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 سًابك تحصیلی:  

  پبیِ داهغبىاز داًؽگبُ ػلَم  ریبضی کبرثردیفبرؽ التحصیل کبرؼٌبظی  

  36/36ثب هؼذل  هبزًذراىاز داًؽگبُ ػلَم پسؼکی  آهبر زیعتیفبزؽ التحصیل کبرؼٌبض ارؼذ 

 

 :فعبلیت َبی آمًزضی 

 تؼذاد تکرار تحصیلیرؼتِ ّبی  ٍاحذّبی درظی

 2 پرظتبریکبرؼٌبظی  پرظتبری در تحمیك رٍغ ٍ همذهبتی حیبتی آهبر

 1 پرظتبریکبرؼٌبظی  همذهبتی حیبتی آهبر

 2 هبهبییکبرؼٌبظی  حیبتی آهبر

 1 اتبق ػولکبرؼٌبظی  حیبتی آهبر

 2 ثْذاؼت ػوَهیکبرؼٌبظی  3 حیبتی آهبر

 3 ػوَهی ثْذاؼت ثْذاؼتی ّبی دادُ تحلیل ٍ تجسیِ در رایبًِ کبرثرد

 3 کبرؼٌبظی ثْذاؼت هحیط هحیط ثْذاؼت در آهبری رٍؼْبی کبرثرد

 4 ظالهت اطالػبت فٌبٍری کبرؼٌبظی اظتٌجبطی حیبتی آهبر

 1 َّؼجری کبرؼٌبظی آهبر زیعتی ٍ رٍغ تحمیك

 3 ػول اتبق کبرؼٌبظی رٍغ تحمیك در اتبق ػول

 2 ػوَهی ثْذاؼت کبرؼٌبظی 2آهبر حیبتی 

 1 ظالهت اطالػبت فٌبٍری کبرؼٌبظی ثْذاؼتی ّبی دادُ تحلیل ٍ ؼبخصْب

 1 اطالػبت ظالهت فٌبٍریکبرؼٌبظی  تَصیفی حیبتی آهبر

 3 دّبى ظالهت تکٌعیيکبرداًی  تحمیك رٍغ ٍ اپیذهیَلَشی ٍ آهبر
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 ُّبی ثرگسار ؼذُ تَظط کویتِ تحمیمبت داًؽجَیی داًؽگبُ ػلَم پسؼکی ترثت  تذریط در کبرگب

 (SPSSآهبر ٍ ) کبرگبُ  حیذریِ

 ُکبرگبُ  داًؽگبُ ػلَم پسؼکی ترثت حیذریِ هذیریت پصٍّؽیّبی ثرگسار ؼذُ تَظط  تذریط در کبرگب (

 (SPSSآهبر ٍ 

 ِداًؽگبُ ػلَم ّبی تحمیمبتی داًؽجَیی همطغ کبرؼٌبظی  ّب ٍ طرح اظتبد هؽبٍر آهبری در پبیبى ًبه

 پسؼکی ترثت حیذریِ

 ِهؽبٍر اهبری هجلِ داًؽگبُ ػلَم پسؼکی ترثت حیذری 

 

 :پژيَطی َبی فعبلیت

 تبریخ تصَیت ًَع ّوکبری ػٌبٍیي طرح ّبی پصٍّؽی

 ترثت پسؼکی ػلَم داًؽگبُ پَؼػ تحت جوؼیت زًذگی ثِ اهیذ هعتمین ثرآٍرد

 3141-44ّبی ظبل در حیذریِ

 3141 طرح هجری

کیفیت زًذگی   تؼییي  ظبختبر ػبهلی رٍایی ٍ پبیبیی ًعخِ فبرظی پرظؽٌبهِ

 یپرظتبراًحرفِ ای  

 3143 هجری طرح

ثررظی ػَارض پط از ػول جراحی در ٍاحذ ریکبٍری اتبق ػول ثیوبرظتبى 

 3141آهَزؼی درهبًی ًْن دی ترثت حیذریِ در ظبل 

 3143 اظتبد راٌّوب

ارزیبثی داًؽجَیبى ازکیفیت خذهبت آهَزؼی ثب اظتفبدُ از هذل ظرٍکبل در 

 3143داًؽگبُ ػلَم پسؼکی ترثت حیذریِ در ظبل 

  اظتبد راٌّوب

ثیوبراى تبثیر آهَزغ ثِ ثیوبر ثر اضطراة  ٍ ػالئن حیبتی لجل از ػول جراجی در 

 تحت ػول جراحی ؼکوی

طرح ثرگسیذُ -اظتبدراٌّوب

ثب رتجِ اٍل در جؽٌَارُ 

 پرٍپسال ًَیعی

3143 

تبثیر ثرًبهِ آهَزؼی هذٍى ثر آگبّی، ًگرغ ٍ ػولکرد اثتال ثِ پذیکلَزیط ظر در 

 داًػ آهَزاى دختراًِ همطغ اثتذایی ؼْرظتبى ترثت حیذریِ

 3144 اظتبد هؽبٍر آهبر

ثخؽی آهَزغ هذیریت اظترض ثر رضبیت ؼغلی، ثبٍرّبی خَدکبرآهذ، ثررظی اثر 

 ظالهت ػوَهی ٍ اظترض ؼغلی در پرظتبراى ؼبغل  ثیوبرظتبى ًْن دی

 3144 (آهبری هؽبٍر)طرح ّوکبر

ثررظی ػَاهل هرتجط ثبتؼلل ٍرزی تحصیلی ثراظبض هذل پرظیذ در داًؽجَیبى 

 داًؽگبُ ػلَم پسؼکی

 3141 هؽبٍر آهبریاظتبد 

ثررظی ػَاهل هرتجط ثب اظتفبدُ از ؼجکِ ّبی اجتوبػی هجبزی ثر اظبض هذل 

 44پرظیذ در ثیي داًؽجَیبى داًؽگبُ ػلَم پسؼکی ترثت حیذریِ در ظبل

 3141 آهبری هؽبٍراظتبد 

ثررظی پیػ ثیٌی کٌٌذُ ّبی ظجک زًذگی ثراظبض هذل پرظیذ درثیي 

 44ؼکی ترثت حیذریِ ظبلداًؽجَیبى دختر ظبکي خَاثگبُ داًؽگبُ ػلَم پس

 3141 آهبری هؽبٍر اظتبد

ثررظی ػَاهل هرتجط ثب رفتبر ّبی پیؽگیری کٌٌذُ از پرفؽبری خَى ثراظبض 

تئَری رفتبر ثرًبهِ ریسی ؼذُ در هراجؼِ کٌٌذگبى خبًِ ّبی ثْذاؼت ؼْرظتبى 

 3141 آهبری هؽبٍراظتبد 



 

 3141-3144ترثت حیذریِ در ظبل 

 3141 آهبری هؽبٍراظتبد  رفتبرّبی خَدهرالجتی ثر پیؽگیری از دیبثت ثبرداری  تأثیر آهَزغ

ثررظی آگبّی ٍ ػولکرد زًبى هراجؼِ کٌٌذُ ثِ هراکس ثْذاؼتی ؼْر ترثت حیذریِ 

 3144درثبرُ ظرطبى پعتبى ٍ رٍؼْبی غرثبلگری آى در ظبل 

 3141 آهبری هؽبٍراظتبد 

 3143 ّوکبر طرح میترال دریچٍ ی پريالپس سىدريم با بیماران اضطراب بر اسطًخًديس عصارٌ ی تاثیر

 3143 ّوکبر طرح ارتباط تًاوایی آیىدٌ پژيَی با کیفیت تجارب یادگیری داوشجًیان

رتباط بیه سًاد سالمت ي رفتار خًد مراقبتی از پای دیابتی بر اساس مدل فرایىد مًازی تًسعٍ ا

 2یافتٍ در بیماران دیابتی وًع 

 3141 طرحّوکبر 

 

 

 ظبل چبح ػٌبٍیي همبالت چبح ؼذُ
Data for inactivation of free-living nematode Rhabditida from water environment using 
ultraviolet radiation 

2136 

 Efficiency evaluation of quadratic inference functions in the analysis of longitudinal medical 
data 

2136 

Epidemiology of Multiple Sclerosis in Northeast of Iran during 1985-2016; Conversion of a 
Rare Disease to a Middle-high Prevalence Disease 

2136 

Evaluation of the Incidence of Post - anesthetic Complications in Recovery Unit of 9 - day 
Hospital in Torbat - e - Heydaryieh in 2016 

2136 

Dental health status and family Health-Related Quality of Life in a sample of Iranian 

primary school children 
2136-

accept 

 Effect of Probiotics on Infantile Colic Using the Quadratic Inference Functions 2132 

The effect of non-nutritive sucking on Physiological and 

Behavioral Pain Responses Caused by First Turn Hepatitis BVaccine in Term Infants 
2132 

Studying the Association between Thinking Styles and Creativity among Students 2133 

Effect of Hydroalcholic Extract of Saffron on Cysts of Giardia Lamblia In Vitro 2132 

 3141 ػلَم پسؼکیتبثیر گرٍُ درهبًی ؼٌبختی رفتبری ثر اًگیسُ پیؽرفت ٍ افت تحصیلی داًؽجَیبى 

 3144 راثطِ رفتبر ؼْرًٍذی ظبزهبًی ٍ ًگرغ کبرآفریٌبًِ کبرکٌبى ػلَم پسؼکی

 3144 تبثیر گرٍُ درهبًی هذیریت اظترض ثر رضبیت ؼغلی ٍ ظالهت ػوَهی پرظتبراى

 حیذریِ در راثطِ فرٌّگ ظبزهبًی ٍ رفتبر ؼْرًٍذی ظبزهبًی درکبرکٌبى ظتبدی داًؽگبُ ػلَم پسؼکی ترثت

 3144ظبل

3144 

 3141 ؼیرخَارگی کَلیک ّبی دادُ تحلیل در آى کبرثرد ٍ یبفتِ تؼوین ثرآٍرد هؼبدالت

 

 آمًزضی َبی ديرٌ

 مطُذ پسضکی علًم داوطگبٌ داوطکذٌ بُذاضت در متبآوبلیس کبرگبٌ در ضرکت 

 تحلیل  کبرگبٌ در ضرکتSEM ٌمطُذ پسضکی علًمدر  داوطگب 
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 مطُذ پسضکی علًم داوطگبٌ در َبی طًلی آوبلیس دادٌ کبرگبٌ در ضرکت 

 مطُذ پسضکی علًم داوطگبٌدر  پبیبیی ي ريایی پرسطىبمٍبررسی  کبرگبٌ در ضرکت 

 مطُذ پسضکی علًم داوطگبٌدر رگرسیًن لجستیک  کبرگبٌ در ضرکت 

 مطُذ پسضکی علًم داوطگبٌدر تحلیل عبملی  کبرگبٌ در ضرکت 

 حیذریٍ تربت پسضکی علًم داوطگبٌ در اصًل تذيیه مقبلٍ وًیسی کبرگبٌ در ضرکت 

 وقذ يدايری مقبالت در داوطگبٌ علًم پسضکی تربت حیذریٍ کبرگبٌ در ضرکت 

 مرير وظبم مىذ ي متب آوبلیس در داوطگبٌ علًم پسضکی تربت حیذریٍ کبرگبٌ در ضرکت 

 حیذریٍبت کیفی در داوطگبٌ علًم پسضکی تربت عمطبل کبرگبٌ در ضرکت 

 اخالق در پژيَص َبی زیست پسضکی در داوطگبٌ علًم پسضکی تربت حیذریٍ کبرگبٌ در ضرکت 

  

 اجرایی َبی فعبلیت

  ٍعضً ضًرای پژيَطی داوطگبٌ علًم پسضکی تربت حیذری 

 ًکمیتٍ تحقیقبت داوطجًیی داوطگبٌ علًم پسضکی تربت حیذریٍ  ضًرای عض 

  ًداوطگبٌ علًم پسضکی تربت حیذریٍ  ،درمبن معبيوت پژيَطی علمی کمیتٍضًرای عض 

 مرکس مطبلعبت ي تًسعٍ آمًزش پسضکی یعلم تٍیعضً کم 

 4931در سبل  عضً کمیتٍ علمی َمبیص مىطقٍ ای سالمت ببريری ي جمعیت 

 ٌعلًم  مسئًل کمیتٍ تًاومىذ سبزی اعضبی َیئت علمی مرکس مطبلعبت ي تًسعٍ آمًزش پسضکی داوطگب

 پسضکی تربت حیذریٍ

  حیذریٍ  علًم پسضکی تربتداوطگبٌ مسئًل بستٍ آمًزش پبسخگً ي عذالت محًر در 

  ً4931در سبل  داوطگبٌ علًم پسضکی تربت حیذریٍ َبی وسل سًم داوطگبٌ حرکت بسًی بستٍ عض 

 ٍکبرضىبس اجرایی مجلٍ داوطگبٌ علًم پسضکی تربت حیذری 

 

 وبمٍ پبیبن

  :ِثررظی هٌظَر ثِ طَلی ّبی دادُ آًبلیس در دٍم درجِ اظتٌجبط تَاثغ کبرایی ارزیبثیػٌَاى پبیبى ًبه 

 خَراگی ؼیر کَلیک ثر پرٍثیَتیک تبثیر

 هبزًذراى پسؼکی ػلَم داًؽگبُ زیعتی آهبر گرٍُ داًؽیبر (چراتیآلبی دکتر جوؽیذ یسداًی : اظتبد ًبم( 

  :ِ41/34ًورُ پبیبى ًبه 

 



 

 َب تًاومىذی

 (SPSS ،STATA  ،SAS,Rّبی آهبری )  افسار ًرم ثر  تعلط 

 

 

 

 

 

 

 

 


