تؼوِ تؼالي
ليؼت هماالت پزيشفتِ ؿذُ دس ّوايؾ وـَسي پيشاپضؿىي ٍ ػالهت تش اػاع هحَس ّاي ّوايؾ

-1ػلَم آصهايـگاّي
سديف

ػٌَاى

1

تشآٍسد هيضاى آػية ّاي ؿغلي ٍ آگاّي اص احتياى ّاي

ًَيؼٌذُ

ًتيدِ

هديذ تذسياى

پَػتش

اػتاًذاسد دس پشػٌل آصهايـگاُ ٍ پشػتاساى
2

ػشٍاپيذهيَلَطي تة خًَشيضي دٌّذُ وشيوِ وٌگَ دس هـاغل

اتَالماػن ّادي ًيا

پَػتش

دس هؼشم خٌش ؿْش ياػَج -ػال 1390
3

خَاف هذ هيىشٍتي اػاًغ آٍيـي دًايي سٍي تاوتشي

دوتش اكغش ؿشيفي

پَػتش

اؿشؿيا ولي دس گَؿت چشخ ؿذُ گَػالِ
4

همايؼِ يافتِ ّاي ساديَگشافي تلغ تاسين ٍ تغت ػشٍلَطي دس

دوتش اٍسًگ ايالهي

ػخٌشاًي

تيواساى ديغ پپتيه اص ًظش تـخيق ػفًَت ّليىَتاوتش پيلَسي

5
6

تشسػي ؿيَع ون واسي ٍ پش واسي تيشٍئيذ دس هشاخؼِ

الثشص خْاًگيشي

وٌٌذگاى تيواسػتاى تؼثت گچؼاساى دس ػال 90

ػيؼخت

تشسػي همايؼِ تيي خَد اسصياتي ٍ هويضي تشا ػاع چه

الثشص خْاًگيشي

ليؼت اسصياتي ػيؼتن هذيشيت ويفيت دس آصهايـگاُ ّاي

ػيؼخت

پَػتش
ػخٌشاًي

داًـگاُ ػلَم پضؿىي ياػَج
7

تشسػي فشاٍاًي هَاسد  HIV Ag/Ab ٍ HCV Ab، HBS Agدس

الثشص خْاًگيشي

تيي اّذاوٌٌذگاى خَى اػتاى وْگيلَيِ ٍ تَيشاحوذاص ػال

عيؼخت

پَػتش

 85تا ًيوِ اٍل ػال 1390
8

فشاٍاًي ػفًَت ّليىَتاوتش پيلَسي دس ػٌح ؿْش ياػَج

تْضاد يضداًپٌاُ

پَػتش

9

ٍهؼيت ايوٌي غيشػاصُ اي تخؾ آصهايـگاُ تيواسػتاى ّاي

تيطى هحوذي

پَػتش

آهَصؿي داًـگاُ ػلَم پضؿىي اػتاى وْگيلَيِ ٍ تَيشاحوذ
10

تشسػي ساتٌِ تيي ًَع فشاٍسدُ ّاي خًَي ٍ ؿشايي تضسيك تا

دوتش سفؼت هحثي فش

ػخٌشاًي

ػَاسم تؼذ اص تضسيك خَى دس هشاوض آهَصؿي دسهاًي
11

تشسػي ؿيَع اػتشپتَوَوَع پٌَهًَيِّ ،وَفيلَع اًفلَاًضُ

دوتش ػيذ ػداد

ٍ هَساوؼال واتاساليغ دس تافت آدًَئيذ وَدواى هثتال تِ

خشم سٍص

ػخٌشاًي

ّيپشتشٍفي آدًَئيذ
12

هشٍسي تش سٍؽ ّاي اػتفادُ اص ػلَل ّاي دًذسيتين دس

عيدُ ػحشهٌلَسي

پَػتش

ايهًََتشاجي ػشًاى
13

هاسوشّاي ػيتَطًتيه هَلىَلي ٍ پشٍگٌَص دس تذخيويّاي خَى

ػلي هلىي

پَػتش

14

تشسػي تىشاسپزيشي ؿواسؽ افتشالي دػتي لىَػيتْا دس تيي

ػلي هلىي

ػخٌشاًي

واسوٌاى آصهايـگاُ

15

ًمؾ ًمؾ تىشاس تؼتْاي آصهايـگاّي تش ّضيٌِ وشد تيواس

فاًوِ دّماًي

پَػتش

16

تشسػي هيضاى ؿيَع ليؼتشيا هٌَػا يتَطًض دس ػمي خٌيي

ليال خؼفشپَس

پَػتش

ًـخَاسوٌٌذگاى ؿْشػتاى واصسٍى
17

تشسػي ػلَلْاي خًَي()WBC,RBC.Platletپشتَواساى ؿاغل

هحثَتِ هشادػليضادُ

پَػتش

دس تخؾ ّاي ساديَلَطي تيواسػتاًْاي ؿْش تيشخٌذ دس ػال1390

18

آلَدگي تا ٍيشٍػْاي ّپاتيت  ٍ C ٍBايذص دس اّذاوٌٌذگاى خَى

هحؼي ػاالسي

پَػتش

19

هشٍست افضايؾ آگاّي ًؼثت تِ ًة اًتمال خَى دس گشٍُ

هحوذ حؼيي تْادس

پَػتش

ّاي هختلف پضؿىي

ًظاد

پيـگيشي اص خٌاّاي آصهايـگاّي لثل اص اًدام آصهايـات

هشين هحشاتي

20

پَػتش

لٌذخَى ٍ ولؼتشٍل
21

اػتفادُ اص سٍؽ  NASB A-ELISAدس تـخيق ػفًَت ّا ٍ
تيواسي ّاي طًتيىي ٍ همايؼِ ايي سٍؽ تا

22

RT-PCR

ؿيَع تالػتَػيؼتيغ دس وَدواى گشگاًي

23

هلٌفي ػالي پَس

پَػتش

اپيذهيَلَطي تة هالت دس ؿْشػتاى اسٍهيِ

هؼلَهِ سػتوي

پَػتش

ًادس آلاخاًي

پَػتش

-2ساديَلَطي
سديف

ػٌَاى

1

MR molecular and cellular imaging with
iron oxide nanoparticles

2

آؿٌايي تا تىٌَلَطي ساديَلَطي اص ساُ دٍس (تلِ ساديَلَطي) ٍ داليل

ًَيؼٌذُ

ًتيدِ

Zahra Dibayi

پَػتش

احوذ فشخي

پَػتش

اػتفادُ اص ايي ػيؼتن دس تخؾ ّاي تلَيشتشداسي

3

ػايثشًايف؛ ساديَػشخشي اػتشيَتاوتيه

افؼاًِ ػشتخـي

پَػتش

4

اػتفادُ اص خذٍل صهاى هؼادل تاتؾ صهيٌِ ( )BERTتشاي دسن تيواساى

دوتش ًاّيذُ لشُ

پَػتش

اص پشتَ دسيافتي دسآصهَى ّاي هتذاٍل  CTاػىي

آغاخي

وٌتشل ويفي ،هٌاػة تشيي ساّىاس استماي ويفيت خذهات دس

ػپيذُ تيات

5

پَػتش

ساديَلَطي
6

تشسػي ًمؾ تَهَگشافي واهپيَتشي تا تاتؾ هخشًٍي ()CBCT

ػيٌا پَسسًدثش

پَػتش

دس اسصياتي اختالالت ٍ آػية ّاي هفلل توپَسٍهٌذيثَالس
()TMJ

7

اهَاج فشاكَت فَوَع ؿذُ تا ؿذت تاال تشاي دسهاى ػشًاى

فاتش وشيوي ًظاد

پَػتش

پشٍػتات
8
9

هشٍست هشالثتْاي پشػتاسي تشاي آًظيَگشافي للة دس هيذاى

هحوذ حؼيي تْادس

هغٌاًيؼي ()MRA

ًظاد

واستشدّاي فشاكَت

ًذا اتشاّين پَس

پَػتش
پَػتش

-3اتاق ػول
سديف

ػٌَاى

ًَيؼٌذُ

ًتيدِ

1

تشسػي ًحَُ واستشد اكَل ٍ سٍؿْاي وٌتشل ػفًَت تَػي

آػيِ هثاسوي

پَػتش

وادس اتاق ػول تيواسػتاًْاي ؿْش ياػَج 1390
2

ًىات ساٌّوا خْت خلَگيشي اص تشٍص اؿتثاُ ٍ يا ػْل اًگاسي

دوتش هحوذسها

دس دٍسٓ لثل اص ػول

افْوي

تشسػي همايؼِ اي دٍتىٌيه تشؽ خشاحي دساٍفاسوتَهي هَؽ

دوتشػؼادت

كحشايي

پشّيضواس

4

اكَل هذيشيت ٍ ػاختاس دس اتاق ػول

سؿيذ ؿيخي

پَػتش

5

سٍؿْاي ًَيي دسهاى ٍ خشاحي ٍاسيغ

صّشا گَدسصي

پَػتش

6

اثشات هَػيمي تش واّؾ دسد تؼذ اص ػول

ػيوا هحوذحؼيٌي

پَػتش

7

هيضاى اػتشع واسوٌاى اتاق ػول ٍ ساتٌِ آى تا تشخي ػَاهل

فائضُ سٍتخلي

پَػتش

3

پَػتش
پَػتش

هشتثي
8

چالؾ ّاي استثاى جسػتاس تا تيواس دس اتاق ػول  :يه هٌالؼِ

فشحٌاص فشًيا

پَػتش

ويفي
9
10
11

تشسػي ػولىشد اػىشاب خشاحي  ،خـه وشدى  ،پَؿيذى گاى

وشاهت اهلل صًذي

ٍ دػتىؾ واسوٌاى اتاق ػول دس ػال 1390

لـمايي

تشسػي ػولىشد سػايت اكَل هحيي اػتشيل اتاق ػول حيي

وشاهت اهلل صًذي

اػوال خشاحي دسواسوٌاى اتاق ػول ػال 1390

لـمايي

بسػي هيضاى آػية ّاي ًاؿي اص ٍػايل ًَن تيض آلَدُ تِ
س

هحوذ حيذسي

پَػتش
پَػتش
پَػتش

خَى تيواس دس واسوٌاى اتاق ػول تيواسػتاى ّاي ؿْشػتاى
تشٍخي ٍ لشدگاى
12

هخاًشات ؿغلي وادس پشػتاسي اًاق ػول

هحوذتالش سهاػلي

پَػتش

13

ىظام هشالثت ػفًَت تيواسػتاًي ()Surveillance

هشين هحشاتي

پَػتش

14

ًمؾ وادس اتاق ػول دس واّؾ ّضيٌِ تيواساى ٍ ساّىاسّاي آى

هؼؼَد هميوي

پَػتش

15

افضايؾ واسايي هٌلَب ٍ هَاًغ هَخَد دس اتاق ػول

هؼؼَد هميوي

پَػتش

هْيي سٍصي ًلة

پَػتش

16

ٍهؼيت ايوٌي غيشػاصُ اي دس اتاق ػول تيواسػتاىّاي
آهَصؿي داًـگاُ ػلَم پضؿىي اػتاى وْگيلَيِ ٍ تَيشاحوذ

17

ًحَُ تشخَسد ٍ دسهاى تيواساى دچاس اًؼماد هٌتـش داخل ػشٍلي

هيتشا صًذيِ

پَػتش

هٌاتك تا اػتاًذاسدّاي AST
18

تشسػي همايؼِاي هذػفًَي دػت لثل اص ػول خشاحي تا هحلَل ّاي تا

هيتشا صًذيِ

پَػتش

پايِ الىل تا سٍؽ اػتاًذاسد دس تيواسػتاىّاي آهَصؿي ؿْش ّوذاى

19

آػية تِ دػتىؾ تين خشاحي دس اتاق ػول ًياص هشالثتي
دساتاق ػول

ًؼشيي گلِ داس

پَػتش

20

تاثيش ؿٌيذى دػا تشهيضاى اهٌشاب ٍ ػالئن حياتي لثل اص

ٍيذا ًيثي

ػخٌشاًي

ػول خشاحي اًتخاتي
21

سٍؽ ّاي هٌاػة وٌتشل ػفًَت ّاي اتاق ػول ٍتخؾ ّاي

فائضُ سٍتخلي

پَػتش

خشاحي
22

ػفًَت ّاي ًاؿي اص ػول خشاحي ٍ ساُ ّاي پيـگيشي اص آى

ػحش آتشٍؿي

پَػتش

َّ-4ؿثشي
سديف

ػٌَاى

ًَيؼٌذُ

ًتيدِ

1

همايؼِ اثش تيَْؿي ػوَهي ٍتي حؼي ًخاػي تش آپگاس ًَصاداى

آػيِ هثاسوي

پَػتش

هتَلذ ؿذُ تِ سٍؽ عصاسيي
2

تشسػي ػَاهل هَثش تش اهٌشاب لثل اص تيَْؿي ٍػول خشاحي

آػيِ هثاسوي

پَػتش

دستيواساى هشاخؼِ وٌٌذُ تِ تيواسػتاًْاي ؿْش ياػَج
3

تشسػي ٍهؼيت هؼتٌذ ػاصي فشم تيَْؿي پشًٍذُ ّاي تخؾ

اػظن ٍسًاكش

پَػتش

خشاحي تيواسػتاى اتَرس اَّاص دس ؿؾ هاِّ اٍل ػال 1389
4

تاثيش اػتفادُ طل ليذٍوائيي تش دسد پغ اص ػول خشاحي

اوثش سػتوي ًظاد

پَػتش

ّوَسٍئيذوتَهي
5

همايؼِ اثش تخـي تيغِ ّاي ّاي يه تاس هلشف السًگَػىَج

اوثش سػتوي ًظاد

پَػتش

تا تيغِ ّاي فلضي چٌذ تاس هلشف
6

همايؼِ اثشات پتذيي،دگضاهتاصٍى ٍ داسًٍوا دس جيـگيشي اص لشص

اوثش سػتوي ًظاد

پَػتش

پغ اص خشاحي
7

واّؾ صهاى هشالثت اص تيواساى ػالوٌذ دس سيىاٍسي تا تيتشاػيَى

اهيشاػذي فخش

پَػتش

تدَيض ايضٍفلَساى حيي تيَْؿي هتٌاػة تا هيضاى تي دسدي

8
9

همايؼِ ي ًَ APGARصاداى هتَلذ ؿذُ تِ سٍؽ ػضاسيي تا

پَسيا هيشصايي

تيَْؿي ػوَهي ٍتي حؼي ىخاػي

دٍلضلَ

تشسػي ػَاسم پغ اص تيَْؿي تِ سٍؽ ػوَهي ٍ اػپايٌال دس

حويذ سها ػيذي

پَػتش
پَػتش

تيواساى تحت خشاحي ّيؼتشوتَهي الىتيَ ؿىوي
10

تاثيش اػپيشٍهتشي تش ػَاسم سيَي تؼذ اص اػوال خشاحي

حويذُ لادسي

پَػتش

11

ػَاهل هَثش تش خذاػاصي تيواساى اص دػتگاُ تَْيِ هىاًيىي

حويذُ لادسي

پَػتش

12

The Risk and Benefit of adding Different Doses of
Demerol to Heavy Intrathecal Bupivacaine during
Delivery under Spinal Anaesthesia
Randomized Double-Blind Clinical Trial of Adding
Meperidine to Heavy Intrathecal Lidocaine vs Heavy
Intrathecal Lidocaine on Postoperative pain and
morphine consumption in Open Prostatectomy
Effect of saddle block versus pudendal nerve block
on postoperative pain after Hemorrhoid surgery

دوتش ػثذالشها

پَػتش

13

14

ًدفي اًاسوي
دوتش ػثذالشها

پَػتش

ًدفي اًاسوي
دوتش ػثذالشها
ًدفي اًاسوي

پَػتش

15
16

اثش ّوَديالػيَى حاد دس واّؾ ًياص تِ تضسيك خَى دس ػول خشاحي

دوتش ػثذاهلل

پليت گزاسي فوَس"واسآصهايي تلادفي ؿذُ يه ػَ وَس"

حاخي ًٍذي

ػَاسم تيحؼي اػپايٌال ٍ اپيذٍسال دس اػوال خشاحي ػوَهي

صّشا ػلي اوثشصادُ

پَػتش
پَػتش

آساًي

17

آػية ًاؿي اص تشٍهاي هغض ( ، ) TBIاسصياتي ،احياء  ،الذاهات اٍليِ

صيٌة هحوَدي

پَػتش

18

تشٍهاي ٍاسدُ تِ لفؼِ ػيٌِ ٍ اداسُ تيَْؿي

صيٌة هحوَدي

پَػتش

19

اػتفادُ اص گاصّاي تيَْؿي ٍ ػمي خَد تِ خَدي

ػيوا هحوذحؼيٌي

پَػتش

20

تشسػي آگاّي ٍ ػولىشد پشػٌل تيَْؿي ًؼثت تِ حيٌِ ؿغلي ؿاى

ًاّشُ خضاػي

پَػتش

21

ساّىاسي ػادُ تشاي پيـگيشي اص ّيپَتشهي تؼذ اص تيَْؿي ػوَهي

فاًوِ حؼي ؿيشي

پَػتش

فاًوِ دّماىي

پَػتش

22

ًمؾ آهَصؽ لَلِ گزاسي داخل ًاي تَػيلِ ٍيذيَ السًگَػىَج دس
يادگيشي تْتش داًـدَياى َّؿثشي

23

پيـگيشي اص خٌا ّاي تيَْؿي

فاًوِ ليذس

پَػتش

24

ًظشات تيواساى دس هَسد ٍهؼيت وٌتشل دسد پغ اص ػول خشاحي دس

فاًوِ هحوَدي

پَػتش

تيواساى ػضاسيٌي دس تيواسػتاى اهام ػداد ياػَج 1388

25

تشسػي تغييشات اؿثاع اوؼيظى خَى ؿشياًي دس ًَصاداى پغ اص تَلذ

فاًوِ هحوَدي

پَػتش

ػضاسيي ٍصايواى ًثيؼي

26

تإثيش تضسيك صيش خلذي هاسوائيي دس واّؾ دسد پغ اص ػضاسيي

دوتش واهشاى تَول

پَػتش

27

همايؼِ صهاى تضسيك آهپَل آپَتل لثل ٍ تؼذ اص ػول خشاحي

دوتش واهشاى تَول

ػخٌشاًي

الهيٌىتَهي تش هيضاى دسد پغ اص ػول
28

تشسػي تاثيش ٍيضيت پشػتاسي لثل اص ػول تش هذت صهاى تاصگـت اص

ليال ػاداتي

پَػتش

تيَْؿي دس تيواساى واًذيذ خشاحي وَلِ ػيؼتىتَهي تِ سٍؽ
الپاسٍػىَپيه

29

تشسػي ؿيَع ػَاهل اػتشع صاي ؿغلي  ،دس وادس َّؿثشي ؿاغل دس

هدتثي ديضاًيِا

پَػتش

هشاوض آهَصؿي دسهاًي داًـگاُ ػلَم پضؿىي لضٍيي ()1390
30

اسصياتي تاثيش آهَصؽ احياءللثي سيَي تش ػولىشدتيوي پشػٌل

هديذ حؼي صادُ

پَػتش

31

تشسػي اثش اػتفادُ اص اػپيلٌت ( هحافظ ) دًذاًي دس پيـگيشي اص

هحوذ ؿشفي

ػخٌشاًي

آػية ٍاسدُ تِ دًذاًْاي ثٌاياي فَلاًي حيي السًگَػىَپي ٍ لَلِ
گزاسي دس تشاؿِ

32

تشسػي تؤثيش آهَصؽ تٌفؼي تِ تيواساى لثل اص اػوال خشاحي ٍػيغ

هحوذ ؿشفي

ػخٌشاًي

ؿىوي دس پيـگيشي اص ػَاسم تٌفؼي ًاؿي اص دسد پغ اص ػول
خشاحي دس P.A.C.U

33

تشسػي همايؼِ اي اثش دياصپام ٍ دسٍپشيذٍل تش پيـگيشي اص

هحند ؿشفي

پَػتش

ّلَػيٌاػيَى دس تيواساًي وِ تا وتاهيي تيَْؿي گشفتِ اًذ.
34

تشسعي احياء للثي سيَي ٍ فاوتَس ّاي هَثش دس تماء تيواساى

هشهيِ حؼيٌي

پَػتش

35

اثشات هايغ دسهاًي تشؿيَع تَْع ٍ اػتفشاؽ پغ اص ػول

ًادس سهواًياى

پَػتش

ؿيشٍدواس

-5ػايش گشٍُ ّاي پضؿىي ٍ پيشاجصؿىي
سديف

ػٌَاى

ًَيؼٌذُ

ًتيدِ

1

Assessing knowledge and Attitude of 15-49 women
regarding pregnancy Rights and privileges referrals to
health centers – Tehran city

Dr. Abolghasem
Pourreza

ػخٌشاًي

2

استماء ويفيت هذيشيت تيواساى تشٍها اص ًشيك تؼاهل تيي تخـي

آرس ؿؼاػي

پَػتش

اٍسطاًغ تيواسػتاًي ٍ هشوض هذيشيت حَادث ٍ فَسيت ّا ي
پضؿىي اػتاى دس ػال 90
3

تشسػي ػولىشد تيواساى هثتال تِ دياتت ًَع  2هشاخؼِ وٌٌذُ تِ

اتشاّين ًؼيوي

پَػتش

وليٌيه دياتت ؿْشػتاى تَيش احوذ دس ػال1390
4

واستشد سٍؿْاي ػٌتي ٍ خاًگي دس دسهاى اختالالت ػوالًي-

اوثش داػتيي

پَػتش

اػىلتي دس تيي الَام لش ؿْشػتاى دّذؿت
5

تشسػي تاثيش هاػاط لذام لفؼِ ػيٌِ تِ سٍؽ Tellington

خالل پَساى فشد

ػخٌشاًي

تشػالئن حياتي تيواساى هثتال تِ آًظيي كذسي ًاپايذاس
دوتش فشّاد تْوي

6

هشٍست ساُ اًذاصي تشٍها ػيؼتن

7

تشسػي ساتٌِ تيي هيضاى تشٍص ػٌذسم ووپاستواى ؽون ٍ

سحين ػلي

ؿىؼتگي لگي دس تيواساى تشٍهايي هشاخؼِ وٌٌذُ تِ

ؿيخي

پَػتش

صياسي
پَػتش

تيواسػتاى ًواصي ؿيشاص
8

تشسػي آهاسي تإثيشات تلفي ّوشاُ تش ػالهت خؼن ٍ سٍاى

سها هؤهٌي

پَػتش

داًـدَياى داًـگاُ صاتل
9

تإثيش آهاسي دٍسُ ّاي آهَصؿي آًفلَآًضاي  )H1N1( Aدس

سها هؤهٌي

پَػتش

ػالهت خاًَادُ ٍ هحيي
10

تشسػي همايؼِ اي ساتٌِ الگَّاي استثاًي خاًَادُ ٍ خَد پٌذاسُ تا ػثه

سٍيا ًاّشي

پَػتش

ّاي هماتلِ اي دس داًـدَياى دختش ٍ پؼش هَػؼِ آهَصؽ ػالي اسم ؿيشاص

11
12
13

اسصياتي دسد دس ًَصاداى
ٍهؼيت ػالهت ػالوٌذاى ؿْش ياػَج دس ػال 1387
تإثيش الگَي پيـٌْادي ٍسصؽ ّاي َّاصيتش فـاس خَى

صّشُ وشيوي

پَػتش

ػيذ خَاد ػادات

پَػتش

ؿاپَس ػٌثشي

پَػتش

ػيؼتَلي ،دياػتَلي ٍ ٍصى تذى هشداى
14

تاسيخچِ اػوال خشاحي دس ايشاى تاػتاى

ػثذاهلل پَسكوذ

پَػتش

15

تاثيش گشٍُ ّوتاياى دس استماي ػالهت خؼوي هادساى وَدواى فلح

ػلي هحوذ پشٍيٌياى

پَػتش

هغضي

ًؼة

16

واستشد هاػاط دسهاًي دس تاسداسي ٍ صايواى

فاًوِ گَدسصي

پَػتش

17

همايؼِ تاثيش اخشاي دٍ هذل آهَصؿي هثتٌي تش سػايت ٍ

اػشاء ًاكحي

پَػتش

تَاًوٌذػاصي تش ويفيت صًذگي تيواساى هثتال تِ آػن

18

تشسػي هيضاى آگاّي ٍ ًگشؽ آسايؿگشاى هشد هٌٌمِ  3تْشاى

لشتاًي هحوذ

پَػتش

دس هَسد تيواسي ّپاتيت ب
19

تشسػي تاثيشواّؾ ٍصى تش ػٌح ػشهي گلَگض ًاؿتاي

هديذ حؼي صادُ

پَػتش

تيواساى تيواساى هثتال تِ دياتت ًَع IIهشاخؼِ وٌٌذُ تِ
وليٌيه دياتت ؿْشػتاى تشتت حيذسيِ دس ػال1389
20

هشٍسي تش اًَاع تمؼيم تٌذي تشياط

هحوذ حيذسي

پَػتش

21

تشسػي الگَّاي تيي الوللي هشالثت ّاي اٍسطاًغ

هحوذ حيذسي

پَػتش

هشين خذيتي

ػخٌشاًي

22

تشسػي تإثيش آسٍهاتشاپي تش ويفيت خَاب تيواساى ايؼىويه للثي
تؼتشي دس تخؾ ّاي هشالثت ّاي ٍيظُ للثي تيواسػتاى ّاي
داًـگاُ ػلَم پضؿىي اكفْاى دس ػال 1388

23

تشسػي تإثيش سايحِ دسهاًي تش هيضاى اهٌشاب تيواساى

هشين خذيثي

پَػتش

ايؼىويه للثي تؼتشي دس تخؾ ّاي هشالثت ّاي ٍيظُ للثي
تيواسػتاى ّاي داًـگاُ ػلَم پضؿىي اكفْاى دس ػال 1388
24

تشسػي ديذگاُ پشػتاساى هشوض آهَصؿي دسهاًي ؿْيذ تْـتي

هؼؼَد سٍصتْي

پَػتش

ياػَج دس هَسد اثسات ػيؼتن اًالػات تيواسػتاًي تش خشيا ى واس
آًاى

25

سٍؽ ّاي غيش داسٍيي وٌتشل دسد صايواى

هٌلَس فَالدي

پَػتش

26

آگاّي ٍ ػولىشد تيواساى ّوَدياليضي دس هَسد سػايت سطين

ًادس آلاخاًي

پَػتش

غزايي
27

تشسػي ٍيظگيْاي فشدي ٍ ٍهؼيت ًَخَاًاى پؼش اقدام وٌٌذُ

ًادس آلاخاًي

پَػتش

تِ خَدوـي تؼتشي دس تخؾ هؼوَهيي ؿْش اسٍهيِ دس استثاى
تا خاًَادُ خَد
28
29

تؼييي استثاى تيي الگَي دسيافت غزايي تا  ٍ BMIگلَوض ػشم

ّادي ػليضادُ

دس تيواساى هثتال تِ دياتت ًَع 2

ػيَوي

تشسػي هيضاى اػتياد تِ ايٌتشًت دس داًـدَيا ى داًـگاُ ػلَم

الِْ لؼل هٌفشد

پضؿىي هـْذ دس ػال 1390

پَػتش
پَػتش

ً-6ظام آهَصؿي ٍ حاوويت تاليٌي
سديف

ػٌَاى

ًَيؼٌذُ

ًتيدِ

1

ؿىاف تيي ػٌح اًتظاسات ٍويفيت خذهات آهَصؿي اسائِ

تْشٍص وشد

ػخٌشاًي

ؿذُ اصديذگاُ داًـدَياى داًـىذُ ّاي پيشاپضؿىي ٍ
تْذاؿت داًـگاُ ػلَم پضؿىي گلؼتاى ػال 90-91

2

حاوويت تاليٌي ساّي تشاي استمائ ويفيت هشالثت ّاي

صّشُ هٌتلشي

پَػتش

تين ػالهت ٍپيـگيشي اص خٌا ّاي پضؿىي
3

ؿاخقّاي هشتي تاليٌي هٌلَب اص ديذگاُ داًـدَياى

ًاّشُ خضاػي

پَػتش

پيشاپضؿىي داًـگاُ ػلَم پضؿىي تيشخٌذ
4

تشسػي ديذگاُ تيواساى هشاخؼِ وٌٌذُ تِ اتاق ػول دس

ػلي اكغش هحوَدي

پَػتش

صهيٌِ آهَصؿْاي اسائِ ؿذُ تِ آًاى
5

تشسػي ٍهؼيت آهَصؽ داًـگاّي داًـدَياى داًـىذُ

ػليشها ؿْشياسي

پَػتش

پيشاپضؿىي آخا دٍسُ  15هثتٌي تش پيأهذ
6

اّويت واسآصهايي تاليٌي دس تحمك اّذاف ػالهت اص

فاًوِ ديضخاًي

پَػتش

ديدگاُ اتَػلي عيًا
7

چالؾ ّاي هَخَد دس اًتخاب سؿتِ تحليلي ٍ آيٌذُ

فول اهلل فاًوياى ساد

پَػتش

ؿغلي داًـدَياى
8

اسصياتي اػتفادُ اص تدشتيات آهَصؿي داًـدَياى دس ػشكِ

هديذ حؼي صادُ

پَػتش

اتاق ػول تش آهَصؽ تاليٌي داًـدَياى تشم ّاي اٍل تاليٌي دس
واسآهَصي اتاق ػول»»

9

اسصياتي ػلل افت تحليلي داًـدَياى داًـىذُ ػلَم

هديذ حؼي صادُ

پَػتش

پضؿىي تشتت حيذسيِ
10

تشسػي آهَصؽ ػولي پيشاپضؿىاى ٍ چالؾ واسٍسصي دس

هديذ سؿيذ تشاتي

پَػتش

ػشكِ
11

پيؾ ًياصّاي اػتمشاس پشًٍذُ الىتشًٍيه ػالهت دس

ًادس هيشاًي

پَػتش

ايشاى
12

ىلؾ آهَصؽ هْاست ّاي صًذگي تشاي داًـدَياى

ًدوِ هؼتٌثي

پَػتش

 -7اخالق حشفِ اي ٍ حمَق تيواس
سديف

ػٌَاى

ًَيؼٌذُ

ًتيدِ

1

سهايت هٌذي ٍ استماء ويفيت هشالثتي تيواساى تا سػايت

اتشاّين هَهٌي

پَػتش

حمَق تيواساى اص هٌظش اػالم
2

خايگاُ اخالق پضؿىي دس آييٌِ فمِ

پشيؼا هٌلَسي

پَػتش

3

سػايت اكَل ساصداسي دساسائِ خذهات ػالهت

دوتشاحوذخوـيذي

پَػتش

4

هٌـَس حمَق تيواس دس تيواسػتاى

ؿْشُ حثيثياى

پَػتش

5

هيضاى سػايت اكَل اخاللي دس هشاخؼيي تِ تخؾ اتفالات

ػلي وشم ػلوذاسي

پَػتش

تَػي پشػٌل پشػتاسي تيواسػتاى ؿْيذ تْـتي ياػَج
6

سهايت تيواس:وليذ اسصؿياتي ػٌح ويفيت ٍخذهات

لاػن سخثي

پَػتش

ٍاػَواليي
7

تاسيخچِ اخالق پضؿىي دس ايشاى

اقدس صادُ تالشي

پَػتش

8

پيـگيشي اص اتْاهات لاًًَي دس پشػٌل اتاق ػول ٍ َّؿثشي

وشاهت الِ صًذي

پَػتش

9

تحميمي ويفي تش هفَْم هٌضلت تيواس دس هشاوض دسهاًي

لـمايي
واهليا تشاتي صادُ

ػخٌشاًي

داًـگاُ ػلَم پضؿىي ؿيشاص
10

استثاى ديذگاُ ٍ كالحيت پشػتاساى دس اسائِ هشالثت هؼٌَي

هدتثي خؼفشي

ػخٌشاًي

تِ تيواساى
11

هؼائل لاًًَي ٍ اخــاللي پظٍّؾ دس وــَدواى

هحوَد هثاؿــشي

پَػتش

12

تشسػي هيضاى آگاّي واسوٌاى اص هٌـَس حمَ ق تيواس ٍ ػَاهل

هْؼا لاهي ػؼگش

پَػتش

هَثش تشسػايت آى دس تيواسػتاى تَػلي تْشاى
13

اخالق دس تىٌَلَطيْاي ووه تَليذ هثلي

هيتشا كفشي

پَػتش

14

تشسعي سػايت حمَق تيواس دس ساتٌِ تا ًياصّاي آهَصؽي ٍي

ًاصآفشيي حؼيٌي

پَػتش

15

تَػي تين دسهاىي  -هشالثتي
حميمت گَيي حشين ساص داسي سا ًمن ًوي وٌذ .

هظگاى يضداى پٌاُ

پَػتش

