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 عَاثك تحصیلی:

 عال اخذ هذرک داًؾگاُ هحل اخذ هذرک گزایؼ رؽتِ تحصیلی هقطع تحصیلی

 7>46 هؾْذداًؾگاُ علَم پشؽکی  تْذاؽت عووَهوی تْذاؽت عووَهی کارؽٌاط

 >>46 داًؾگاُ علَم پشؽکی ایزاى اپیذهیَلَصی اپیذهیَلَصی کارؽٌاط ارؽذ

 

 اعتبد راٌّوب: دکتز عیذ عجبط هتَلیبى   ثزرعی اثز حٌغیت هصبحجِ گز در پیوبیؼ هلی عالهت رٍاى ایزاى.  تحصیلی: آخزیي همطع ًبهِ عٌَاى پبیبى

 

 

 

 

 

 فْیوِ عطبریبىًبم ٍ ًبم خبًَادگی: 

 1358 تَلذ: عبل 

 : تْزاىتَلذ هحل

 هتبّل   ٍضعیت تأّل: 
 



 آهَسؽی)داًؾگبّی(فعبلیت عَاثك 

 تاریخ رؽتِ ٍهقطع تذریظ هحل تذریظداًؾگاُ 

 ;>46-:>46 ٍاحذ 5;.5(.4تْذاؽت عوَهی ، کارؽٌاعی پیَعتِ کاراهَسی در عزصِ ) داًؾگاُ علَم پشؽکی هؾْذ

 :>46-9>46 ٍاحذ 6.86(. 5تْذاؽت عووَهوی ، کارؽٌاعی پیَعتِ . کاراهَسی در عزصِ) 

 :>46-9>46 ٍاحذ ;8.4(. 4تْذاؽت عووَهوی. کارؽٌاعی پیَعتِ. کاراهَسی در عزصِ)

داًؾگاُ علَم پشؽکی 

 ٍارعتگاى

 ;>46 ٍاحذ ًظزی 5( . 4;>تغذیِ. کارؽٌاعی پیَعتِ. اپیذهیَلَصی تیواری ّا )

 >>46-;>46 ٍاحذ ًظزی 5( . 5;>تغذیِ. کارؽٌاعی پیَعتِ. اصَل  اپیذهیَلَصی )

 >>46 ًظزی ٍاحذ 5( . 4>>) اپیذهیَلَصی  اصَل. پیَعتِ کارؽٌاعی. تغذیِ

 

 ّبی پضٍّؾی: طزح

عبل اًجبم  عوت در طزح عٌَاى

 طزح

 ٍضعیت طزح

تزرعی عثک سًذگی ارتقا دٌّذُ عالهت در داًؾجَیاى داًؾکذُ تْذاؽت داًؾگاُ علَم پشؽکی 

 5>46هؾْذ

 

یافتِ پایاى 6>46-5>46 هجزی داًؾجَ    

داًؾکذُ تْذاؽت ، داًؾگاُ علَم تزرعی کیفیت خَاب ٍ ارتثاط اى تا افغزدگی در داًؾجَیاى 

 8>46پشؽکی هؾْذ

 

یافتِ پایاى 8>46 هجزی طزف قزارداد  

تزرعی ارسػ پیؼ گَیی کٌٌذُ لٌف ًَدّای هتاعتاتیک تِ کل لٌف ًَدّای رسکت ؽذُ در جزاحی 

 ٍیپل در هیشاى تقا یک عالِ تیواراى هثتال تِ عزطاى پاًکزاط

 

یافتِ پایاى 9>46 ّوکار  

 دریافت دیذگاُ اس هؾْذ درؽْز ؽذُ ارائِ عالهت ّای هزاقثت تِ عوَهی اعتواد هیشاى تزرعی

 9>46 عال در ّا هزاقثت کٌٌذگاى

 

 یافتِ پایاى 9>46 ّوکار



 تیوارعتاى تِ هزاجعیي پزًٍذُ ّای ّشیٌِ در تکویلی تیوِ عْن تز عالهت تحَل طزح تأثیز تزرعی

 4>-8> - هؾْذ پشؽکی علَم داًؾگاُ تِ ٍاتغتِ دٍلتی ّای

 

یافته پایان 8>46 ّوکار  

 رضَی خزاعاى اعتاى عالهت تَععِ ًقؾِ طزاحی

 

یافته پایان 8>46 ّوکار  

 ایزاى رٍاى عالهت هلی پیوایؼ در گز هصاحثِ حٌغیت اثز تزرعی

 

یافتِ پایاى :>46 داًؾجَ  

 هطالعِ اقذام پضٍّیعالِ رٍعتای دّؾاد تاال،  >8-63راّکارّای افشایؼ فعالیت تذًی در سًاى 

 

 در دعت اجزا ;>46 ّوکار

 گلَتي تِ ٍاتغتِ ؽایع ٍ هْن ّای تیواری ثثت ًظام" در علیاک تیواراى ّای ٍیضگی تزرعی

 >>46->;46 "رضَی خزاعاى

 

اجرا دست در 4733 ّوکار  

 تؾخیص ٍ هخاطی اتزٍفی تیٌی پیؼ در تافتی هیٌاس گلَتا تزاًظ اًتی تیتز تؾخیصی ارسػ تزرعی

 هٌذ ًظام هزٍر یک= تالغیي در علیاک تیواری

 

اجرا دست در 4733 ّوکار  

ًظام ثثت تیواری ّای هْن ٍ "تزرعی ایوٌی ٍاکغي کزًٍا در تیواراى علیاک ؽٌاعایی ؽذُ در 

 ایزاىؽوال ؽزق  "ؽایع ٍاتغتِ تِ گلَتي

 اجرا دست در 4733 ّوکار

    

    

    

 

 

 

 

 

https://research.mums.ac.ir/general/cartable.action
https://research.mums.ac.ir/general/cartable.action


 

 

 ؽذُ: همبالت چبح

تعذاد  عبل چبح ًبم ًؾزیِ ًوبیِ عٌَاى

 ًَیغٌذگبى 

هغئَل/ 

 ًفزچٌذم همبلِ

Health-promoting lifestyle among Mashhad School of 
Health Students, Mashhad, Iran, 2014 

Cinahl Journal of 
Midwifery & 
Reproductive 
health 

 دٍم 3 1393

Assessment of intelligence quotient score in children at 
the age of six with suspected congenital 
hypothyroidism: A retrospective cohort stud 

 

PMC 

Medical Journal of 
The Islamic 
Republic of Iran 

 هغئَل 3 1398

Evaluating the Relationship between Dietary Pattern 
and Dietary Self-Efficacy in Teenage Girl Students 

 
Cinahl 

Journal of 
Midwifery & 
Reproductive 
health 

 پٌجن 5 1398

Predictive value of lymph node ratio in patients with 
pancreatic cancer treated with pancreatoduidenectomy  

ISI International 
journal of cancer 
management 

 عَم 5 1400

Factors predicting readmission in patients with COVID-
19 

ISI BMC Research 
Notes 

 هغئَل 5 1400

Diagnostic Value of Tissue Transglutaminase Antibody 
Titer for Predicting Mucosal Atrophy in Adult Celiac 

Disease: Systematic Review and Meta-Analysis 

ISI Advances in 
Medical Sciences 

Accept 1400 5 هغئَل 

A Systematic Review and Meta-analysis on the Number 
of Adjuvant Temozolomide Cycles in Newly Diagnosed 

Glioblastoma 

ISI Frontiers in 
Oncology Editorial 
Office 

 اٍل 7 1400 

 

 



 

 

 تزجوِ کبهل یب ثخؾی اس کتبة: تبلیف/

 عوت در تبلیف/ تزجوِ کتبة کتبة کبهلتبلیف / تزجوِ  عبل اًتؾبر عٌَاى کتبة

 ٍ...: پضٍّؾی ّب ٍ هجبهع علوی/ هجالت علوی عضَیت در اًجوي

 

 

 جَایش ٍ افتخبرات:

 

 

 عوت در ارتثاط تا  اعاهی ّوکاراى تِ تزتیة  هزجع اّذا کٌٌذُ عٌَاى *

کغة هذال ًقزُ کؾَری الوپیاد علوی داًؾجَیاى 

 علَم پشؽکی در حیطِ هذیزیت ًظام عالهت

   تیي الوللی کؾَری داًؾگاّی

 

  *  رتثِ فزدی

علَم پشؽکی ، کغة رتثِ دٍم اًتخاتی الوپیاد 

 داًؾگاُ علَم پشؽکی هؾْذ

 رتثِ فزدی    *

     * 7>46ذاًؾگاُ علَم پشؽکی هؾْدتزتز  تاًَی

ارشد، معدل  کارشناسی دوره ممتاز دانشجوی
81.81   

*     

 

 

 

 

 



 :ؽغلی ٍ اجزایی عَاثك

 

 ،کبرؽٌبط پضٍّؾی داًؾکذُ ثْذاؽت،  داًؾگبُ علَم پشؽکی هؾْذ. 1394-1396

 .هؾْذ پشؽکی علَم داًؾگبُ، کبرؽٌبط هزکش تحمیمبت عَاهل اجتوبعی هَثز ثز عالهت،  1394-1396

 هزالت عالهت ًبظز هزاکشثْذاؽتی درهبًی،  ؽزکت اعبل طت، طزف لزاداد هعبًٍت ثْذاؽتی داًؾگبُ علَم پشؽکی هؾْذ.-1399

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ؽزکت در دٍرُ ّب یب کبرگبّْبی تخصصی:

 

 تعذاد عبعت ثزگشاری هحل ًبم دٍرُ ردیف

داًؾکذُ ثْذاؽت داًؾگبُ علَم پشؽکی  کبرگبُ اهَسؽی هجبًی آهبری فزاتحلیل  1

 هؾْذ

 عبعت 6

کبرگبُ اصَل ٍرٍػ ّبی ًَیي اعتبًذارد ّبی جْبًی همبلِ ًَیغی،  2

 لجل اس عبثویت

داًؾکذُ ثْذاؽت داًؾگبُ علَم پشؽکی 

 ایزاى

 عبعت 5

داًؾکذُ ثْذاؽت داًؾگبُ علَم پشؽکی  کبرگبُ اهَسؽی هزٍر عیغتوبتیک  3

 هؾْذ

 عبعت 3

 ادارُ علن عٌجی ٍ اًتؾبرات، کبرگبُ علَم پشؽکی تجشیِ ٍتحلیل دادُ ّبی اهبری  4

 داًؾگبُ علَم پشؽکی ایزاى 

 عبعت 6

پشؽکی داًؾکذُ ثْذاؽت داًؾگبُ علَم  کبرگبُ اهَسؽی رٍػ ّبی تعییي حجن ًوًَِ  5

 ایزاى

 عبعت  4

 عبعت 6 اًغتیتَ پبعتَر ایزاى عوپَسیَم کؾَری اپیذهیَلَصی همبٍهت هیکزٍثی 6

هزکش هطبلعبت ٍ تَععِ داًؾگبُ علَم  کبرگبُ اغوَسؽی ایٌتزًت اؽیب ٍ اًبلیش دادُ ّبی حجین  7

 پشؽکی ایزاى

 عبعت5

کویتِ اهَسػ ٍ تَاًوٌذ عبسی هٌبثع اًغبًی  همبٍهتیکٌفزاًظ هلی تحَل ٍ ًَاٍری عبسهبًی ثب رٍیکزد التصبد  8

 داًؾگبُ علَم پشؽکی هؾْذ

 عبعت 16

کویتِ تحمیمبت داًؾجَیی داًؾگبُ علَم  کبرگبُ اهَسؽی اًبلیش ٍاریبًظ 9

 پشؽکی ایزاى

 عبعت  4

کویتِ تحمیمبت داًؾجَیی داًؾگبُ علَم  کبرگبُ اهَسؽی تحلیل هغیز  10

 پشؽکی ایزاى

 عبعت 4



کویتِ تحمیمبت داًؾجَیی داًؾگبُ علَم  کبرگبُ اهَسؽی ارسػ تؾخیص تغت اسهبیؾگبّی 11

 پشؽکی ایزاى

 عبعت 4

هعبًٍت پضٍّؾی داًؾکذُ ثْذاؽت داًؾگبُ  کبرگبُ اهَسؽی اخالق پضٍّؼ  12

 علَم پشؽکی هؾْذ

 عبعت 4

 علَم دثیز خبًِ اعتعذاد درخؾبى  اداًؾگبُ کبرگبُ آهَسؽی ثجت اختزاع 13

 ایزاى پشؽکی

 عبعت 2

 

  :اخذ جبیشُ اس جؾٌَارُ یب الوپیبد هعتجز علوی

 هزجع اّذاء کٌٌذُ رتجِ عٌَاى جؾٌَارُ ردیف

 

1 

 

 

 

 علااَم داًؾااجَیبى علواای الوپیاابد

 کؾَر پشؽکی

 

 هعبًٍت اهَسؽی ، ٍسارت ثْذاؽت  ًمزُ اًفزادی

 

2 

 

 داًؾجَیبى علویاًتخبثی الوپیبد 

 کؾَر پشؽکی علَم

 هؾْذ پشؽکی علَم ًؾگبُدا رتجِ دٍم 

 

 


