
  (CV)فرم رزيمٍ 

 
 مشخصبت فردی

 جًاد سالمی; ًبم ٍ ًبم خبًَادگی

 (مربی)َیئت علمی ; درجِ علوی

 (پرستبری) جراحی داخلی کبرشىبس ارشذ; رؽتِ تحصیلی

     4931;   عبل اخذ آخزیي هذرن

 داوشگبٌ علًم پسشكی اريمیٍ; هحل اخذ هذرن

  متبَل; ٍضعیت تبّل

  عضً َیئت علمی_(س)داوشكذٌ پرستبری ام البىیه  -المرد -استبن فبرس; آدرط هحل وبر
  

 َبی تحقیقبتی پبیبن یبفتٍ ي در حبل اجراطرح

 عٌَاى طزح عبل
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ببرُ در جٌَة  بزرعی اپیذهیَلَصی، یبفتِ ّبی ببلیٌی ٍ آسهبیؾگبّی بیوبراى هبتال بِ گیلي -2

 97-2:وؾَر طی عبل ّبی 

 بزرعی رابطِ عشت ًفظ بب خَدپٌذارُ در داًؾجَیبى داًؾگبُ علَم پشؽىی فغب -3

 

بزرعی تبثیز اجزای طزح تزخیص بز تَاى خَدهزالبتی بیوبراى تحت درهبى آًضیَپالعتی  -4

 24:4-5ارٍهیِ در عبل ( ع)عزٍق وزًٍزی در هزوش آهَسؽی درهبًی عیذالؾْذاء 

بزرعی رابطِ هتغیزّبی رٍاًؾٌبختی بب ویفیت خَاة داًؾجَیبى علَم پشؽىی فغب در عبل  -5
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بزرعی فزاٍاًی ٍ علل تبثیزگذار بز صذهبت عز عَسى ٍ اجغبم ًَن تیش در داًؾجَیبى  -6

 24:5داًؾگبُ علَم پشؽىی فغب در عبل 

براى تحت درهبى آًضیَپالعتی اجزای طزح تزخیص بز ویفیت سًذگی بیو بزرعی تأثیز -7

 24:4-5ارٍهیِ در عبل ( ع)عزٍق وزًٍزی در هزوش آهَسؽی درهبًی عیذالؾْذاء 

اجزای طزح تزخیص بز اضطزاة ٍ افغزدگی بیوبرعتبًی بیوبراى تحت درهبى  بزرعی تأثیز -8

-5ارٍهیِ در عبل ( ع)آًضیَپالعتی عزٍق وزًٍزی در هزوش آهَسؽی درهبًی عیذالؾْذاء 
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اجزای طزح تزخیص بز رضبیتوٌذی بیوبراى تحت درهبى آًضیَپالعتی عزٍق  بزرعی تأثیز -9

 24:4-5ارٍهیِ در عبل ( ع)وزًٍزی در هزوش آهَسؽی درهبًی عیذالؾْذاء 

بزرعی همبیغِ ای اثز ؽیبف دیىلَفٌبن ٍ ایٌذٍهتبعیي در تغىیي درد ًبؽی اس عٌگ  -:

 ولیِ

 یبت احیبء للبی ریَی در بیوبرعتبى حضزت ٍلی عصز الهزدبزرعی علل عذم هَفمیت عول 21

تبثیز آهَسػ اس طزق ّوتبیبى بز پیبهذّبی جغوی ٍ رٍاًؾٌبختی بیوبراى تحت آًضیَ  -22

 24:6گزافی در بیوبرعتبى حضزت ٍلی عصز فغب در عبل 

 غببزرعی اپیذهیَلَصی ٍ الگَی هبّیت تزٍهب در اٍرصاًظ پیؼ بیوبرعتبًی ؽْزعتبى ف -23
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 مقبالت چبپ شذٌ

 مقبلٍمشخصبت  سبل
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 طی وؾَر جٌَة در ببرُ گیلي بِ هبتال بیوبراى آسهبیؾگبّی ٍ ببلیٌی ّبی یبفتِ اپیذهیَلَصی، بزرعی( 2

 97-2: ّبی عبل

 وزًٍزی عزٍق آًضیَپالعتی درهبى تحت بیوبراى خَدهزالبتی تَاى بز تزخیص طزح اجزای تأثیز بزرعی( 3

 24:4-5 عبل در ارٍهیِ( ع) عیذالؾْذا درهبًی آهَسؽی هزوش در

4) Investigation of the Relationship between Psychological Variables and 

Sleep Quality in Students of Medical Sciences 

 

1) A cross-sectional study of relationship between self-esteem and self-

concept of students of medical sciences 
 

 

 برگساری کبرگبٌ

 مشخصبت کبرگبٌ سبل
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 ٍ تفغیز آى ECGبزگشاری وبرگبُ 

 searchبزگشاری وبرگبُ 

 بزگشاری صٍرًبل والة طزح تزخیص

 بزگشاری صٍرًبل والة ایوٌی بیوبر

 CPCRبزگشاری وبرگبُ 

 وبرگبرُ اًتمبل ٍ جببِ جبیی هصذٍمبزگشاری 

 

 

 شرکت در کبرگبٌ

 مشخصبت کبرگبٌ سبل
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 رٍػ تحمیك همذهبتی ٍ پیؾزفتِ

 پزٍپَسال ًَیغی

 ًحَُ ًگبرػ همبالت علوی

 ایذُ پزداسی

 اخالق در پضٍّؼ
CPCR 

 هغبئل ٍ هؾىالت رٍس پزعتبری

 علَم پشؽىی ؽیزاسداًؾىذُ هجبسی داًؾگبُ  _فلَؽیپ آهَسػ هجبسی 

 علَم پشؽىی ؽیزاسداًؾگبُ  _ بذٍ ٍرٍد آهَسػ اعبتیذ جَاى فلَؽیپ

 داًؾگبُ علَم پشؽىی ؽیزاس  EDC_7:آهَسػ پشؽىی تیزهبُ  یه هبِّ فلَؽیپ

 داًؾگبُ علَم پشؽىی ؽیزاس  EDC _7:فلَؽیپ فزّیختگی اعبتیذ اعفٌذ 
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 ي اداری سًابق آمًزشی

 الهزد( ط)هعبٍى فزٌّگی داًؾجَیی داًؾىذُ پزعتبری ام البٌیي 

 الهزد( ط)عزپزعت وویتِ تحمیمبت داًؾجَیی داًؾىذُ پزعتبری ام البٌیي 

 الهزد( ط)هغئَل وویتِ اًضببطی داًؾجَیی داًؾىذُ پزعتبری ام البٌیي 

 (رؽتِ پزعتبری) 2تذریظ درٍط داخلی جزاحی

 (رؽتِ پزعتبری) 3رٍط داخلی جزاحیتذریظ د

 (رؽتِ پزعتبری) 4تذریظ درٍط داخلی جزاحی

 (رؽتِ پزعتبری) 5تذریظ درٍط داخلی جزاحی

 (رؽتِ پزعتبری)تذریظ درط هفبّین پزعتبری 

 (رؽتِ پزعتبری)پزعتبری  2تذریظ درط وبرآهَسی ببلیٌی داخلی جزاحی

 (رؽتِ پزعتبری)پزعتبری  3تذریظ درط وبرآهَسی ببلیٌی داخلی جزاحی

 (رؽتِ پزعتبری)پزعتبری  4تذریظ درط وبرآهَسی ببلیٌی داخلی جزاحی

 (رؽتِ پزعتبری)پزعتبری  5تذریظ درط وبرآهَسی ببلیٌی داخلی جزاحی

 (رؽتِ پزعتبری)تذریظ درط اصَل ٍ هْبرت ّبی پزعتبری ًظزی 

 (رؽتِ پزعتبری)تذریظ درط اصَل ٍ هْبرت ّبی پزعتبری عولی 

 (رؽتِ پزعتبری)تذریظ درط وبرآهَسی اصَل ٍ هْبرت ّبی پزعتبری 

 (رؽتِ پزعتبری)تذریظ درط آهَسػ بِ بیوبر 

 (رؽتِ پزعتبری) هتزلبِ حَادث غیز ٍ ّب فَریت بحزاى، در پزعتبریتذریظ درط 

 (رؽتِ پزعتبری)تذریظ درط هذیزیت پزعتبری 

 (رؽتِ پزعتبری) پزعتبری فزد ٍ خبًَادُ هزالبت ّبی تذریظ درط

 (رؽتِ پزعتبری) تذریظ درط هزالبت پزعتبری در هٌشل

 (رؽتِ پزعتبری) 2تذریظ درط پزعتبری بشرگغبالى ٍ عبلوٌذاى 

 (رؽتِ پزعتبری) 2بشرگغبالى ٍ عبلوٌذاى  ط وبرآهَسی ببلیٌیتذریظ در

 (رؽتِ پزعتبری) 3تذریظ درط پزعتبری بشرگغبالى ٍ عبلوٌذاى 

 (رؽتِ پزعتبری) 3بشرگغبالى ٍ عبلوٌذاى  وبرآهَسی ببلیٌیط تذریظ در

 (رؽتِ پزعتبری) 4تذریظ درط پزعتبری بشرگغبالى ٍ عبلوٌذاى 

 (رؽتِ پزعتبری)تذریظ درط پزعتبری بزرعی ٍضعیت عالهت 

 (رؽتِ پزعتبری)تذریظ درط رٍػ تحمیك در پزعتبری 

 
 


