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داًطجَی دکتشی سٍاًطٌاسی بالیٌی ،داًطگاُ ضْیذ بْطتی
سٍاًطٌاسی بالیٌی ،داًطگاُ تْشاى
هٌْذسی صٌایع ،داًطگاُ صٌعتی ضشیف
فعالیتهای حرفهای

سٍاىدسهاًی فشدی دس هشکض هطاٍسُ اکسیش
سٍاىدسهاًی فشدی دس هشکض هطاٍسُ آگاُ
سٍاىدسهاًی فشدی دس هشکض هطاٍسُ سٍاى آسام
سٍاىدسهاًی فشدی دس هطب سٍاىپضضکی
هطاٍسُ ٍ سٍاىدسهاًی دس کلیٌیک هادس ٍ کَدک داًطگاُ ضْیذ بْطتی
هطاٍس تحصیلی اص سال  ۰۹تاکٌَى
دسهاى ٍ هصاحبِ بالیٌی بِ عٌَاى دستیاس سٍاًپضضک ،تحت سَپشٍیژى سٍاىپضضک :بیواسستاىّای سٍاىپضضکی ساصی،
ایشاًیاى ٍ پاستَس ًَ
انتشارات
اثشبخطی دسهاى فشاضٌاختی بِ ضیَُ گشٍّی بش افسشدگی ٍ ًطخَاس فکشی صًاى هبتال بِ سشطاى پستاى /سواًِ
هحوذپَس ،سْیال سحواًی ،صیٌب حاجی سسَلیْا ،صّشا سٍضٌذل ،فاطوِ قایذی /سٍاًطٌاسی سالهت ،ضواسُ  ،۸۱تابستاى
۰۹
بشسسی سابطِ بیي سٍاى ساصُّای ًاساصگاس اٍلیِ با هطکالت صًاضَیی دس صًاى هتأّل داسای فشصًذ /سصا ضفیعی ،دکتش
هحوذعلی بطاست ،صیٌب حاجی سسَلیْا ،سواًِ ًَایی /سٍیص سٍاًطٌاسی۰۹ ،
سابطِ بیي کٌص ٍسی خاًَادُ ٍ تست تشسین خاًَادُ دس کَدکاى پایِ اٍل ابتذایی /سضا پَسحسیي ،سصا ضفیعی ،صیٌب
حاجی سسَلیْاً ،گاس هظلَم حسیٌی /سٍیص سٍاًطٌاسی۰۹ ،
استشس ٍ خصیصِّای ضخصیت هشصیً :قص تعذیلکٌٌذگی فشایٌذّای خَد ضٌاختی /صیٌب حاجی سسَلیْاً ،یوا
قشباًی ،هْذی سضا سشافشاص ،هشتضی ًَسی خَاجَی /پٌجویي کٌگشُ اًجوي سٍاًطٌاسی ایشاى۰۹ ،
ًقص پیصبیي سٍاى ساصُّای ًاساصگاس اٍلیِ هادساى دس سابطِ بیي خَدکاسآهذی ٍ سالهت عوَهی دختشاى /سصا ضفیعی،
هحوذعلی بطاست ،صیٌب حاجی سسَلیْا /کٌگشُ بیيالوللی سٍاًطٌاسی خاًَادُ دس بستش اسصشّای دیٌی ٍ فشٌّگی۰۹ ،
اثشبخطی دسهاى هبتٌی بش پزیشش ٍ تعْذ بش پیاهذّای سٍاىضٌاختی ٍ عضتًفس صًاى ًاباسٍس /ضْشُ هشتضایی ،صیٌب
ًجاس ،آصیتا پَیاًفش ،فاطوِ قاعذی ،صیٌب حاجی سسَلیْا /سَهیي کٌفشاًس بیيالوللی ًَآٍسیّای اخیش دس سٍاًطٌاسی،

هطاٍسُ ٍ علَم سفتاسی۰۹ ،
اثشبخطی ضٌاخت دسهاًی بش رّي آگاّی بش کاّص ًگشاًی تصَیش بذًی ٍ کیفیت صًذگی دس بیواساى هبتال بِ سشطاى
پستاى /سْیال سحواًی ،سصیتا کلباسی ،صیٌب حاجی سسَلیْا ،پشیسا کالّی ،صیٌب آٍیص /سَهیي کٌفشاًس بیيالوللی
ًَآٍسیّای اخیش دس سٍاًطٌاسی ،هطاٍسُ ٍ علَم سفتاسی۰۹ ،
بشسسی سابطِ بیي َّش هعٌَی با هْاست استباطی ٍ کیفیت صًذگی سٍاىضٌاختی دس کاسهٌذاى هتأّل بْضیستی /سصا
ضفیعی ،هحوذعلی بطاست ،صیٌب حاجی سسَلیْا ،هْذی حسیٌی /کٌگشُ بیي الوللی سٍاًطٌاسی خاًَادُ دس بستش
اسصشّای دیٌی ٍ فشٌّگی۰۹ ،
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کارگاههای آموزشی
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ساعت۰۱-
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