
 ثؼوِ تؼبلي                                                  

 
  ػتبى .اثتذايي ٍ ساٌّوبيي دس ّوبى ؿْش دس ؿْش سؿت  دٍساى   1431دكتش ػجذالشضب اػتمبهتي  هتَلذ 

  11ثب هؼذل   1431فبسؽ التحليل اص دثيشػتبى داًـگبُ ؿيشاص  دس ػبل . 

 ثتب هؼتذل    1431لغبيتت   1431ُ پضؿكي داًـگبُ ػلَم پضؿكي تْشاى  اص ػبل تحليالت داًـگبّي دس داًـكذ
A  

  ثِ طَس هؼتمين دس سؿتِ دػتيبسي كَدكبى  1431پزيشفتِ ؿذُ دس ػبل 

  1431فبسؽ التحليل سؿتِ كَدكبى دس ػبل . 

  ُگزساًذى دٍسMPH  1413-1414دس داًـكذُ ثْذاؿت داًـگبُ تْشاى دس ػبل  

 1431لغبيت  1431گبُ ػلَم پضؿكي ثٌذسػجبع اص ػبل داًـ پيوبًي اػتبديبس . 

  ثِ ثؼذ . 1431اػتبديبس سػوي آصهبيـي   داًـگبُ ػلَم پضؿكي ثٌذسػجبع  اص ػبل 

  1411تب  1431اص ػبل سئيغ ثيوبسػتبى كَدكبى ثٌذسػجبع . 

  1433لغبيت  1431سئيغ هشكض تبالػوي ثٌذسػجبع اص ػبل . 

 1431بُ ػلَم پضؿكي ّشهضگبى اص ػبل ػضَ كويتِ تحَالت اداسي داًـگ . 

 1433اػتبديبس ًوًَِ داًـگبُ دس ػبل 

  14اػتبد ثشتش داًـگبُ ايشاى دس ػبل 

      اص  سئيغ اداسُ ثيوبسيْبي لبثل پيـگيشي ثب ٍاكؼي ٍ لشًطيٌِ ّب دس هشكض هتذيشيت ثيوبسيْتب زٍصاست ثْذاؿتت

   1411ػبل

 ٍآهَصؽ پضؿكيدسهبى  ، اؿتٍصيش ثْذ ثب اثالؽ كـَسي ايوي ػبصي َ كويتِػض . 

  دسهتبى  ثْذاؿتت ، ٍصيش ٍ ػٌذسم ػشخجِ هبدسصادي  ثتب اثتالؽ  ػضَ كويتِ اجشائي ثشًبهِ كـَسي حزف ػشخك 

 . ٍآهَصؽ پضؿكي

 ِػالهت  .اص طشف هؼبًٍت  ثب اثالؽ وي ػبصي ػَاسم ًبهطلَة اي كـَسي ػضَ كويت 

 ثب اثالؽ  اص طشف هؼبًٍت ػالهت بلػضَ كويتِ كـَسي هْبس آصهبيـگبّي ٍيشٍع ٍحـي فلج اطف.   

 ثب اثالؽ  اص طشف هؼبًٍت ػالهت ػضَ كويتِ كـَسي كٌتشل ػفًَت ّبي ثيوبسػتبًي.   

 ػالهت .ثب اثالؽ  اص طشف هؼبًٍت  ػضَ كويتِ كـَسي هشالجت ثيوبسي آًفلَاًضا 

 ٍِاكؼيٌبػيَى هشكض تحميمبت ػفًَي ثيوبسػتبى هفيذ ػضَ كويت 

  هذيش ثخؾAEFI ٍطُ استمبء كيفيت ٍاكؼي اص طشف ػبصهبى جْبًي ثْذاؿتپش 

 Temporary advisor   ًظبم هشالجت اص ثيوبسيْب ثش ػبصهبى جْبًي ثْذاؿت دس هَسد هشٍس كلي 

 ز هـبٍس ػبصهبى جْبًي ثْذاؿت(temporary advisor    ِدس صهيٌِ ثشسػي ػَاسم جبًجي ٍاكؼتٌْب دس هٌطمت

 هذيتشاًِ ؿشلي

 ثْذاؿت هـبٍس ػبصهبى جْبًي temporary advisor)     دس صهيٌِ تْيِ ثشًبهِ كٌتشل تت سٍهبتيؼوبل 

 

 

 

 



 : ي كٍ ايىجاوب بعىًان استاد راَىما بًدٌ ام يپايان وامٍ َا 

 
،  1433-1433تؼييي دُ ثيوبسي ؿبيغ ػفًَي ثؼتشي ؿذُ دس ثيوبسػتبى كَدكبى ثٌذسػجبع دس ػبلْبي  -1

، همطغ  1433ّوبيًَفش ، اػتبد هـبٍس: دكتش ؿْشام صاسع ، ػبل اًتـبس : ػجذاهلل  –ًگبسؽ : هحوذكبثشهشتضَي 

 تحليلي : دكتشاي ػوَهي 

ػبلِ هشاجؼِ كٌٌذُ ثِ هشكض تبالػوي  11 -11ثشسػي اختالالت غذد تيشٍئيذ ٍ پبساتيشٍئيذ دس ثيوبساى تبالػوي  -1

 دكتشاي ػوَهي ، همطغ تحليلي : 1431، ًگبسؽ : فبئضُ ًَاثي ، ػبل اًتـبس: ثٌذسػجبع

  ،  1431آسا ، ػبل اًتـبس :  ، ًگبسؽ: ؿْالجْبى ثشسػي اپيذهيَلَطيكي ثيوبسي تبالػوي دس اػتبى ّشهضگبى -4

 همطغ تحليلي :دكتشاي ػوَهي 

، ًگبسؽ :  كَدكي كِ ثب ػفًَت دػتگبُ تٌفؼي فَلبًي هشاجؼِ كشدُ اًذ 111ثشسػي ٍجَد ػالئن آػن دس  -3

 ، همطغ تحليلي: دكتشاي ػوَهي  1431 حوضُ كذيك ، ػبل اًتـبس:

ثشسػي همبيؼِ اي كفبيت آّي دس كَدكبى صيش دٍػبل تغزيِ ؿذُ ثب ؿيشخـك ٍ ؿيشهبدس دس كَدكبى هشاجؼِ  -3

، ًگبسؽ : هحوذثبلش  كٌٌذُ ثيوبسػتبى كَدكبى ٍ تؼذادي اص هشاكض ثْذاؿتي دسهبًي ٍ هتخللبى ثٌذسػجبع

دكتشاي تخللي   ، همطغ تحليلي : 1411جْبًلَ ، ػبل اًتـبس : سحوتي ، اػتبدهـبٍس : ػليشضب ؿْبة 

 كَدكبى 

، ًگبسؽ :  هشٍسي ثش ثيوبسي كبٍاصٍكي ثب تأكيذ ثش ثشسػي دسگيشي ػيؼتن للت ٍ ػشٍق دس ايي ثيوبسي -3

 ، همطغ تحليلي: دكتشاي ػوَهي  1434  ػجذالججبس ػبدل ، ػبل اًتـبس:

، ًگبسؽ : ًَرس ثٌبٍي ، اػتبد  وَكؼبصٍل ثش سٍي اػْبل حبد ثبكتشيبلثشسػي همبيؼِ اي تأثيش هشصُ ثب كَتشي -3

 ، همطغ تحليلي : دكتشاي تخللي كَدكبى  1433هـبٍس : ػليشضب ؿْبة جْبًلَ ، ػبل اًتـبس: 

ػبل هشاجؼِ كٌٌذُ ثيوبسػتبى ٍ تؼذادي اص هشاكض دسهبًي ػوَهي ٍ  1ثشسػي هيضاى فمش آّي دس كَدكبى صيش  -1

آسؽ ػكبظي ، اػتبد  –، ًگبسؽ : هْذي كبظوي  41/11/33تب  1/3/33ى ثٌذسػجبع اص خلَكي ؿْشػتب

 ، همطغ تحليلي : دكتشاي ػوَهي  1433هـبٍس : دكتشجؼفشي، ػبل اًتـبس : 

، ًگبسؽ :  TORCHػالئن كليٌيكي ٍ دسهبى ثيوبسيْبي  –جذيذتشيي يبفتِ ّب ٍ اطالػبت دسثبسُ تـخيق  -1

 ، همطغ تحليلي : دكتشاي ػوَهي  1433ًتـبس : ّوبيَى حبجي پَس ، ػبل ا

همبيؼِ آصهبيـگبّي اثش كَتشيوَكؼبصٍل ٍ ًبليذيكؼيك اػيذ ثش اػْبل حبدؿيگاليي ثش اػبع اًجبم آًتي  -11

 –، ًگبسؽ : حؼيٌؼلي خَاسصهي  ثيَگشام دس ثيوبساى هشاجؼِ كٌٌذُ ثِ ثيوبسػتبى كَدكبى ثٌذسػجبع

 ، همطغ تحليلي : دكتشاي ػوَهي  1433هحوَدسضب هؼؼَدي ، ػبل اًتـبس :

،  1434، ًگبسؽ : كبهجيضلبػوي ، ػبل اًتـبس :  هَسد ثيوبس 31ػفًَت ادساسي اطفبل زكَدكبى  ٍ ثشسػي دس  -11

 همطغ تحليلي : دكتشاي ػوَهي 

 ثشسػي تأثيش فتَتشاپي دس كبّؾ ثيلي سٍثيي ثبالي ػشم دٍساى ًَصادي ثشاػبع ػلل ايجبد كٌٌذُ آى دسثخؾ -11

هبٌَّؽ يضداًي ، اػتبدهـبٍس : حجيت  –ًگبسؽ : فبطوِ آلب ثضسگ   ، ًَصاداى ثيوبسػتبى كَدكبى ثٌذسػجبع

 ، همطغ تحليلي : دكتشاي ػوَهي  1434ػبل اًتـبس :   اهبهي ،

، ًگبسؽ :  هَسد ثيوبس ثؼتشي 31ػالئن كليٌيكي تـخيق ٍ ػَاسم هٌٌظيت ثبكتشيبل دس اطفبل ٍ ثشسػي  -14

 ، همطغ تحليلي: دكتشاي ػوَهي  1431ي ، ػبل اًتـبس : افـيي سحيو

 ، همطغ تحليلي : دكتشاي ػوَهي  1431  ػبل اًتـبس :  ، ًگبسؽ : گيتب رٍالفمبسي ، آپٌِ ًَصاداى  -13

 



ػليشضب سٍح ٍسصي ،   -، ًگبسؽ : فبطوِ سضيبى  ثشسػي ؿيَع آهيجيبصيغ دس اػْبل حبد دس ثيوبسػتبى كَدكبى -13

 ، همطغ تحليلي : دكتشاي ػوَهي  1431ػبل اًتـبس : 

، ًگبسؽ : ػيوب  1431تب  1431ثشسػي گزؿتِ ًگش اپيذهيَلَطيك ػل كَدكبى دس اػتبى ّشهضگبى اص ػبل  -13

، همطغ تحليلي : دكتشاي  1434كالهي صادُ ، اػتبد هـبٍس : هٌْذع حويذسضب ثبكشي ، ػبل اًتـبس : 

 ػوَهي 

ػبلگي   دسهشاكض ثْذاؿتي دسهبًي ؿْشي  1 –ٍس ػشؿيشخَاساى زتَلذ ثشسػي هؼيبسّبي طجيؼي لذ ت ٍصى ٍ د -13

، همطغ تحليلي :  1433هجيذفَالدچٌگ ، ػبل اًتـبس :  -، ًگبسؽ : هحوذحؼيي حك پشٍس ثٌذسػجبع

 دكتشاي ػوَهي 

:  ، همطغ 1433ػبل اًتـبس  ًگبسؽ : هحوذجَاد اسهكبى ، ، ػَء تغزيِ ثب تأكيذ ثش جٌجِ ّبي دسهبًي آى -11

 تحليلي : دكتشاي ػوَهي 

ؿيگال ٍ ػَاسم خطيش آىز ثشسػي ػَاسم ٍػالئن كليٌيك ٍ پبساكليٌيك ثيوبساى ؿيگَص ثؼتشي دس ثيوبسػتبى   -11

، همطغ تحليلي : دكتشاي  1433فشؿيذ پَسػوٌذي ، ػبل اًتـبس :  –، ًگبسؽ : يَػف خليف پَس  كَدكبى 

 ػوَهي 

اػتبد ساٌّوب دكتش ػجذالشضب  1411ػبل دكتش هظلَهي ػبل 3ثشسػي ػطح اًتي ثبدي ػشخك دس كَدكبى صيش  -11

 اػتمبهتي دكتشاي تخللي كَدكبى

 

 فعاليت َاي آمًزشي :

o اطفبل دس داًـگبُ ػلَم پضؿكي ّشهضگبى اص ػبل  تئَسي ٍ ػولي  تذسيغ ػبالًِ ي ٍاحذ ثيوبسيْبي

 ثِ ثؼذ 31

o ػبالًِ  ٍاحذكَدكبى ٍ ًَصاداى  دس داًـكذُ پشػتبسي داًـگبُ ػلَم پضؿكي ّشهضگبى اص  تذسيغ

 ثِ ثؼذ 31ػبل 

o  تذسيغ ٍاحذ صثبى تخللي دس داًـكذُ پضؿكي ّشهضگبى 

o   ثِ ثؼذ  33تشثيت سصيذًت اص ػبل ؿشكت دس 

o ي ػبلْبي ثشگضاسي كٌفشاًغ ّبي هتؼذد جْت اًتشى ّب ٍ  سصيذًت ّبي ثيوبسػتبى كَدكبى دس ط

  11تب  31

o   ثشًبهِ سيضي ٍ اجشاي كبسگبُ ّبي هتؼذد ػَاسم جبًجي ٍاكؼي ثشاي اٍليي ثبس دس كـَس جْت

 پضؿكبى ٍ كبسؿٌبػبى ثْذاؿتي

o   ثشًبهِ سيضي ٍ ثشگضاسي كبسگبُ ّبي هتؼذدsafety injection   ثشاي اٍليي ثبس دس كـَس جْت

 پضؿكبى ٍ كبسؿٌبػبى ثْذاؿتي

o  ُّبي هتؼذد ٍاكؼيٌبػيَى جْت پضؿكبى ػوَهي ٍ تخللي ٍ كبسكٌبى ثْذاؿتي ثشگضاسي كبسكب

 كـَس

 

 



 : ي پًسترَا  ي خالصٍ مقاالت مقاالتتعذادي از  
 يك  اػيذ چبح ؼك ثشسػي آصهبيـگبّي همبٍهت ٍ حؼبػيت داسٍئي ػَؿْبي ؿيگال  ثِ كَتشيوَكؼبصٍل ٍ ًبليذ

 .  3 ؿوبسُ –َم ػ ػبل – 1431ؿذُ دس هجلِ پضؿكي ّشهضكبى صهؼتبى 

 

  ػَاسم هـبّذُ ٍاكؼيMR  دس ٍاكؼيٌبػيَى ػشاػشي ػشخك ٍ ػشخجِ چبح ؿذُ دس هجوَػِ همبالت  ّوبيؾ

 . 133 كفحِ – 1414 ػبل دس لشيت دكتش ثضسگذاؿت  پٌجويي ٍ ثيؼت –ػبالًِ اًجوي پضؿكبى كَدكبى ايشاى 

 

 همبالت  ّوبيؾ ػبالًِ اًجوي پضؿكبى ثشًبهِ كـَسي حزف ػٌذسم ػشخجِ هبدسصادي  چبح ؿذُ دس هجوَػ ِ

 . 133 كفحِ  – 1414 ػبل دس لشيت دكتش ثضسگذاؿت  پٌجويي ٍ ثيؼت –كَدكبى ايشاى 

 

  دس جوَْسي اػالهي ايشاى لجل ٍ ثؼذ  1414لغبيت 1431ػبل اخيش ز 3ػيوبي اپيذهيَلَطيك ثيوبسي ػشخك دس 

  133ي كٌگشُ ػبليبًِ اپيذهيَلَطي كفحِ اص اجشاي طشح هلي ٍاكؼيٌبػيَى چبح ؿذُ دس كتبة دٍهي

 

 اجشاي ًظبم تضويي ٍ كٌتشل كيفيت ثشاي هطبلؼِ اثشثخـي ٍاكؼيٌبػيَى ّوگبًي ػشخك ٍ ػشخجِ دس   طشاحي ٍ

 13فپزيشفتِ ؿذُ دس ػيضدّويي كٌگشُ ثيوبسيْبي ػفًَي ٍ گشهؼيشي  كـَس.

 

 پزيشفتِ ؿذُ  1411اػالهي ايشاى دس ػبل  اثش ثخـي ثؼيج ػشاػشي ٍاكؼيٌبػيَى ػشخك ٍ ػشخجِ دس جوَْسي

 113  ثِ ؿوبسُ همبلِ   دس ػيضدّويي كٌگشُ ثيوبسيْبي ػفًَي ٍ گشهؼيشي

 

  ٍضؼيت ػٌذسم ػشخجِ هبدسصادي دس جْبى ٍ هٌطمِ هذيتشاًِ ؿشلي  ػبصهبى جْبًي ثْذاؿت ٍ فؼبليتْبي جوَْسي

ّوبيؾ ػبالًِ اًجوي پضؿكبى كَدكبى ايشاى ٍ  ٍ ػشخجِ . هجوَػِ همبالتCRSاػالهي ايشاى دس خلَف هشالجت 

 111ثيؼت ٍ ؿـويي ثضسگذاؿت اػتبد هحوذ لشيت ف

 

 . هجوَػِ همبالت ّوبيؾ ػبالًِ اًجوي پضؿكبى كَدكبى ايشاى ٍ ثيؼت ٍ   هشالجت هٌٌظيت ثبكتشيبل دس كـَس

 311ؿـويي ثضسگذاؿت اػتبد هحوذ لشيت ف

 

 .ػِ همبالت ّوبيؾ ػبالًِ اًجوي پضؿكبى كَدكبى ايشاى ٍ ثيؼت ٍ هجوَ  . اّويت ثيوبسي لـوبًيَص احـبيي

 331ؿـويي ثضسگذاؿت اػتبد هحوذ لشيت ف

 

  لضٍم ثبصًگشي ثشًبهِ كـَسي هشالجت هٌٌظيت دس كـَس . ػيضدّويي  1411ٍضؼيت ثشٍص هٌٌظيت ثبكتشيبل دس ػبل ٍ

 111ف  131پَػتش  14كٌگشُ ثيوبسيْبي ػفًَي ٍ گشهؼيشي ايشاى آرس هبُ 

 

  ػيضدّويي كٌگشُ ثيوبسيْبي ػفًَي ٍ  ػبل اخيش . 3ثشسػي سًٍذ آلَدگي ثِ ّپبتيت ّبي هٌتملِ اص ساُ خَى دس

 114ف  131پَػتش  14گشهؼيشي ايشاى آرس هبُ 

 



  ًكبتي دس هَسد سػبيت صًجيشُ ػشهب ثِ هٌظَس حفظ ػالهت ٍاكؼي. هجلِ ثيوبسيْبي كَدكبى  ٍيظُ ًبهِ ّفذّويي

 11لوللي ثيوبسيْبي كَدكبى ف ّوبيؾ ثيي ا

 

  آًفلَاًضاي پشًذگبى ٍ تَكيِ ّبي ػبصهبى جْبًي ثْذاؿت. هجلِ ثيوبسيْبي كَدكبى  ٍيظُ ًبهِ ّفذّويي ّوبيؾ

  14ثيي الوللي ثيوبسيْبي كَدكبى ف

 

 ّويي همبيؼِ ػَاسم پغ اص ايوٌؼبصي ٍاكؼي اٍسيَى دس جْبى ٍ ايشاى. هجلِ ثيوبسيْبي كَدكبى  ٍيظُ ًبهِ ّفذ

  13ثيي الوللي ثيوبسيْبي كَدكبى ف ّوبيؾ

 

 

 . ًظبم هشالجت آصهبيـگبّي هٌٌظيت ثبكتشيبل دس كـَس ثب تبكيذ ثش جٌجِ ّبي خبف ثش جذاػبصي ّوَفيلَع آًفلَاًضا  

  13هجلِ ثيوبسيْبي كَدكبى  ٍيظُ ًبهِ ّفذّويي ّوبيؾ ثيي الوللي ثيوبسيْبي كَدكبى ف 

 

 13ٍيظُ ًبهِ ّفذّويي ّوبيؾ ثيي الوللي ثيوبسيْبي كَدكبى ف  سيْبي كَدكبىبت ايوي. هجلِ ثيوبتضسيم 

 

  ِتـخيق ػفًَت اٍليِ اص ػفًَت هجذد ػشخجِ دس صًبى ثبسداسي كِ دس ٍاكؼيٌبػيَى ػوَهي ػشخك ٍ ػشخج

  1113ػبل 13ؿوبسُ  1ػَْا ٍاكؼيٌِ ؿذًذ. هجلِ ثيوبسيْبي ػفًَي ٍ گشهؼيشي جلذ 

 

تُيٍ ي تذييه  دستًرالعمل َاي كشًري در مركس مذيريت بيماريُا در يزارت بُذاشت  ر عضً اصلي د     

 ي آمًزش پسشكي در مباحث زير :
     ثشًبهِ كـَسي ٍاكؼيٌبػيَى ػشاػشي  ػشخك ٍ ػٌذسم ػشخجِ هبدسصادي دسجوَْسي اػالهي ايشاى  دس

 . 1411ػبل 

   دػتَسالؼول كـَسي هشالجت اص آًفلَاًضاكتبة 

  ظيت دػتَسالؼول كـَسي هشالجت اص هٌٌ كتبة 

   دػتَسالؼول كـَسي هشالجت اص ػٌذسم ػشخجِ هبدسصاديكتبة 

   دػتَسالؼول كـَسي هشالجت اص ػَاسم جبًجي ٍاكؼي كتبة 

   دػتَسالؼول كـَسي هشالجت اص ػشخك دس هشحلِ حزف ثيوبسي كتبة 

 كتبة تضسيمبت ايوي 

 كتبة صًجيشُ ػشهب 

  الجت اص كضاصدػتَسالؼول كـَسي هش 

   دػتَسالؼول ساٌّوبي كـَسي ايوٌؼبصي چبح ؿـن 

 
 

 

 

 

 



 خارج از كشًر : داخل ي سخىراوي َايتعذادي از   
  ًِػخٌشاًي دسهَسد ٍضؼيت هٌٌظيت دس ايشاى ثِ ًوبيٌذگي اص ايشاى دس ػبصهبى جْبًي ثْذاؿت هٌطمِ هذيتشا

 ؿشلي  

 ـَسي حزف ػشخك ٍ ثشًبهِ ػشخجِ هبدسصادي  ثِ ػخٌشاًي دسهَسد سػبيت ايوٌي تضسيمبت  دس ثشًبهِ ك

 ًوبيٌذگي اص ايشاى دس ػبصهبى جْبًي ثْذاؿت هٌطمِ هذيتشاًِ ؿشلي 

  ػخٌشاًي دس هَسد ػيبػت جوَْسي اػالهي ايشاى دس هَسد ًحَُ اداهِ ٍاكؼيٌبػَى ثش ػليِ ثيوبسي فلج اطفبل

 اؿتدس اجالع ػبصهبى جْبًي ثْذ فلج اطفبل   دس هشحلِ سيـِ كٌي

 ٌشاًي ّبي هتؼذد دسكٌگشُ ّبي داخلي ٍ خبسجيػخ 

 ػخٌشاًي ّبي هتؼذد دس دٍسُ ّبي ثبصآهَصي پضؿكبى ػوَهي ٍ هتخلليي اطفبل 

 

   طي ديرٌ َاي آمًزشي : 

    
 گزساًذى دٍسُ آهَصؿي ٌبهِ داساي گَاّيGTN   دس هَسدVaccine clinical trial   اص ػبصهبى جْبًي

 ثْذاؿت  

 ٌبهِ گزساًذى  دٍسُ آهَصؿي داساي گَاّي GTN ؽ ػَاسم جبًجي ٍاكؼي اص دس هَسد  ًحَُ ثشسػي ٍ گضاس

 ػبصهبى جْبًي ثْذاؿت

  

 

  


