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 1398، اثشار ارائِ ٍ پزعتبری ثبلیي ٍ آهَسػ ّوبٌّگی الگَی تذٍیي .1

 1398، آعن دارای وَدوبى سًذگی ٍویفیت آعن وٌتزل ثز یَگب تٌفغی توزیٌبت اجزای تبثیز ثزرعی .2

 ثِ هزاجؼیي در فؾبری سخن ایجبد خغز ثب رٍساًِ سًذگی اثشاری ٍ اعبعی ّبی فؼبلیت ارتجبط ثزرعی .3

 1398، 1397 عبل ایزاى پشؽىی ػلَم داًؾگبُ ثِ ٍاثغتِ درهبًی آهَسؽی هزاوش

 1398،تزویجی هغبلؼِ: پزعتبراى در عالهتی ثب هزتجظ تؼَیك عٌجؼ اثشار عٌجی رٍاى ٍ عزاحی .4

، پزعتبراى ػولىزد ثز ًَساد تزاؽِ داخل لَلِ عبوؾي سهیٌِ در ؽَاّذ ثز هجتٌی آهَسػ تبثیز زرعیث .5
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 1398، دیبثت ثیوبری هذیزیت ثزای پزعتبراى ٍ پشؽىبى در دٍر راُ اس پشؽىی آٍری في پذیزػ .6

 ًخبػی ضبیؼبت ثِ هجتال ًَجَاًبى ًفظ ٍػشت سًذگی ویفیت ثز هحَر خبًَادُ آهَسػ تبثیز ثزرعی .7

 1398، تْزاى ؽْز ًخبػی ّبی آعیت اس حوبیت هزوش ثِ وٌٌذُ هزاجؼِ

، عیٌِ عزعبى ثِ هجتال هبدراى دختزاى سًذگی ویفیت ثز ای همبثلِ ّبی هْبرت آهَسػ تبثیز ثزرعی .8
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 عٌذرم ثِ هجتال وَدوبى سًذگی ویفیت ثز تزویجی رٍػ ثِ هذیزیتی خَد آهَسػ تبثیز ثزرعی .9

 1398 ،ًفزٍتیه

 دیذگبُ اس عبلوٌذاى هشهي ّبی ثیوبری هذیزیت در ّوزاُ تلفي آٍری في اس اعتفبدُ عٌجی اهىبى .11

 1397، عبلوٌذی حَسُ هتخققبى

 1397، هذل آسهَى ٍ ارائِ: ثبرٍری عٌیي در ایذس ثِ هجتال سًبى در خَدهزالجتی فزآیٌذ .11

 1397، ایزاى در پزعتبری ًظبرت الگَی عزاحی .12

 1396، ولغتَهی دارای افزاد ثزای آهَسؽی ای رعبًِ چٌذ افشار ًزم عٌجی اػتجبر ٍ عزاحی .13

 1396، هذرعِ عي وَدوبى خَاة هؾىالت ثز رفتبری هذاخالت آهَسػ تبثیز ثزرعی .14

 1396، پزعتبراى در آساری وَدن دّی گشارػ لقذ ثز آهَسػ تبثیز ثزرعی .15

 فؾبر ثِ هتقل ًبرط ًَساداى در ؽىن اتغبع ثز پؾت ثِ ٍ ؽىن ثِ خَاثیذُ پَسیؾي دٍ تبثیز همبیغِ .16

 1396، ثیٌی اسراُ َّایی راُ هثجت

 سًذگی، ویفیت ثز درهبًی گزٍُ ّوزاُ ثِ«  اًگیشؽی هقبحجِ ثز هجٌی درهبى اس هتبثؼت»  تبثیز ثزرعی .17

 MMT،1396 درهبى تحت افیًَی هَاد هؼتبداى در ثیوبری اس ثؼذ هزالجتْبی پذیزػ ٍ ولی ػولىزد

 1396،هذل تغت ٍ عزاحی: دیبثت جْت سایوبى اس پظ غزثبلگزی در سًبى هؾبروت .18



 وَدوبى ٍالذیي ػولىزد ٍ ًگزػ آگبّی، ثز وَدوبى جٌغی عَءرفتبر اس پیؾگیزی آهَسػ تبثیز ثزرعی .19

 1396، عبل 12 تب 6

 ثیوبرعتبى هٌتخت ّبی ثخؼ در فَتی آلَدگی وبّؼ در پزعتبراى گزٍُ آهَسػ ثخؾی اثز ثزرعی .21

 1396، ایزاى پشؽىی ػلَم داًؾگبُ ٍ تْزاى پشؽىی ػلَم داًؾگبُ ّبی

 هٌغمی ّوبٌّگی حظ ٍ سًذگی ویفیت هذّجی، تغبثك ثز ای همبثلِ ّبی هْبرت تبثیزآهَسػ ثزرعی .21

 1396، هشهي ّبی ثیوبری ثِ هجتال وَدوبى ٍالذیي

 عالهتی ثب هزتجظ سًذگی ویفیت ٍ گلیىَسیلِ ّوَگلَثیي ثز ػضالًی پیؾزًٍذُ آراهغبسی تبثیز ثزرعی .22

 1395، 2 ًَع دیبثت ثِ هجتالیبى

 ٍیضُ ّبی هزالجت ثخؼ در ؽبغل پزعتبراى اعتزط ثِ پبعخ ثز تٌؼ هذیزیت ثزًبهِ تبثیز ثزرعی .23

 1395، ًَساداى

 دیبثت ثِ هجتالیبى در اسدٍاج ثِ ًغجت خَدوبرآهذی ٍ ًگزػ ثز( تقَیزی-فَتی)آهَسػ تبثیز ثزرعی .24

 1395، یه ًَع

 ؽْیذ ػزٍق ٍ للت ثیوبرعتبى ٍیضُ هزالجت ّبی ثخؼ در هاللبت ثزًبهِ ارسؽیبثی ٍ اجزا عزاحی، .25

 1395،  پضٍّی الذام هغبلؼِ یه: رجبیی

 وَدوبى ثِ جٌغی رفتبر عَء اس پیؾگیزی آهَسػ ثب راثغِ در ٍالذیي ػولىزد ٍ ًگزػ آگبّی، ثزرعی .26

 1395 عبل اران، در دثغتبًی پیؼ ٍ دثغتبًی

 1395، عبل 11-12 دختز آهَساى داًؼ لبهتی ثزعبختبر افالحی توزیٌبت تبثیز ثزرعی .27

 1394، هبصٍر تبالعوی ثِ هجتال وَدوبى در ؽَاّذ ثز هجتٌی پزعتبری هزالجت ثبلیٌی راٌّوبی عزاحی .28

 اس پیؾگیزی در هؼتبد سًبى خَدوبرآهذی ثز ثْذاؽتی اػتمبد هذل ثز هجتٌی آهَسػ تبثیز ثزرعی .29

 1394، خغز پز رفتبرّبی

 عٌذرم ثِ هجتال ّوَدیبلیش تحت ثیوبراى سًذگی ویفیت ثز دیبلیش حیي وؾؾی ّبی ٍرسػ تبثیز تؼییي .31

 1394، لزار ثی پبی

 1394، آعن ثِ هجتال هذرعِ عي وَدوبى سًذگی ویفیت ثز هزالجتی خَد ثزًبهِ آهَسػ تبثیز ثزرعی .31

 1394، راجزس تىبهلی رٍػ ثِ هفَْم تحلیل: تغىیٌی هزالجت .32

 آهَسؽی ّبی ثیوبرعتبى در ؽبغل پزعتبراى ثْذاؽتی سًذگی عجه ٍ ؽغلی تَاًبیی ثیي ارتجبط ثزرعی .33

 1391،1394-1392 عبل. تْزاى پشؽىی ػلَم داًؾگبُ ثِ ٍاثغتِ

 ػلَم داًؾگبُ در ؽبغل ػلوی ّیئت اػضبء در رٍاًی عالهت ٍضؼیت ثب ؽغلی رضبیت ثیي ارتجبط ثزرعی .34

 1394تْزاى، پشؽىی



 ثیوبراى آراهؼ احغبط ٍ اضغزاة درد، ؽذت ثز آراهغبسی ثب ّوزاُ هَعیمی ٍ هبعبص تبثیز ثزرعی .35

 1394، عَختگی

 داًؾگبُ در ؽبغل ػلوی ّیئت اػضبء در ػوَهی عالهت ٍضؼیت ٍ سًذگی عجه ثیي ارتجبط ثزرعی .36

 1394تْزاى، پشؽىی ػلَم

 هزاجؼِ خبًَادگی ٍ فزدی ػَاهل ثب آى ارتجبط ٍ ّوغز سایوبى اس پظ هزداى افغزدگی فزاٍاًی ثزرعی .37

 1394، 1389 عبل آثبدی اوجز ؽْیذ ثیوبرعتبى ثِ وٌٌذُ

 1394، سًبى ثذًی تَدُ ؽبخـ ٍ غذایی ػبدات ثز وَتبُ پیبم ثب پیگیزی ٍ آهَسػ تبثیز ثزرعی .38

 1393، ثیوبر اًغبًی وزاهت حفظ اس پزعتبراى سیغتِ تجزثِ تجییي .39

 داًؾگبُ پزعتبری داًؾجَیبى در تحقیلی خَدوبرآهذی ٍ هَفمیت ثب آوبدهیه تؼَیك ارتجبط ثزرعی .41

 1393، تْزاى پشؽىی ػلَم

 ًگزػ آگبّی، ثز عخٌزاًی آهَسػ ٍ رٍؽی چٌذ رٍیىزد ثب آهَسػ هذت ثلٌذ ٍ هذت وَتبُ اثزات ثزرعی .41

 1393، دعت ثْذاؽت هَرد در پزعتبراى ػولىزد ٍ

 1393، آساری وَدن اس پزعتبراى دّی گشارػ چبلؾْبی تجییي .42

 ایزاى در ًَجَاى دختزاى ثِ ثبرٍری ثْذاؽت آهَسػ خقَؿ در ٍالذیي دیذگبُ همبیغِ ٍ ثزرعی .43

 1393، ٍاعتزالیب

، تْزاى ؽْز هٌَراصی ثِ هجتال عبلِ 18 -15 دختزاى در ارثی اًؼمبدی ًمـ ثیوبریْبی ؽیَع ثزرعی .44
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 1393، تْزاى ؽْز هذارط دثغتبًی پیؼ وَدوبى اجتوبػی ّبی هْبرت ثزرعی .45

 1393،  پزعتبری هذرعبى ثبلیٌی آهَسػ ػولىزد ارسؽیبثی اثشار عٌجی رٍاى .46

 1393، ثبلیٌی پزعتبری ثِ داًؾجَیی دٍرُ اس گذر فزایٌذ تجییي .47

 1393، هذل ارائِ: خبًَار عزپزعت سًبى در عالهت ارتمبء فزایٌذ .48

 1392للجی،  ثیوبراى در اػتیبد فزایٌذ گیزی ؽىل جییيت .49

 ػلَم داًؾگبُ ثِ ٍاثغتِ جزاحی ّبی عبًتز در جزاحی ػول اگبّبًِ ًبهِ رضبیت اخذ ًحَُ ثزرعی .51

 1392، ثیوبراى دیذگبُ اس تْزاى پشؽىی

 در هبصٍر تبالعوی ثیوبری ثِ هجتال عبل 18-7 وَدوبى در هزتجظ ػَاهل ٍ آى اثؼبد ، خَدپٌذاری ثزرعی .51

 1392، گلغتبى اعتبى عغح

 ٍرضبیتوٌذی خَدّذایتی یبدگیزی ثزهیشاى( عٌتی)هؼوَل رٍػ ٍ یبدگیزی لزارداد رٍػ تبثیز همبیغِ .52

 1391، ػزفِ وبرآهَسی در پزعتبری داًؾجَیبى



 هجتال ثیوبراى در فیشیىی ّبی فؼبلیت افشایؼ ثب آى ارتجبط ٍ وبرآهذی خَد ثب هزتجظ هتغیزّبی ثزرعی .53

 1391، درهبًی ؽیوی تحت پیؾزفتِ عزعبى ثِ

 1391، وجذ پیًَذ گیزًذگبى اختقبفی سًذگی ویفیت ایزاًی اثشار عٌجی رٍاى ٍ عزاحی .54

 ػلَم داًؾگبُ درهبًی -آهَسؽی هزاوش در ؽبغل پزعتبراى ؽغلی رضبیت ثب فزعَدگی ارتجبط ثزرعی .55

 1391، اران پشؽىی

 1391، هبصٍر تبالعوی ثِ هجتال عبل6-11 وَدوبى خَدپٌذاری ثز گزٍّی ثبسی تبثیز ثزرعی .56

 هجبری ػفًَت اس وٌٌذُ پیؾگیزی رفتبرّبی ثز ثْذاؽتی اػتمبد هذل اعبط ثز آهَسػ تبثیز ثزرعی .57

 1391، هتبّل سًبى در ادراری

 1391، یبئغِ سًبى سًذگی ویفیت ثز یَگب توزیٌبت تبثیز ثزرعی .58

 هزالجتْبی ثخؼ در ثغتزی ًبرط ًَساداى اعتزط حزوتی هؼیبرّبی ثز درالًِ لزاردادى تبثیز ثزرعی .59

 1391، ًَساداى ٍیضُ

 در عبوي عبلوٌذی جبهغ ٍ یبفتِ ادغبم هزالجتْبی ثزًبهِ پَؽؼ تحت عبلوٌذاى سًذگی ویفیت همبیغِ .61

 1391، 1389 عبل در هٌغمِ در عبوي عبلوٌذاى عبیز سًذگی ویفیت ثب تْزاى غزة هٌغمِ

 ثِ هجتالیبى سًذگی عجه ٍ تَاًوٌذی ثز تَاًوٌذعبسی ثز هجتٌی گزٍّی ثحث ثزًبهِ تبثیز ثزرعی .61

 عبل در تْزاى پشؽىی ػلَم داًؾگبُ ثِ ٍاثغتِ درهبًی ثْذاؽتی هزاوش ثِ هزاجؼیي در خَى پزفؾبری
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 درهبًی آهَسؽی هزاوش در اعتَهی دارای ثیوبراى در سًذگی ویفیت ٍ خَدوبرآهذی ارتجبط ثزرعی .62

 1391ایزاى، اعتَهی اًجوي ٍ داًؾگبُ هٌتخت

 

 
 

 


