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عالیق علمی :چبقیٌ ،مُسیستئیه ،سُءتغذیً پزَتئیه-اوزژی ،اس رشذببسمبوذگی
مقبالت:
ً .1دفی دّلت آثبد ػ ،هحجی ًْثٌذگبًی ص ،هلکضادٍ ج .هقبیغَ ؽذت دسد ًبؽی اص تضسیق ػضالًی
Armaghan Danesh, Yasuj University of
تشاهبدّل دس دّ سّػ  ّ Zحجبة ُْا.
Medical Research Sciences journal 2008; 12(48):101-108
 .2اثشاُین ًؼیوی ،هِشداد سضبیی ،جبومحمذ ملکشادي .ثشسعی آگبُی ًگشػ ّ ػولکشد هبدسام هشاخؼَ
کٌٌذٍ ثَ هشاکض ثِذاؽتی دسهبًی ؽِش یبعْج دس هْسد قطشٍ آُي دس کْدکبى  6-22هبَُ عبل 1331
ًِویي کٌگشٍ تغزیَ ایشاى  13-16ؽِشیْس .1331
.3
.2

.1
.6

افغبًَ احوذی ،جبومحمذ ملکشادي .تؼییي ساثطَ هیبى ّػذٍ دس کْدکبى دثغتبًی یبعْج ثش ؽبخصِبی
تي عٌدیُ .وبیؼ عشاعشی غزا ّ تغزیَ اعتبى ثْؽِش  22-23آثبى 1331
جبومحمذ ملکشادي ،عیذ هغؼْد کیویبگشً ،بصش ّالئی ،هؼصْهَ غفبسپْس ،صذیقَ اثشاُیوی .ؽیْع
عْءتغزیَ پشّتئیي-اًشژی ّ ًقؼ ػْاهل هؤثش ثشآى دس کْدکبى صیش1عبل هٌبطق سّعتبیی اعتبى
کِگیلْیَ ّ ثْیشاحوذ .دّهیي کٌگشٍ هلی ثِذاؽت ػوْهی ّ طت پیؾگیشی  11-13آثبًوبٍ -1331
کشهبًؾبٍ
جبومحمذ ملکشادي ،ػلی اصغش خبدم ،عؼیذسضب ّصیشیبى ،علیوبى ثِوٌی کؾکْلی .تؼییي آگبُی
پضؽکبى ػوْهی ؽِشُبی یبعْج ،گچغبساى ّ دُذؽت اص ُیپشلیپیذهی ّ دسهبى آى .دّهیي کٌگشٍ
هلی ثِذاؽت ػوْهی ّ طت پیؾگیشی  11-13آثبًوبٍ -1331کشهبًؾبٍ
عیذ حغبمالذیي ًجْیصادٍ ،جبومحمذ ملکشادي ،اعفٌذیبس افؾْى .ؽیْع کْسسًگی ّ استجبط آى ثب قذست
ثیٌبیی دس کْدکبى ساٌُوبیی ؽِشعتبى ثْیشاحوذ . .دّهیي کٌگشٍ هلی ثِذاؽت ػوْهی ّ طت
پیؾگیشی  11-13آثبًوبٍ  -1331کشهبًؾبٍ

 .7اثشاُین هْهٌی -جبن محمذ ملک سادي .ثشسعی هقبیغَ ای تأثیش آهْصػ ثَ سّػ عخٌشاًی ّ پوفلت
ثش داًؼ تغزیَ ای ساثطیي ثِذاؽتی ؽِش یبعْج،اسهغبى داًؼ ،پبییض ّ صهغتبى .77
 .3هیتشا صفشی-دکتش ثِشّص یضداًپٌبٍ-جبن محمذ ملک سادي .ؽیْع ػفًْتِبی ػالهت داس ّاژى ّ
استجبط آى ثب سّؽِبی پیؾگیشی اص ثبسداسی دس صًبى هشاخؼَ کٌٌذٍ ثَ دسهبًگبٍ صًبى یبعْج .هدلَ
اسهغبى داًؼ ثِبس ّ تبثغتبى ( 77ؽوبسٍ .)11 ّ 7

 .9صُشٍ هٌتصشی  ،هحغي عبالسی ،جبن محمذ ملک سادي  ،اکجش سعتوی ًژاد  ،ثشسعی فشاّاًی
حْادث دس کْدکبى هصذّم هشاخؼَ کٌٌذٍ ثَ ثخؼ اتفبقبت ثیوبسعتبى ؽِیذ ثِؾتی یبعْج عبل
 .1373دّسٍ  ،3ؽوبسٍ ) 1332-1 ( - 1
 .11جبومحمذ ملکشادي ـ دکتشعیذ ػلی کؾبّسص ـ دکتش فشیذّى عیبعی ـ دکتش هِشی کذخذایی ـ دکتش
هحوذسضب اؽشاقیبى ـ دکتش احوذ سضب دسعتیهطلق ـ دکتش اصغش ػبلیَ پْس ـ هشین چوشی .تأثیش
کلغین غزایی ثش ّصى ،دسصذ چشثی الؽَ ّ اًذاصٍ آدیپْعیتُب دس هْػ صحشایی ًش .هدلَ اسهغبى
داًؼ تبثغتبى ( 31ؽوبسٍ .:)22
 .11جبومحمذ ملکشادي ـ دکتشعیذ ػلی کؾبّسص ـ دکتش فشیذّى عیبعی ـ دکتش هِشی کذخذایی ـ دکتش
هحوذسضب اؽشاقیبى ـ دکتش احوذ سضب دسعتیهطلق ـ دکتش اصغش ػبلیَ پْس ـ هشین چوشی .اثشات
کلغین غزایی ثش غلظت چشثیُب ،گلْکض ّ اًغْلیي عشم دس هْػ صحشایی ًش .هدلَ اسهغبى داًؼ
دّسٍ  -12ؽوبسٍ .67-73 :1336 -1
 .12دکتش هحغي ًشاقی ـ دکتش هدیذ کبظوی ـ دکتش هحوذ سّحبًی ـ دکتش احوذ ػلی کبظوی ـ دکتش فشؽبد
ػالهَ ـ دکتش جبومحمذ ملک سادي ـ دکتش هدیذ اعذی  .هقبیغَ ّیژگیِبی ؽخصیتی هشاخؼَ کٌٌذگبى
خِت سیٌْپالعتی ثَ دسهبًگبٍ گْػ ّ حلق ّ ثیٌی ثیوبسعتبى اهیش اػلن ثب گشٍّ کٌتشل .صهغتبى
( 1332ؽوبسٍ .73-111 )21
 .13قبدس صادٍ ثبقشی ـ اعفٌذیبس افؾْى ـ ػجذالشحوي تْفیقیبى ـ ػلی ػجبعی ـ ػلی کبهکبس ـ هِیي ثشاتی ـ
حبًوحوذ هلک صادٍ .ػلل گشایؼ ّ سّؽِبی پیؾگیشی اص اعتؼوبل هْاد هخذس دس اعتبى کِگیلْیَ ّ
یْیشاحوذ  .صهغتبى ( 1332ؽوبسٍ .71-32:)21
 .12هِشداد سضبیی ،ػضیضهللا پْسهحوْدی ،جبومحمذ ملکشادي ،گؾتبعت هلک پْس ،ػلی یْعفی.
ؽبخصُبی تي عٌدی کْدکبى ثذّ ّسّد ثَ ؽِش یبعْج .1331اسهغبى داًؼ-عبل دُن-ؽوبسٍ -37
ثِبس .27-31 :1332
 .11ػضثضهللا پْسهحوْدی ،دکتش عیذ اثْالقبعن خضایشی ،جبومحمذ ملکشادي ،دکتش هحوْد هحوْدی ،دکتش
صذیقَ اثشاُیوی .ؽیْع کن خًْی فقشآُي ّ ثشخی ػْاهل هؤثش ثش آى دس کْدکبى  12-61هبَُ
اعتبى کِگلْیَ ّ ثْیشاحوذ. .اسهغبى داًؼ-عبل عْم-ؽوبسٍ  -7-11ثِبسّتبثغتبى .33-27 :1377
 .16اعفٌذیبس افؾْى ـ جبن محمذ ملک سادي ـ ػضیضهللا پْسهحوْدي .اهٌیت تغزیَ اي دس الگْي دسیبفت
هْاد هغزي سّصاًَ خبًْاسُبي ؽِشعتبى ثْیشاحوذ  .1331- 31پبییض ( 1332ؽوبسٍ .)31
 .17صیٌت هحجی ًْثٌذگبًی ،آعیَ هجبسکی ،دکتشخبًوحوذ هلک صادٍ  ،ؽِال ًدفی دّلت آثبد .بزرسی تبثیز
آمُسش در سمیـىـً اٌمیـت مـعبیىـبت کلیىیـکی پستـبن )  (CBEدر معلمیه شٍز یبسُج .هدلَ
ػلوی پژُّؾی داًؾکذٍ پشعتبسی ّ هبهبیی ُوذاى 31-1332 .خلذ  12ؽوبسٍ  1صفحبت 37-27
 .13اثشاُین هْهٌی ،جبومحمذ ملکشادي..ثشسعی اصتجبط ّسصػ ثب عالهت سّحی ثبًْاى ثذًغبص .دّهیي
کٌگشٍ ثیيالوللی ػلوی ّسصؽی ثبًْاى.
 .17ػلیشضب سایگبى ؽیشاصی ـ حغیي هبسیاسیبد ـ دکتش جبومحمذ ملکشادي .ثشسعی ّضؼیت هذیشیت
هْاد صایذ ثیوبسعتبًی ؽِش یبعْج دس عبل  .1331اسهغبى داًؼ ،عبل  7،133ثِبس ( 37ؽوبسٍ
.111-113)27
 .21ؽِال ًدفی دّلت آثبد ،خیشهللا ًْسیبى ،جبومحمذ ملک ساديُ ،بلَ قبئن ،هِیي سّصیطلت ،اسدؽیش
افشاعیبثی فش ،هغؼْد هقیوی ،صیٌت هحجی ًْثٌذگبًی ،حویذسضب هحوذی .،تأثیش یْگب ثش عالهت
ػوْهی ّ احغبط ثَ صًذگی دس ثیوبساى هجتال ثَ هْلتیپل اعکلشّصیظ
دّسٍ  ،16ؽوبسٍ ) 1371-1 ( - 3

 اسصیبثی.ٍ ػلی هْعْی صاد، ثِوي ؽشیفی، اثْالقبعن ُبدی ًیب،جبومحمذ ملک سادي1 ، اثشاُین ًؼیوی.21
.1337  عبل،آگبُی ّ ػولکشد ثیوبساى هجتال ثَ فؾبس خْى ثبال دس ؽِشعتبى ثْیش احوذ
) 1371-7 ( - 1 ٍ ؽوبس،16 ٍدّس
 ػْاهل هشتجظ ثب هبًذگبسی. جبومحمذ ملک سادي، اؽکبى ًصیشی پْس، عیذ ػلی هْعْی سخب.22
( - 2 ٍ ؽوبس،17 ٍ دّس.1333 پضؽکبى خبًْادٍ دس هحل کبس دس اعتبى کِگیلْیَ ّ ثْیشاحوذـ عبل
.)1373-2
 جبن محمذ، سضب هحوْدی، هِشصاد خؼفشی ثشهک، هصطفی آسّیی، ًشگظ آسّیی، اثشاُین هْهٌی.23
ٍ اثش ػصبس. عیوب هحوذ حغیٌی، سضب هحوذی، هحوذؽشیف طبلجیبى پْس، خوؾیذ هحوذی،ملک سادي
 دسصذ ثش ثِجْد صخن عْختگی دسخَ دّ دس هْػ صحشایی ًش1 ٍػلف چبی ّ کشم عْلفبدیبصیي ًقش
) 1373-7 ( - 7 ٍ ؽوبس،17 ٍدّس
 تؼییي ػْاهل.هحوذ فشاسّیی, جبن محمذ ملک سادي, کبهجیض کشین صادٍ ؽیشاصی,  ؽیال هِذّی.24
پیؼگْیی کٌٌذٍ سفتبسُبی تغزیَای پیؾگیشی کٌٌذٍ اص پْکی اعتخْاى ثب اعتفبدٍ اص الگْی ثبّس
.22
 -11 ,)37( 22  ًؾشیۀ ػلوی پژُّؾی داًؾکذٍ پشعتبسي ّ هبهبیی ؽِیذ ثِؾتی.عالهت
َ ساضی، ُیجت الَ صبدقی، ساهیي خبى ًثبس، جبومحمذ ملکشادي، صذسالَ هحشاثی، اعوب ؽفبییپْس.25
 تأثیش ػصبسٍ آثی گیبٍ خبساؽتش ثش عٌگ اگضاالت کلغین دس کلیَ هْػ، سضب هحوذی،ّحذاًی
.) 1371-3 ( - 2 ٍ ؽوبس،17 ٍ دّس.صحشایی ًش ًژاد ّیغتبس دسیبفت کٌٌذٍ اتیلي گلیکْل
 اعوبء، ُیجت الَ صبدقی، ساهیي خبىًثبس، جبومحمذ ملکشادي، صذسالَ هحشاثی، ساضیَ ّحذاًی.26
 تأثیشػصبسٍ آثی ثي عشخ ثش پیؾگیشی اص عٌگ کلیَ ًبؽی اص اتیلي گلیکْل دس هْػ ًش.ؽفبییپْس
.) 1371-11 ( - 6 ٍ ؽوبس،16 ٍ دّس.ًژاد ّیغتبس
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 ، 1331خالصه مقاالت هفتمین سمینار سراسری علمی – پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم
پزشکی یاسوج رویکردهای ارتقائ سالمت در جامعه  11و  13مهرماه 19 :1333
 -1افسانه احمدی و جان محمد ملک زاده  :تعیین رابطه مصرف میان وعده در کودکان
دبستانی یاسوج بر شاخص های تن سنجی  ،مجله طب جنوب ،سال چهارم  ،اولین همایش
غذا و تغذیه در استان بوشهر  22و  23آبان ماه 23 : 1331
 -6جان محمد ملک زاده  :نیازهای مینرال و ویتامین در کودک سالم  ،کتاب خالصه مقاالت
همایش کشوری سالمت محوری در طب کودکان  21لغایت 22آبان 19: 1333
 -1شهربانو عسگریان  ،عبدهللا پورصمد  ،مسعود مقیمی  ،محسن مومنی نژاد  ،خیرهللا
نوریان  ،عباسعلی کریمی  ،جان محمد ملک زاده  ،فاطمه حکیمی وحمیدرضا غفاریان
شیرازی  :بررسی معلولیت در کودکان روستای ده شیخ یاسوج  ،کتاب خالصه مقاالت
همایش کشوری سالمت محوری در طب کودکان  22 – 21آبان 111 : 1333
 -3اسفندیار افشون  ،مهدی اکبرتبار طوری  ،جان محمد ملک زاده  ،گشتاسب ملک پور ،
سید حسام الدین نبوی زاده و طاهره افشون  :وضعیت تغذیه کودکان  31 -12ماهه روستایی
استان کهگیلویه و بویراحمد  ، 1333کتاب خالصه مقاالت همایش کشوری سالمت محوری
در طب کودکان  22 – 21آبان 199 : 1333
 -9الهام فلسفی  ،اشکان نیک آیین  ،علی سامانپور  ،عبدالرسول جوان  ،علی محمدی ،
شیرعلی خرامین  ،علی کامکار و جان محمد ملک زاده  :بررسی شیوع علل روانی درد

س ینه غیر قلبی و تاثیر درمان دارویی بر آن در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه قلب یاسوج
طی سال های  31-33کتاب خالصه مقاالت ششمین سمینار سراسری علمی – پژوهشی
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج بهداشت روان 21 :
 -11مسعود مقیمی  ،سیما محمدحسینی  ،زهره کریمی  ،جان محمد ملک زاده  ،اسفندیار
افشون  ،سمیه محمدی و مریم بهروزی  :بررسی موانع آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان
پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج  :1333مجله افق توسعه آموزش پزشکی دوره ، 6
شماره  -2ویژه نامه خالصه مقاالت دوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی 12- 11
اردیبهشت  1391مشهد مقدس 33:
 -11اسفندیار افشون  ،علی موسوی زاده  ،طاهره افشون  ،جان محمد ملک زاده  ،مهدی
اکبرتبار طوری و گشتاسب ملک پور  :بررسی وضعیت سوئ تغذیه در کودکان 31 -12
ماهه روستایی استان کهگیلویه و بویر احمد  ،مجله ارمغان دانش دوره  ، 11ویژه نامه ،1
خالصه مقاالت همایش سراسری سبک زندگی و سالمت یاسوج  12 – 11اسفند :1339
31
 -12اسفندیار افشون  ،طاهره افشون  ،مهدی اکبرتبار طوری  ،جان محمد ملک زاده  ،بهمن
شریفی  ،گشتاسب ملک پور و علی موسوی زاده  :تاثیر مکمل یاری هم زمان ویتامین ، A
روی و آهن بر شاخص های رشدی در کودکان روستایی  31-12ماهه  :مجله ارمغان دانش
دوره  ، 11ویژه نامه  ،1خالصه مقاالت همایش سراسری سبک زندگی و سالمت یاسوج
 12 – 11اسفند 31 :1339
 -13ابراهیم نعیمی  ،جان محمد ملک زاده و فریبا محامد  :بررسی عملکرد بیماران
فشارخون باال در استفاده از غذاهای توصیه شده در جامعه روستایی شهرستان بویر احمد
سال  ، 1331مجله ارمغان دانش دوره  ، 11ویژه نامه ،1خالصه مقاالت همایش سراسری
سبک زندگی و سالمت یاسوج  12 – 11اسفند 31 :1339
 -16علی موسوی زاده  ،اسفندیار افشون  ،طاهره افشون  ،مهدی اکبرتبار  ،جان محمد ملک
زاده  ،بهمن شریفی و گشتاسب ملک پور  :بررسی شاخص های سوئ تغذیه در کودکان زیر
 1سال استان کهگیلویه و بویر احمد در سال های  ، 31- 33مجله ارمغان دانش دوره ، 11
ویژه نامه ،1خالصه مقاالت همایش سراسری سبک زندگی و سالمت یاسوج 12 – 11
اسفند 11 :1339
 -11ابراهیم نعیمی  ،جان محمد ملک زاده و سیما محمد حسینی  :بررسی آگاهی و عملکرد
بیماران فشارخون باال در زمینه ورزش و دخانیات در شهرستان بویراحمد سال  1331مجله

ارمغان دانش دوره  ، 11ویژه نامه ،1خالصه مقاالت همایش سراسری سبک زندگی و
سالمت یاسوج  12 – 11اسفند 116 :1339
 -13جان محمد ملک زاده  ،فریبا محامد و عبد محمد موسوی  :تاثیر آموزش به شیوه بحث
گروهی و مهارت آموزی بر آگاهی و نگرش زنان باردار در خصوص شیر مادر  ،مجله
ارمغان دانش دوره  ، 11ویژه نامه ،1خالصه مقاالت همایش سراسری سبک زندگی و
سالمت یاسوج  12 – 11اسفند 111 :1339
 -11ابراهیم نعیمی  ،جان محمد ملک زاده وفریبا محامد  :بررسی آگاهی بیماران فشارخون
باال از عالئم و عوارض غذاهای مفید و عوامل موثر این بیماری در جامعه روستایی
شهرستان بویر احمد سال  ، 1331مجله ارمغان دانش دوره  ، 11ویژه نامه ،1خالصه
مقاالت همایش سراسری سبک زندگی و سالمت یاسوج  12 – 11اسفند 233 :1339
 -13اعظم جوکار  ،سکینه گرمز نژاد و جان محمد ملک زاده  :بررسی شیوع سوئ رفتار
نسبت به زنان و برخی عوامل موثر در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر
یاسوج : 1332کتاب چکیده مقاالت نخستین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران
دانشگاه شهید بهشتی  31- 23اردیبهشت 69 : 1333
 -19قادر زاده باقری  ،جان محمد ملک زاده  ،رضا بهشتی و ابراهیم یاری نسب  :بررسی
موانع ازدواج در دانشجویان دانشگاه های شهر یاسوج ( دانشگاه آزاد اسالمی  ،علوم پزشکی
و دانشگاه یاسوج )  :کتاب چکیده مقاالت نخستین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در
ایران دانشگاه شهید بهشتی  31- 23اردیبهشت 113 : 1333
 -21رضا محمدی  ،عبدالعلی مشفع  ،فرشید کفیل زاده  ،علی میرزایی  ،صادق نوری پور ،
جان محمد ملک زاده و حسن عبیدی  :شناسایی درماتوفیت های جدا شده از بیماران مبتال به
اشکال مختلف درماتوفیتوزیس در سطح گونه با روش های فنوتیپیک و ژنوتیپیک در شهر
یاسوج سال  ، 1339-1333ویژه نامه خالصه مقاالت هفتمین همایش سراسری بیماریهای
مشترک بین انسان و حیوان  29- 21اردیبهشت ماه  1391یاسوج 111:
کتاب:
 -1سید مجید حسینی  ،جان محمد ملک زاده و محمود شیوا زاد  :کتاب پروتئین
در تغذیه طیور  ،انتشارات ترآوا  ،چاپ اول 1391
پایان نامه ها:
راهنمایی و مشاوره بیش از 11پایان نامه پزشکی ،فوق لیسانس و دکترای تخصصی

Overseas Posters:
1-Mohebi Nobandegani Z, Malekzadeh G, Najafi Doulatabad S. The effects of regular
walking exercise on serum lipid levels of patients with hypercholesterolemia reffering
to Shahid Mofateh Clinic in Yasuj, Iran. XIV International symposium on
atherosclerosis, Rome, Italy June 18-22, 2006.
2-Mohebi Nobandegani Z, Mobaraki A, Malekzadeh J, et al. study of the effects of
education in the importance of clinical breast examination in all girl primary school
teachers attending clinical centers in Yasooj city for examination, year 2004-2005.
International conference; Impact of global issues on women and children February 12
to 16, 2006, Dhaka Bangladesh.
کبرگبٌٍبی رَش تحقیق َ آمُسشی
-1کبسگبٍ ًگبسػ هقبالت پضؽکی .هؼبًّت پژُّؾی ّصاست ثِذاؽت73/2/1 .
-2کبسگبٍ اعتشاتژیِبی آهْصؽی .داًؾگبٍ ػلْم پضؽکی تِشاى ،داًؾکذٍ ثِذاؽت ّ اًغتیتْ تحقیقبت
ثِذاؽتی 21-27خشداد 31.
-3کبسگبٍ تحقیقبت ثبلیٌی  .داًؾگبٍ ػلْم پضؽکی تِشاى ،داًؾکذٍ ثِذاؽت ّ اًغتیتْ تحقیقبت ثِذاؽتی
 3-2ثِوي 32
-2کبسگبٍ پضؽکی هجتٌی ثش ؽْاُذ .داًؾگبٍ ػلْم پضؽکی تِشاى ،داًؾکذٍ ثِذاؽت ّ اًغتیتْ تحقیقبت ثِذاؽتی
 1-6ثِوي 32
-1کبسگبٍ آهْصؽی تشّیح تغزیَ ثب ؽیش هبدس ّ حل هؾکالت ؽبیغ ؽیشدُی .داًؾگبٍ ػلْم پضؽکی ّ خذهبت
ثِذاؽتی دسهبًی تجشیض آهْصػ هذاّم اعتبى آرسثبیدبى ؽشقی
-6کبسگبٍ کؾْسی ثِجْد سؽذ ّ تغزیَ کْدکبى  23-21اسدیجِؾت  .1332دفتش ثِجْد تغزیَ ّصاست ثِذاؽت
-7کبسگبٍ کبسثشد سّػُبی طیف عٌدی فشاثٌفؼ-هشئی ّ فلْئْسعبًظ دس صیغت ؽٌبعی 21-27 .ثِوي .32
داًؾگبٍ تِشاى .هْعغَ پژُّؼ ّ ثشًبهَ سیضی آهْصػ ػبلی
-3کبسگبٍ تْاًوٌذعبصی پژُّؾگشاى  1-11تیشهبٍ  1377هؼبًّت پژُّؾی ّصاست ثِذاؽت دسهبى ّ آهْصػ
پضؽکی
-7کبسگبٍ سّػ تحقیق هقذهبتی  26-27آثبى  .73داًؾگبٍ ػلْم پضؽکی یبعْج
-11کبسگبٍ آهْصؽی ًشم افضاس  Accessاداسٍ کل آهبس ّ خذهبت هبؽیٌی هؼبًّت پژُّؾی ّصاست ثِذاؽت.

 -11مدرس کارگاه مقدمه ای بر روش تحقیق  ،کمیته تحقیقات دانشجویی
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در تاریخ  33/9/23به مدت 6ساعت
 -12شرکت در کنگره ملی سالمت مادر و کودک و شیر مادر از
 39/12/13لغایت  39/12/21در مجتمع بیمارستانی امام خمینی ( ره)
تهران
 -13مدرس کارگاه آشنایی با نرم افزار ، Refrence Manager
کتاب خالصه مقاالت ششمین سمینار سراسری علمی – پژوهشی
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج بهداشت روان 113 :
سببقً آمُسشی َ تذریس:

 -1تذسیظ اص عبل  1373دس داًؾگبٍ ػلْم پضؽکی یبعْج ؽبهل تذسیظ تغزیَ ّ تغزیَ دسهبًی داًؾدْیبى
پضؽکی ،پشعتبسی ّ هبهبیی
-2تذسیظ دس داًؾگبٍ آصاد اعالهی ّاحذ یبعْج اص عبل  1373تب کٌْى تذسیظ تغزیَ هبدس ّ کْدک ّ تغزیَ
دسهبًی
-3تذسیظ دس کبسگبٍ آهْصػ سّػ تحقیق 1376/7/31
-2تذسیظ دس کبسگبٍ ثِجْد تغزیَ ّ سؽذ کْدکبى  7-11اسدیجِؾت 1332
-1تذسیظ دس کبسگبٍ پبیؼ سؽذ کْدکبى  12-12تیش 1332
-6تذسیظ دس کبسگبٍ پبیؼ ،اسصیبثی ّ حزف اختالالت ًبؽی اص کوجْد یذ  22-23هِش 1332
-7تذسیظ دس کبسگبٍ سّػ تحقیق هقذهبتی  2-6ؽِشیْس 1331ثیوبسعتبى ؽِیذ ثِؾتی یبعْج
-3تذسیظ دس کبسگبٍ 1331/2/13 SPSSهؼبّى پژُّؾی داًؾگبٍ ػلْم پضؽکی یبعْج

سُابق اجزایی:
 -2قبئن هقبم هذیشیت پژُّؾی داًؾگبٍ ػلْم پضؽکی یبعْج
 -3سئیظ کویتَ تحقیقبت داًؾدْیی داًؾگبٍ ،داًؾگبٍ ػلْم پضؽکی یبعْج
 -2هذیش اخشایی هدلَ ػلوی-پژُّؾی اسهغبى داًؼ ،داًؾگبٍ ػلْم پضؽکی یبعْج
 -1ػضْیت ؽْسای پژُّؾی داًؾگبٍ ػلْم پضؽکی یبعْج
 -6ػضْ کویتَ ػلوی عویٌبس داًؾدْیی داًؾگبٍ ػلْم پضؽکی تِشاى
 -7سئیظ هشکض تحقیقبت گیبُبى داسّیی داًؾگبٍ ػلْم پضؽکی یبعْج
 -3سئیظ داًؾکذٍ ثِذاؽت یبعْج
 -7سئیظ ُوبیؼ هلی گیبُبى داسّیی
 -11ػضْ ؽْسای پژُّؾی هشکض تحقیقبت گیبُبى داسّیی
 -11ػضْ ؽْسای پژُّؾی هشکض تحقیقبت ػْاهل اختوبػی هْثش ثش عالهت
 -12ػضْ ُیبت ثْسد سؽتَ تغزیَ ّصاست ثِذاؽت
 -13ػضْ کویتَ ػلوی ُوبیؼ ثیي الوللی طت ّسصؽی اصفِبى
 -12ػضْ کویتَ ػلوی کٌگشٍ ثیي الوللی تغزیَ ایشاى
 -11ػضْ کویتَ ػلوی ُوبیؼ ػلوی ثلْط
 -16ػضْ کویتَ ػلوی ُوبیؼ ػلوی عجک صًذگی ّ عالهت
 -17ػضْ ؽْسای پژُّؾی هشکض تحقیقبت داًؾدْیی داًؾگبٍ

