 اٍلیي زر زرهبًی ؽیوی تحت پغتبى عزطبى ثب ثیوبراى اضطزاة ثز زرهبًی هبعبص تبثیز  ػٌَاى ثب  عرٌزاًی ػٌَاى ثِ همبلِ پذیزػ

 همسط هؾْس زر 1394 هبُ هْز 17 تب  15 زر جبیگشیي ٍ هىول طت الوللی ثیي وٌگزُ

 

 طزح ّبی پضٍّؾی هصَة )زر زعت اجزا، ذبتوِ یبفتِ( :

ثب وس   20/3/96ٍ جلغِ وویتِ اذالق زر پضٍّؼ هَرخ  11/12/95هَرخ  پضٍّؾی هصَة طزح هغٍَل ٍ هجزی

IR.DUMS.REC.1396.13   :یوبراى هزاجؼِ وٌٌسُ ثِث زر ثزذی ػَاهل هزتجط ٍَی ولی عٌگْبی اپیسهیَلَصیه ثزرعی 

 1394تب  1389ثیوبرعتبى گٌجَیبى زسفَل اس عبل ّبی 

 

 

  عَاثك اجزایی :

 تب وٌَى 1393هسیز گزٍُ رؽتِ اتبق ػول  اس عبل 

 تب وٌَى 1393اس عبل اعتبز هؾبٍر زاًؾجَیبى اتبق ػول زاًؾگبُ ػلَم پشؽىی زسفَل 

سیوؾه ٍاثغتِ ثِ زاًؾگبُ ػلَم پشؽىی جٌسی ؽبپَر عوت عَپزٍایشر آهَسؽی ثیوبرعتبى اهبم ػلی )ع( اً

 1391اَّاس زر عبل 

 پضٍّؾی زاًؾىسُ پیزاپشؽىیآهَسؽی ٍ ػضَ ؽَرای 



 زسفَلػضَ وویتِ اػتجبر ثرؾی  زاًؾگبُ ػلَم پشؽىی 

   ػضَ وبرگزٍُ ثزًبهِ ػولیبتی زاًؾگبُ ػلَم پشؽىی زسفَل 

 1394 زاًؾگبُ ػلَم پشؽىی زسفَل  زاًؾجَیی وٌگزُ اٍلیي زر تغذیِ ٍ ثْساؽت عالهت، تحمیمبت پبًل زاٍر

 1394عبل    ارزیجْؾت 16 زاًؾگبُ ػلَم پشؽىی زسفَلزاٍر همبالت ٍ پَعتز وٌگزُ زاًؾجَیی 

 1395عبل    اعفٌس 6ٍ  5 م پشؽىی زسفَلزاًؾگبُ ػلَزاٍر همبالت ٍ پَعتز وٌگزُ زاًؾجَیی 

 

 : زاٍر طزح ّبی  تحمیمبتی زاًؾگبُ ػلَم پشؽىی زسفَل 

 

 جَایش ٍ افتربرات ػلوی :

 زر اَّاس ؽبپَر جٌسی زاًؾگبُ هطْزی ؽْیس آهَسؽی جؾٌَارُ اٍلیي زر ثزتز ًفز. 1

 1387 عبلارزیجْؾت 

 آهَسػ ّوبیؼ ّجسّویيزر  الىتزًٍیىی یبزگیزی حیطِ تمسیز لبثل رتجِ اذذ. 2

 هطْزی ؽْیس آهَسؽی جؾٌَارُ ٍ پشؽىی ػلَم

 صبحت فزایٌس: رتجِ لبثل تمسیز حیطِ یبزگیزی الىتزًٍیه. 3

ارتمبء ویفیت تسریظ زرط تزیبص ثب اعتفبزُ اس رٍػ ازریظ ثِ ؽیَُ ٍیسئَ وغت،  

) تبرید  هطبثك ثب حزوت عشیغ ػلن ٍ زاًؼ ٍ تغییز هساٍم ًیبسّبی جَاهغ اًغبًی

4/2/96 ) 

 3131سال در مهد کودک های دزفول  6داوری طرح تحقیقاتی با عنوان بررسی شیوع چاقی در بین کودکان زیر 

 

 3131تا  3133ول طی سالهای داوری طرح تحقیقاتی با عنوان بررسی اپیدمیولوشیک سکته مغسی در شهرستان دزف



 

 :زعتگبُ( ) تغلط ثز سثبى ّبی ذبرجی ، ًزم افشار یبهْبرت ّب 

 تغلط ثز ًزم افشارّبی آفیظ، رفزًظ ًَیغی –زاؽتي هسرن سثبى اًگلیغی 

endnote   ٍmendeley هیٌی پبی ، تغلط ثز ػولىزز زعتگبّْبی هَجَز زر ،

 هزتجط ثب اػوبل جزاحی اتبق ػول 

 

  : ثزط هغَان زٍ هٌظَرُ ثب گیزُ ًد زًساى ثزعی ؽىلاذتزاع


