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 گٌاتاد تیواسعتاى عالهَ تِلْل NICU اسصیاتی فاکتْسکْلیواعیْى دس سادیْگشافیِای پشتاتل ًْصداى تخؼ( 3

 یکاکغپْژس دعتی ّ اتْهات کٌتشل سیَ دس دّ تکٌیکهقایغَ دص جزتی اسگاًِا دس عی تی اعکي اعپیشال ( 2

 تتا ّ تذّى اعتفادٍ اص تادی سعNICU سصیاتی فاکتْسچشخؼ دس سادیْگشافیِای پشتاتل ًْصداى تخؼ(ا1

 تِوي گٌاتاد 22(هقایغَ تاثیش تشًاهَ آؽٌاعاصی ّ پوفلت آهْصؽی تش اضطشاب هشاجعَ کٌٌذگاى تَ تخؼ ام آس آی تیواسعتاى 4

 

 

 سادیْگشافی ًْصاداى ّیژٍ تادی ایوْتالیضسطشاحی ّعاخت                              

 

 

 داوشگاي علُم پششکی گىاباد -مجلً افق داوش    

 

 

 پضؽکی ّیژٍ داًؾجْیاى تذسیظ فیضیک پضؽکی (3

 کاسؽٌاعی اتاق عولّیژٍ داًؾجْیاى  تذسیظ فیضیک پضؽکی(2 

 ّیژٍ اعتاژسُای پضؽکی سادیْلْژی، تصْیشتشداسی تذسیظ(3

 ّیژٍ داًؾجْیاى کاسؽٌاعی پشتْؽٌاعی تؾخیصی تذسیظ فیضیک پشتُْا(4

 ّیژٍ داًؾجْیاى فیضیک ُغتَ ای تذسیظ حفاظت دس تشاتش پشتُْا(5

 ی پشتُْا ّیژٍ داًؾجْیاى کاسؽٌاعی پشتْؽٌاعی تؾخیصیآؽکاسعاصدصیوتشی ّ تذسیظ (6

 ُیًؾجْیاى کاسؽٌاعی علْم آصهایؾگاّیژٍ دا آصهایؾگاُی تجِیضات ّ ًگِذاسیی تذسیظ اصْل فٌ(7

 طزحٍای تحقیقاتی

 وُآَری

 داَری مجلً

 فعالیتٍای آمُسشی

http://jhpm.ir/browse.php?a_code=A-10-1-29&slc_lang=fa&sid=1&sw=


 ّیژٍ داًؾجْیاى کاسؽٌاعی پشتْؽٌاعی تؾخیصی تذسیظ فیضیک عوْهی(8

 تِذاؽت هحیط ّیژٍ داًؾجْیاى کاسؽٌاعی تذسیظ فیضیک عوْهی (9

 علْم آصهایؾگاُی ّیژٍ داًؾجْیاى کاسؽٌاعی تذسیظ فیضیک عوْهی (01

 تِذاؽت حشفَ ای ّیژٍ داًؾجْیاى کاسؽٌاعیاختصاصی فیضیک تذسیظ  (00

 یّیژٍ داًؾجْیاى کاسؽٌاعی ُْؽثش تذسیظ فیضیک ُْؽثشی(02

 تکٌیکِای سادیْلْژی یک ّیژٍ داًؾجْیاى کاسؽٌاعی سادیْلْژی تذسیظ(03

 دیْلْژیّیژٍ داًؾجْیاى کاسؽٌاعی سا تکٌیکِای سادیْلْژی دّ تذسیظ (04

 تکٌیکِای سادیْلْژی عَ ّیژٍ داًؾجْیاى کاسؽٌاعی سادیْلْژی تذسیظ (05

 تصْیش تشداسی عی تی اعکي یک ّیژٍ داًؾجْیاى کاسؽٌاعی سادیْلْژی تالیٌی تکٌیکِای تذسیظ (06

 ام آس آی ّیژٍ داًؾجْیاى کاسؽٌاعی سادیْلْژیتالیٌی تکٌیکِای  تذسیظ (07

 الکتشّلْژی ّیژٍ داًؾجْیاى کاسؽٌاعی هاهایی، سادیْلْژی ّ عًْْلْژی (تذسیظ 08

 

 

 

 

 تِوي گٌاتاد22هذسط کاسگاٍ تکٌیکِای تصْیش تشداسی هغض تیواسعتاى (0

 (هذسط کاسگاٍ حفاظت پشتْی دس اتاق عول ّیژٍ کاسؽٌاعاى اتاق عول ُّْؽثشی داًؾگاٍ علْم پضؽکی گٌاتاد 2

داًؾگاٍ علْم  0394فشّسدیي  –" Ovid(کاسگاٍ یک سّصٍ "آؽٌایی تا هٌاتع الکتشًّیک ّ تاًکِای اطالعاتی 3

 پضؽکی گٌاتاد

داًؾگاٍ علْم پضؽکی  0394 اسدتیِؾت هاٍ –" Business Planکاسگاٍ یک سّصٍ "ایذٍ تا تاصاس:اصْل تذّیي  (4

 گٌاتاد

 داًؾگاٍ علْم پضؽکی گٌاتاد 0393دیواٍ  –" عویٌاس "هٌطقَ ای ژًتیک پضؽکی (5

تیشهاٍ  –"  کاسگاٍ یک سّصٍ "حشفَ ای گشی )پشّفیؾٌالیغن ّ اخالق حشفَ ای پضؽکی، ّیژٍ اعضا ُیات علوی (6

 گٌاتادداًؾگاٍ علْم پضؽکی  0395

داًؾگاٍ علْم پضؽکی  0395تیشهاٍ  –"  کاسگاٍ یک سّصٍ "داًؼ پژُّی آهْصؽی ،ّیژٍ اعضا ُیات علوی (7

 گٌاتاد

 داًؾگاٍ علْم پضؽکی گٌاتاد 0393تِوي هاٍ  –"  کاسگاٍ یک سّصٍ "یادگیشی هؾاسکتی ، ّیژٍ اعضا ُیات علوی (8

 شزکت در کارگاي ٌای آمُسشی، سمیىارٌا َتذریس در کارگاي



داًؾگاٍ علْم پضؽکی  0393تِوي هاٍ –"  ضا ُیات علویکاسگاٍ یک سّصٍ "آهْصػ هثتٌی تش ؽْاُذ ،ّیژٍ اع (9

 گٌاتاد

داًؾگاٍ علْم  0394خشدادهاٍ  –"  ّیژٍ اعضا ُیات علویگاٍ یک سّصٍ "طشح دسط ّ الگُْای تذسیظ، کاس (01

 پضؽکی گٌاتاد

ّیژٍ اعضا Using of Technology for Quality Improvement of Educationکاسگاٍ یک سّصٍ " (00

 داًؾگاٍ علْم پضؽکی گٌاتاد 0394دیواٍ–"  علویُیات 

داًؾگاٍ علْم  0394اعفٌذ هاٍ  –"  کاسگاٍ یک سّصٍ "سّؽِای ًْیي اسصؽیاتی تالیٌی ّیژٍ، اعضا ُیات علوی (02

 پضؽکی گٌاتاد

داًؾگاٍ علْم  0395خشدادهاٍ  –"  کاسگاٍ یک سّصٍ "کاستشد الگُْای جذیذ تذسیظ، ّیژٍ اعضا ُیات علوی (03

 پضؽکی گٌاتاد

تیشهاٍ  –"  کاسگاٍ یک سّصٍ "آؽٌایی تا عاهاًَ علن عٌجی ّ پایگاُِای اعتٌادی، ّیژٍ اعضا ُیات علوی (04

 داًؾگاٍ علْم پضؽکی گٌاتاد 0395

 0395تیشهاٍ  –"  کاسگاٍ یک سّصٍ "آؽٌایی تا کتاتخاًَ دیجیتال ّ جغتجْی هقاالت، ّیژٍ اعضا ُیات علوی (05

 پضؽکی گٌاتادداًؾگاٍ علْم 

داًؾگاٍ علْم  0395آتاًواٍ  –"  کاسگاٍ یک سّصٍ "هالکیت فکشی ّثثت اختشاع، ّیژٍ اعضا ُیات علوی (06

 پضؽکی گٌاتاد

  0389اعفٌذهاٍ (کاسگاٍ "ُن اًذیؾی تاتؾِای یًْیضاى ّ تکٌیکِای جذیذآؽکاسعاصی اثشات ژًیتیکی تاتؼ"07

 داًؾگاٍ علْم پضؽکی هؾِذ

هشکض تحقیقات فیضیک  – 0391پژُّؾی"تاتؼ عیٌکتشًّْ کاستشدُای آى دس پضؽکی"آرسهاٍ (عویٌاس علوی 08

 پضؽکی داًؾگاٍ علْم پضؽکی هؾِذ


