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تزرطی ػٕايم خطزسا ٔ . دظیٍ فیضی ، طاْزِ فتاح پٕر ،اطًاػیم دظیُی ،ػهیزضا ػثذی ،ػهیزضا خاتَٕی .11
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  1333(، 21) 3اي. اخالق پشػكي.  دزفّ

يیشاٌ فزأاَی ٔ گشارع دْی يٕارد آطیة دیذگی تا اجظاو . ػهیزضا خاتَٕی، ػهیزضا ػثذی، کايزاٌ ٔفایی  .16
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 مقاالت ارائو شذه در ىمایش ىای خارج اس کشٌر 

اکتثز  22انی  13، ًْایغ طانًُذی، تایهُذ، 1333کزياَؼاِ، طال ػیٕع خٕددرياَی در طانًُذاٌ ػٓز  .1

2313 

انی  13تزرطی يیشاٌ ػشت َفض در طانًُذاٌ يزاجؼّ کُُذِ تّ يزاکش يؼأرِ در ػٓز کزياَؼاِ. تایهُذ،  .2

 2313اکتثز  22

تجزتّ پزطتاراٌ ایزاٌ در يٕرد اطتفادِ اس پٕرتفٕنیٕ. أنیٍ کُگزِ تیٍ انًههی تذمیمات کیفی در پزطتاری ٔ  .3

  2313دطايثز 1-3تٓذاػت، تایهُذ، 

، کُفزاَض شاٌ آگاْی پزطتاراٌ در خـٕؽ ایذسيمایظّ تاثیز آيٕسع انکتزَٔیکی ٔ طخُزاَی تز  يی .1

 2313فٕریّ  1-1آيٕسع پشػکی آطیا الیإَطیّ ، 

تزرطی ػیٕع اػتیاد تّ ایُتزَت در داَؼجٕیاٌ داَؼگآْای ػهٕو پشػکی ػٓز تٓزاٌ ، کُفزاَض آيٕسع  .3

 2313فٕریّ  1-1پشػکی آطیا الیإَطیّ ، 

تزرطی َظزات داَؼجٕیاٌ داَؼکذِ پزطتاری ٔ يايایی تٓزاٌ در خـٕؽ ٔضؼیت آيٕسع تانیُی .  .6

  2333فٕریّ  1-11، کُفزاَض آيٕسع پشػکی آطیا الیإَطیّ 

 

 مقاالت ارائو شذه در ىمایش ىای داخل کشٌر 



 
اػظى فزجی، ػهیزضا خاتَٕی، اػظى َادری، َظزیٍ ػهیزيایی.يیشاٌ خطای يذاطثات دارْٔای يذهٕل يٕرد اطتفادِ در  .1

CCU .  1331ًْایغ کؼٕری ایًُی تیًار؛ 

تزرطی ارتثاط دزفّ ای تیٍ پزطتاراٌ ٔ پشػکاٌ . .خاتَٕیکايزاٌ ٔفایی، يزیى چانّ چانّ، فخزانظادات ْاػًی،ػهیزضا  .2

تیًارطتاٌ فزدا: -پُجًیٍ ًْایغ کؼٕری تیًارطتاٌ ايزٔس. تخؼٓای ٔیژِ تیًارطتاٌ اياو رضا)ع( اس دیذگاِ پزطتاراٌ

 1331، اطتاَذاردْای اػتثارتخؼی تیًارطتآَا

أنیٍ ًْایغ  ؛تٕتاکض: تی خطز یا خطزَاک. .ػیز جزادیػهیزضا خاتَٕی، طٓیال آطتاَگی، ادًذ خؼای، ػُٓاس اجالی، ارد .3

 1313. کؼٕری طاليت سَاٌ

؛ تاتٕ ٔ أنیٍ ًْایغ کؼٕری طاليت سَاٌػهیزضا خاتَٕی، طٓیال آطتاَگی، ادًذ خؼای، ػُٓاس اجالی،اػظى فزجی.  .1

 1313يخاطزات َاػی اس آٌ، 

أنیٍ ًْایغ تیٍ انًههی پیؼگیزی، تؼخیؾ ٔ دًیذِ لادری، ػهیزضا خاتَٕی، سیثا يذًذی. رٔپٕع طفیذ ٔ فؼار خٌٕ.  .3

 1333درياٌ پزفؼاری خٌٕ، 

أنیٍ ًْایغ تیٍ انًههی پیؼگیزی، يُٓاس ادًذی،ػهیزضا خاتَٕی. ارتثاط اختالالت تُفظی، فؼار خٌٕ تاال ٔ َٕتت کاری.  .6

 1333، ی خٌٕتؼخیؾ ٔ درياٌ پزفؼار

اػظى فزجی، ػهیزضا خاتَٕی،طًیّ جٕادی، طکیُّ يظاْزپٕر، انٓاو طپَٕٓذ، يزیى يیزسایی، يزضیّ فالدی. تزرطی ػیٕع  .3

أنیٍ ًْایغ تیٍ پزفؼاری خٌٕ در پزطتاراٌ ػاغم در تخغ ْای ٔیژِ تیًارطتآَای تاتؼّ داَؼگاِ ػهٕو پشػکی کزياَؼاِ. 

 1333، پزفؼاری خٌٕانًههی پیؼگیزی، تؼخیؾ ٔ درياٌ 

تزرطی ػاخؾ ْای طیظتى ایًُی . طادم دیذری، يذًذػهی جهٕداری، ػهیزضا خاتَٕی، يذًذ رطٕل تٕدیذَیا .1

 1331، چٓاريیٍ کُگزِ پژْٔؼی طانیاَّ داَؼجٕیاٌ ػهٕو پشػکی غزب کؼٕر. طهٕنی ٔ ًْٕرال پزتٕکاراٌ

ارتثاط تیٍ . ٓاو ػثذنی جًٕر، طذز ايیزیطادم دیذری، دظُا کهٓزی، َـزانّ طٓزاتی، ػهیزضا خاتَٕی، ان .3

چٓاريیٍ کُگزِ پژْٔؼی طانیاَّ داَؼجٕیاٌ ػهٕو پشػکی غزب . تٕکظیُٓای تاکتزیایی ٔ يٕنتیپم اطکهزٔسیض

 1331، کؼٕر

تزرطی ػٕايم يٕثز تز افت تذـیهی داَؼجٕیاٌ. . سْزاانظادات يٓذیٌٕ، ػهیزضا خاتَٕی، یشداٌ جٕساَی فزد .13

 1331، ْؼی طانیاَّ داَؼجٕیاٌ ػهٕو پشػکی غزب کؼٕرچٓاريیٍ کُگزِ پژٔ

تزرطی َمغ ْای پزطتار ٔ تاثیز آٌ در تٓثٕد ٔ کیفیت طاليت . ايیز آریٍ، ػهیزضا خاتَٕی، يٓذی پزَٔذی .11

 1331، چٓاريیٍ کُگزِ پژْٔؼی طانیاَّ داَؼجٕیاٌ ػهٕو پشػکی غزب کؼٕر. خإَادِ

. سإَی ػمة رفتّ: تٕؿیّ ْای جذیذ يزالثتی. هیزضا خاتَٕیػایظتّ دظُی، يژگاٌ خهیهی، ػزارِ ادًذی، ػ .12

 1331،چٓاريیٍ کُگزِ پژْٔؼی طانیاَّ داَؼجٕیاٌ ػهٕو پشػکی غزب کؼٕر

ػهیزضا خاتَٕی، یشداٌ جٕساَی فزد، َاْیذ رژِ، يژگاٌ خهیهی، يظؼٕد تذزیُی، فزْاد ريضاَی تذر، فزاَک  .13

درياَی: کارتزدْای طثی ٔ يٕاسیٍ ادتیاطی. چٓاريیٍ کُگزِ سانٕ . جؼفزی، ػایظتّ دظُی، فزْاد دیُارَٔذ

 1331،پژْٔؼی طانیاَّ داَؼجٕیاٌ ػهٕو پشػکی غزب کؼٕر

ػهیزضا خاتَٕی، فزاَک جؼفزی، يؼـٕيّ اطًؼیهی َٔذ، یذانّ طیأع ْٔاتی. راْکارْای پیؼگیزی ٔ ػهم ٔلٕع  .11

 1331اس خطاْای پشػکی، خطاْای دارٔیی در طانًُذاٌ، چٓاريیٍ کُگزِ طزاطزی پیؼگیزی 

ػهیزضا خاتَٕی، فزاَک جؼفزی، اػظى فزجی، نیال ْاػًی، يظؼٕد تذزیُی، َاْیذ رژِ، فزْاد ريضاَی  .13

 1331تذر.یادگیزی طیار: رٔیکزدی َٕیٍ در آيٕسع پزطتاری؛ طًیُار طزاطزی تٕطؼّ آيٕسع ػهٕو پشػکی، 

ػاتی اػضای ْیات ػهًی داَؼگا.ِ ػهٕو اػظى فزجی، یشداٌ جٕساَی، ػهیزضا خاتَٕی ٔضؼیت طٕاد اطال .16

 1331،، دٔيیٍ طًیُار طزاطزی تٕطؼّ آيٕسع ػهٕو پشػکی1331پشػکی کزياَؼاِ در طال 

. ػهیزضا خاتَٕی، اػظى فزجی، یشداٌ جٕساَی، فزاَک جؼفزی، يظؼٕد تذزیُی، َاْیذ رژِ، فزْاد ريضاَی تذر .13

طًیُار طزاطزی تٕطؼّ . ِ ػهٕو پشػکی کزياَؼاِچانؼٓای پیغ رٔی گظتزع آيٕسع انکتزَٔیکی در داَؼگا

 1331آيٕسع ػهٕو پشػکی، 

يیشاٌ ٔ ػهم يزگ ٔ يیز . يظؼٕد ايیُی،ػهیزضا خاتَٕی،ادریض ػثذی فزد، ْیٕا اػظًی، ْٔاب کزيی َٔذ .11

چٓاريیٍ کُگزِ پژْٔؼی طانیاَّ . 13-13تیًاراٌ تظتزی در تخغ يزالثتٓای ٔیژِ تیًارطتاٌ فاراتی در طانٓای

 1331،اَؼجٕیاٌ ػهٕو پشػکی غزب کؼٕرد

ػادی خاکپٕر، ادریض ػثذی فزد، یشداٌ جٕساَی فزد. تزرطی يیشاٌ آگاْی ، اػظى فزجی، ػهیزضا خاتَٕی .13

در  B,Cداَؼجٕیاٌ پزطتاری در خـٕؽ پزٔتکٕل پیؼگیزی تؼذ اس يٕاجّٓ تا تزػذات خَٕی آنٕدِ تّ ْپاتیت 

 1331داَؼجٕیاٌ ػهٕو پشػکی غزب کؼٕر، . چٓاريیٍ کُگزِ پژْٔؼی طانیاَّ 31طال 

الذايات السو در ُْگاو طغیاٌ ْای َاػی اس . اػظى فزجی، ػهیزضا خاتَٕی، اػظى َادری، َظزیٍ ػهیزيایی .23

 1331،ًْایغ کؼٕری ایًُی تیًار. آنٕدگی ْای غذایی



. يیزسایی، يزضیّ فالدیاػظى فزجی،ػهیزضا خاتَٕی، طًیّ جٕادی، طکیُّ يظاْزپٕر، انٓاو طپَٕٓذ، يزیى  .21

تزرطی ػیٕع پزفؼاری خٌٕ در پزطتاراٌ ػاغم در تخغ ْای ٔیژِ تیًارطتآَای تاتؼّ داَؼگاِ ػهٕو پشػکی 

 1333، أنیٍ ًْایغ تیٍ انًههی پیؼگیزی، تؼخیؾ ٔ درياٌ پزفؼاری خٌٕ. کزياَؼاِ

پظتاٌ در پزطتاراٌ خاَى ػاغم تزرطی ػیٕع ػٕايم خطزآفزیٍ طزطاٌ  ػهیزضا خاتَٕی، يؼـٕيّ اطًاػیهَٕذ. .22

 1333. ْفتًیٍ ًْایغ تیٍ انًههی طزطاٌ پظتاٌ،1333در یکی اس تیًارطتآَای آيٕسػی کزياَؼاِ، 

ػهیزضا خاتَٕی، يؼـٕيّ اطًؼیهی َٔذ. يٕاَغ اَجاو خٕدآسيایی طیُّ اس دیذگاِ پزطتاراٌ خاَى ػاغم در یکی اس  .23

 1333ٍ ًْایغ تیٍ انًههی طزطاٌ پظتاٌ. . ْفتًی1333تیًارطتآَای آيٕسػی کزياَؼاِ،

ػهیزضا خاتَٕی، ػُٓاس اجالی، اػظى فزجی. اطتاَذاردْای ػزػی ٔ لإََی در پزطتاری. دٔيیٍ ًْایغ کؼٕری  .21

 1313اطتاَذارد تٕطؼّ ٔ طاليت. 

َذارد ػهیزضا خاتَٕی، ػُٓاس اجالی، اػظى فزجی. اطتاَذاردْای اخاللی در پزطتاری. دٔيیٍ ًْایغ کؼٕری اطتا .23

 1313تٕطؼّ ٔ طاليت، 

ػهیزضا خاتَٕی، ػُٓاس اجالی، اػظى فزجی. اطتاَذاردْای یک پزطتار دزفّ ای. دٔيیٍ ًْایغ کؼٕری  .26

 1313اطتاَذارد تٕطؼّ ٔ طاليت، 

اػظى فزجی، ػهیزضا خاتَٕی. طارص: تٓذیذی تیٕتزٔریظًی. پُجًیٍ کُگزِ تیٍ انًههی تٓذاػت، درياٌ ٔ يذیزیت  .23

 1333دث ٔ تالیا.تذزاٌ در دٕا

رلیّ َؼًت انٓی، ػهیزضا خاتَٕی. پیؼگیزی ٔ درياٌ در يٕاجّٓ تا يـذٔيیٍ دچار يارگشیذگی. پُجًیٍ کُگزِ  .21

 1333تیٍ انًههی تٓذاػت، درياٌ ٔ يذیزیت تذزاٌ در دٕادث ٔ تالیا.

ك دطتگاِ گٕارع در ػاْیٍ انیاطیاَفز، ػهیزضا خاتَٕی. يزالثت ٔ پیؼگیزی اس تیًاریٓای لاتم اَتمال اس طزی .23

 1333ُْگاو تزٔس تالیا ٔ تذزاٌ. پُجًیٍ کُگزِ تیٍ انًههی تٓذاػت، درياٌ ٔ يذیزیت تذزاٌ در دٕادث ٔ تالیا.

سیثا يذًذی،  ػهیزضا خاتَٕی، دًیذِ لادری. َمغ پزطتار در تذزاٌ ٔ تالیا. پُجًیٍ کُگزِ تیٍ انًههی تٓذاػت،  .33

 1333یا.درياٌ ٔ يذیزیت تذزاٌ در دٕادث ٔ تال

ػهیزضا ػثذی، ػهیزضا خاتَٕی. تة خَٕزیشی دُْذِ کزیًّ کُگٕ: تٓذیذی تیٕتزٔریظًی. پُجًیٍ کُگزِ تیٍ  .31

 1333انًههی تٓذاػت، درياٌ ٔ يذیزیت تذزاٌ در دٕادث ٔ تالیا.

 يزالثتٓای أرژاَظی در آطیثٓای دْاٌ ٔ دَذاٌ. ػهیزضا خاتَٕی، فزاَک جؼفزی، َاْیذ دْماٌ َیزی، َاْیذ رژِ. .32

 1333پُجًیٍ کُگزِ تیٍ انًههی تٓذاػت، درياٌ ٔ يذیزیت تذزاٌ در دٕادث ٔ تالیا.

دًیذِ لادری ،  ػهیزضا خاتَٕی، سیثا يذًذی. اثزتخؼی يذاخالت رٔاَی اجتًاػی تز کاْغ ػالیى اختالل اطتزص  .33

 یپض اس دادثّ در تاسياَذگاٌ تالیای طثیؼ

 1333پُجًیٍ کُگزِ تیٍ انًههی تٓذاػت، درياٌ ٔ يذیزیت تذزاٌ در دٕادث ٔ تالیا. .31

َادری پٕر، افؼیٍ انًاطی، ػهی دظٍ پٕر دْکزدی. تزرطی  ، ػهیزضا خاتَٕی، ارطالٌرضا پٕريیزسا کهٓزی .33

یغ طزاطزی يیشاٌ دطتیاتی تّ اْذاف آيٕسػی کارآيٕسی تخغ يزالثت ٔیژِ اس دیگاِ داَؼجٕیاٌ پزطتاری. ًْا

 1333يزالثتٓای ٔیژِ، 

اػظى فزجی، ػهیزضا خاتَٕی، ْیٕا اػظًی.تٕاَایی يذاطثات دارٔیی پزطتاراٌ در تخغ ْای يزالثت ٔیژِ.  .36

 1333ًْایغ طزاطزی يزالثتٓای ٔیژِ، 

ْیٕا اػظًی، ػهیزضا خاتَٕی، کًال فزُْگ، يزیى يیزسایی، اػظى فزجی. تزرطی يیشاٌ ػیٕع طٕػٓای  .33

. ًْایغ 11-13در ًََّٕ گیزی ْای ياْاَّ اس اتشار ٔ ططٕح تخؼٓای ٔیژِ تیًارطتاٌ طانماَی در تاکتزیایی 

 1333طزاطزی يزالثتٓای ٔیژِ، 

يؼـٕيّ  اطًاػیهَٕذ ، ػهیزضا خاتَٕی. يؼکالت ػایغ چؼًی در تیًاراٌ تظتزی در تخغ يزالثتٓای ٔیژِ:  .31

 1333ایغ طزاطزی يزالثتٓای ٔیژِ، ػٕايم سيیُّ طاس، پیؼگیزی ٔ يزالثتٓای پزطتاری. ًْ

طیًیٍ اطذیاٌ،  ػهیزضا خاتَٕی. تزرطی يیشاٌ يزگ ٔ يیز ٔ ػٕايم يٕثز تز آٌ در َٕساداٌ تظتزی در تخغ  .33

NICU  )1333.  ًْایغ طزاطزی يزالثتٓای ٔیژِ، 11-13تیًارطتاٌ اياو رضا)ع 

اػظًی. تزرطی فزأاَی ریظک فاکتٕرْای  يزیى يیزسایی، ػهیزضا خاتَٕی، اػظى دٕرساد، انٓاو طپَٕٓذ، ْیٕا .13

. ًْایغ 13اتتالی تّ اَفارکتٕص يیٕکارد در تیًاراٌ تظتزی ػذِ در تیًارطتاٌ ٔنیؼـز)ػج( کاسرٌٔ طال 

 1333طزاطزی يزالثتٓای ٔیژِ، 

در ػهیزضا خاتَٕی، يظؼٕد تذزیُی، َاْیذ رژِ، َاْیذ دْماٌ َیزی. ضؼف ٔ تذهیم ػضالَی َاػی اس الايت تیًار  .11

ICU ،ِ1333:ػٕايم خطزسا ٔ يزالثتٓای پزطتاری. ًْایغ طزاطزی يزالثتٓای ٔیژ 

اػظى فزجی، ػهیزضا خاتَٕی. يیشاٌ ٔلٕع ٔ گشارع خطاْای دارٔیی در پزطتاراٌ ػاغم در یکی اس  .12

. چٓاريیٍ کُگزِ طزاطزی پیؼگیزی اس خطاْای پشػکی. 33تیًارطتآَای آيٕسػی درياَی ػٓز کزياَؼاِ طال 

1331 

ػهیزضا خاتَٕی، فزاَک جؼفزی، يشگاٌ خهیهی، اتزاْیى ػکیثا، يظؼٕد تذزیُی، فزْاد ريضاَی تذر، َاْیذ رژِ،  .13

 1331َاْیذ دْماٌ َیزی. چانغ ْای پیَٕذ کهیّ در طانًُذاٌ. ًْایغ طزاطزی طاليت طانًُذاٌ. 



رٔ ٔ ػٕايم يٕثز تز آٌ در فزاَک جؼفزی،ػهیزضا خاتَٕی، انٓاو ردًاَی. تزرطی يیشاٌ يـزف خٕدطزاَّ دا .11

 1331. ًْایغ طزاطزی طاليت طانًُذاٌ. 1331طانًُذاٌ ػٓز کزياَؼاِ ، 

طیًیٍ اطذیاٌ، ػهیزضا خاتَٕی، رٔیا رػیذی، نیال يذًذی پیزکاػاَی، اکزو ايیزی، پگاِ ردًاَی، يؼـٕيّ  .13

طزاطزی طاليت طانًُذاٌ. ٔفایی. يمایظّ ٔضؼیت طاليت ػًٕيی سَاٌ ٔ يزداٌ طانًُذ ػٓز کزياَؼاِ. ًْایغ 

1331 

اػظى فزجی، یٕطف سارػی، ػهیزضا خاتَٕی، یشداٌ جٕساَی فزد، يؼـٕيّ يذًذی، نیال ْاػًی. تزرطی کیفیت  .16

 1331سَذگی در طانًُذاٌ تذت ًْٕدیانیش. ًْایغ طزاطزی طاليت طانًُذاٌ. 

پٕر، سْزا ػٓثاسپٕر، ايیز آریٍ. آرع ضیاپٕر، يذًذرضا َیکثخت، َذا کیاَی پٕر، ػهیزضا خاتَٕی، يختار ضیا .13

کزياَؼاِ. -طال طاکٍ آطایؼگاِ 31انی 63طانًُذاٌ: تیًاریٓای يشيٍ ٔ ػٕايم يٕثز تز آٌ )يطانؼّ تجزتی افزاد 

 1331ًْایغ طزاطزی طاليت طانًُذاٌ. 

طاليت ػهیزضا خاتَٕی، سیثا يذًذی. تزرطی کارتزد تهفٍ ًْزاِ در يیاٌ داَؼجٕیاٌ. ًْایغ طزاطزی ارتمای  .11

  1333جٕاَاٌ، 

ػهیزضا خاتَٕی، دًیذِ لادری. يیشاٌ يٕاجّٓ تا خؼَٕت دیٍ کارآيٕسی در داَؼجٕیاٌ. ًْایغ طزاطزی ارتمای  .13

  1333طاليت جٕاَاٌ، 

طکیُّ يظاْزپٕر،اػظى فزجی، ْیٕا اػظًی، ػهیزضا خاتَٕی، طًیّ جٕادی، طًاَّ رضایی. تزرطی  .33

. ًْایغ طزاطزی 33ر جٕاَاٌ در تؼطیالت َٕرٔس در کزياَؼاِ، اپیذيیٕنٕژیک تزٔيای َاػی اس تـادف د

  1333ارتمای طاليت جٕاَاٌ، 

طارا پٕرػاداٌ،ػهیزضا خاتَٕی، طذز فیضی، پزطتٕ َظزیاٌ پٕر. تزرطی َگزع داَؼجٕیاٌ پزطتاری داَؼگاِ  .31

  1333. ًْایغ طزاطزی ارتمای طاليت جٕاَاٌ، 13کزياَؼاِ َظثت تّ رػتّ تذـیهی خٕد در طال 

ػهیزضا خاتَٕی، يؼـٕيّ اطًؼیهی َٔذ،فزاَک جؼفزی، ايیز آریٍ، یشداٌ جٕساَی. يیشاٌ فزأاَی ٔ ػهم  .32

. ًْایغ طزاطزی يزالثت ٔ يذدجٕ، 32خٕددرياَی در يزاجؼیٍ تّ دارٔخاَّ ْای ططخ ػٓز کزياَؼاِ طال 

1333  

 

 استاد راىنما ً مشاًر(پایان نامو ىای راىنمایی شذه(  

لوله تراشه و  ییایباکتر ونیزاسیکلون زانیبر م نیو نرمال سال م،یسد کربناتیب ن،یدیکلرهگز هیسه دهانشو ریتاث سهیمقا .1

 . یبروز پنومون

 مقایسه تاثیر ساکشن لوله داخل تراشه به دو روش باز و بسته بر مقادیر گازهای خون شریانی .2
 کرمانشاه بررسی سبک زندگی ارتقا دهنده سالمت در دانشجویان علوم پزشکی .2

حلقی در بیماران  -تعیین میزان صحت و دقت چهار روش اندازه گیری درجه حرارت بدن در مقایسه با روش بینی .4

ICU 

  icuبررسی تاثیر روش تغذیه مداوم روده ای بر وضعیت تغذیه بیماران دچار ترومای متعدد بستری در  .5

ین در پالس اکسیمترهای انگشت دست، انگشت پا، مقایسه میزان صحت و سرعت اندازه گیری اشباع اکسی هموگلوب .6

 نرمه گوش، و پیشانی

 CABGبررسی میزان همبستگی بین مقادیر گازهای خون شریانی و ورید مرکزی در بیماران تحت  .7

 CABG مارانیب ینیبال یامدهایبر پ کریرا یقراریب– یآرامساز اریاستفاده از مع ریتاث یبررس .8

 کرمانشاه ییو ماما یپرستار انیو منابع عوامل استرس زا در دانشجو زانیم یبررس .9

پرساتاری و ماماایی دانشاگاه  بررسی رویکردهای مطالعه و ارتباط آن باا انگیازش و مویقیات تحصایلی در دانشاجویان  .01

 علوم پزشکی کرمانشاه

مارساتانهای وابساته باه دانشاگاه بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی با یرسودگی شاغلی در پرساتاران شاادل در بی .00

 علوم پزشکی کرمانشاه

بررسی تاثیر آروماتراپی استنشاقی بر شدت تهوع و استفراغ بیماران تحت جراحی شاکم و بساتری در بیمارساتان اماام  .01

 رضا)ع(
 بررسی تاثیر استفاده از چشام بناد و گاوش بناد بار کیفیات خاوان، میازان دلیریاوم و خصوصایات ییزیولونیاک بیمااران .02

 بستری در بخش های وینه قلبی بیمارستان امام رضا)ع( 

  رابطه عزت نفس، رضایت شغلی، و تعهد سازمانی در  بررسی .04

  0291ان شادل در بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال پرستار .05

بیمارسااتانهای دولتاای  بررساای ارتباااط بااین صااالحیت بااالینی و رضااایت شااغلی در پرسااتاران شااادل در بخشااهای ویاانه .06

 92کرمانشاه در سال 

 



 مسًٌلیتيای اجزایی 

 تاکٌُٕ   23/3/33ػضٕ َیًّ ٔلت يزکش تذمیمات اجتًاػی تٕطؼّ اجتًاػی اس  .1

 1/3/33انی  13/3/32ػضٕ ػٕرای داَؼگاِ  اس  .2

  1/3/1333انی  2/3/32طزپزطت داَؼکذِ پزطتاری طُمز اس  .3

 1/6/33انی  21/1/31ػضٕ ػٕرای پژْٔؼی داَؼگاِ  اس  .1

  12/1/33انی  12/1/31طزپزطت کًیتّ تذمیمات داَؼجٕیی داَؼگاِ اس  .3

  22/12/32انی  22/12/33اس  يذیز گزِٔ آيٕسػی پزطتاری .6

 6/6/32انی  6/6/31اس  ریض ػٕرای راْثزدی ػثکّ ًْکار کًیتّ ْای تذمیمات داَؼجٕیی يُطمّ غزب .3

 تاکٌُٕ  1/3/1333 ػضٕ ْیات تذزیزیّ فـهُايّ داَؼکذِ پیزاپشػکی اس .1

 تاکٌُٕ   1311اس طال  EDC" پژْٔغ در آيٕسع" تّیػضٕ کً .3

  3/3/33انی  23/1/11 ریاطت داَؼکذِ پزطتاری ٔ يايایی کزياَؼاِ اس .13

  1312انی  1313ػضٕ ْیات تذزیزیّ يجهّ تٓثٕد اس طال  .11

 تاکٌُٕ  1331ػضٕ ػٕرای اَتؼارات داَؼگاِ اس  .12

 

  افتخارات ً تقذیزىا 

 1331تزتز در ططخ داَؼکذِ ٔ داَؼگاِ در طال پژْٔؼگز  .1

 1332اطتاد ًََّٕ در ططخ داَؼکذِ ٔ داَؼگاِ در طال  .2

 1316طال در َفز أل آسيٌٕ کارػُاطی ارػذ پزطتاری  .3

 1312يزتی ًََّٕ در ططخ داَؼکذِ درطال  .1

   1333فارؽ انتذـیم رتثّ أل در يمطغ کارػُاطی پزطتاری در طال  .3

 

 
 


