
 

 

 تاریخ مناسبت جلسات  محل جلسات بسیج  ردیف

 33/5/93 هزاقجبت رهضبى پزدیظ پَر عیٌب 1

 7/7/93 رٍس دختز ّوبیؼ راسی  2

ِ ًْن 3  6/7/93 دفبع هقذط عبسهبى هزکشی داًؾگبُ طجق

ِ فزهبًذّبى هعبًٍت داًؾجَیی 4  1/8/93 جلغ

ُ عبسهبى ثغیج جبهعِ  5 عبلي جلغبت پضٍّؾکذ

 پشؽکی

ِ ؽَرای هزکشی ثغیج جبهع پشؽکی  22/9/93 جلغ

ز ثغیج ٍسارت  ؽْیذ ثْؾتی 6 ِ فزهبًذّبى خَّا جلغ

 ثْذاؽت

18/3/93 

ِ هؾتزک فزهبًذّبى ثغیج عبسهبى هزکشی اًتقبل خَى  7  33/3/93 جلغ

ز هعبًٍت غذا ٍ دارٍ 8 ِ فزهبًذّبى خَّا  9/12/89 جلغ

 16/12/89 ٍثالگ ًَیغی ٍسارت ثْذاؽت ٍ درهبى 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 تاریخ  ردیف

ی دٍرُ طزح ثصیزت هذیزاى ٍ فزهبًذّبى هزکش ثغیج ٍسارت ثْذاؽت ٍ درهبى ٍ آهَسػ  1 گَّا

 پشؽکی  

 /8/88 

ی 2  17/6/89 در ٍسارت ثْذاؽت ٍ درهبى ٍ آهَسػ پشؽکی   دٍرُ آهَسؽی طزح تغٌین )ارثعیي حجبة( گَّا

ی 3  3ٍ13/8/89 در ٍسارت ثْذاؽت ٍ درهبى ٍ آهَسػ پشؽکی   دٍرُ آهَسػ ٍثالگ ًَیغی گَّا

ی 4  15/9/89 دٍرُ آهَسؽی ّل اتی داًؾگبُ ؽْیذ ثْؾتی   گَّا

ی 5  17/7/89 دٍرُ آهَسؽی تحکین ثٌیبى خبًَادُ علَم سیغتی گَّا

ی 6  17/11/83 طزح هعزفت ثغیجیبى هعزفت دیٌی ٍ ثصیزت عیبعی گَّا

ی 7  21/7/88 دٍرُ آهَسؽی ثغیج گَّا

ی 8  21/7/88 دٍرُ آهَسؽی هقذهبتی ثغیج گَّا

ی 9  13/72/  کبرگبُ آهَسػ طزح درط گَّا

 33/2/81 ّوبیؼ یکزٍسُ ثزًبهِ آهَسؽی هْبرتْبی یبدگیزی 13

صیغت ّبی اتبق عول 11  23/8/93 ثزگشاری گزاهیذاؽت رٍس جْبًی تکٌََل

 9/4/89 التحصیالى کبرؽبعی ًبپیَعتِ اتبق عولثزگشاری هزاعن فبرغ التحصیلی اٍلیي دٍرُ فبرغ  12

 28/11/88 ثزگشاری اٍلیي دٍرُ فبرغ التحصیالى عبلي آهقی تأتز عزم عبسی حصبرک کبرداًی کزج  13

ُ تْزاى  14  5/9/93 هذیز گزٍُ اتبق عول داًؾگب

ِ ّن اًذیؾی ثب هَ ضَع ارتقبء عالهت سًبى  15  19/2/93 جلغ

 26ٍ27/2/93 ارسیبثی ٍ اعتجبر ثخؾی ؽَرای گغتزػ آهَسػ پشؽکی ٍ تخصصی ، ثبسدیذعضَ ّیئت ثزرعی  16



ُ تْزاى  17  16/5/93 حکن عضَ ؽَرای فزٌّگی داًؾگب

ِ اعتبداى 18  6/6/93 ؽزکت در طزح ضیبفت اًذیؾ

ی ًبهِ آهَسػ طزح هعزفت ثغیجیبى  19  33/5/81 گَّا

ی دٍرُ آهَسػ ثغیج ٍ ثْؾت خبًَادُ 23  14/13/93 گَّا

صی اعتیبد 21 ی ّوبیؼ ثیََل  33/3/93 گَّا

ی دٍرُ آهَسؽی ثغیج عزضی ٍ تَجیْی  22  11/13/86 گَّا

23 

  

ح عپبط جْت حضَر در اردٍی رسهی فزٌّگی فبطویَى   3َل

ُ هٌطقِ هقبٍهت ثغیج تْزاى ثشرگ عزتیت احوذی هقذم   فزهبًذ

81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 تاریخ  ردیف

ُ پیزاپشؽکی  1 ی ؽزکت در عویٌبر اعضبی ّیئت علوی داًؾکذ ٍ  Small Dense LDLگَّا

 ارتجبط آًْب ثب گزفتگی عزٍق کزًٍز

23/12/88 

 18/5/89 لَح عپبط ریبعت داًؾگبُ علَم پشؽکی ایزاى  2

 33/1/89 گَاّی عویٌبر اعضبء اپیذهیَلَصی ثیوبریْبی اًگلی در ایزاى ٍ جْبى  3

 87 تقذیز اس ّوکبری هعبًٍت آهَسؽی داًؾکذُ  4

 15/9/85 تقذیزًبهِ اس هذیز اهَر آهَسؽی ٍ تحصیالت تکویلی  5

 18/7/89 تقذیزًبهِ اس رئیظ داًؾکذُ پیزاپشؽکی  6

 5/4/93 گَاّی ؽزکت در ّوبیؼ تقذیز درهبًی در تزک اعتیبد 7

 24/11/89 الشّزاءتقذیز جْت ّوکبری در هغئَلیت فزهبًذُ گزداى  8

 5/2/93 حکن اعتبد هؾبٍر داًؾگبُ تْزاى 9

 26ٍ27/2/93 ثبسدیذ اس هزکش درهبًی ًیؾبثَر 13

ُ هقبٍهت ثغیج حضزت اثَالفضل 11 زاى پبیگب  8/12/78 حکن هغئَلیت ثغیج خَّا

ُ علَم پشؽکی کزج  12  29/7/88 هجزی طزح ارسیبثی درًٍی گزٍُ اتبق عول داًؾکذ

13  ُ ُ ّب ٍ داًؾگب ُ ثزًبهِ ریشی اعتزاتضیک داًؾکذ  33/11/85 کبرگب

 6/89 ّوبیؼ تَاًوٌذی اعبتیذ هؾبٍر ؽبّذ 14

ی دٍرُ آهَسػ عزضی تَجیْی فزهبًذّبى پبیگبّْب 15  16/3/83 گَّا

16  ُ ُ قزآى ٍ تحکین ثٌیبى خبًَاد  6/89 کبرگب



ی کبرگبُ آهَسؽی طزح درط  17  12/13/85 گَّا

ُ اس هٌبثع علوی الکتزًٍیکی دٍرُ 18 ُ اعتفبد  6/89 آهَسؽی کبرگب

ی ّوبیؼ کؾَری فزهبًذّبى حَسُ ّب ٍ گزداًْبی عبؽَرا ٍ الشّزاء 19  26/3/88 گَّا

زاى حَسُ ّبی تبثعِ هزکش هقبٍهت ثغیج  23 ی ؽزکت در اٍلیي دٍرُ هغبثقبت ٍرسؽی خَّا گَّا

 ٍسارت ثْذاؽت ٍ درهبى

5/3/88 

ی ؽزکت  21 ِ در علَم پشؽکی جوَْری اعالهی گَّا در کٌگزُ ًَآٍریْب ٍ دعتبٍردّبی عی عبل

 ایزاى

25/11/87 

ی ؽزکت در کبرگبُ رٍػ تذریظ 22  19/1187 2گَّا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 تاریخ  ردیف

ُ پیزاپشؽکی  1 ی ؽزکت در عویٌبر اعضبی ّیئت علوی داًؾکذ ٍ  Small Dense LDLگَّا

 ارتجبط آًْب ثب گزفتگی عزٍق کزًٍز

23/12/88 

 18/5/89 لَح عپبط ریبعت داًؾگبُ علَم پشؽکی ایزاى  2

 33/1/89 گَاّی عویٌبر اعضبء اپیذهیَلَصی ثیوبریْبی اًگلی در ایزاى ٍ جْبى  3

 87 تقذیز اس ّوکبری هعبًٍت آهَسؽی داًؾکذُ  4

 15/9/85 تقذیزًبهِ اس هذیز اهَر آهَسؽی ٍ تحصیالت تکویلی  5

 18/7/89 تقذیزًبهِ اس رئیظ داًؾکذُ پیزاپشؽکی  6

 5/4/93 گَاّی ؽزکت در ّوبیؼ تقذیز درهبًی در تزک اعتیبد 7

 24/11/89 تقذیز جْت ّوکبری در هغئَلیت فزهبًذُ گزداى الشّزاء 8

 5/2/93 حکن اعتبد هؾبٍر داًؾگبُ تْزاى 9

 26ٍ27/2/93 ثبسدیذ اس هزکش درهبًی ًیؾبثَر 13

ُ هقبٍهت ثغیج حضزت اثَالفضل 11 زاى پبیگب  8/12/78 حکن هغئَلیت ثغیج خَّا

ُ علَم پشؽکی کزج  12  29/7/88 هجزی طزح ارسیبثی درًٍی گزٍُ اتبق عول داًؾکذ

13  ُ ُ ّب ٍ داًؾگب ُ ثزًبهِ ریشی اعتزاتضیک داًؾکذ  33/11/85 کبرگب

 6/89 ّوبیؼ تَاًوٌذی اعبتیذ هؾبٍر ؽبّذ 14

ی دٍرُ آهَسػ عزضی تَجیْی فزهبًذّبى پبیگبّْب 15  16/3/83 گَّا

16  ُ ُ قزآى ٍ تحکین ثٌیبى خبًَاد  6/89 کبرگب



ی کبرگبُ آهَسؽی طزح درط  17  12/13/85 گَّا

ُ اس هٌبثع علوی الکتزًٍیکی 18 ُ اعتفبد  6/89 دٍرُ آهَسؽی کبرگب

ی ّوبیؼ کؾَری فزهبًذّبى حَسُ ّب ٍ گزداًْبی عبؽَرا ٍ الشّزاء 19  26/3/88 گَّا

زاى حَسُ ّبی تبثعِ هزکش هقبٍهت ثغیج  23 ی ؽزکت در اٍلیي دٍرُ هغبثقبت ٍرسؽی خَّا گَّا

 ٍسارت ثْذاؽت ٍ درهبى

5/3/88 

ِ در علَم  21 ی ؽزکت در کٌگزُ ًَآٍریْب ٍ دعتبٍردّبی عی عبل پشؽکی جوَْری اعالهی گَّا

 ایزاى

25/11/87 

ی ؽزکت در کبرگبُ رٍػ تذریظ 22  19/1187 2گَّا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 تاریخ  ردیف

 81 چزثیْب ٍ رٍغٌْب در تغذیِ اًغبى  1

 81 اعتفبدُ اس َّرهَى درهبًی در دٍراى یبئغگی 2

 81 تخویي دٍس جذثی جٌیي در رادیَلَگزافی فبصلی ؽکن ٍ لگي  3

 81 هصزف هَاد آًتی اکغیذاى در پیؾگیزی اس ثیوبریْب 4

5 Colon cancer (Allium satriam)  اثز عصبرُ آثی عیز ثز ضزثبى ٍ قذرت اًقجبضی

 دّلیش قلت

2/2/82 

 15/13/83 گَاّی ؽزکت در عویٌبر اعضبی ّیئت علوی داًؾکذُ پیزاپشؽکی 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تبریخ عٌْاى ردیف

 11/13/91 کبرگبٍ یک رّسٍ ُن اًذیؼی اطبتیذ 1

 7/12/91 کبرگبٍ یک رّسٍ ُن اًذیؼی اطبتیذ 2

ری داًؼگبٍ )طبلي ُوبیؼِبی بیي الوللی راسی( 3  12ّ13/12/91 رّس ًّْآ

 13/2/91 -9 ًوبیؼگبٍ دطتبّردُبی آهْسػی داًؼگبٍ 4

 11/6/88تب 31/5 آهْسع طزذ هقذهبتی بظیح 5

 23/7/81-21 کبرگبٍ آهْسػی هقلَ ًْیظی 6

 23/8/93 طزٌُگ طزاج فزهبًذٍ ًبزیَ هقبّهت بظیح تقذیز 7

 2/9/93 هقبّهت بظیح عببص زظٌی تقذیز هعبّى عولیبت هزکش 8

 13/12/89 تقذیز دکتز یْطفی فزهبًذٍ هقبّهت بظیح ّ ّسارت بِذاػت 9

 18/12/87 داًؼگبٍ رزوبًیتقذیز فزهبًذٍ زْسٍ هقبّهت بظیح  13

 89 تقذیز ّسیز بِذاػت ّ درهبى خبًن دکتز ّزیذٍ دطتدزدی 11

ژی ّ طزطبى 12  21/13/89 ًبًْتکٌْْل

 33/1/89 کٌگزٍ بیْتکٌْژی اعتیبد )طبلي ُوبیؼِبی راسی( 13

 23/2/93 طزذ آهْسػی ضیبفت اًذیؼَ )طبلي ُوبیؼِبی راسی( 14

 93آببى  فزهبًذٍ هقبّهت بظیح ّسارت خبًَج اتقذیز خٌبة آقبی طز 15

 16/7/93 قزآى در تسکین ًظبم خبًْادٍ 16

 16/7/93 زدبة ّ عفبف 17

  تغذیَ درهبًی در اعتیبد 18

ژی بیوبر 19  23/1/89 یِبی اًگلیاپیذهٌْْل

 22/6/88 ابالغ دّ طبل عضْ کویتَ بزًبهَ ریشی رػتَ اتبق عول 23

 6/4/86الی  2 بظیح گْاُیٌبهَ دّرٍ آهْسػی 21

 18/5/89 تقذیز رئیض داًؼگبٍ )آقبی دکتز ابطسی( 22

 1/12/93 تقذیز ّسیز بِذاػت ّ درهبى خبًن دکتز ّزیذٍ دطتدزدی 23

 14/6/81 تقذیز اطوبعیل ازوی هقذم 24



 7/11/83ّ 3 آهْسع طزذ طزطبى خْى) هزکش هقبّهت( 25

 5/8/88 ًوبیؼگبٍ یبد یبراى)ّسارت خبًَ( 26

طویٌبر اعضبی ُیئت علوی اًذاسٍ گیزی چگبلی عٌبصز پزتْسای هْخْد در هْاد بَ رّع هیٌبة  27

 طٌدی گبهب

17/3/89 

 1ّ6/5/79 آهْسع عزضی تْخیِی فزهبًذُبى پبیگبٍ ُب)بظیح ّسارت خبًَ( 28

 22/3/81 هصزف هْاد آًتی اکظیذاى در پیؼگیزی اس بیوبری ُب)پیزاپشػکی ایزاى( 29

33 Colon cancer)2/2/82 )پیزاپشػکی ایزاى 

 3/13/81 تخویي دّس خذبی خٌیي در رادیْ گزافی )پیزاپشػکی ایزاى( 31

 7/8/81 اطتفبدٍ اس ُزهًِْبی درهبًی در دّراى یبئظتگی)پیزاپشػکی ایزاى( 32

 6/12/81 چزبیِب ّ رّغٌِب در تغذیَ اًظبى)پیزاپشػکی ایزاى( 33

 93ّ 89دًّیوظبل داًؼدْیبى ػبُذ ّ ایثبرگز داًؼکذٍطوت اطتبد هؼبّر  34

 7/2/84الی 5 )بعٌْاى طخٌزاى(گْاُی ػزکت در پیؼگیزی اس طزطبى 35

 16/7/93 تفظیز( کویتَ راُبزدی ّسارتخبًَ 3قزآى )ططر 36

 16/7/93 هببرسٍ بببیْتزّریظتی )ّسارتخبًَ( 37

 7ّ8/12/93 راسی(ُوبیغ هلی داًؼدْیبى پیزایشػکی )ُوبیؼِبی  6 38

سی ّ طزطبى 39  21/13/89 طویٌبر ػْرای علوی هزکش ًبًْتکٌْْل

 15/4/85 طویٌبر یک رّسٍ آهبدگی ّ پبطخ پشػکی در زْادث ُظتَ ای)داًؼگبٍ ایزاى( 43

 13ّ9/2/91 ًوبیؼگبٍ دطتبّردُبی آهْسػی )پیزاپشػکی ایزاى( 41

 93اردیبِؼت  داًؼدْیبى ػبُذ ّ ایثبرگز 42

 29/9/88الی 26/8/88 طزذ بصیزت هذیزاى ّ فزهبًذُبى هزکش ّسارت بِذاػت)هؼِذ هقذص( 43

 33/5/81ّ  26 طزذ هعزفت)داًؼگبٍ ایزاى( 44

 9/4/89 ُوکبری بب کبًْى داًؼدْیی قزآى ّ عتزت )پیزاپشػکی ایزاى( 45

 17/6/89 تظفیَ اربعیي زدبة)داًؼگبٍ ایزاى( 46

لیي طویٌبر هلی بظیح  47  29ّ28/11/89 طالهت ّ اصالذ الگْی هصزف)داًؼگبَُ تِزاى(ّا

  خذهبت در خِت ارتقبی ططر فزٌُگی داًؼگبٍ 48

رژاًض)طبلي ُوبیغ ُبی راسی( 49  139/89الی  15 پزطتبری ّا



 4/11/84الی 6 هزاقبتِبی پزطتبری ّ هبهبیی)داًؼگبٍ ایزاى( 53

 33/8/89 تخلیَ بٌیبى خبًْادٍ)ّسارتخبًَ( 51

 33/8/89 رّس هلی خبًْادٍ)داًؼگبٍ ػِیذ بِؼتی( 52

 26/2/89 آهْسع ّببلگ ًْیظی)ّسارت خبًَ( 53

 23/12/91 گْاُی ًؼظت ُن اًذیؼی اطتبداى 54

ری داًؼگبٍ)طبلي ُوبیؼِبی راسی( 55  13ّ12/12/91 رّسًّْآ

 14/13/89 بظیح ّ بِذاػت خبًْادٍ)ّسارت بِذاػت ّ درهبى( 56

 25/11/89 رفتبرطیبطی در طبسهبى -اعضبی ُیئت علوی داًؼکذٍ پیزاپشػکی طویٌبر  57

ژی 58  27/13/89 )داًؼکذٍ پیزاپشػکی(رّػِبی تبیپیٌگ ّ کبربزد آى در ببکتزیْْل

ژی بیوبریِبی اًگلی در ایزاى ّ خِبى)داًؼکذٍ پیزاپشػکی( 59  23/1/89 اپیذهیْْل

 19/9/86 در فعبلیتِبی هختلف پزتْییزفبظت در بزابز اػعَ ّ لشّم کبربزد آى  63

م پشػکی ایزاى( 61  11/12/86ال  13 کٌگزٍ طزاطزی هزاقبتِبی پزطتبری ّ هبهبیی)داًؼگبٍ عْل

 16/7/93 ّسارت بِذاػت ّ درهبى ّ آهْسػی –تدْیذ( کویتَ راُبزدی آهْسع  1رّخْاًی قزاى)ططر  62

 16/7/93 ّ درهبى ّ آهْسػیّسارت بِذاػت  -قزاى ّ طالهت رّاى در خبًْادٍ 63

 26/9/93-9-12 ّسارت بِذاػت ّ درهبى ّ آهْسػی -دّرٍ آهْسػی ًقغ سًبى در هقببلَ  64

 28/6/93 ّسارت بِذاػت ّ درهبى ّ آهْسػی -کبرگبٍ فبطوَ ػٌبطی  65

 21/12/93 )پیزاپشػکی( ًظبم خوِْری اطالهی ّ چبلؼی ُبی 66

 7ّ6/12/91 کبرگبٍ ُن اًذیؼی اطبتیذ 67

 21/7/88 آهْسع طْخت دیٌی ّ بصیزت طیبطی 68

 


