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  :تحقیالت .2

  اس داًؾگبُ ػلَم پشؽکی کزهبًؾب1379ُفبرؽ التحقیل -پشؽک ػوَهی

 اس داًؾگبُ ػلَم پشؽکی یشد تَعط ٍسارت ثْذاؽت درهبى ٍ 1384گذراًذى دٍرُ تخققی دیبثت عبل 

 آهَسؽی پشؽکی
  

  :تجزثیبت .3

 ُپشؽک ٍپشؽک هغئَل هزاکش ثْذاؽتی درهبًی ثِ هذت ؽؼ هب  

  ثِ هذت حذٍد یک عبل (ة ثبهي االئوِ.م)هغئَل ػزفِ پشؽکی جبهؼِ ًگز  

 هؾبٍر ریبعت داًؾگبُ در اهَر سًبى ثِ هذت ّفت عبل  

 ریبعت رٍاثط ػوَهی داًؾگبُ ثِ هذت ّفت عبل  

 ًوبیٌذُ هَعظ درهذارط غیز اًتفبػی داًؾگبُ ثِ هذت ؽؼ عبل  

 ُثِ هذت ّفت عبل (دریچِ)هذیز هغئَل ثَلتي خجزی آهَسؽی داًؾگب  



  ِکؾَری رٍاثط ػوَهی ّبی ٍسارت ثْذاؽت، درهبى ٍ آهَسػ پشؽکی ثِ 2ریبعت ؽَرای هٌطم

  هذت دٍ عبل

  ِکؾَری رٍاثط ػوَهی ّبی ٍسارت ثْذاؽت، درهبى ٍ آهَسػ 2ًبیت رئیظ  ؽَرای هٌطم

 پشؽکی ثوذت دٍعبل 

 (1381عبل)دثیز اجزایی عیوٌبر عزاعزی ثزرعی جبهغ اثؼبد عمط جٌیي در ایزاى  

  87ػضَیت در کبرگزٍُ اجتوبػی اعتبًذاری کزهبًؾبُ تب عبل  

  ػضَ ؽَاری فزٌّگ ػوَهی اعتبى درحبل حبضز 

 88ػضَّیت هٌقفِ هطجَػبت تب عبل  

 87ػضَ افلی ؽَرای حل اختالف داًؾگبُ تب عبل  
  

  :همبالت .4

 همبیغِ تبثیز دٍ رصین تجَیش آّي خَراکی در ّوَگلَثیي ٍّوب تَکزیت سًبى ثبردار  

  هطبلؼِ پزٍفبیل اعیذّبی چزة در آثَرت ثیوبراى هجتال ثِ آتزٍاعکلزٍس ٍهمبیغِ آى ثب ؽزیبى

  پغتبًی داخلی خَد ثیوبراى ٍآئَرت ثیوبراى غیز هجتال

  ِهمبیغِ اعیذ ّبی چزة پالعوب در ثیوبراى هجتال ثCADٍNONCAD ثب تؾخیـ آًضیَگزافی  

  ُػلل گزایؼ ثِ عیگبر، هضزات ٍ راّْبی پیؾگیزی اس اػتیبد ثِ عیگبر اس دیذگبُ هزدم کزهبًؾب
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  همبالت ارائِ ؽذُ ٍعخٌزاًی در عویٌبرّب .5

  در اٍلیي کٌگزُ هذیتزاًِ ای للت ٍػزٍق ٍ دّویي ... ارائِ همبلِ همبیغِ اعیذّبی چزة پالعوب

  1376کٌگزُ عبلیبًِ للت ٍػزٍق اففْبى عبل 

  در عَهیي کٌگزُ عزاعزی اًجوي ....  ارائِ همبلِ همبیغِ تبثیز دٍ رصین تجَیش آّي خَراکی

  1380تجزیش عبل . ّوبتَلَصی اًکَلَصی ایزاى 

  در ّفتویي ّوبیؼ دٍعبالًِ ثیوبریْبی... ارائِ همبلِ همبیغِ اعیذّبی چزة پالعوب  

  در اٍلیي ّوبیؼ عزاعزی هزالجت " فَت درهبًی در دٍراى عبلوٌذی"ارائِ همبلِ ثب ػٌَاى 

پٌجبُ ٍپٌجویي تبسُ ّبی پشؽکی ٍپیزاپشؽکی اففْبى -ٍدرهبى ثیوبراى ثب طت هکول ٍجبیگشیي

  1387 تیزهبُ 20-19 –

  در اٍلیي ّوبیؼ عزاعزی هزالجت ٍدرهبى " درهبى ثب هَعیمی– هزالجت "ارائِ همبلِ ثب ػٌَاى 

-20 –پٌجبُ ٍپٌجویي تبسُ ّبی پشؽکی ٍپیزاپشؽکی اففْبى -ثیوبراى ثب طت هکول ٍجبیگشیي

  1387 تیزهبُ 19

  ثزرعی تبثیز تغییز هکبى آهَسػ ثز تؼذاد ؽزکت کٌٌذگبى در جلغبت "ارائِ همبلِ ثبػٌَاى

 در کٌگزُ "آهَسؽی ثِ هٌظَر ارتمبء عطح آگبّی سًبى تحت پَؽؼ هزاکش ثْذاؽتی درهبًی

عزاعزی عالهت اس هٌظز اعالم ٍاٍلیي کٌگزُ عزاعزی عالهت خبًَادُ اس دیذگبُ هذاّت 

  1387اعفٌذ 5ثْوي الی 30 – ساّذاى –اعالهی 



 ثزرعی اثز ثخؾی اجزای کبرگبّْبی آهَسؽی هْبرتْبی ارتجبطی سٍجیي "ارائِ همبلِ ثب ػٌَاى 

 در دٍهیي "1384در ؽبغلیي هتبّل در داًؾگبُ ػلَم پشؽکی  ثِ ّوزاُ ّوغزاى آًبى در عبل 

 ( 1386 تیزهبُ 12-14)ّوبیؼ عزاعزی ارتمبء عالهت ثب هحَر  خبًَادُ عبلن

  ارائِ همبلِ آهَسػ عالهت خبًَادُ در دٍراى عبلوٌذی  در اٍلیي ّوبیؼ آهَسػ ٍیبدگیزی

  1386غیز رعوی، داًؾگبُ فزدٍعی هؾْذ عبل 

  ُارائِ همبلِ ثزرعی تبثیز آهَسػ ثِ داًؼ آهَساى دختز هذارط غیز اًتفبػی ٍاثغتِ ثِ داًؾکب

ػلَم پشؽکی کزهبًؾبُ  اس طزیك اًجوي ّبی ثْجبًی اعتبى در پیؼ گیزی اس رفتبر پز خطز، 

  1376داًؾگبُ فزدٍعی هؾْذعبل

  ّوکبر در ارائِ همبلِ ثزرعی تبثیز اجزای کبرگبّْبی آهَسػ هْبرتْبی سًذگی ثز ارتمبء عالهت

خبًَادُ در ٍالذیي داری فزسًذ ًَجَاى ٍجَاى داًؾگبُ ػلَم پشؽکی کزهبًؾبُ در ّوبیؼ 

  1386آثبى 3تب 1عزاعزی ارتمبء عالهت خبًَادُ داًؾگبُ ػلَم پشؽکی ارٍهیِ 

 1380کزهبًؾبُ عبل . تذریظ در کبرگبُ دٍ رٍسُ دیبثت  

  آهَسػ هْبرت ّبی سًذگی ثِ کبرکٌبى داًؾگبُ ػلَم پشؽکی ثِ ّوزاُ ّوغزاًؾبى 

 ِ(ًفز800تؼذاد)آهَسػ هْبرتْبی سًذگی ثِ خبًوْبی ؽبغل داًؾگبُ در ؽْزعتبًْبی تبثؼ  

 ُآهَسػ هْبرتْبی سًذگی ثِ داًؾجَیبى دختز ٍپغز داًؾگب  

  آهَسػ هْبرتْبی سًذگی ثِ داًؼ آهَساى دختز ٍاثغتِ ثِ داًؾگبُ تحت ػٌَاى ثْغتبًْبی

  حکوت

  ایجبد تؾکل داًؼ آهَسی ًَجَاًبى داٍطلت عالهت جبهؼِ در جْت ارتمبء آگبّی ٍجلت

  هؾبرکت فؼبل داًؼ آهَساى

  ّوکبری در اجزای طزح ارتمبء عطح عالهت دختزاى دثیزعتبًی اس طزیك آهَسػ تغذیِ ٍ آّي

  یبری ّفتگی در ؽْزعتبى اعالم آثبد غزة

  ُارائِ طزح ؽٌبعبیی هبدراى ثبردار آعیت پذیز در پٌج هزکش ثْذاؽتی درهبًی ؽْزی کزهبًؾب

  ثوٌظَر حوبیت اس آًْب در دٍراى ثبرداری

  اجزای طزح پیؾگیزی اس ػَارك پزفؾبری خَى در خبًوْبی ؽبغل داًؾگبُ ٍارجبع ثیوبراى ثب

  فؾبر خَى ثبال ثِ پشؽکبى هزتجط ثِ فَرت رایگبى در عطح ؽْز کزهبًؾبُ

  اًجبم عِ هَرد ثزًبهِ آهَسؽی ثزای سٍجْبی جَاى ٍیک هَرد ثزای هزثیبى آهَسػ ٍپزٍرػ

  در خقَؿ ثْذاؽت ثلَؽ

  ثزگشاری عویٌبر عزاعزی ثزرعی جبهغ اثؼبد عمط جٌیي در ایزاى ثب ّوکبری پضٍّؾکذُ اثي

  عیٌب

  ُتؾکیل کویتِ پضٍّؾْبی راّجزدی هغبئل ثبًَاى اعتبى ٍارعبل طزح  ثِ ریبعت داًؾگب

 ٍاعتبًذار هحتزم 

 همبالت چبح ؽذُ درًؾزیبت ٍعبیتْب  .6
  



  چبح همبلِ همبیغِ تبثیز دٍ رصین تجَیش آّي خَراکی در ّوَگلَثیي ٍّوبتَکزیت سًبى ثبردار

  (1381عبل ؽؾن، ؽوبرُ دٍم ، تبثغتبى )در فقل ًبهِ ػلوی پضٍّؾی ثْجَد 

  ِچبح همبلComparison of fatty acid profiles of aorta and internal mammary 

arteries in patients with coronary artery disease. در Pub med    

  چبح همبلِ ػلل گزایؼ ثِ عیگبر، هضزات راّْبی پیؾگیزی اس اػتیبد ثِ عیگبر اس دیذگبُ هزدم

 در فقلٌبهِ ػلوی پضٍّؾی داًؾکذُ پزعتبری هبهبیی ٍپیزاپشؽکی کزهبًؾبُ 1383کزهبًؾبُ 

  1384عبل دٍم ؽوبرُ عَم پبئیش ٍسهغتبى 

  در فقلٌبهِ ػلوی پضٍّؾی ثْجَد 000چبح همبلِ همبیغِ تبثیز دٍ رصین تجَیش آّي خَراکی

دارای رتجِ ػلوی پضٍّؾی اس کویغیَى ًؾزیبت ػلَم پشؽکی کؾَر عبل ؽؾن ؽوبرُ دٍم 

  1381تبثغتبى 
   

 


