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۶۶۱۶

هِش هبٍ ۶۶۱۱

سْاثق کبری ّ تجبرة شغلی
 هبهبی طشصی :ثیوبسعتبى صضشت فبطوَ صُشا (ط) ؽجکَ ثِذاؽت ّ دسهبى ؽِشعتبى کبصسّى-اعتبى فبسطاص عبل  ۶۶۱۱تب .۶۶۱۱
 هبهبی طشصی :هشکض ثِذاؽت ؽِش یبعْد -ؽجکَ ثِذاؽت ّ دسهبى ؽِشعتبى ثْیش اصوذ-اعتبى کِگیلْیَ ّثْیش اصوذ اص عبل .۶۶۱1-۶۶۱۱
 کبسؽٌبط ثِذاؽت پشعتبسی ّ هبهبیی  ،هشکض ثِذاؽت اعتبى کِگیلْیَ ّ ثْیش اصوذ -اص عبل ۶۶۱1تب.۶۶۱۱ هذسط داًؾگبٍ آصاد اعالهی ّاصذ یبعْد اص عبل  ۶۶۱1تب . ۶۶۱۱ ػضْ ُیأت ػلوی گشٍّ ثِذاؽت ػوْهی -داًؾکذٍ ثِذاؽت -داًؾگبٍ ػلْم پضؽکی یبعْد -اص عبل ۶۶۱۱تب کٌْى.
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 هذیش گشٍّ ثِذاؽت ػوْهی -داًؾکذٍ ثِذاؽت -داًؾگبٍ ػلْم پضؽکی یبعْد -اص عبل .۶۶۱۶-۶۶۱۱ ُوکبسی دس ثشًبهَ ُبی آهْصؽی ثِذاؽت صذا ّ عیوبی هشکض یبعْد ثَ ػٌْاى کبسؽٌبط ّ ًْیغٌذٍ اص عبل ۶۶۱1تب .۶۶۱۱
 هضمك پغب دکتشا دسآصهبیؾگبٍ تضمیمبت عشطبى اًغتیتْ تضمیمبتی ػلْم صیغتی داًؾگبٍ پْتشای هبلضی اص عبل ۶۶۱۱تب .۶۶۱1

هقبالت چبپ شذٍ در ژّرًبل ُبی علوی ثیي الوللی
 .۶سعبدت پزُیشکبر ،لطیفب ػجذاللطیف ،ػلی پبسعب .)61۶2( .ثشسعی تبحیش عیبٍ داًَ ثش عیغتن ثبسّسی
هْؽِبی صضشایی یبئغَ . Avicenna J Phytomed.دّسٍ 2ؽوبسٍ ۶صفضبت .۶1۶-۱9
 .6سعبدت پزُیشکبر ،هِذی اکجش تجبس طْسی ،اعفٌذیبس افؾْى .)61۶9( .ثشسعی تبحیش عیبٍ داًَ سّی
تْدٍ ثذًی :یک کبسآصهبیی ثبلیٌی دّ عْیَ کْس ثب داسًّوب ثش سّی صًبى یبئغَ ایشاًی.Maturitas .
دّسٍ ۱۶صفضَ .۶4۱
 .۶سعبدت پزُیشکبر ،هِذی اکجش تجبس طْسی ،سضب هضوذی .)2015( .ثشسعی تبحیش هتبثْلیکی عیبٍ داًَ
سّی صًبى یبئغَ :یک کبسآصهبیی ثبلیٌی دّ عْیَ کْس . Maturitas.دّسٍ ۱۶صفضَ.664
 .4سعبدت پزُیشکبر ،لیال هٌظْسی .)61۶9( .ثشسعی تبحیش عیبٍ داًَ ثش سّی ػْاسض کلیوکتشیک دس
صًبى یبئغَ .Maturitas .دّسٍ  ۱۶صفضَ .۶۱۱
 .9هضوذ ػضیضدّال ،سعبدت پزُیشکبرًْ ،سُذایَ ًْس .)61۶۱( .ثشسعی تبحیش ػصبسٍ غیشلطجی
 Phaleria macrocarpaثش سّی عطش تغتْعتشّى عشم ّ سفتبسُبی ثبسّسی هْؽِبی صضشایی
ًش .Maturitas .دّسٍ  ۱۶صفضَ.61۱
فشدّط ثیٌتی .)61۶9( .ثشسعی تبحیش ػصبسٍ
 .2سعبدت پزُیشکبر ،هضوذ ػضیضدّال،
آثی macrocarpa Phaleriaثش سّی فشآیٌذ اعپشهبتْژًضیض دس هْؽِبی صضشاییIranian .
 . .Journal of Reproductive Medicineدّسٍ ۶۶ؽوبسٍ 4صفضَ .22
 .۱هضوذ ػضیضدّال ،سعبدت پزُیشکبر ،عْسایٌی ثِبسالذیي .)61۶۱( .ثشسعی تبحیش ػصبسٍ غیشلطجی
 Phaleria macrocarpaثش سّی کیفیت اعپشم دس هْؽِبی صضشایی ًش ثبلغIranian . .
 . .Journal of Reproductive Medicineدّسٍ ۶۶ؽوبسٍ ۶صفضَ .۱۱
 .۱هضوذ ػضیضدّال ،سعبدت پزُیشکبرًْ ،سُذایَ ًْس .)61۶۱( .ثشسعی تبحیش ػصبسٍ آثی
 Phaleria macrocarpaثش سّی ُْسهًِْب ّ سفتبسُبی رٌغی ّ هْؽِبی صضشایی ًشثبلغ.
 . Iranian Journal of Reproductive Medicineدّسٍ ۶۶ؽوبسٍ ۶صفضَ.۶۱
 .۱لطیفب ػجذاللطیف ،سعبدت پزُیشکبر ،هضوذ ػضیضدّال ،عیذ تبد الذیي عیذ صغي .)61۶4( .هکول
ربیگضیي ثشای استمبء ؽبخصِبی ثِذاؽت ثبسّسی ّ عٌذسّم هتبثْلیک دس خبًوِب دس دّساى
کلیوکتشیک :یک ًمؼ ثذیغ اص عیبٍ داًَ. .Iranian Journal of Basic Medical Sciences .
دّسٍ ۶۱ؽوبسٍ ۶6صفضبت .980-985
سعبدت پزُیشکبر ،عْسایٌی ثیٌتی رّالکفلی ،هضوذ ػضیضدّال .)61۶4( .هْسفْلْژی
.۶1
عبختوبى ثیضَ هْؽِبی صضشایی دس هؼشض ػصبسٍ آثی Iranian .Phaleria macrocarpa
 . Journal of Basic Medical Sciences.دّسٍ ۶۱ؽوبسٍ ۱صفضبت .۶۱1-۶۱۶
پشّیي ػبثذی ،صفیَ روبلی  ،هیتشا تذیي ،سعبدت پزُیشکبر ،فشیذٍ همشة .)2014( .ثشسعی
.۶۶
تبحیش پشیٌْسافی اًتخبثی ثش ػولکشد رٌغی دس صًبى عي ثبسّسی هجتال ثَ عغتی ّاژى دس ایشاى :یک
هطبلؼَ ؽجَ تزشثی. . The Journal of Obstetrics and Gynaecology Research. .
Iranian Journal of Basic Medical Sciences.
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ػلی پبسعب ،هشین صبدلی ،هصطفی هلکی ،سعبدت پزُیشکبر ،علیوبى ػجذ غٌی.)61۶4( .
.۶6
فؼبلیت هِبسکٌٌذگی سادیکبلِبی آصاد ُوْ ّ کْپلیوش آًیلیي تِیَ ؽذٍ دس هذیْم . ZnCl2
 .Electrochimica Acta.دّسٍ ۶1ؽوبسٍ  6صفضبت .۱۶۶-۱6۱
سعبدت پزُیشکبر ،هشین رویال یْعف  ،هضوذ ػضیضدّال .)61۶۶( .ثشسعی تبحیش Phaleria
.۶۶
 macrocarpaثش سّی ّیژگیِبی اعپشهبتْصّئیذ هْػ صضشاییAdvanced Pharmaceutical .
 . Bulletinدّسٍ ۶ؽوبسٍ  6صفضبت .۶۱6-۶۶۱
سعبدت پزُیشکبر ،چَ صاسیِب ثیٌتی صیي الذیي  ،هضوذ ػضیضدّال .)61۶۶( .ثشسعی تبحیش
.۶4
 Phaleria macrocarpaثش سّی ػولکشد رٌغی هْػ صضشاییAvicenna Journal of .
 .Phytomedicine.دّسٍ ۶ؽوبسٍ  ۶صفضبت .۶۱۱-۶۱۶
ثِشّص صغي پْس ،ػیغی اعذی ،سعبدت پزُیشکبر .)61۶۶( .ػْاهل هْحش ثش تمبضبی ثیوَ
.۶9
هضصْالت کؾبّسصی دس اعتبى کِگیلْیَ ّ ثْیشاصوذ،ایشاىInternational Journal of .
 . . Agriculture and Crop Sciences.دّسٍ ۱ؽوبسٍ  ۶۱صفضبت .61۶6-616۱
هژگبى افؾبسی ،عیویي لْیفکش،سعبدت پزُیشکبر .)61۶۶( .ثشسعی استجبط ثیي سفتبسُبی
.۶2
Malaysian Online Journal of
تضْلگشایبًَ هذیشیتی اعبتیذ ّ خاللیت داًؾزْیبى.
) . .Educational Management (MOJEMدّسٍ ۶ؽوبسٍ  ۶صفضبت .۶1-۶۶
 .۶۱محمد رضا نظری ،محمد صالح حاج حسن ،هضوذ ًظبم ػخوبى  ،هگبت ال-ػوشاى یبعیي ّ سعبدت
پزُیشکبر .)61۶۶( .تبحیش ژاًش ثشًبهَ ُبی تلْیضیْى ثش سّی سفتبسُبی پشخبؽگشاًَ کْدکبى.
 . .British Journal of Education, Society & Behavioural Science.دّسٍ ۶ؽوبسٍ
۶صفضبت .۱۶۶-۱۶۱
 .۶۱غالهضغیي ؽِشکی ،سعبدت پزُیشکبر ،ػلیشضب سایگبى ؽیشاصی.)61۶۶( .
ُزْم عْعک ّ ػْاهل هؤحش ثش ثشآّسد روؼیت عْعک دس رْاهغ ؽِشیInternational .
 .Journal of Zoology.دّسٍ  .61۶۶ؽٌبعَ همبلَdoi:10.1155/2013/649089 ۱۶۱1۱۱:
سعبدت پزُیشکبر ،لطیفب ػجذاللطیف ،هژگبى افؾبسی .)61۶۶( .اًتمبل اطالػبت پیشاهْى
.۶۱
عشطبى عشّیکظ :تبحیش یک عویٌبس آهْصؽیInternational Journal of Learning and .
 . .Development.دّسٍ ۶ؽوبسٍ  ۶صفضبت .6۶۶-61۶
سعبدت پزُیشکبر ،لطیفب ػجذاللطیف .)61۶۶( .هٌبفغ هکول ثِذاؽتی لیٌْلئیک اعیذ ثب ثِجْد
.61
علْلِبی ؽبخی اپی تلیبل ّاژى دسهْػ ُبی اّفبسکتْهی ؽذٍAdvanced Pharmaceutical .
 . Bulletinدّسٍ ۶ؽوبسٍ  ۶صفضبت.۶۱-۶۶
هضوذ ػضیضدّال ،سعبدت پزُیشکبر،هضوذ ایضّاى  )61۶۶(،تبحیشعیبٍ داًَ ثشسّی ػولکشد
.6۶
کلیَ هْؽِبی صضشایی  Avicenna Journal of Phytomedicine.دّسٍ ۶ؽوبسٍ  6صفضبت
.۶۱۱-۶۱6
هضوذ ػضیضدّال ،سعبدت پزُیشکبر ،لطیفب ػجذاللطیف ،هضوذ صغي ( . )61۶۶عویت کجذی
.66
عیبٍ داًَ دسهْؽِبی صضشایی Advanced Pharmaceutical Bulletin.دّسٍ ۶ؽوبسٍ  ۶صفضبت
.۶16-۱۱
محمد رضا نظری ،محمد صالح حاج حسن ،هضوذ ًظبم ػخوبى  ،سعبدت پزُیشکبر ،هگبت
.6۶
ال-ػوشاى یبعیي .)61۶۶( .هؾبُذٍ تلْیضیْى ّ سفتبسُبی غیش ارتوبػی :آیب هذت هْارَِ تبحیش داسد؟
 Journal of Sociological Research.دّسٍ ۶ؽوبسٍ  ۶صفضبت .6۶۱-61۱
سعبدت پزُیشکبر ،عْسایٌی ثیٌتی رّالکفلی ،هضوذ ػضیضدّال .)61۶۶( .هْسفْلْژی
.64
ثیضِِبی هْؽِبی صضشایی ًش دسهبى ؽذٍ ثب ػصبسٍ آثی Iranian .Phaleria macrocarpa
( .Journal of Basic Medical Sciencesتضت ثشسعی).
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هضوذ ػضیضدّال ،سعبدت پزُیشکبر ،لطیفب ػجذاللطیف ،ػجبط صالصی اسدکبًی ،دایبًگ اهب
.69
رّلیخب .)61۶6( .سّیکشد طجیؼی ثشای تٌظین تؼبدل ُْسهًْی کلغین :احش هفیذ عیبٍ داًَAsian .
 . .Journal of Biomedical and Pharmaceutical Sciences.دّسٍ 6ؽوبسٍ  ۶۱صفضبت
.۶۱-۶6
ػجبط صالصی اسدکبًی ،سعبدت پزُیشکبر .)61۶۶( .احش هِبس کٌٌذگی Teucrium
.62
 Achillea wilhelmsii C. Kochّ polium L., Artemisia sieberi Besserثش سّی
 Meloidogyne incognita (Kofoid and White) Chitwoodدس ؽشایظ آصهبیؾگبُی ّ ؽشایظ
گلخبًَ ای . .International of Medicinal and Aromatic Plants. .دّسٍ 6ؽوبسٍ  ۶صفضبت
.۱16-۱۱۱
سعبدت پزُیشکبر ،لطیفب ػجذاللطیفًْ،سصیب آهبى .)61۶6( .ثشسعی هِبست پشعتبسهبهبُب دس
.6۱
تفغیش الکتشّکبسدیْتْکْگشاف .یک هطبلؼَ همطؼیInternational Journal of Health .
 .Sciences & Researchدّسٍ 6ؽوبسٍ  ۱صفضبت .۶۶-6۱
محمد رضا نظری ،سعبدت پزُیشکبر ،محمد صالح حاج حسن .)2102( .ؽکغتي تبثْ دس
.6۱
سعبًَ ُب ثب ًگبُی ثَ عشطبى پغتبى ّ عشّیکظ & Asian Journal of Social Sciences
 .Humanitiesدّسٍ ۶ؽوبسٍ  ۶صفضبت .۶۱۱-۶۶۱
محمد رضا نظری ،محمد صالح حاج حسن ،سعبدت پزُیشکبر ،ثِشّص صغي پْس ،هگبت ال-
.6۱
ػوشاى یبعیي .)61۶6( .تبحیش سعبًَ ُبی صْتی تصْیشی دس اًتمبل داًؼ ثَ کؾبّسصاىArchives .
 .Des Sciences.دّسٍ ۱۱ؽوبسٍ  ۶صفضبت .45-55
لطیفب ػجذاللطیف ،سعبدت پزُیشکبرُ ،ذی صیي الذیي،گْهیٌگ چبى ،هضوذ ػلی ثي
.۶1
ػجذالشصوبىًْ ،سلیبًب ًجیال ساهلی ّ کشک لیي .)2012( .آًفْالًضای ا ) ّ (H1N1پیؾگیشی اص آى:
ثشسعی همطؼی ای آگبُی ًّگشػ ّػولکشد ثیوبساى هشارؼَ کٌٌذٍ ثَ کلیٌیک هشالجتِبی اّلیَ ثِذاؽتی
دس کْاالالهپْس .. Global Journal of Health Sciences.دّسٍ ۶ؽوبسٍ  6صفضبت .۶16-۱۱
فشیجب هضبهذ ،سعبدت پزُیشکبر ،ػلیشضب سایگبى ؽیشاصی .)61۶6( .ثشسعی تبحیش آهْصػ
.۶۶
هفبُین تٌظین خبًْادٍ ثش هیضاى آگبُی ّ ًگشػ خبًوِبی یبعْریGlobal Journal of Health .
 .Sciences.دّسٍ ۶ؽوبسٍ  6صفضبت .۶۶۱-۶۶1
سعادت پرهیزکار ،غالم حسین شهرکی  ،بهروزحسن پور ،پروین عابدی(. )2102
.۶6
تاثیربهبودی بخش اسید های چرب غیراشباح برروی شاخص های سندروم متابولیک درموشهای
صحرایی اوفارکتومی شدهAsian Journal of Biomedical and Pharmaceutical .
 .Sciences..دّسٍ 6ؽوبسٍ  ۶۶صفضبت .۶۱-۶۶
سعبدت پزُیشکبر ،لطیفب ػجذاللطیف  ،صجشیب ػجذالشصوبى ،هضوذ ػضیض دّال ،پشیچِش
.۶۶
صٌبچی ،عیذ تبد الذیي عیذ صغي ّ ،سؽیذ اثشاُین .)61۶6(.تبحیش هکول دسهبًی لیٌْلئیک اعیذ ثش
ؽبخی ؽذى علْلِبی اپیتلیبل ّاژى هْؽِبی صضشایی  Maturitas . OVXدّسٍ ۱۶
 ۶ Supplementصفضبت S79
لطیفب ػجذاللطیف ،سعبدت پزُیشکبر ،هضذ ًْسصی غضالی ،هضوذ ػضیض دّال .)61۶6( .یک
.۶۶
هطبلؼَ همبیغَ ای پیلْت ثوٌظْس ثشسعی تبحیشکلیٌیکی عیبٍ داًَ ّ داسًّوب ثش سّی ػْاسض
کلیوکتشیک دس صًبى یبئغَ Maturitas .دّسٍ  ۶ Supplement ۱۶صفضبت S55
لطیفب ػجذاللطیف ،سعبدت پزُیشکبر ،هضذ ًْسصی غضالی ،هضوذ ػضیض دّال .)61۶6( .استمبء
.۶۱
کیفیت صًذگی صًبى یبئغَ هتؼبلت دسهبى ثب عیبٍ داًًَ :تبیذ یک ثشسعی پیلْت کشاط اّسMaturitas .
دّسٍ  ۶ Supplement ۱۶صفضبت S59
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 .۶2سعبدت پزُیشکبر ،لطیفب ػجذاللطیف ،صجشیب ػجذالشصوبى ّ هضوذ ػضیض دّال .)61۶۶(.فؼبلیت
اعتشّژًی  Invivoػصبسٍ ُبی هختلف عیبٍ داًَ ثشسعی ؽبخی ؽذى علْلِبی ّاژىJournal of ( .
 .)Medicinal Plant Researchدّسٍ ۱ؽوبسٍ  ۶6صفضبت .)ISI( ۱۱۶۱-۱۱۶۱
 .۶۱سعبدت پزُیشکبر ،لطیفب ػجذاللطیف ،صجشیب ػجذالشصوبى .)61۶۶( .ثشسعی همبیغَ ای ػصبسٍ گیشی
ثَ سّػ  ّ SFEسّػ اعتفبدٍ اصهضلْل ثوٌظْسثشسعی تشکیجبت اعیذ ُبی چشة عیبٍ
داًَ) .) (Scientific Researches and Essaysدّسٍ ۱ؽوبسٍ  ۶۶صفضبت .)ISI( .۱۱61-۱۱۶۱
سعبدت پزُیشکبر ،لطیفب ػجذاللطیف ،صجشیب ػجذالشصوبى ،پشیچِش صٌبچی ّ هضوذ ػضیض
.۶۱
دّال .)61۶۶( .تأحجش هتبثْلیک ػصبسٍ ُبی هختلف عجبٍ داًَ ثش سّی هْؽِبی صضشایی اّفبسکتْهی
ؽذٍ .) .)Journal of Applied Pharmaceutical Science( .دّسٍ ۶ؽوبسٍ  ۱صفضبت .۶6-۶۱
محمد رضا نظری ،محمد صالح حاج حسن ،سعبدت پزُیشکبر ّ هضوذ ًظبم ػخوبى.)61۶۶( .
.۶۱
ًمؼ سعبًَ ُب روؼی (سادیْ ّتلْیضیْى) دس هذیشیت ثالیبی طجیؼیWorld Applied Sciences (.
 .)Journalدّسٍ 14ؽوبسٍ  2صفضبت )ISI( .340-334
 .41محمد رضا نظری ،محمد صالح حاج حسن ،سعبدت پزُیشکبر ّ هْعی اثْ صغي.)61۶۶( .ثشسعی
استجبط هیبى آگِی ُبی تلْیضیًْی ّ اًتخبة غزایی دس کْدکبىJournal of Media and ( .
 .)Communication Studiesدّسٍ 3ؽوبسٍ  8صفضبت .268-263
 .4۶سعبدت پزُیشکبر ،لطیفب ػجذاللطیف ،صجشیب ػجذالشصوبى ،هضوذ ػضیض دّال ّ پشیچِش صٌبچی.
( .)61۶۶ثشسعی فؼبتیت اعتشّژًی عیبٍ داًَ دس هْؽِبی صضشایی اّفبسکتْهی ؽذٍ ثب ثب ثشسعی
ؽبخی ؽذى علْلِبی ّاژى .)African Journal of Pharmacy and Pharmacology( .دّسٍ ۱
ؽوبسٍ  6صفضبت )ISI( .۶۶6-۶۶۱
سعبدت پزُیشکبر ،لطیفب ػجذاللطیف ،صجشیب ػجذالشصوبى ّ هضوذ ػضیض دّالً .)61۶۶(.مؼ
.۶6
پیؼ گیشی کٌٌذٍ عیبٍ داًَ ثش سّی عٌذسّم هتبثْلیک دس هْؽِبی صضشایی یبئغَ ؽذٍJournal of (.
 .)Medicinal Plant Researchدّسٍ ۱ؽوبسٍ  ۱صفضبت.۶۶۱۶-۶۶۱۱
 .4۶سعبدت پزُیشکبر ،لطیفب ػجذاللطیف ،صجشیب ػجذالشصوبى ّ هضوذ ػضیض دّال.)61۶۶(.اسصیبثی تبحیش
ؽجَ اعتشّژًی عیبٍ داًَ دس هْؽِبی صضشایی اّفبسکتْهی ؽذٍAfrican Journal of ( .
 .)Pharmacy and Pharmacologyدّسٍ 5ؽوبسٍ  ۱صفضبت .)ISI( .1006-1011
 .44محمد رضا نظری ،ابوحسن حسب هللا و سعبدت پزُیشکبر ( .)611۱تؼییي اّلْیتِبی آهْصؽی ّ ًمؼ
سعبًَ دس آهْصػ اص دیذگبٍ هؼلویي .)World Applied Sciences Journal( .دّسٍ  ۱ؽوبسٍ ۶
صفضبت .)ISI( .۶۱۱-۶۱6
 .49محمد رضا نظری ،ابوحسن حسب هللا  ،سعبدت پزُیشکبر ،ػلیشضب سایگبى ؽیشاصی ّ صغیي هبسی
اسیبد .)611۱( .تبحیش ثصشی :اعتفبرٍ اص تلْیضیْى دس اًتمبل هفبُین ثِذاؽت هضیظ ثَ هشدم( Journal .
) of Applied Scienceدّسٍ  ۱ؽوبسٍ  ۶۶صفضبت .6۱6۶-6۱۶۱
 .42سعبدت پزُیشکبر ،لطیفب ػجذاللطیف ،صجشیب ػجذالشصوبى  ،هضوذ ػضیض دّال ،عیذ تبد الذیي عیذ صغي،
پشیچِش صٌبچی ّ سؽیذ اثشاُین .)611۱( .اسصیبثی تبحیش اعتشّژًی عیبٍ داًَ دس هذل هْػ صضشایی
ثب اعتفبدٍ اصعٌزؼ  .)Maturitas( .uterotrophicدوره  33مکمل  1صفحه(. 113خالصه مقاالت).
(.)ISI
 .4۱محمد رضا نظری ،ابوحسن حسب هللا و سعبدت پزُیشکبر ( .)611۱تبحیش تلْیضیْى دس آهْصػ هفبُین
ثِذاؽت هضیظ ثَ هشدم یبعْد ( Global Health Action).دوره  1مکمل  13صفحه(. 36خالصه
مقاالت).

 .4۱سعبدت پزُیشکبر ،لطیفب ػجذاللطیف ،هضوذ ػضیض دّال ،عیذ تبد الذیي عیذ صغي ،سؽیذ اثشاُین ّ
پشیچِش صٌبچی .)611۱( .هشّسی ثش کٌتشل ػالئن یبئغگی ثْعیلَ تشکیجبت گیبُبى داسّیی.
( .)European Journal of Scientific Researchدّسٍ 6۶ؽوبسٍ  ۶صفضبت .۱۶-۶۱
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 .4۱سعبدت پزُیشکبر ،سؽیذ اثشاُین ّ لطیفب ػجذاللطیف ( .)611۱اًتخبة ثشػ رشاصی دس الپبساتْهی:
همبیغَ هیبى دّ تکٌیک ثشػ دس اّفبسکتْهی هْػ صضشایی( World Applied Sciences
 .)Journalدّسٍ ۶ؽوبسٍ  ۶صفضبت .)ISI( .۱۶1-۱۶۱
 .91سعبدت پزُیشکبر ،سؽیذ اثشاُین ّ لطیفب ػجذاللطیف ( .)611۱ثشسعی همبیغَ ای دّ تکٌیک ثشػ دس
اّفبسکتْهی هْػ صضشاییthe official journal of Universiti ، Medicine and Health ( .
) .)Kebangsaan Malaysia Medical Centre –UKMMCدوره 3شماره  1صفحه .223
(خالصه مقاالت).

 .9۶سعبدت پزُیشکبر ،لطیفب ػجذاللطیف ،هضوذ ػضیض دّال ّ پشیچِش صٌبچی .) .)611۱( .ثشسعی فؼبلیت
اعتشّژًی عیبٍ داًَ دس هْؽِبی صضشایی اّفبسکتْهی ؽذٍ ثب ثب ثشسعی ؽبخی ؽذى علْلِبی ّاژى.
( .)The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertilityدوره 11شماره2
صفحه( .87خالصه مقاالت).

 .96پشیچِش صٌبچی  ،لطیفب ػجذاللطیف ّ سعبدت پزُیشکبر( .)611۱اُویت هضصْالت عْیب ّ خطش اثتال
ثَ عشطبى دس صًبى)The Iranian Journal of Obstetrics , gynecology and infertility( .
دوره 11شماره 2صفحه( .22خالصه مقاالت).

هقبالت چبپ شذٍ در ژّرًبل ُبی علوی-پژُّشی فبرسی

 .۶پزُیشکبرسعبدت  ،اصوذی افغبًَ  ،فشاسّیی هضوذ ّکشیوضادٍ ؽیشاصی کبهجیض )۶۶۱۱(.ثشسعی همبیغَ
ای آگبُی ًّگشػ ّػولکشد خبًن ُبی ؽبغل دسداًؾگبٍ ػلْم پضؽکی ّعبیشاداسات ؽِشیبعْد
پیشاهْى ثِذاؽت ثبسّسی  .فصلٌبهَ ػلوی –پژُّؾی اسهغبى داًؼ  ۶۶۱۱ .دّسٍ  4ؽوبسٍ هتْالی
۶4ّ۶۶
 .6پزُیشکبر سعبدت ،هؾفغ ػجذالؼلی .)۶۶۱۶(.ثشسعی فشاّاًی ػفًْتِبی عشّیکّْاژیٌبل دس ًوًَْ ُبی
پبپ اعویش یبعْد طی  .۶۶۱۱-۶۶۱۱فصلٌبهَ ػلوی-پژُّؾی اسهغبى داًؼ .۶۶۱۶ .دّسٍ ۱ؽوبسٍ
 6۱صفضبت .۶۶-۶۱
 .۶پزُیشکبر سعبدت ،سضبیی فشیذٍ .)۶۶۱1(.ثشسعی همبیغَ ای آگبُی ّ ًگشػ داًؾزْیبى دثیشی ّ
ػلْم پضؽکی پیشاهْى ایذص .فصلٌبهَ ػلوی پژُّؾی ُشهضگبى ۶۶۱1 .دّسٍ ۱ؽوبسٍ .۶
 .۶اصوذی افغبًَ ،هلکضادٍ ربًوضوذ ،پزُیشکبر سعبدت ،کشیوضادٍ کبهجیض.)۶۶۱1( .ثشسعی ساثطَ
هصشف هیبى ّػذٍ دس کْدکبى دثغتبًی یبعْد ثب ؽبخصِبی تي عٌزی ۶۶۱1 .دّسٍ ۶ؽوبسٍ .6۶
 .۱هؾفغ ػجذالؼلی ،هْصذی پْس هضوذ ،پزُیشکبر سعبدت .)۶۶۱۶( .اعتفبدٍ اص هضیظ کؾت PRMI-
 1640رِت کؾت  .Giardia Lambliaفصلٌبهَ ػلوی پژُّؾی اسهغبى داًؼ ۶۶۱۶ .دّسٍ ۶ؽوبسٍ
.6۱
 .۱یمْثیبى هضجْثَ ،پزُیشکبر سعبدت .)۶۶۱۶( .ثشسعی تٌیذگی ؽغلی پشعتبساى ؽبغل دس ثیوبسعتبًِبی
ؽشق هبصًذساى .فصلٌبهَ ػلوی پژُّؾی اسهغبى داًؼ ۶۶۱۶ .دّسٍ ۶ؽوبسٍ .6۱
 .۱یؼمْثی طبُشٍ ،سضبیی اثِشی فشیذٍ ،پزُیشکبر سعبدت .)۶۶۱۶( .ثشسعی استجبط سفتبسُبی ثِذاؽتی
ّ ػبدات غزایی ثب اثتال ثَ عکتَ هغضی دس هشارؼیي ثَ ثیوبسعتبى ُبی ّاثغتَ ثَ ّصاست ثِذاؽت،
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دسهبى ّ آهْصػ پضؽکی ؽِش تِشاى .فصلٌبهَ ػلوی پژُّؾی اسهغبى داًؼ ۶۶۱۶ .دّسٍ ۶ؽوبسٍ
.۶۱6۱
 .۱سضبیی اثِشی فشیذٍ ،پزُیشکبر سعبدت ،یؼمْثی طبُشٍ .)۶۶۱۱( .ثشسعی تبحیش هْعیمی ثش ؽذت دسد
هشصلَ اّل صایوبى دس صًبى ًخغت صبهلَ ثغتشی دس صایؾگبٍ ُبی ؽِش عبسی .فصلٌبهَ ػلوی پژُّؾی
اسهغبى داًؼ ۶۶۱۱ .دّسٍ ۶ؽوبسٍ .۶۱

فِزست هقبالت ارائَ شذٍ در کٌفزاًس ُب ّ کٌگزٍ ُبی علوی ثیي الوللی
Conferences & Proceeding
 )۶هضغي ؽوظ ،هؼصْهَ هزذپْس ،سعبدت پزُیشکبر ،ػلی هْعْی صادٍ .)61۶۱( .دیذگبٍ هبدساى
دس هْسد آهْصػ رٌغی ثَ دختشاى ًْرْاى :یک هطبلؼَ کیفی دس ایشاى .دّهیي کٌفشاًظ ثیي
الوللی ثِذاؽت ػوْهی 6۱-6۱ ،ژّلی  ،61۶۱کلوجْ ،عشیالًکب.
 )6سعبدت پزُیشکبر ،هِذی اکجش تجبس طْسی ،اعفٌذیبس افؾْى .)61۶۱( .ثشسعی تبحیش عیبٍ داًَ
سّی تْدٍ ثذًی :یک کبسآصهبیی ثبلیٌی دّ عْیَ کْس ثب داسًّوب ثش سّی صًبى یبئغَ ایشاًی .دُویي
کٌگشٍ اسّپبیی هٌْپْص ّ آًذسّپْص 66-61 ،هی  ،61۶۱هبدسیذ ،اعپبًیب.
 )۶سعبدت پزُیشکبر ،هِذی اکجش تجبس طْسی ،سضب هضوذی .)2015( .ثشسعی تبحیش هتبثْلیکی عیبٍ
داًَ سّی صًبى یبئغَ :یک کبسآصهبیی ثبلیٌی دّ عْیَ کْس .دُویي کٌگشٍ اسّپبیی هٌْپْص ّ
آًذسّپْص 66-61 ،هی  ،61۶۱هبدسیذ ،اعپبًیب.
 )۶سعبدت پزُیشکبر ،لیال هٌظْسی .)61۶۱( .ثشسعی تبحیش عیبٍ داًَ ثش سّی ػْاسض کلیوکتشیک
دس صًبى یبئغَ .دُویي کٌگشٍ اسّپبیی هٌْپْص ّ آًذسّپْص 66-61 ،هی  ،61۶۱هبدسیذ ،اعپبًیب.
 )۱هضوذ ػضیضدّال ،سعبدت پزُیشکبرًْ ،سُذایَ ًْس .)61۶۱( .ثشسعی تبحیش ػصبسٍ غیشلطجی
 macrocarpa Phaleriaثش سّی عطش تغتْعتشّى عشم ّ سفتبسُبی ثبسّسی هْؽِبی
صضشایی ًش .دُویي کٌگشٍ اسّپبیی هٌْپْص ّ آًذسّپْص 66-61 ،هی  ،61۶۱هبدسیذ ،اعپبًیب.
 )۱سعبدت پزُیشکبر ،هضوذ ػضیضدّال ،فشدّط ثیٌتی .)61۶۱( .ثشسعی تبحیش ػصبسٍ
آثی macrocarpa Phaleriaثش سّی فشآیٌذ اعپشهبتْژًضیض دس هْؽِبی صضشایی .ؽؾویي
کٌگشٍ ثیيالوللی طت تْلیذ هخل ۶۱-۶۱ ،آپشیل  ،61۶۱یضد ،ایشاى.
 )۱هضوذ ػضیضدّال ،سعبدت پزُیشکبر ،عْسایٌی ثِبسالذیي .)61۶۱( .ثشسعی تبحیش ػصبسٍ غیشلطجی
 macrocarpa Phaleriaثش سّی کیفیت اعپشم دس هْؽِبی صضشایی ًش ثبلغ .ؽؾویي کٌگشٍ
ثیيالوللی طت تْلیذ هخل ۶۱-۶۱ ،آپشیل  ،61۶۱یضد ،ایشاى.
 )3هضوذ ػضیضدّال ،سعبدت پزُیشکبرًْ ،سُذایَ ًْس .)61۶۱( .ثشسعی تبحیش ػصبسٍ آثی
 macrocarpa Phaleriaثش سّی ُْسهًِْب ّ سفتبسُبی رٌغی هْؽِبی صضشایی ًشثبلغ.
ؽؾویي کٌگشٍ ثیيالوللی طت تْلیذ هخل ۶۱-۶۱ ،آپشیل  ،61۶۱یضد ،ایشاى.
 )0سعبدت پزُیشکبر ،لطیفب ػجذاللطیف.)2014( .ػْاهل هْحش ثش اًزبم غشثبلگشی عشطبى عشّیکظ
دس صًبى هبلضی.عْهیي کٌفشاًظ ثیي الوللی عالهت صًبى 21-22 .هی  .2014ؽیشاص -ایشاى.
 )32سعبدت پزُیشکبر ،لطیفب ػجذاللطیف .)2014( .صغبعیت دسک ؽذٍ ،هٌبفغ ّ هْاًغ اًزبم
فشثبلگشی عشطبى پغتبى دس کبسکٌبى صى داًؾگبٍ پْتشای هبلضی .عْهیي کٌفشاًظ ثیي الوللی
عالهت صًبى 21-22 .هی  .2014ؽیشاص -ایشاى.
 )33سعبدت پزُیشکبر ،لطیفب ػجذاللطیف .)2014( .داًؼ ً ،گشػ ّ ػولکشد کبسکٌبى صى داًؾگبٍ
پْتشای هبلضی پیشاهْى عشطبى عشّیکظ .عْهیي کٌفشاًظ ثیي الوللی عالهت صًبى 21-22 .هی
 .2014ؽیشاص -ایشاى.
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 )34سعبدت پزُیشکبر ،لطیفب ػجذاللطیف .)61۶۶( .داًؼ ّ ًگشػ داًؾزْیبى پضؽکی داًؾگبٍ پْتشای
هبلضی پیشاهْى تغزیَ ثب ؽیش هبدس .دّهیي کٌفشاًظ ثیي الوللی عالهت صًبى 6-۶ .هی .61۶۶
ؽیشاص -ایشاى.
 )35لطیفب ػجذاللطیف  ،سعبدت پزُیشکبر .)61۶۶( .غشثبلگشی هجتٌی ثش ربهؼَ عشطبى عشّیکظ:
هیضاى پزیشػ اثضاس خْدآصهبیی پبپ اعویش دس همبیغَ ثب سّػ هؼوْل اًزبم تغت .دّهیي
کٌفشاًظ ثیي الوللی عالهت صًبى 6-۶ .هی  .61۶۶ؽیشاص -ایشاى.
 )37لطیفب ػجذاللطیف  ،سعبدت پزُیشکبر ،سؽیذا ًْس ثیٌتی ًْسدیي .)61۶۶( .فبکتْسُبی هْحش ثش
داًؼً ،گشػ ّ ػولکشد هبدساى صائْ پیشاهْى کبُؼ دسد لیجش دس ثیوبسعتبى پْتشا ربیب،هبلضی.
دّهیي کٌفشاًظ ثیي الوللی عالهت صًبى 6-۶ .هی  .61۶۶ؽیشاص -ایشاى.
 )۶۱سعبدت پزُیشکبر ،هضوذ ػضیضدّال ،لطیفب ػجذاللطیف ،هضوذ صغبیٌی ثیي خیشالذیي.)61۶۶( .
تبحیش عیبٍ داًَ ثش ُْسهًِْبی تٌظین کٌٌذٍ اعتخْاى دس خشگْؽِبی عفیذ ًیْصیلٌذی یبئغَ .اّلیي
کٌگشٍ ثیي الوللی هٌْپْص ّ آًذسّپْص ،داًؾگبٍ ػلْم پضؽکی رٌذیؾبپْس اُْاص 6۱-6۱ ،فْسیَ
 ،61۶۶اُْاص-ایشاى.
 )۶۱سعبدت پزُیشکبر ،هضوذ سضب ًظشی .)61۶۶( .دیذگبٍ ػوْهی ًغجت ثَ ًیبصُبی عبلوٌذاى .اّلیي
کٌگشٍ ثیي الوللی هٌْپْص ّ آًذسّپْص ،داًؾگبٍ ػلْم پضؽکی رٌذیؾبپْس اُْاص 6۱-6۱ ،فْسیَ
 ،61۶۶اُْاص-ایشاى.
 )۶۱هضوذ سضب ًظشی ،سعبدت پزُیشکبر ،هضذ صبلش ثیي صبد صغي .)61۶۶( .یک کبًبل تلْیضیًْی
ثوٌظْس استمبءکیفیت صًذگی عبلوٌذاى .اّلیي کٌگشٍ ثیي الوللی هٌْپْص ّ آًذسّپْص ،داًؾگبٍ ػلْم
پضؽکی رٌذیؾبپْس اُْاص 6۱-6۱ ،فْسیَ  ،61۶۶اُْاص-ایشاى.
 )33سعبدت پزُیشکبر ،لطیفب ػجذاللطیف .)61۶6( .ثشسعی تبحیشعیبٍ داًَ ثشسّی پبساهتشُبی اًتخبثی
یبئغگی دسهْؽِبی صضشایی اّفبسکتْهی ؽذٍ  .)61۶6(.عوپْصیْم ثیي الوللی ػلْم صیغتی ،
هبلضی ۶۶-۶6 ،ژّالی  61۶6داًؾگبٍ پْتشای هبلضی .کْاالالهپْس ،هبلضی.
 )30سعبدت پزُیشکبر ،لطیفب ػجذاللطیفًْ ،سصیب آهبى .)61۶6( .اسصیبثی داًؼ پشعتبساى پیشاهْى
پیشاهْى تفغیشالکتشّکبسدیْگشاف  ،اّلیي کٌفشاًظ آعیب الیبًْعیَ اپیذهیْلْژی ثبلیٌی ّپضؽکی
هجتٌی ثشؽْاُذ 2-۱ ،ژّالی  61۶6داًؾگبٍ هبالیب ،کْاالالهپْس ،هبلضی.
 )42سعبدت پزُیشکبر ،لطیفب ػجذاللطیفُ ،ذی صیي الذیي .)61۶6( .اسصیبثی داًؼ ًّگشػ ّػولکشد
پیشاهْى آًفْالًضای ًْع ّ Aسّؽِبی پیؾگیشی اصآى  ،اّلیي کٌفشاًظ آعیب الیبًْعیَ اپیذهیْلْژی
ثبلیٌی ّپضؽکی هجتٌی ثشؽْاُذ 2-۱ ،ژّالی  61۶6داًؾگبٍ هبالیب ،کْاالالهپْس ،هبلضی.
 )43فشیجب هضبهذ  ،سعبدت پزُیشکبر( )61۶6اسصیبثی داًؼ ًّگشػ هبدساى پیشاهْى تغزیَ ثب
ؽیشهبدسدسیبعْد ،اّلیي کٌفشاًظ آعیب الیبًْعیَ اپیذهیْلْژی ثبلیٌی ّپضؽکی هجتٌی ثشؽْاُذ-۱ ،
 2ژّالی  61۶6داًؾگبٍ هبالیب ،کْاالالهپْس ،هبلضی.
 )44سعبدت پزُیشکبر ،لطیفب ػجذاللطیف .)61۶6( .ثشسعی تبحیش عویٌبس ػلوی دس فشآیٌذ اًتمبل داًؼ
دس هْسد عشطبًِبی صًبى .اّلیي کٌگشٍ ثیي الوللی عالهت صًبى ۶۱-۶۶ ،ژّئي  .61۶6ؽیشاص،
ایشاى.
 )45سعبدت پزُیشکبر ،هضوذ سضب ًظشی  ،هضوذ صبلش صبری صغي .)61۶6( .ؽکغتي تبثْ دس سعبًَ
ُب دس ساعتبی استمبء غشثبلگشی عشطبى صًبى .اّلیي کٌگشٍ ثیي الوللی عالهت صًبى۶۱-۶۶ ،
ژّئي  .61۶6ؽیشاص ،ایشاى.
 )47سعبدت پزُیشکبر ،لطیفب ػجذاللطیف  ،صجشیب ػجذالشصوبى ،هضوذ ػضیض دّال ،پشیچِش صٌبچی ،عیذ
تبد الذیي عیذ صغي ّ ،سؽیذ اثشاُین .)61۶6(.تبحیش هکول دسهبًی لیٌْلئیک اعیذ ثش ؽبخی ؽذى
علْلِبی اپیتلیبل ّاژى هْؽِبی صضشایی ًِ . OVXویي کٌگزٍ ارّپبیی هٌْپْس ّ آًذرّپْس،
 53-43هبرچ  ،4234آتي ،یًْبى .چبپ ؽذٍ دس ژّسًبل  Maturitasایٌذکظ ؽذٍ دسISI
() IF=2.56
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 )6۱لطیفب ػجذاللطیف ،سعبدت پزُیشکبر ،هضذ ًْسصی غضالی ،هضوذ ػضیض دّال .)61۶6( .یک هطبلؼَ
همبیغَ ای پیلْت ثوٌظْس ثشسعی تبحیشکلیٌیکی عیبٍ داًَ ّ داسًّوب ثش سّی ػْاسض کلیوکتشیک
دس صًبى یبئغًَِ . .ویي کٌگزٍ ارّپبیی هٌْپْس ّ آًذرّپْس 53-43 ،هبرچ  ،4234آتي ،یًْبى.
چبپ ؽذٍ دس ژّسًبل  Maturitasایٌذکظ ؽذٍ دس) IF=2.56( ISI
 )6۱لطیفب ػجذاللطیف ،سعبدت پزُیشکبر ،هضذ ًْسصی غضالی ،هضوذ ػضیض دّال .)61۶6( .استمبء
کیفیت صًذگی صًبى یبئغَ هتؼبلت دسهبى ثب عیبٍ داًًَ :تبیذ یک ثشسعی پیلْت کشاط اّسًِ .ویي
کٌگزٍ ارّپبیی هٌْپْس ّ آًذرّپْس 53-43 ،هبرچ  ،4234آتي ،یًْبى .چبپ ؽذٍ دس ژّسًبل
 Maturitasایٌذکظ ؽذٍ دس) IF=2.56( ISI
 )6۱سعبدت پزُیشکبر ،لطیفب ػجذاللطیف  ،پشیچِش صٌبچی .)61۶6( .ثشسعی تبحیش دسهبًی اعیذُبی
چشة غیش اؽجبع ثش سّی عٌذسّم هتبثْلیک دس هْؽِبی صضشایی. OVXاّلیي کٌگزٍ جِبًی
سبلوٌذی سبلن 66-۶۱.هبسچ  ، KLCC ،61۶6کْاالالهپْس ،هبلضی.
 )43سعبدت پزُیشکبر ،لطیفب ػجذاللطیف  ،صجشیب ػجذالشصوبى ،هضوذ ػضیض دّال ،پشیچِش صٌبچی ،عیذ
تبد الذیي عیذ صغي ّ ،سؽیذ اثشاُین .)61۶6(.تبحیش دسهبًی عیبٍ داًَ ثش سّی عٌذسّم هتبثْلیک
ّاثغتَ ثَ یبئغگی :یک ثشسعی کشاط اّس. .اّلیي کٌگزٍ جِبًی سبلوٌذی سبلن 44-30 .هبرچ
 ، KLCC ،4234کْاالالهپْر ،هبلشی.
 )6۱سعبدت پزُیشکبر ،هضوذ سضب ًظشی  ،هضوذ صبلش صبری صغي ،فشیجب هضبهذ ،ػلیشضب سایگبى
ؽیشاصی .)61۶6( .صْادث ّ اختالالت اضطشاثی ثؼذ اص عبًضَ :یک چؾن اًذاص سّاًؾٌبعبًَ.
پٌجویي کٌگزٍ ثیي الوللی ثِذاشت ،درهبى ّ هذیزیت ثحزاى 6۱-6۱ ،ژاًْیَ  ،61۶6هشکض
ُوبیؾِبی ثیي الوللی ساصی ،تِشاى ،ایشاى.
 )۶1هضوذ سضب ًظشی  ،سعبدت پزُیشکبر ،هضوذ صبلش صبری صغيً ،ظبم ػخوبى ،هگبت ال ػوشاى.
( .)61۶6هذیشیت صْادث ّ اعتشاتژیِبی استجبطبتً :مؼ سعبًَ ُبی روؼی . .پٌجویي کٌگزٍ
ثیي الوللی ثِذاشت ،درهبى ّ هذیزیت ثحزاى 6۱-6۱ ،ژاًْیَ  ،61۶6هشکض ُوبیؾِبی ثیي الوللی
ساصی ،تِشاى ،ایشاى.
 )۶۶سعبدت پزُیشکبر ،لطیفب ػجذاللطیف  ،صجشیب ػجذالشصوبى ّ هضوذ سضب ًظشی ( . )61۶۶استمبء
داًؼ پیشاهْى عشطبى عشّیکظ اصطشیك عخٌشاًی ُ .وبیش تحقیقبت سزطبى درارتجبط ثب
رّسجِبًی سزطبى  6۶-6۱ ، 61۶۶ ،فْسیَ داًؾگبٍ پْتشای هبلضی.
 )۶6سعبدت پزُیشکبر  ،هضوذ سضب ًظشی  ،هضوذ صبلش صبری صغي ( . )61۶۶غشثبلگشی عشطبى
ّآگبُی  :ثب سّیکشد تبثْ دسسعبًَ ُ .وبیش تحقیقبت سزطبى درارتجبط ثب رّسجِبًی سزطبى ،
 6۶-6۱ ، 61۶۶فْسیَ داًؾگبٍ پْتشای هبلضی.
 )۶۶هضوذ سضب ًظشی  ،هضوذ صبلش صبری صغي  ،سعبدت پزُیشکبر ّهْعی اثْصغي ( )61۶۶تبحیش
آگِی ُبی تلْیضیًْی ثشسّی اًتخبة ًْع غزا دسهیبى کْدکبى همطغ دثغتبى  .دّهیي کٌفزاًس ثیي
الوللی  ، SEARCHداًؾگبٍ تبیلْس ،هبلضی .
 )۶۶لطیفب ػجذاللطیفًْ ،سفبیضا اعوبػیل ّ سعبدت پزُیشکبر .)61۶۶( .تبحیش اّفبسکتْهی ثشسّی
صبفظَ فضبیی ّ سفتبس اکتؾبفی :یک هطبلؼَُ .In Vivoوبیش سبالًَ ًْآّری ،اختزاعبت ّ
تحقیقبت داًشگبٍ پْتزای هبلشی .ژّالی  .61۶۶هبلضی.
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 )۶۱لطیفب ػجذاللطیف ،سعبدت پزُیشکبرُ ،ذی صیي الذیي،گْهیٌگ چبى ،هضوذ ػلی ثي ػجذالشصوبى،
ًْسلیبًب ًجیال ساهلی ّ کشک لیي .)61۶۶( .آًفْالًضای ) ّ (H1N1پیؾگیشی اص آى :ثشسعی
همطؼی آگبُی ًّگشػ ّػولکشد ثیوبساى هشارؼَ کٌٌذٍ ثَ کلیٌیک هشالجتِبی اّلیَ ثِذاؽتی دس
کْاالالهپْسُ ،وبیش سبالًَ ًْآّری ،اختزاعبت ّ تحقیقبت داًشگبٍ پْتزای هبلشی .ژّالی
 .61۶۶هبلضی.
 )۶۱سعبدت پزُیشکبر ،لطیفب ػجذ اللطیف  ،صجشیب ػجذالشصوبى ّ هضوذ سضب ًظشی .)61۶۶( .استمبء
داًؼ پیشاهْى عشطبى عشّیکظ اصطشیك عخٌشاًی ُ .وبیش سبالًَ ًْآّری ،اختزاعبت ّ
تحقیقبت داًشگبٍ پْتزای هبلشی .ژّالی  .61۶۶هبلضی.
 )۶۱سعبدت پزُیشکبر ،لطیفب ػجذاللطیف  ،صجشیب ػجذالشصوبى ّهضوذ ػضیض دّال( . )61۶1ثشسعی
ّ
تبحیشاعتشّژًی ػصبسٍ ُبی هختلف عیبٍ داًَ ثب اعتفبدٍ اصآصهبیؼ ؽبخی ؽذى علْلِبی ّاژى
.سْهیي کٌفزاًس ثیي الوللی پیشزفت درعلْم ّتکٌْلْژی ( 6۱-6۱. ) ICAST 2010
ًْاهجش 61۶1داًؾگبٍ ثیي الوللی ػلْم اعالهی  ،کْاًتبى  ،هبلضی .
 )۶۱سعبدت پزُیشکبر ،لطیفب ػجذاللطیف ،صجشیب ػجذالشصوبى. (2010).استمبء کیفیت صًذگی ّ هْلذ
ثْدى دس ثیوبساى هجتال ثَ عشطبى .کٌفشاًظ ثیي الوللی تْعؼَ پبیذاس ربهؼَ (ICOSCD,
 66-61.2010).ژّالی پْتشاربیب ،هبلضی.
 )۶۱سعبدت پزُیشکبر ،لطیفب ػجذاللطیف ،صجشیب ػجذالشصوبى . (2010).استمبء کیفیت صًذگی صًبى
یبئغَ هتؼبلت هصشف گیبُبى داسّیی .کٌفشاًظ ثیي الوللی تْعؼَ پبیذاس ربهؼَ (ICOSCD,
 66-61.2010).ژّالی پْتشاربیب ،هبلضی.
 )۶1لطیفب ػجذاللطیف  ،هضوذ ًْسصی غضالی  ،سعبدت پزُیش کبر ،هضوذ ػضیضدّال  ،عیذ تبد الذیي عیذ
صغي ّصجشیب ػجذالشصوبى ( .)61۶1دسهبى ربیگضیي ثَ هٌظْساستمبء کیفیت صًذگی دسهیبى صًبى
یبئغَ  :ثب اعتفبدٍ اصکپغْل ریي تبى ُیتبم  .کٌفزاًس ثیي الوللی پیشزفت درعلْم ّتکٌْلْژی (
ًْ 6۱-6۱. ) ICAST 2010اهجش 61۶1داًؾگبٍ ثیي الوللی ػلْم اعالهی  ،کْاًتبى  ،هبلضی .
 )۶۶سعبدت پزُیشکبر  ،لطیفب ػجذاللطیف ،صجشیب ػجذالشصوبى  ،هضوذ ػضیض دّال ،پشیچِش صٌبچی ،عیذ
تبد الذیي عیذ صغي ّ ،سؽیذ اثشاُین .)611۱( .اسصیبثی فؼبلیت اعتشّژًی ػصبسٍ ُبی گًْبگْى
عیبٍ داًَ ثب ثشسعی ؽبخی ؽذى علْلِبی ّاژى .کٌفزاًس ثیي الوللی پیزی هْفقیت آهیش در سًبى.
 6۶-6۶آّسیل،رذٍ ،ػشثغتبى عؼْدی.
 )۶6سعبدت پزُیشکبر ّ افغبًَ اصوذی .)611۱( .ثشسعی عطش آگبُی هبدساى پیشاهْى تغزیَ تکویلی ّ
هشالجت ؽیشخْاساى .کٌفزاًس ثیي الوللی هشبرکت ثخشِبی خصْصی ّ عوْهی در تْسعَ-۶۶ .
 ۶۱ژاًْیَ  .611۱داًؾگبٍ هبالیب،هبلضی.
 )۶۶سعبدت پزُیشکبر ،لطیفب ػجذاللطیف ،صجشیب ػجذالشصوبى  ،هضوذ ػضیض دّال ،عیذ تبد الذیي عیذ
صغي ،پشیچِش صٌبچی ّ سؽیذ اثشاُین .)611۱( .اسصیبثی تبحیش اعتشّژًی عیبٍ داًَ دس هذل
هْػ صضشایی ثب اعتفبدٍ اص عٌزؼ ُ .uterotrophicشتویي کٌگزٍ ارّپبیی یبئسگی.
) 61-۶2 (EMASهی  ،611۱لٌذى ،اًگلغتبى.
 )۶۶سعبدت پزُیشکبر ،هضوذ سضب ًظشی ّ هضوذ سضب عؼیذ آدی .)611۱( .اسصیبثی تبحیش تلْیضیْى
ثش ػبدات غزایی کْدکبىُ .فتویي کٌفزاًس دّ سبالًَ اًجوي ارتجبطبت آسیبی پبسیفیک.
کْاالالهپْس ،هبلضی.
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 )۶۱سؽیذ اثشاُین ،آًزلیي پی پی تَ ،تٌگ کْاصهی ،سعبدت پزُیشکبر ،لطیفبػجذاللطیف ،صجشیب
ػجذالشصوبى  ،هضوذ ػضیض دّال ،عیذ تبد الذیي عیذ صغي ّ پشیچِش صٌبچی .)611۱( .یک هذل
هْػ صضشایی ثشای هطبلؼَ اعتئْپشّصیض ّضؼیتِبی هؾبثَ یبئغگی .کٌفزاًس ثیي الوللی سالهت
حیْاًبت ّ اهٌیت اًسبًِب .پْتشاربیب ،هبلضی.
 )۶۱سعبدت پزُیشکبر ،لطیفب ػجذاللطیف ،صجشیب ػجذالشصوبى  ،هضوذ ػضیض دّال ،عیذ تبد الذیي عیذ
صغي ،پشیچِش صٌبچی ّ سؽیذ اثشاُین .)611۱( .اسصیبثی تبحیش اعتشّژًی عیبٍ داًَ دس هذل
هْػ صضشایی ثب اعتفبدٍ اصعٌزؼ  .)Maturitas( .uterotrophicدوره  33مکمل 1
صفحه(. 113خالصه مقاالت)ُ . .)ISI( .شتویي کٌگزٍ ارّپبیی هٌْپْس ّ آًذرّپْس،4220 ،
اًگلستبى .چبپ ؽذٍ دس ژّسًبل  Maturitasایٌذکظ ؽذٍ دس) IF=2.56( ISI
 )۶۱هضوذ سضب ًظشی  ،اثْ صغي صغت هللا ّ سعبدت پزُیشکبر ( .)611۱تبحیش تلْیضیْى دس آستمبء
آگبُی هشدم پیشاهْى ثِذاؽت هضیظ .کٌفشاًظ ثیي الوللی هؾبسکت ثخؾِبی خصْصی ّ ػوْهی
دس تْعؼَ ۶۱-۶۶ .ژاًْیَ  .611۱داًؾگبٍ هبالیب،هبلضی.
 )۶۱سعبدت پزُیشکبر ،لطیفب ػجذاللطیف ،صجشیب ػجذالشصوبى ّ هضوذ سضب ًظشی ( .)611۱تبحیش
پْعتش دس استمبء داًؼ داًؾزْیبى دس هْسد هفبُین هختلف ثِذاؽت ثبسّسی .عْهیي کٌفشاًظ ثیي
الوللی تضصیالت تکویلی ( ۶۱-۶۱ .)ICPE3دعبهجش  ،611۱پیٌبًگ ،هبلضی.
 )۶۱سعبدت پزُیشکبر ،لطیفب ػجذاللطیف ،هضوذ سضب ًظشی ّ اثْ صغي صغت هللا .)611۱( .تبحیش
ثصشی :اعتفبدٍ اص پْعتش ثوٌظْس تفِین فؾبس ّ ػْاسض ًبؽی اص یبئغگی ثش عالهت صًبى ثَ
داًؾزْیبى ػلْم پضؽکی .چِبسهیي کٌفشاًظ ثیي الوللی آهْصػ ّ تذسیظ دس داًؾگبٍ.
) 6۶-61 (INCULTاکتجش ،611۱ؽبٍ ػلن ،هبلضی.
 )۱1ػلیشضب ًظشی ،سعبدت پزُیشکبسّ هضوذ سضب ًظشی .)611۱( .اختالف رٌغیتی دس ثشّص
اعتشط ؽغلی دس هیبى هذیشاى دثیشعتبًِبی ؽیشاص .چِبسهیي کٌفشاًظ ثیي الوللی آهْصػ ّ
تذسیظ دس داًؾگبٍ 6۶-61 .(INCULT .اکتجش ،611۱ؽبٍ ػلن ،هبلضی.
 )۱۶هضوذ سضب ًظشی  ،اثْ صغي صغت هللا ّ سعبدت پزُیشکبر ( .)611۱یک گبم ثَ عْی داًؾگبٍ
هزبصی .عْهیي کٌفشاًظ ثیي الوللی تضصیالت تکویلی ( ۶۱-۶۱ .)ICPE3دعبهجش ،611۱
پیٌبًگ ،هبلضی.
 )۱6هضوذ سضب ًظشی  ،اثْ صغي صغت هللا ّ سعبدت پزُیشکبر ( .)611۱سّیکشد آهْصگبساى ًغجت
ثَ سعبًَ ُبی آهْصؽی . .چِبسهیي کٌفشاًظ ثیي الوللی آهْصػ ّ تذسیظ دس داًؾگبٍ.
 6۶-61 .(INCULTاکتجش ،611۱ؽبٍ ػلن ،هبلضی.
)۱۶
 )۱۶سعبدت پزُیشکبر ،لطیفب ػجذاللطیف ، ،هضوذ ػضیض دّال ،پشیچِش صٌبچی ،سؽیذ اثشاُین ّعیذ تبد
الذیي عیذ صغي .)611۱( .تبحیش عیبٍ داًَ ثش سّی چشثی ّ لٌذ خْى دس هْؽِبی صضشایی
اّفبسکتْهی ؽذٍ .ثیست ّ پٌجویي کٌگزٍ ثزسیلی تجشیَ کلیٌیکی ّ ُشتویي کٌگزٍ سیتْلْژی
کلیٌیکی 6۱ .عپتبهجش –  6اکتجش  ،611۱فْستبلضا ،ثشصیل.
 )۱۱سعبدت پزُیشکبر ،سؽیذ اثشاُین ّ لطیفب ػجذاللطیف ( .)611۱ثشسعی همبیغَ ای دّ تکٌیک
ثشػ دس اّفبسکتْهی هْػ صضشایی .چِبرهیي کٌفزاًس علْم پششکی هبلشی ،اًذًّشی ّ
ثزًّئی  62-64 ،پْلی  ،611۱کْاالالهپْس،هبلضی.
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 )۱۱سعبدت پزُیشکبر ،لطیفب ػجذاللطیف ، ،هضوذ ػضیض دّال ،پشیچِش صٌبچی ّ سؽیذ اثشاُین.
( .)611۱ثشسعی فؼبتیت اعتشّژًی عیبٍ داًَ ثب ثشسعی ؽبخی ؽذى علْلِبی ّاژى .کٌفزاًس ثیي
الوللی طت سٌتی ّ درهبى تکویلی ۶1-6۱(ICTCM) .اکتجش ،عبسی ،ایشاى.
 )۱۱سعبدت پزُیشکبر ،لطیفب ػجذاللطیف ،صجشیب ػجذالشصوبى  ،هضوذ ػضیض دّال ،پشیچِش صٌبچی،
سؽیذ اثشاُین ّ عیذ تبد الذیي عیذ صغي .)611۱( .تبحیش عیبٍ داًَ ثش سّی ػْاهل خطشعبص
عٌذسّم هتبثْلیک دس هْؽِبی صضشایی اّفبسکتْهی ؽذٍ .دُویي کٌگزٍ ثیي الوللی دارّشٌبسی
گیبُی ۶۱-۶۱.عپتبهجش  ،611۱عبئْ پبئْلْ ،ثشصیل.
 )۱۱سعبدت پزُیشکبر  ،لطیفب ػجذاللطیف ،صجشیب ػجذالشصوبى  ،پشیچِش صٌبچی ّ هضوذ ػضیض دّال.
( .)611۱تبحیش ػصبسٍ ُبی هختلف عیبٍ داًَ ثش سّی ػْاهل خطشعبص عٌذسّم هتبثْلیک دس
هْؽِبی صضشایی اّفبسکتْهی ؽذٍ .کٌفزاًس پیزی شٌبسی در اسیبی پبسیفیکًْ ۶۱-۶۶ ،اهجش
 ،611۱رضیشٍ ثبلی ،اًذًّضی.
 )۱۱سعبدت پزُیشکبر ،لطیفب ػجذاللطیف ّ پشیچِش صٌبچیً .)611۱( .مؼ داسُّبی عٌتی ّ ربیگضیي
دس کٌتشل ػالین یبئغگی .کٌفزاًس ثیي الوللی طت سٌتی ّ درهبى تکویلی۶1-6۱(ICTCM) .
اکتجش ،عبسی ،ایشاى.
 )۱1هضوذ سضب ًظشی  ،سعبدت پزُیشکبر ،لطیفب ػجذاللطیف ّ هضوذ سضب عؼیذ آثبدی.)611۱( .
ًگشػ عبکٌیي اعتبى فبسط پیشاهْى پذیذٍ پیشی .کٌفزاًس پیزی شٌبسی در اسیبی پبسیفیک-۶۶ ،
ًْ ۶۱اهجش  ،611۱رضیشٍ ثبلی ،اًذًّضی.
 )۱۶لطیفب ػجذاللطیف ،پشیچِش صٌبچی ّ سعبدت پزُیشکبر .)611۱( .ثشسعی ً In-Vivoمؼ عیبٍ
داًَ دس تْصیغ پشّتئیي دس ثبفت هغضی هْػ صضشایی .کٌفزاًس ثیي الوللی طت سٌتی ّ درهبى
تکویلی ۶1-6۱(ICTCM) .اکتجش ،عبسی ،ایشاى.
 )۱6هضوذ سضب ًظشی  ،اثْ صغي صغت هللا ّ سعبدت پزُیشکبر ( .)611۱تبحیش تلْیضیْى دس آهْصػ
هفبُین ثِذاؽت هضیظ ثَ هشدم یبعْد .کٌفزاًس ثیي الوللی سالهت جبهعَ جِبًی ۶1-۱ .اکتجش،
کشیغتیبًغٌذً ،شّژ.
 )۱۶لطیفب ػجذاللطیف ،پشیچِش صٌبچی ّ سعبدت پزُیشکبر .)611۱( .اُویت هضصْالت عْیب ّ خطش
اثتال ثَ عشطبى دس صًبى .اّلیي کٌگزٍ ثیي الوللی سًبى ّ اًکْلْژی ۶6-۶1 ،اکتجش ،هؾِذ،ایشاى.

فِزست هقبالت ارائَ شذٍ درسویٌبرُب ُّوبیشِبی هلی ّهٌطقَ ای
 )۶هصطفی هلکی ،هضغي ؽوظ ،ػلی هْعْی صادٍ ،سعبدت پزُیشکبر ،پشّیي ػٌمب .)61۶۱( .تذّیي یک
هذاخلَ اختصبصی ؽذٍ ثشای تشّیذ صایوبى طجیؼی دس ثیي صًبى ثبسداس ؽکن اّل ؽِشعتبى
ثْیشاصوذُ.فتویي کٌگشٍ هلی آهْصػ ثِذاؽت ّ استمبء عالهت ۶۱ ّ ۶۶ ،اسدیجِؾت  ،۶۶۱۱تِشاى،
ایشاى.
 )6هضوذ سضب ًظشی ،سعبدت پزُیشکبر ،سضب ًظشی ( .)61۶۱ثشسعی هیضاى دعتشعی ّ اعتفبدٍ کْدکبى
ایشاًی اص ّعبیل استجبط روؼیُ .وبیؼ کؾْسی ػْاهل ارتوبػی ّ ًبثشاثشیِبی عالهت ۶۶-۶6 .اعفٌذ
 ، ۶۶۱۶داًؾگبٍ ػلْم پضؽکی یبعْد.
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 )۶سعبدت پزُیشکبر ،هضوذ سضب ًظشی .)61۶۱( .ثشسعی استجبط ثیي هضل عکًْت ّ ثشّص پشخبؽگشی
دسکْدکبى دثغتبًی اعتبى یضدُ .وبیؼ کؾْسی ػْاهل ارتوبػی ّ ًبثشاثشیِبی عالهت ۶۶-۶6 .اعفٌذ
 ، ۶۶۱۶داًؾگبٍ ػلْم پضؽکی یبعْد.
 )۶سعبدت پزُیشکبر ،هضوذ سضب ًظشی .)61۶۱( .ثشسعی تفبّت رٌغیتی دس ثشّص سفتبس پشخبؽگشاًَ
دس کْدکبى  ۱-۶6عبلَ اعتبى خْصعتبىُ .وبیؼ کؾْسی ػْاهل ارتوبػی ّ ًبثشاثشیِبی عالهت-۶6 .
 ۶۶اعفٌذ  ، ۶۶۱۶داًؾگبٍ ػلْم پضؽکی یبعْد.
 )۱هضوذ سضب ًظشی ،سعبدت پزُیشکبر ،سضب ًظشی ( .)61۶۱استجبط ثیي هؾبُذٍ ثشًبهَ ُبی هبُْاسٍ
ّسفتبسُبی خؾًْت آهیضدسهیبى کْدکبى دثغتبًی ایشاًیُ .وبیؼ کؾْسی ػْاهل ارتوبػی ّ
ًبثشاثشیِبی عالهت ۶۶-۶6 .اعفٌذ  ، ۶۶۱۶داًؾگبٍ ػلْم پضؽکی یبعْد.
 )۱سعبدت پزُیشکبر ،لطیفب ػجذ اللطیف( .)61۶4اعتفبدٍ اصدعتگبٍ خْد ًوًَْ ثشداسی  :یک سّیکشد رذیذ
دسغشثبلگشی عشطبى عشّیکظُ .وبیؼ کؾْسی ػْاهل ارتوبػی ّ ًبثشاثشیِبی عالهت۶۶-۶6 .
اعفٌذ  ، ۶۶۱۶داًؾگبٍ ػلْم پضؽکی یبعْد.
 )۱سعبدت پزُیشکبر ،لطیفب ػجذ اللطیف( .)61۶4ثشسعی هْاًغ غشثبلگشی عشطبى پغتبى دس صًبى ؽبغل
دس یک داًؾگبٍ دّلتی دس هبلضیُ .وبیؼ کؾْسی ػْاهل ارتوبػی ّ ًبثشاثشیِبی عالهت۶۶-۶6 .
اعفٌذ  ، ۶۶۱۶داًؾگبٍ ػلْم پضؽکی یبعْد.
 )۱سعبدت پزُیشکبرُ .)61۶4( .ن آّایی ػلن ّ دیي دس اُویت تغزیَ ثب ؽیش هبدسُ .وبیؼ کؾْسی ػلن
دیٌی،دیي ػلوی:گفتوبى تؼبهلی سُجشی،داًؾگبٍ ّ صْصٍ ۶9-۶۶ .اسدیجِؾت  . ۶۶۱۶داًؾگبٍ ػلْم
پضؽکی یبعْد.
 )۱سعبدت پزُیشکبر ،فشیجب هضبهذ .)61۶4( .ثشسعی تطجیمی هشاصل تکبهل رٌیي اًغبى اص دیذگبٍ لشآى ّ
ػلن رٌیي ؽٌبعیُ .وبیؼ کؾْسی ػلن دیٌی،دیي ػلوی:گفتوبى تؼبهلی سُجشی،داًؾگبٍ ّ صْصٍ-۶۶ .
 ۶9اسدیجِؾت  . ۶۶۱۶داًؾگبٍ ػلْم پضؽکی یبعْد.
 )۶1هضوذ سضب ًظشی ،سعبدت پزُیشکبر .)61۶4( .ػولکشد سعبًَ ُب ثب سّیکشد دیٌی ُ .وبیؼ کؾْسی
ػلن دیٌی،دیي ػلوی:گفتوبى تؼبهلی سُجشی،داًؾگبٍ ّ صْصٍ ۶9-۶۶ .اسدیجِؾت  . ۶۶۱۶داًؾگبٍ ػلْم
پضؽکی یبعْد.
 )۶۶فشیجب هضبهذ  ،سعبدت پزُیشکبر .)61۶4( .لشاى ّ ػلنُ .وبیؼ کؾْسی ػلن دیٌی،دیي ػلوی:گفتوبى
تؼبهلی سُجشی،داًؾگبٍ ّ صْصٍ ۶9-۶۶ .اسدیجِؾت  . ۶۶۱۶داًؾگبٍ ػلْم پضؽکی یبعْد.
 )۶6سعبدت پزُیشکبر ،لطیفب ػجذاللطیف .)61۶۶( .ؽیْع فؾبس خْى ّ ػْاهل خطش ّاثغتَ ثَ آى دس
عبکٌیي خبًَ ُبی عبلوٌذاى کالًگ ّلی هبلضیُ .فتویي کٌگشٍ هلی اپیذهیْلْژی ایشاى" .اپیذهیْلْژی
ارتوبػی" 62-64 .اسدیجِؾت  ،۶۶۱6یبعْد-ایشاى.
 )۶۶سعبدت پزُیشکبر ،فشیجب هضبهذ ،هضوذ سضب ًظشی .)61۶۶( .ثِجْد ػولکشد غشثبلگشی عشطبى
عشّیکظ ّ پغتبىً :مؼ سعبًَُ .فتویي کٌگشٍ هلی اپیذهیْلْژی ایشاى" .اپیذهیْلْژی ارتوبػی"-64 .
 62اسدیجِؾت  ،۶۶۱6یبعْد-ایشاى.
 )۶۶هضوذ سضب ًظشی ،هضذصبلش ثیي صبد صغي ،سعبدت پزُیشکبر .)61۶۶( .آیب هؾبُذٍ ثشًبهَ ُبی
تلْیضیًْی ثبػج افضایؼ پشخبؽگشی دس کْدکبى هی ؽْد؟ ُفتویي کٌگشٍ هلی اپیذهیْلْژی ایشاى.
"اپیذهیْلْژی ارتوبػی" 62-64 .اسدیجِؾت  ،۶۶۱6یبعْد-ایشاى.
 )۶۱هضوذ سضب ًظشی ،هضذصبلش ثیي صبد صغي ،سعبدت پزُیشکبر .)61۶۶( .تبحیش ژاًش ثشًبهَ ُبی
تلْیضیًْی ثش پشخبؽگشی کْدکبىُ .فتویي کٌگشٍ هلی اپیذهیْلْژی ایشاى" .اپیذهیْلْژی ارتوبػی".
 62-64اسدیجِؾت  ،۶۶۱6یبعْد-ایشاى.
 )۶۱سعبدت پزُیشکبر ،فشیجب هضبهذ .)61۶۶( .همبیغَ تبحیش ؽیٍْ آهْصػ ثِذاؽت ُذفوٌذ ثب سّػ هؼوْل
کالعیک دس هشکض ثِذاؽتی دسهبًی اثْالفضل ؽیشاصُ .فتویي کٌگشٍ هلی اپیذهیْلْژی ایشاى.
"اپیذهیْلْژی ارتوبػی" 62-64 .اسدیجِؾت  ،۶۶۱6یبعْد-ایشاى.
 )۶۱سعبدت پزُیشکبر ،پشّیي ػبثذی  ،هضوذ ػضیضدّال ،دایبًگ اهب رلیخب( )61۶6سّیکشد طجیؼی ثَ
هٌظْستٌظین کلغین ُّْسهْى ًگِذاسًذٍ آى  :تبحیشهخجت عیبٍ داًَ ُ .وبیؼ هلی گیبُبى داسّیی  ،یبعْد
 ،داًؾگبٍ ػلْم پضؽکی  9-۱ؽِشیْس. ۶۶۱۶
 )۶۱سعبدت پزُیشکبر ،غالهضغیي ؽِشکی  ،هضوذ ػضیضدّال ،هضوذ ایضّاى .)61۶6( .عویت کلیْی عیبٍ
داًَ دسهْؽِبی صضشاییُ .وبیؼ هلی گیبُبى داسّیی  ،یبعْد  ،داًؾگبٍ ػلْم پضؽکی 9-۱
ؽِشیْس. ۶۶۱۶
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 )۶۱پزُیشکبرسعبدت  ،اثشاُین سؽیذ ( .)۶۶۱۶ثشسعی همبیغَ ای دّتکٌیک ثشػ رشاصی دساّفبسکتْهی
هْػ صضشاییُ .وبیؼ کؾْسی پیشاپضؽکی ّعالهت ۶۱ .تب  6۶اسدیجِؾت  .۶۶۱۶داًؾگبٍ ػلْم
پضؽکی یبعْد  ،ایشاى.
 )61لطیفب ػجذ اللطیف  ،سعبدت پزُیشکبر ّهضغي عبالسی ( .)۶۶۱۱ثشسعی ؽیْع چبلی ّػْاهل هشتجظ
ثَ آى دسهیبى داًؾزْیبى تضصیالت تکویلی داًؾکذٍ پضؽکی ّػلْم ثِذاؽتی داًؾگبٍ پْتشای هبلضی
ُ.وبیؼ ؽیٍْ صًذگی ّعالهت  ۶1تب ۶6اعفٌذ  ۶۶۱۱داًؾگبٍ ػلْم پضؽکی یبعْد  ،ایشاى.
 )6۶پزُیشکبرسعبدت  .)۶۶۱1(.ثشسعی همبیغَ ای هیبى الگْی تغزیَ کْدکبى صیشیکغبل ؽِشی ّسّعتبیی
ؽِشعتبى ثْیشاصوذ  .دّهیي کٌگشٍ هلی ثِذاؽت ػوْهی ّطت پیؾگیشی  ، ۶۶۱1کشهبًؾبٍ  ،ایشاى .
 )66پزُیشکبرسعبدت  ،سایگبى ؽیشاصی ػلیشضب  ،هبسی اّسیبد صغیي ً ،ظشی هضوذ سضب  .تبحیشتلْیضیْى
ثشداًؼ هشدم یبعْد پیشاهْى ثِذاؽت هضیظ  .دّهیي کٌگشٍ هلی ثِذاؽت ػوْهی ّطت پیؾگیشی ،
 ،۶۶۱1کشهبًؾبٍ ،ایشاىَ.
 )6۶پزُیشکبرسعبدت  ،ؽشیفی اصغش .ؽیْع ػفًْتِبی تشیکْهًْبیی دسصًبى هشارؼَ کٌٌذٍ ثَ
هشاکضثِذاؽتی ّدسهبًی ثْیشاصوذ دسعبل  .۶۶۱۱دّهیي کٌگشٍ هلی ثِذاؽت ػوْهی ّطت پیؾگیشی
 ، ۶۶۱1کشهبًؾبٍ  ،ایشاى.
 )6۶سایگبى ؽیشاصی ػلیشضب ،پزُیشکبرسعبدت  ،هبسی اّسیبد صغیي  .ثشسعی آگبُیِبی ثِذاؽت هضیطی
هشدم یبعْد  .چِبسهیي کٌگشٍ هلی ثِذاؽت هضیظ  . ۶۶۱1 ،یضد ،ایشاى .
 )6۱اصوذی افغبًَ  ،پزُیشکبرسعبدت  ،فشاسّیی هضوذ ،کشیوضادٍ کبهجیض .ثشسعی ّضؼیت تغزیَ کْدکبى
دثغتبًی  .دّهیي کٌگشٍ هلی ثِذاؽت ػوْهی ّطت پیؾگیشی -۶۶۱1کشهبًؾبٍ  ،ایشاى.
 )6۱کشیوضادٍ کبهجیض ،اصوذی افغبًَ  ،پزُیشکبرسعبدت  ،فشاسّیی هضوذ .تبحیشپْعتشثشهیضاى آگبُی
داًؾزْیبى پیشاهْى گْاتش .چِبسهیي کٌگشٍ هلی آهْصػ ثِذاؽت .۶۶۱۱ .تِشاى ،ایشاى .

شزکت درسویٌبرُب ّکبرگبُِبی ثیي الوللی
 )3عویٌبس یک سّصٍ عشطبى عشّیکظ :چبلؾِب ّ فشصتِب .داًؾگبٍ پْتشای هبلضی 61 .ژّالی
.61۶1
 )4کبسگبٍ آهْصؽی دفبع اص سعبلَ پضُّؾی ،داًؾگبٍ پْتشای هبلضی ۶۶-۶6 ،عپتبهجش .611۱
 )5کبسگبٍ آهْصؽی طشاصی تضمیك ّ سّػ ؽٌبعی ،داًؾگبٍ پْتشای هبلضی ثب ُوکبسی داًؾگبٍ
اّتبّای کبًبدا  ۶۱-۶6 ،فْسیَ .611۱
 )7کبسگبٍ آهْصؽی ًیبصُبی لبًًْی فؼلی ّ لْاًیي هْرْد ثشای هضصْالت هکول طجی ّ
ثِذاؽتی ،هْعغَ هلی کٌتشل داسّییّ ،صاست ثِذاؽت هبلضی ۶۶-6۱،ژاًْیَ .611۱
 )5عویٌبس سّص استمبء پژُّؼ ، ،داًؾگبٍ پْتشای هبلضی ۶ ،آّسیل .611۱
 )6کبسگبٍ آهْصؽی چبپ ّ اًتؾبس همبالت ػلوی ،داًؾگبٍ پْتشای هبلضی ۱-۶ ،ژّئي .611۱
 )4کبسگبٍ آهْصؽی عشلت ادثی ،داًؾگبٍ پْتشای هبلضی ۶۶ ،ژّلی .611۱
 )3کبسگبٍ آهْصؽی ًشم افضاس  ،،End Noteداًؾگبٍ پْتشای هبلضی ۶۶ ،اگْعت 611۱
 )0کٌفشاًظ هلی تْعؼَ هلی کٌِغبلی ثب استمبء کیفیت صًذگی دس عٌیي کٌِغبلی ،اًزوي ػلوی
صوبیت اص عبلوٌذاىًْ ۶۱-۶۱ ،اهجش .6112
 )32کبسگبٍ آهْصؽی سّػ تضمیك ،داًؾگبٍ پْتشای هبلضی ۱-۱ ،اگْعت .611۱

شزکت درسویٌبرُب ّکبرگبُِبی داخلی
 )۶ؽشکت دس طشس ضیبفت اًذیؾَ .کبسگبٍ داًؼ افضایی اعتبداى ثب هْضْع اخالق ػلوی ّ صشفَ ای دفتش
ًِبد ًوبیٌذگی همبم هؼظن سُجشی داًؾگبٍ ػلْم پضؽکی یبعْد ۶۱( .عبػت) 6۱-۶۱ .تیش.۶۶۱6
14

)6
)۶
)۶

)۱

ؽشکت دس طشس ضیبفت اًذیؾَ .کبسگبٍ داًؼ افضایی اعتبداى ثب هْضْع تبسیخ ػلن ّتوذى اعالهی
دفتش ًِبد ًوبیٌذگی همبم هؼظن سُجشی داًؾگبٍ ػلْم پضؽکی یبعْد ۶۱( .عبػت) 6۱-۶۱ .تیش.۶۶۱6
ؽشکت دس کبسگبٍ طشاصی ّ اچشای یک کبسگبٍ آهْصؽی .داًؾکذٍ ثِذاؽت ،داًؾگبٍ ػلْم پضؽکی
یبعْد  ،ایشاى ۶1.خشداد .۶۶۱1
ؽشکت دس کبسگبٍ آ ؽٌبیی ثب اصْل طشاصی یک اثضاس چوغ آّسی دادٍ ُب دس پژُّؼ .داًؾکذٍ
ثِذاؽت ،داًؾگبٍ ػلْم پضؽکی یبعْد  ،ایشاى ۶6.تیش .۶۶۱1
ؽشکت دس طشس ضیبفت اًذیؾَ .ؽْسای اعتبًی دفتش ًِبد ًوبیٌذگی همبم هؼظن سُجشی داًؾگبٍ ُبی
اعتبى کِگیلْیَ ّ ثْیش اصوذ ّ داًؾگبٍ ػلْم پضؽکی یبعْد ۶1( .عبػت) 66-۶1 .هشداد .۶۶۱1

 )۱کبسگبٍ آهْصؽی روؼیت ّتٌظین خبًْادٍ ّ ،صاست ثِذاؽت دسهبى ّآهْصػ پضؽکی  ۶۱-۶۱اسدیجِؾت
 ،۶۶۱1تِشاى ،ایشاى.
 )۱کبسگبٍ آهْصؽی پیؾگیشی ّکٌتشل اختالالت ًبؽی اصکوجْدیذ ( ّ ،)IDDصاست ثِذاؽت ّدسهبى
ّآهْصػ پضؽکی  ۱-۱ ،هِشهبٍ  ، ۶۶۱۱تِشاى  ،ایشاى .
 )۱کبسگبٍ آهْصؽی ػفًْتِبی صبد تٌفغی ( .)ARIهشکضثِذاؽت اعتبى کِگیلْیَ ّثْیشاصوذ6۱-6۶ .
هِش،۶۶۱۱یبعْد  ،ایشاى .
 )۱پشّژٍ هلی اسصیبثی ؽیْع کن خًْی دسخبًوِبی عٌیي ثبسّسی ّ ،صاست ثِذاؽت ّدسهبى ّآهْصػ
پضؽکی  6۱ ،خشداد تب  ۶۱تیشهبٍ  ،۶۶۱۱یبعْد  ،ایشاى.
 )۶1کبسگبٍ آهْصؽی اطالػبت  ،آهْصػ ّاستجبطبت  .هشکضثِذاؽت اعتبى کِگیلْیَ ّثْیشاصوذ ۶6-۶1
اسدیجِؾت هبٍ  ، ۶۶۱۱یبعْد  ،ایشاى .
 )۶۶هؾبسکت ًّظبست دسپشّژٍ هلی پیؾگیشی اصفلذ اطفبل ّ ،صاست ثِذاؽت دسهبى ّآهْصػ پضؽکی ،
 ۱اعفٌذ الی  ۶اسدیجِؾت  ،۶۶۱۶تِشاى  ،ایشاى.
 )۶6کبسگبٍ آهْصؽی تشّیذ تغزیَ ثب ؽیشهبدسّ ،صاست ثِذاؽت دسهبى ّآهْصػ پضؽکی  ۶۶-6۱ ،تیشهبٍ
 ، ۶۶۱۶ؽیشاص ،ایشاى .
 )۶۶گشدُوبیی کبسؽٌبعبى هغئْل ثشًبهَ ُبی تغزیَ  ،ثِذاؽت ّتٌظین خبًْادٍ عشاعش کؾْسّ ،صاست
ثِذاؽت  ،دسهبى ّآهْصػ پضؽکی  ۱-۱تیشهبٍ  ۶۶۱۶تِشاى  ،ایشاى .
 )۶۶کبسگبٍ آهْصؽی هٌطمَ ای تشّیذ تغزیَ ثب ؽیشهبدس ،هشکضثِذاؽت اعتبى فبسط  ۶1-۱ ،هِشهبٍ ۶۶۱۶
 ،ؽیشاص ،ایشاى.
 )۶۱هؾبسکت ًّظبست دسطشس هلی پیؾگیشی اصفلذ اطفبل ّ ،صاست ثِذاؽت دسهبى ّآهْصػ پضؽکی -۶،
 ۶اسدیجِؾت  ،۶۶۱۶تِشاى  ،ایشاى.
 )۶۱کبسگبٍ تؼییي ًیبصُب ّاّلْیت ُبی آهْصؽی ّثِذاؽتی  .هشکضثِذاؽت اعتبى کِگیلْیَ ّثْیشاصوذ -۶۶
 ۶۱دیوبٍ  ، ۶۶۱۶یبعْد  ،ایشاى.
 )۶۱کبسگبٍ آهْصؽی کٌتشل ثیوبسیِبی صبد تٌفغی ( . )ARFهشکضثِذاؽت اعتبى کِگیلْیَ ّثْیشاصوذ -6۱
 ۶1آرسهبٍ  ، ۶۶۱۶یبعْد  ،ایشاى.
 )۶۱کبسگبٍ آهْصؽی پیؾگیشی ّکٌتشل اختالالت ًبؽی اصکوجْد(  ،)IDDهشکضثِذاؽت اعتبى کِگیلْیَ
ّثْیشاصوذ  61-۶۱،هِش ،۶۶۱۶یبعْد  ،ایشاى.
 )۶۱کبسگبٍ آهْصؽی هذیشیت کٌتشل ثیوبسیِبی اعِبلی  ،هشکضثِذاؽت اعتبى کِگیلْیَ ّثْیشاصوذ ۱-۶ ،
اسدیجِؾت  ، ۶۶۱۶یبعْد  ،ایشاى.
 )61کبسگبٍ آهْصؽی  ،AIDSثیوبسیِبی لبثل عشایت ّثشًبهَ ایوي عبصی  ،هشکضثِذاؽت اعتبى کِگیلْیَ
ّثْیشاصوذ ۶۱-۶6.اسدیجِؾت  ،۶۶۱۶یبعْد  ،ایشاى.
 )6۶کبسگبٍ آهْصؽی ثِذاؽت دُبى ّدًذاى  ،هشکضثِذاؽت اعتبى کِگیلْیَ ّثْیشاصوذ  ۶۱-۶1 .خشداد
.۶۶۱۶یبعْد  ،ایشاى.
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 )66کبسگبٍ تؼییي ثشًبهَ ُبی آهْصؽی ثِذاؽتی  ،هشکضثِذاؽت اعتبى کِگیلْیَ ّثْیشاصوذ ۶۱-۶.دیوبٍ
 ۶۶۱۶یبعْد،ایشاى.
 )6۶عویٌبسهلی تٌظین خبًْادٍ  ،داًؾگبٍ ػلْم پضؽکی هؾِذ  ۱-6 ،ثِوي  ، ۶۶۱1هؾِذ  ،ایشاى .

عضْیت در کویتَ ُب ،هجبهع ّ اًجوٌِبی علوی
 )۶ػضْ کویتَ ػلوی ُوبیؼ کؾْسی ػْاهل ارتوبػی ّ ًبثشاثشیِبی عالهت ،هشکض تضمیمبت ػْاهل
ارتوبػی هْحش ثش عالهت داًؾگبٍ ػلْم پضؽکی یبعْد ،آثبى .۶۶۱۶
 )6ػضْ کویتَ ػلوی ُوبیؼ کؾْسی ػلن دیٌی،دیي ػلوی:گفتوبى تؼبهلی سُجشی،داًؾگبٍ ّ صْصٍ،
داًؾگبٍ ػلْم پضؽکی یبعْد ۶۱-۶۶ ،اسدیجِؾت .۶۶۱۶
 )۶ػضْ کویتَ ػلوی کٌگشٍ ثیي الوللی هٌْپْص ّ آًذسّپْص ،داًؾگبٍ ػلْم پضؽکی رٌذیؾبپْس اُْاص-6۱ ،
 6۱فْسیَ .61۶۶
 )۶ػضْ ُغتَ آهْصؽی آهبدگی ثشای صایوبى داًؾگبٍ ػلْم پضؽکی یبعْد  ۶۶۱6تبکٌْى.
 )۱ػضْ کویتَ ػلوی ُفتویي کٌگشٍ هلی اپیذهیْلْژی " اپیذهیْلْژی ارتوبػی"  ،اًزوي اپیذهیْلْژی
ایشاى ّ داًؾگبٍ ػلْم پضؽکی یبعْد 6۱-6۶ ،اسدیجِؾت.۶۶۱6-
 )۱ػضْ کویتَ ػلوی ُوبیؼ هلی گیبُبى داسّیی  ،هشکض تضمیمبت گیبُبى داسّیی داًؾگبٍ ػلْم پضؽکی
یبعْد 5-9 ،ؽِشیْس . ۶۶۱۶
 )۶ػضْ کویتَ ػلوی ّ کویتَ ثشگضاس کٌٌذٍ ُوبیؼ ّ ًوبیؾگبٍ ػلوی تضمیمبت عشطبى ،61۶۶ ،داًؾگبٍ
پْتشای هبلضی.
 )6ػضْ کویتَ داّسی همبالت اّلیي کٌفشاًظ ػلوی داًؾزْیبى ایشاًی دس هبلضی.61۶۶،
 )۶ػضْ کویتَ ػلوی ُوبیؼ عجک صًذگی ّ عالهت ،داًؾگبٍ ػلْم پضؽکی یبعْد.۶۶۱۱،
 )۶ػضْ کویتَ ػلوی ّ کویتَ ثشگضاس کٌٌذٍ عویٌبس ػلوی عشطبى عشّیکظ :چبلؾِب ّ فشصتِب.61۶1 ،
داًؾگبٍ پْتشای هبلضی.
 )۱ػضْ کویتَ پژُّؾی داًؾکذٍ ثِذاؽت داًؾگبٍ ػلْم پضؽکی یبعْد-۶۶۱۶ ،تبکٌْى.
 )۱ػضْ کویتَ آهْصؽی داًؾکذٍ ثِذاؽت داًؾگبٍ ػلْم پضؽکی یبعْد -۶۶۱۶ ،تبکٌْى.
 )۱ػضْ کویتَ اعتبًی عالهت هبدساى ،هشکضثِذاؽت اعتبى کِگیلْیَ ّثْیشاصوذ ،ایشاى.۶۶۱۱-۶۶۱1،
 )۱ػضْ کویتَ اعتبًی عالهت کْدکبى ،هشکضثِذاؽت اعتبى کِگیلْیَ ّثْیشاصوذ ،ایشاى.۶۶۱۱-۶۶۱6،
 )۱ػضْ کویتَ اعتبًی ثِذاؽت هذاسط ،هشکضثِذاؽت اعتبى کِگیلْیَ ّثْیشاصوذ ،ایشاى.۶۶۱۱-۶۶۱۶،
 )۶1ػضْ کویتَ اعتبًی صایوبى ایوي ّ استمبء عالهت هبدساى ،هشکضثِذاؽت اعتبى کِگیلْیَ ّثْیشاصوذ،
ایشاى.۶۶۱۱-۶۶۱۶،
 )۶۶هذیش ثشًبهَ ُبی تشّیذ تغزیَ ثب ؽیش هبدس دس هشکضثِذاؽت اعتبى کِگیلْیَ ّثْیشاصوذ ،ایشاى-۶۶۱۶،
.۶۶۱۱

عالقوٌذی ُبی پژُّشی
 ثِذاؽت ثبسّسی ثِذاؽت صًبى ثِذاؽت هبدسّکْدک روؼیت ّتٌظین خبًْادٍ ؽیشدُی ّتشّیذ تغزیَ ثب ؽیشهبدس. عشطبى ُبی صًبى ( پغتبى؛ عشّیکظ ّ ّ )..ساُِبی پیؾگیشی اص آًِب. آهْصػ ثِذاؽت ّ ًمؼ سعبًَ ّ استجبطبت. -داسُّبی گیبُی ّکبسثشد آًبى دسعالهت صًبى ّ ثبسّسی .
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 ًبثبسّسی دس صًبى ّ هشداى. -ثِذاؽت ربهؼَ .

افتخبرات ّجْایش
 .۶پژُّؾگش ثشتش (ستجَ عْم) داًؾگبٍ ػلْم پضؽکی یبعْد دس عبل .۶۶۱6
 .6هبهبی ًوًَْ کؾْسی هٌتخت ّصیش ثِذاؽت دسهبى ّآهْصػ پضؽکی عب ل .۶۶۱6
 .۶اعتبد ًوًَْ داًؾگبٍ ػلْم پضؽکی یبعْد دس عبل ۶۶۱6
 .۶پژُّؾگش ثشتش (ستجَ اّل) داًؾگبٍ ػلْم پضؽکی یبعْد دس عبل ۶۶۱۶
 .۱پژُّؾگش ثشتش اعتبى کِگیلْیَ ّثْیشاصوذ دس عبل ۶۶۱۶
 .۱پژُّؾگش ثشتش (ستجَ اّل) داًؾگبٍ ػلْم پضؽکی یبعْد دس عبل ۶۶۱1
 .۱پژُّؾگش ثشتش اعتبى کِگیلْیَ ّثْیشاصوذ دس عبل ۶۶۱1
 .۱داًؾزْی پشتالػ دسهبلضی -رٌْة ؽشق آعیب ،هٌتخت هؼبّى ّصیشػلْم تضمیمبت ّفٌبّسی عبل ۶۶۱1
ًْ .۱یغٌذٍ ثشتش ّثشًذٍ لْس افتخبسّعکَ ثِبس آصادی اصسیبعت عبصهبى صذاّعیوبی روِْسی اعالهی
ایشاى  ،عبل .۶۶۱6
 .۶1هبهبی ًوًَْ هٌتخت ّصیشثِذاؽت دسهبى ّآهْصػ پضؽکی عب ل .۶۶۱۶
 .۶۶اعتبد ًوًَْ داًؾگبٍ ػلْم پضؽکی یبعْد عبل .۶۶۱۱
 .۶6کبسهٌذ (کبسؽٌبط ثِذاؽتی) ًوًَْ اعتبى هٌتخت سیبعت داًؾگبٍ ػلْم پضؽکی یبعْد ،عبل .۶۶۱1

تجبرة آهْسشی
 ّاصذ دسعی صثبى اًگلیغی اختصبصی داًؾزْیبى اسؽذ آهْصػ ثِذاؽت ،اص عبل  ۶۶۱1تب ۶۶۱۶ ّاصذُبی دسعی اسائَ ؽذٍ هشتجظ ثب ثِذاؽت ّ ػلْم پضؽکی طی عبلِبی  ۶۶۱1تبکٌْى رِت داًؾزْیبىسؽتَ ُبی ثِذاؽت ػوْهی ،ثِذاؽت هضیظ  ،پشعتبسی ،سادیْلْژیُْ ،ؽجشی ّ اتبق ػول ؽبهل :ثِذاؽت
هبدساى ّ کْدکبى ،ثیوبسیِبی ؽبیغ کْدکبى ،ثِذاؽت ثبسّسی ،تٌظین خبًْادٍ ،پشعتبسی ثِذاؽت هبدساى ّ
ًْصاداى ( ،)6( ّ )۶ثِذاؽت عبلوٌذاى ،کبسآهْصی دسػشصَ ثِذاؽت.
ّاصذ دسعی ػٌبّیي اختصبصی ) (Special Topicsثشای داًؾزْیبى تضصیالت تکویلی داًؾگبٍ پْتشایهبلضی (. )611۱
ّاصذ دسعی اصْل ثِذاؽت ًْرْاًبى ثشای داًؾزْیبى کبسؽٌبعی داًؾگبٍ پْتشای هبلضی (.)611۱ّاصذُبی دسعی اسائَ ؽذٍ هشتجظ ثب ثِذاؽت ّ ػلْم پضؽکی طی عبلِبی  ۶۶۱1تب  ۶۶۱۶رِت داًؾزْیبى
سؽتَ ُبی پضؽکی ،ثِذاؽت ػوْهی ،هضیظ  ،پشعتبسی ،هبهبیی ُْ ،ؽجشی ّ اتبق ػول ؽبهل :ثِذاؽت
کْدکبى – ثِذاؽت هبدساى – روؼیت ّتٌظین خبًْادٍ – ثِذاؽت ثبسّسی – ثِذاؽت ّثیوبسیِبی کْدکبى –
ثِذاؽت ػوْهی  6 ّ ۶ثشای داًؾزْیبى سؽتَ پضؽکی – ثبسّسی ّصایوبى – ثبسداسیِبی دسهؼشض خطش-
ثیوبسیِبی صًبى – رٌیي ؽٌبعی – کبسآهْصی دسػشصَ ثِذاؽت.

عٌْاى پبیبى ًبهَ هقطع کبرشٌبسی ارشذ
ثشسعی همبیغَ ای الگْی تغزیَ ؽیشخْاساى صیشیکغبل ؽِشی ّسّعتبیی ثْیشاصوذ ؛ .۶۶۱۶

عٌْاى پبیبى ًبهَ هقطع دکتزی
ثشسعی تبحیشعیبٍ داًَ ثشؽبخصِبی یبئغگی دسهْؽِبی صضشایی اّفبسکتْهی ؽذٍ .

17

عٌْاى پزّژٍ پسب دکتزی
ثشسعی ػْاهل تؼییي کٌٌذٍ هؾبسکت خبًوِبی ؽبغل دس داًؾگبٍ پْتشای هبلضی دس ثشًبهَ ُبی غشثبلگشی
عشطبى پغتبى ّ عشّیکظ.
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