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اطالعات تذصیهي:
يذرن تذصیهي
کارضُاسی
کارضُاسی ارضذ

داَطگاِ
عهٕو پشضکی ضیزاس

كطٕر
ایزاٌ

ضٓز
ضیزاس

سال اخذ يذرن
1373

رضتّ تذصیهي
يايایی

عهٕو پشضکی ضیزاس

ایزاٌ

ضیزاس

1380

تٓذاضت يادر ٔ کٕدک

عُٕاٌ رسانّ دکتزی:
غذٍ):
تذریص
درّش
َايّآهْزغی(
ضْابق
هیساى آگبُی ّ عولکرد اضالهی در زهیٌَ حبهلگی ّ زایوبى ّ بِذاغت جٌطی در زًبى ضٌیي ببرّری هراجعَ کٌٌذٍ بَ
بررضی
ارضذ:
کارضُاسی
عُٕاٌ پایاٌ
هراکس بِذاغتی-درهبًی غِر غیراز1379-

پبیبىًبهَُبي ضرپرضتيغذٍ یب هػبّرٍ غذٍ:
ردیف

عُٕاٌ پایاٌَايّ

سٕاتك پژْٔطی:
طزح ْای پژْٔطی:
َاو يٕسسّ يذم پژْٔص
ردیف

3

يمطع تذصیهی

1

داَطگاِ عهٕو پشضکی ضیزاس

سياٌ اَجاو
طزح
1379

2

داَطگاِ عهٕو پشضکی یاسٕج

1387

داَطگاِ عهٕو پشضکی یاسٕج

1387

يذم اَجاو پایاٌَايّ

سًت در پایاٌَايّ

عُٕاٌ طزح تذمیماتی
تزرسی يیشاٌ آگاْی ٔ عًهکزد اساليی در سيیُّ
دايهگی،سایًاٌ ٔ تٓذاضت جُسی در سَاٌ سُیٍ
تارٔری يزاجعّ کُُذِ تّ يزاکش تٓذاضتی-درياَی ضٓز
ضیزاس1379-
تزرسی ًْثستگی َتایج يايٕگزافی تا تزخی عٕايم
سيیُّ ای در سَاٌ تاالی  35سال ضاغم در ضٓزستاٌ
تٕیزادًذ
تزرسی پذیذارضُاسی تجارب اضتغال تإَاٌ ضاغم
داَطگاِ عهٕو پشضکی یاسٕج

1

سال

َٕع فعانیت در
طزح
يجزی

يجزی

يجزی

يماالت چاپ ضذِ در يجالت عهًي يعتثز داخهي یا خارجي:
ردیف

يطخصات َطزیّ
عُٕاٌ يمانّ

َاو َطزیّ

تزرسی ضیٕع سٕءرفتار ٔ تزخی عٕايم يٕثز در سَاٌ
يزاجعّ کُُذِ تّ يزاکش تٓذاضتی درياَی ضٓز یاسٕج
1382
تزرسی اپیذيیٕنٕژیک تطُج َاضی اس تة در کٕدکاٌ
تستزی ضذِ تخص اطفال تیًارستاٌ اياو سجاد(ع)
یاسٕج

1

2

سال

ضًارِ

اريغاٌ داَص

1384

37

فصهُايّ عهًی دَا

1386

5

اسايي ًْكاراٌ تّ
تزتیة أنٕیت
(ضايم َاو يتماضي)
اعظن جْکبر،ضکیٌَ
گرهسًژاد،يذثٕتّ
ضزیفی
اعظن جْکبر ،يذثٕتّ
ضزیفی ،ضکیٌَ
گرهسًژاد

يماالت پذیزفتّ ضذِ در ًْایطٓاي عهًي داخهي ٔ تیٍانًههي:
يطخصات ًْایص

ردیف

عُٕاٌ يمانّ
َاو ًْایص

سطخ

کطٕر

ضٓز

سال

1

تزیاژ يجزٔداٌ در سياٌ سنشنّ

2

َمص ايذادگز ٔ ايذادرساَی در
تذزاٌ ْا

دّهیي کٌگرٍ بیي الوللی
بِذاغت،درهبى ّ هذیریت
بحراى در حْادث غیر هترقبَ
أنیٍ ًْایص سزاسزی چانص
ْا ٔ چطى اَذاسْای َٕیٍ
پزستاری در تذزاٌ

3

راسداری در يايایی

کُگزِ کطٕری اخالق پشضکی
کارتزدی

سزاسزی

4

يیشاٌ عفَٕت ْای تاکتزیال
تیًارستاَی سخى ْای تًیش-
آنٕدِ تیًاراٌ عًم ضذِ تخص
جزادی تیًارستاٌ ضٓیذ تٓطتی
یاسٕج سال 1383-4

اّلیي ُوبیع هٌطقَ ای بیوبری
ُبی عفًْی

سزاسزی

ایزاٌ

5

تزرسی آگاْی ٔ عًهکزد
اساليی در در سيیُّ تٓذاضت
جُسی در سَاٌ سُیٍ تارٔری
يزاجعّ کُُذِ تّ يزاکش
تٓذاضتی-درياَی ضٓز ضیزاس
تاثیز سزطاٌ پستاٌ ٔ درياٌ
آٌ تز رٔاتظ جُسی
سزطاٌ پستاٌ ٔ يطکالت
ارتثاطی تا خإَادِ

ضْهیي کٌگرٍ ضراضری
خبًْادٍ ّ ضالهت جٌطی

سزاسزی

ایزاٌ

تٓزاٌ

ضْهیي کٌگرٍ بیي الوللی
ضرطبى پطتبى
ضْهیي کٌگرٍ بیي الوللی
ضرطبى پطتبى

تیٍ انًههی

ایزاٌ

تٓزاٌ

1386

تیٍ انًههی

ایزاٌ

تٓزاٌ

1386

8

جُثّ ْای عاطفی سزطاٌ
پستاٌ،راْکارْای کًک تّ
تیاٌ يطکالت
The wounded triage in
earthquake

ضْهیي کٌگرٍ بیي الوللی
ضرطبى پطتبى

تیٍ انًههی

ایزاٌ

تٓزاٌ

1386

10

The assessment of the
febrile convulsion in
the hospitalized
children in Imam

4th international
trauma & emergency
medicine conference
4th international
trauma & emergency
medicine conference

تیٍ انًههی

Qatar

Doha

2008

تیٍ انًههی

Qatar

Doha

2008
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7

9

2

اسايي ًْكاراٌ تّ
تزتیة أنٕیت
(ضايم َاو يتماضي)

تیٍ انًههی

ایزاٌ

تٓزاٌ

1383

سزاسزی

ایزاٌ

تٓزاٌ

1384

ایزاٌ

يطٓذ

1385

ًْذاٌ

1385

1386

يذثٕتّ
ضزیفی،هِراًگیس
عطکریبى
اعظن جْکبر،ضکیٌَ
گرهسًژاد،هِراًگیس
عطکریبى ،يذثٕتّ
ضزیفی
يذثٕتّ ضزیفی ،اعظن
جْکبر،ضکیٌَ
گرهسًژادً،بُیذ
یعقْبیبى
زیٌت هحبی
ًْبٌذگبًی،اردغیر
افراضیببی فر،غِال
ًجفی،ضیوب
هحوذحطیٌی،يذثٕتّ
ضزیفی
هرضیَ
اکبرزادٍ،يذثٕتّ
ضزیفی،حجَ االضالم
ُبغن کبکبیی،دکتر
ضیذهحوذتقی آیت اللِی
يذثٕتّ ضزیفی،ضکیٌَ
گرهسًژاد،اعظن جْکبر
ضکیٌَ گرهسًژاد،
يذثٕتّ ضزیفی،اعظن
جْکبر
ضکیٌَ گرهسًژاد،اعظن
جْکبر ،يذثٕتّ ضزیفی
Sharifi M,Jokar
A,Garmaznezhad
S
Mahboubeh
Sharifi,Azam
Jokar

Sajads pediatric ward
1386
Children mental and
physical supports in
events
يطکالت ضیزخٕاراٌ يادراٌ
يثتال تّ صزع
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12

13

رٔش ْای َٕیٍ تطخیص
سزطاٌ سیُّ
ْیپُٕتیشو ٔ سایًاٌ تی درد

15

ضزٔرت ارائّ کارگاِ ْای
آيٕسضی يٓارت ْای سَذگی تّ
ضاغهیٍ دزفّ پزستاری ٔ
يايایی
تطُج ٔ صزع ُْگاو سایًاٌ

17

تزٔيثٕآيثٕنی سیاْزگی در
سزطاٌ دْاَّ ردى

18

کٕدک آساری ٔ پیطگیزی اس آٌ

19

اخالق پشضکی لثم ٔ تعذ اس
اسالو

14

16

4th international
trauma & emergency
medicine conference
ًْایص يهی پزستاری ٔ
يايایی در تیًاریٓای يشيٍ
يغش ٔ اعصاب
ًْایص کطٕری ایذِ ْای َٕ
در پزستاری ٔ يايایی
ًْایص کطٕری ایذِ ْای َٕ
در پزستاری ٔ يايایی

تیٍ انًههی

Qatar

Doha

2008

سزاسزی

ایزاٌ

آستارا

1387

سزاسزی

ایزاٌ

یاسٕج

1387

سزاسزی

ایزاٌ

یاسٕج

1387

ًْایص کطٕری ایذِ ْای َٕ
در پزستاری ٔ يايایی

سزاسزی

ایزاٌ

یاسٕج

1387

ًْایص کطٕری ایذِ ْای َٕ
در پزستاری ٔ يايایی
أنیٍ کُگزِ تیٍ انًههی
سزطاٌ ْای سَاٌ

سزاسزی

ایزاٌ

یاسٕج

1387

تیٍ انًههی

ایزاٌ

يطٓذ

1387

سزاسزی

ایزاٌ

یاسٕج

1387

Garmaznezhad
S,Jokar A,Sharifi
M
ضکیٌَ گرهسًژاد،
يذثٕتّ ضزیفی،اعظن
جْکبر
يذثٕتّ ضزیفی،ضکیٌَ
گرهسًژاد،اعظن جْکبر
هعصْهَ
هرزببى،يذثٕتّ
ضزیفی
کراهت ا...زًذی
قػقبیی،يذثٕتّ
ضزیفی،کبری
افراز،ضیوب اضوبعیلی
ضکیٌَ گرهسًژاد،اعظن
جْکبر ،يذثٕتّ ضزیفی
يذثٕتّ ضزیفی ،اعظن
جْکبر،ضکیٌَ
گرهسًژاد
زُرا گلریس،يذثٕتّ
ضزیفی

سزاسزی

ایزاٌ

ایالو

1387

اعظن جْکبر،يذثٕتّ
ضزیفی

ضطًیٍ سًیُار سزاسزی
داَطجٕیی داَطگاِ عهٕو
پشضکی یاسٕج تا يذٕریت
تٓذاضت رٔاٌ
سًیُار سزاسزی اخالق
پشضکی

تأنیف یا تزجًّ كتاب :
ردي
ف

عُٕاٌ كتاب

طزادي ٔ راِاَذاسي آسيایطگاِ یا كارگاِ :
َاو آسيایطگاِ یا كارگاِ آيٕسضي یاتخص
جذیذ

َٕع كتاب
تزجًّ
تأنیف

تاریخ آخزیٍ چاپ

تاریخ طزادي یا
راِاَذاسي

يذم ایجاد

َاضز

اسايي ًْكاراٌ اصهي تّ تزتیة أنٕیت (ضايم َاو
يتماضي)

يطارکت در دٔرِ ْای آيٕسضی ٔ کارگاِ ْای آيٕسضی(ضزکت کُُذِ یا يذرص):
-1کبرگبٍ هقذهبتی رّظ تحقیق1381-
-2کبرگبٍ آهْزغی رّظ تذریص1383-
 -3کبرگبٍ آهْزغی ضٌجع ّ اًذازٍ گیری1384-
-4کبرگبٍ آهْزغی 1384-Windows-XP
-5کبرگبٍ آهْزغی 1384-ISI
-6کبرگبٍ 1384-Reference Manager
-7کبرگبٍ آهْزغی  SPSSپیػرفتَ1384-
-8کبرگبٍ هقبلَ ًْیطی1384-
-9دّرٍ آهْزغی اّرژاًص ُبی هبهبیی( 1384-هذرش)
 -10کبرگبٍ آهْزغی رّظ تحقیق کیفی پذیذارغٌبضی1385-
 -11کبرگبٍ آهْزغی هِبرتِبی زًذگی1385-
1385
 -12ضویٌبر ادغبم طرح ارتقبءبِذاغت رّاى داًػجْیبى در برًبهَ آهْزغی داًػگبُِبی علْم پسغکی کػْر-
1385
 -13کبرگبٍ آهْزغی آخریي دضتْرالعولِبی رّظ ُبی پیػگیری از ببرداری-
 -14کبرگبٍ آهْزغی ارتقبء ضالهت هبدر ّ ًْزاد1386-
-15کبرگبٍ آهْزغی -هػْرتی تعییي اّلْیتِبی ضالهت زًبى ّ هطبئل جٌطیتی در ضالهت1386-
3

اسايي ًْكاراٌ تّ تزتیة
أنٕیت (ضايم َاو يتماضي)

1386
 -16دّهیي دّرٍ طرح هعرفت ّیژٍ اعضبء ُیبت علوی داًػگبٍ ُبی علْم پسغکی کػْر-
 -17کبرگبٍ آغٌبیی بب ببًک ُبی اطالعبتی کتببخبًَ ای1387-
-18کبرکبٍ آهْزغی 1387-Course plan & Lesson plan
-19کبرگبٍ رّظ تحقیق تکویلی1387-
تطٕیمٓا  ،جٕایش َ ،طآَا ٔ يمايٓای کسة ضذِ:
دأری يماالت  ،طزح ْا ٔ پایاٌ َايّ ْای داَطجٕئی:
سيیُّ ْای تذمیماتی يٕرد عاللّ :

4

