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 دا خ انمهب 

 .research.ac.ir/Amin_Talebihttp://isid: ظبهبًِ علن ظٌجی اعضب ّیبت علوی آدرض صفحِ ؼخصی در

 ظبیت داًؽگبُ درض صفحِ ؼخصی در ٍةآ 

 10/2/99 آخریي ثِ رٍزرظبًی: 

 تحصیلی ٍ آهَزؼی  ظَاثك  

 1389ظتبری، داًؽگبُ علَم پسؼکی لرظتبى، : پرکبرؼٌبظی .1

  1393، ارؼذ: پرظتبری هرالجت ّبی ٍیصُ، داًؽگبُ علَم پسؼکی کرهبًؽبُ کبرؼٌبظی .2

 : تبثیر هبظبش ًمبط فؽبری ثر هیساى درد در ثیوبراى ثب ترٍهبی هیٌَر، اظتبد راٌّوب: جٌبة آلبی دکتر رظتن جاللیپبیبى ًبهِ                  

 : لیٌیظَاثك ثب

  کبر در ثخػ اٍرشاًط ثیوبرظتبى ؼْذای عؽبیر 97تب  89از ظبل 
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 ظَاثك تذریط

 97تب  1392از ظبل  الیگَدرز هرثی حك التذریط داًؽکذُ پرظتبری .1

 هرثی حك التذریط داًؽجَیبى کبرؼٌبظی ارؼذ پرظتبری هرالجت ّبی ٍیصُ داًؽکذُ پرظتبری ٍ هبهبیی خرم آثبد .2

 :ظَاثك اجرایی 

 َ1/7/1397تب  1/2/1397ل کویتِ تحمیمبت داًؽجَیی داًؽکذُ پرظتبری الیگَدرز از هعئ 

  1/7/1397هذیر گرٍُ فَریت ّبی پسؼکی داًؽکذُ پرظتبری الیگَدرز از 

  1/1/1399هذیر گرٍُ پرظتبری داًؽکذُ پرظتبری الیگَدرز از تبریخ 

 ؼرکت در کبرگبُ:

 1392لَم پسؼکی کرهبًؽبُظبعت داًؽگبُ ع 30رٍغ تحمیك همذهبتی ثِ هذت  .1

 1398تیرهبُ  اخالق حرفِ ای .2

 1398( هردادهبُ ٍثیٌبر اخالق ظبزهبًی)هعیبرّبی ثیوبرظتبى اخاللی ٍ هْبرتْبی گفتي خجر ثذ .3

 1398ؼْریَر  جعتجَی پیؽرفتِ در ثبًک ّبی اطالعبتی ٍ آؼٌبیی ثب ظبهبًِ ّبی ًَپب .4

 1398ؼْریَر  Story Lineافسار  مثب ًر یکیالکترًٍ یهحتَا ذیتَل یّب کیاصَل ٍ تکٌ .5

 1398ؼْریَر  ترجوبى ٍ اًتمبل داًػ .6

 1398هْر  آهَزغ صالحیت ثبلیٌی هذرظبى پرظتبری .7

 1398آرر رٍغ ّبی تذریط .8

 1398آرر PBL رٍغ تذریط .9

 1398( دی تؽخیص کبًعر ٍ ارائِ ثِ ثیوبر CPC )اخالق پسؼکی .10

 1398آهَزغ ثبلیٌی دی  .11

 1398ثْوي  ثبلیٌیهالحظبت اخاللی در پصٍّػ ّبی  .12

 1398ثْوي ISI کبرگبُ داٍری تخصصی همبالت .13

 1399اردیجْؽت  کبرگبُ آهَزغ هجبزی در عول، از پبٍرپَیٌت تب ًَیذ .14
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 همبالت. ُ   

 فبرظی           

حجت  .1

 ی ثرًبهِ ریتبث یبثیارز .یطبلج يی, اهبىی, ثْوي چراغیبتی, فرخٌذُ حیثذاق, ًَرالِ طبّر یخَاُ, هْذ یبریررُ َّؼ

ثب خؽًَت درثخػ اٍرشاًط. هجلِ هرالجتْبی  ییبرٍیًفط پرظتبراى در رٍ ثر ظطح اعتوبد ثِ یهذٍى آهَزؼ

 .7-1(:1)2: 1393ثبلیٌی. 

ثذاق  .2

 -ACTثر  یهجتٌ یهذٍى آهَزؼ یسیر ثرًبهِ یفبطوِ. ارائِ الگَ یظپًَْذ حبهذ، هبل اظذ ،*يیاه یطبلج ،یهْذ

SMAR ٍ21-15( :2) 9 ;1397در ظالهت.  یاٍرشاًط. تَظعِ پرظتبرثب خؽًَت در ثخػ  ییبرٍیدر ر 

ثذاق  .3

، ظپًَْذ حبهذ، ثؽبر فبطوِ. تعییي راثطِ ظجک زًذگی ثب ؼکبیبت آرترٍز گردى در پرظتبراى *هْذی، طبلجی اهیي

-27( :2) 10 ;1398. تَظعِ پرظتبری در ظالهت. 1393ؼبغل در ثیوبرظتبى ّبی آهَزؼی خرم آثبد در ظبل 

39 
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همبالتخالصِ چبح ارائِ ٍ . ٍ  

 .ثب خؽًَت در ثخػ اٍررشاًط یثر ظطح ًگرغ پرظتبراى در رٍیبرٍی یهذٍى آهَزؼ یتبثیر ثرًبهِ  یارزیبث .1

حبتوی  فیرٍزُق، هْذی ثذا ،یاهیي طبلج(. پَظتر ثرتر کٌگرُ) 1394دّویي کٌگرُ طت اٍرشاًط ایراى در ظبل 

 .راد

 یاٍرشاًط ثیوبرظتبًْب یداًػ ٍ عولکرد پرظتبراى درکٌترل درد ثیوبراى هراجعِ کٌٌذُ ثِ ثخػ ّب یارزیبث .2

ثریب ی، فیرٍزُ حبتو. 1394ایراى در ظبل . دّویي کٌگرُ طت اٍرشاًط 1393هٌتخت ؼْر خرم آثبد درظبل 

 . .ثذاق یهْذ، یاهیي طبلجی، هبظَر

.  92خرم آثبد در ظبل  یاٍرشاًط ثیوبرظتبًْب یخؽًَت علیِ پرظتبراى ؼبغل در ثخػ ّب یفراٍاً یثررظ  .3

اهلل ًَر ،حجت ررُ َّؼیبری خَاُ ،ظحر ٍلی زادُ ،هْذی ثذاق  .1394چْبرهیي کٌگرُ اخالق پسؼکی در ظبل

 .اهیي طبلجی، طبّری
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