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 - 1سذسيغ دبسَلَطي ػوَهي ٍ اخشلبكي ثشاي داًـدَيبى دضؿىي  ،دشػشبسي  ،هبهبئي  PHD ،اص ؿشٍع اػشخذام سب وٌَى ثوذر
 25ػبل
 - 2ثشسػي  30هَسد سَهَسّبي هثبًِ دس ثيوبسػشبًْبي فيشٍصگش ٍ ؿْذاي سدشيؾ – ػبل ( 1361دبيبى ًبهِ سخللي فبسؽ
الشحليلي)
ػبل سحليلي 1363 :

ؿوبسُ دبيبى ًبهِ166 :
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ػبل سحليلي 77-78 :
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ؿوبسُ دبيبى ًبهِ532 :

 - 4ثشسػي دبسَلَطيىي اػشئَػبسوَم ثوذر  5ػبل دس ثيوبسػشبى ؿفب يحيبئيبى دس ػبلْبي 68-71
دػشيبس ٍ ّوىبس اكلي :دوشش ػليشضب فيشٍص خبّي

ؿوبسُ دبيبى ًبهِ:

ػبل سحليلي :

 - 5ثشسػي دبسَلَطيىي ديؼذالصي فيجشٍ ثِ هذر  5ػبل دس ػبلْبي  69-73دس ثيوبسػشبى ؿفب يحيبئيبى
ػبل سحليلي 73-74 :

دػشيبس ٍ ّوىبس اكلي :دوشش گيشب فشٍّش

ؿوبسُ دبيبى ًبهِ5016 :

 - 6ثشسػي ؿيَع ػالئن ثبليٌي ٍ اًَاع هشفَلَطي ػلَلْبي سَهَسال ثذخين ثبفز ًشم دس ثيوبسػشبًْبي ؿفب يحيبئيبى ٍ حضشر
سػَل (ف) دس ػبلْبي 65-75
ػبل سحليلي 77-78 :

دػشيبس ٍ ّوىبس اكليً :شگغ فخبسي ٍ ًبصًيي اػشلبهي

ؿوبسُ دبيبى ًبهِ535/1/2 :

 - 7ثشسػي ٍ همبيؼِ داًِ ّبي ًمشُ دٍػز ) (Agnorsدس سيشٍئيذ عجيؼي  ،گَاسش ًَدٍلش ٍ سَهَسّبي سيشٍئيذ دس ثيوبسػشبى
ؿْيذ سٌّوَى دس ػبلْبي 65-75
ػبل سحليلي 77-78 :

دػشيبس ٍ ّوىبس اكلي :دوشش دشٍاًِ ًبكش االػالهي

ؿوبسُ دبيبى ًبهِ:

530
 - 8ثشسػي همبيؼِ اي اػششٍػيشَم ّبي هغضي ثب گشيذّبي هحشلف اص ًظش سؼذاد داًِ ّبيٌمشُ دٍػز ٍ اسسجبط آى ثب ثذخيوي
دس ػبلْبي 77-78
ػبل سحليلي 77-78 :

دػشيبس ٍ ّوىبس اكلي :هحوذ هديذ رٍالؼيي ٍ ؿْشام ؿدبػي

ؿوبسُ دبيبى ًبهِ:

541/1/2
 - 9ثشسػي ؿبخق ّبي ّوِ گيشي ؿٌبػي هجشاليبى ثِ ضبيؼبر ديؾ ػشعبًي ٍ ػشعبى ػشٍيىغ دس ػبلْبي  76-77دس
ثيوبسػشبى ّبي ؿْيذ اوجش آثبدي ٍ ؿْيذ سٌّوَى
ػبل سحليلي 76-77 :

دػشيبس ٍ ّوىبس اكلي :دوشش ػيذ هحوذ حؼيٌؼلي دَس

ؿوبسُ دبيبى ًبهِ555 :

- 10ثشسػي ّيؼشَدبسَلَطيىي  100هَسد لٌف آدًَدبسي گشدى دس ثيوبسػشبى ؿْيذ سٌّوَى دس ػبل ّبي 72-73
ػبل سحليلي 72-73 :

دػشيبس ٍ ّوىبس اكلي :دوششهحوَد اخَاى سفشي

ؿوبسُ دبيبى ًبهِ:

- 11ثشسػي دبسَلَطيىي ويؼز آًَسيؼي اػشخَاى ثوذر  10ػبل ػبل ّبي 64-74
دػشيبس ٍ ّوىبس اكلي :دوشش آسصٍ ثبلشي ٍ دوشش هشين ًميجي صادُ

ػبل سحليلي :

ؿوبسُ دبيبى ًبهِ:

- 12ثشسػي وـز ٍ آًشي ثيَگشام هيىشٍاٍسگبًيؼن ّبي َّاصي خذا ؿذُ اص آثؼِ ٍ صخن ثوذر  5ػبل دس ثيوبسػشبى فيشٍصگش دس
ػبلْبي 78-82
دػشيبس ٍ ّوىبس اكلي :دوشش ًذا ًليشي

ػبل سحليلي 83-84 :
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ؿوبسُ دبيبى ًبهِ614 :

- 13همبيؼِ ثبوششيْبي خذا ؿذُ اص وـز ّبي خَى دس ثخؾ ّبي هشالجز ٍيظُ ٍ هشالجز للت دس ثيوبسػشبى فيشٍصگش دس ػبل
ّبي 86-87
داًـدَي اًششى :صّشا ضيبئيبى

ػبل سحليلي 86-87 :

ؿوبسُ دبيبى ًبهِ2275 :

- 14ثشسػي آهبسي ٍ دبسَلَطيىي سَهَسّبي هؼذُ دس ثيوبسػشبى فيشٍصگش دس ػبلْبي 71-72
داًـدَي اًششى :ػجبع ؿيشي

ػبل سحليلي 71-72 :

ؿوبسُ دبيبى ًبهِ920 :

- 15ثشسػي فشاٍاًي دَليخ ّبي وَلَسوشبل دس ثيوبسػشبى فيشٍصگش ٍ حضشر سػَل (ف) دس ػبلْبي 76-80
ؿوبسُ دبيبى ًبهِ4093 :
ػبل سحليلي 80-81 :
داًـدَي اًششى :ػجبع ثـيشي
- 16سؼييي فشاٍاًي ّوشاّي ضبيؼبر ديؾ ثذخين ثب ػشعبى هؼذُ دس ثيوبسػشبًْبي حضشر سػَل (ف) ٍ فيشٍصگش دس ػبلْبي
81-84
ػبل سحليلي 84-85 :ؿوبسُ دبيبى ًبهِ :ة630 -
دػشيبس ٍ ّوىبس اكلي عشح :دوشش ػيذ سضب هَػَي
- 17ثشسػي ؿيَع ػالئن ثبليٌي وٌذسٍػبسوَم دس ثيوبسػشبى ؿفبيحئيبى دس ػبلْبي 77-78
داًـدَي اًششى  :فشصاد آچبن  ،ػليشضب يحيَي ػبل سحليلي  77-78 :ؿوبسُ دبيبى ًبهِ2834/1 – 2834/2 :
- 18ثشسػي اسسجبط ولِ ػيؼشيز هضهي ثب اٍسگبًيؼن  H.pyloryدس ًوًَِ ّبي خشاحي ؿذُ دس ػبل  79دس ثيوبسػشبًْبي
فيشٍصگش ٍ حضشر سػَل (ف)
ؿوبسُ دبيبى ًبهِ574 :
ػبل سحليلي 80-81 :
دػشيبس ٍ ّوىبس اكلي عشح :دوشش كذيمِ ػلوذاس
- 19ثشسػي ػغح ػشهي ػٌلش سٍي دس كذ ًفش اص دشػٌل ثيوبسػشبى فيشٍصگش ثِ سٍؽ اػيىششٍفشَهشش خزة اسوي دس ػبل
1382
ؿوبسُ دبيبى ًبهِ613 :
ػبل سحليلي 83-84 :
دػشيبس ٍ ّوىبس اكلي عشح :دوشش احوذ خليلًَذ
- 20ثشسػي همبيؼِ اي اسصؽ داًِ ّبي ًمشُ دٍػز ) (Agnorدس سَهَسّبي هؼذُ ثب هيضاى سوبيض ػلَلي دس ػبلْبي  73-76دس
ثيوبػشبى حضشر سػَل (ف) ٍ فيشٍصگش
ؿوبسُ دبيبى ًبهِ540 :
ػبل سحليلي 77-78 :
دػشيبس ٍ ّوىبس اكلي عشح :دوشش هشين خبًَي
- 21ثشسػي هؼيبسي ٍ سـخيلي سَهَسّبي گليبل هغض دس ًوًَِ ّبي هَخَد دس ثيوبسػشبى حضشر سػَل اوشم (ف) ثوذر 4
ػبل 72-76
دػشيبس ٍ ّوىبس اكلي عشح :دوشش عبّشُ سخجي  ،دوشش احيبء دَسخْبًي ػبل سحليلي 76-77 :ؿوبسُ دبيبى ًبهِ:
543/1/2
- 22ثشسػي دبسَلَطيىي  50هَسد سَهَسّبي ثضالي ثوذر  7ػبل ( )70-77دس ثيوبسػشبى ؿْيذ سٌّوَى
ؿوبسُ دبيبى ًبهِ 5013 :
ػبل سحليلي 75-76 :
دػشيبس ٍ ّوىبس اكلي عشح :دوشش وشبيَى اثشيـوي همذم
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- 23ثشسػي فشاٍاًي ػيشٍص وجذي دس ثيوبسػشبى فيشٍصگش ٍ حضشر سػَل اوشم ثوذر يىؼبل 78-79
ؿوبسُ دبيبى ًبهِ 4081 :
ػبل سحليلي 79-80 :
داًـدَي اًششى  :هؼؼَد ػيٌب
- 24ثشسػي اسصؽ سـخيلي ػيشَلَطي آػذيشاػيَى ثب ػَصى ظشيف ) (FNAسَدُ ّبي گشدًي ثوذر  4ػبل  81-85دس
ثيوبسػشبًْبي فيشٍصگش ٍ حضشر سػَل اوشم (ف)
دػشيبس عشح :دوشش ؿْيي هشسبضي ػبل سحليلي 86-87 :ؿوبسُ دبيبى ًبهِ 634 :
- 25ثشسػي ػغح ػشهي ٍ ادساسي ػٌلش سٍي دس ثيوبساى هجشال ثِ سبالػوي هيٌَس دس ثيوبسػشبى خضشر ػلي اكغش (ؽ) دس ػبل
1385
ثلَسر عشح هؼشملّ ،وىبس عشح دوشش هشين اثَالحؼٌي
- 26ثشسػي فشاٍاًي سَهَسّبي وَلَسوشبل دس ًوًَِ ّبي دبسَلَطي ثيوبساى هشاخؼِ وٌٌذُ ثِ ثيوبسػشبى سػَل اوشم دس عي ػبلْبي
85-88
ؿوبسُ دبيبى ًبهِ4692 :
داًـدَي اًششى :هظگبى آسهبى ػبل سحليلي 88-89 :
- 27ثشسػي فشاٍاًي اًَاع سَهَسّبي ػش ٍ گشدى دس ًوًَِ ّبي دبسَلَطي گشفشِ ؿذُ دس ثيوبسػشبى فيشٍصگش 70-85
ؿوبسُ دبيبى ًبهِ4495 :
ػبل سحليلي 88-89 :
داًـدَي اًششى :ػويِ هخجش ً ،بّيذ ًبػوي
- 28ثشسػي ؿيَع سَهَسّبي گليبل ٍ صيش گًَِ ّبي آى ٍ اسسجبط ؿيَع سَهَس ثب هشغيش ّبي دهَگشافيىي دس ثيوبساى ثؼششي دس
ثيوبسػشبى فيشٍصگش 86-88
ؿوبسُ دبيبى ًبهِ4717 :
ػبل سحليلي 88-89 :
داًـدَي اًششى :ثٌز الْذي اثَعبلجي
- 29همبيؼِ فشاٍاًي اًَاع ػشعبى ػلَل لبػذُ اي دَػز دس ػٌيي صيش  40ػبل ٍ ثبالي  90ػبل دس ثيوبساى ثؼششي دس ثخؾ
دَػز ثيوبسػشبى حضشر سػَل اوشم 0ف) عي ػبلْبي 82-88
ؿوبسُ دبيبى ًبهِ4817 :
88-89
داًـدَي اًششى :فبعوِ ػجذي ػبل سحليلي :
- 30اثشال ثِ سَهَسّبي غذُ دبسٍسيذ دس ًوًَِ ّبي دبسَلَطي ثيوبسػشبى فيشٍصگش عي ػبلْبي 80-85
ؿوبسُ دبيبى ًبهِ:
80-85
داًـدَي اًششىً :فيؼِ حؼيٌي همذم ػبل سحليلي :
- 31ثشسػي فشاٍاًي هيىشٍاٍسگبًيؼن ّبي خذا ؿذُ اص ًوًَِ ّبي وـز خَى ٍ همبٍهز آًشي ثيَسيىي آًْب دس ثيوبسػشبى فيشٍصگش
عي ػبلْبي 85-86
داًـدَي اًششى  :ػلي فشثذ ػبل سحليلي  87-88ؿوبسُ دبيبى ًبهِ 4625 :
- 32هيضاى ثيبى دشٍسئيي  BRCA1دس ػشعبى دؼشبى ٍ اسسجبط آى ثب ثيَهبسوش ػلَل ّبي ثٌيبدي ػشعبى دؼشبى ٍ ػَاهل ديؾ
آگْي سَهَس دس ثيوبساى هشاخؼِ وٌٌذُ ثِ ثيوبسػشبى ّبي فيشٍصگش ٍ هيالد ثيي ػبلْبي 85-86
دػشيبس دوشش صّشا هدذ خجبسي  ،دوششػبدل وشيوي
ػبل سحليلي 88-89 :
دوشش فشٍع ّبؿوي (اػشبد هـبٍس)
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- 33ثشسػي ٍضؼيز  30ثيوبس هجشال ثِ وبًؼش آًذٍهشش دس ثيوبسػشبًْبي فيشٍصآثبدي ٍ ؿْيذ اوجش آثبدي عي ػبلْبي 65-75
فلل ًبهِ هدلِ داًـىذُ دشػشبسي ٍ هبهبئي داًـگبُ ؿْيذ ثْـشي
- 34همبيؼِ فشاٍاًي اًَاع ػشعبى ػلَل لبػذُ اي دَػز دس ػٌيي صيش  40ػبل ٍ ثبالي  90ػبل دس ثيووبساى ثؼششي دس ثخؾ
دَػز ثيوبسػشبى حضشر سػَل اوشم (ف) عي ػبلْبي 82-88
ػبل سحليلي  88-89ؿوبسُ دبيبى ًبهِ 4817
داًـدَي اًششى  :فبعوِ ػجذي
- 35اثشال ثِ سَهَسّبي غذُ دبساسيشٍئيذ دس ًوًَِ ّبي دبسَلَطي ثيوبسػشبى فيشٍصگش عي ػبلْبي 80-85
داًـدَي اًششىً :فيؼِ حؼيي همذم

طرح هبي در حبل انجبم (طرح تحقيقبتي)
- 36سبثيش آلشطي ثش سؼشيغ هشبػشبص سَهَس (آيب ػلَلْبي ػشعبًي ًـبًِ ّبي آػن آلشطيه سا سغييش هي دّذ) ثؼٌَاى هـبٍس ػلوي
داًـدَي وبسؿٌبػي اسؿذ  :هشين وشهي گلجبغي 1378
- 37ثشسػي ثشٍص هبسوشايوًََّيؼشَؿيوي  C-METدس سَهَسّبي آدًَوبسػيٌَهي هؼذُ ثب اػشفبدُ اص سىٌَلَطي tissue
 microarrayػبل  87-88دس ثيوبسػشبًْبي فيشٍصگش ٍ حضشر سػَل
دػشيبس  :دوشش وبهجيض ػشَدُ

5

مقبله هب
 - 1ثشسػي اسسجبط ثيي ولِ ػيؼشيه هضهي ثب ّليىَثبوشش ديلَسي دس ًوًَِ ّبي خشاحي ؿذُ ويؼِ كفشا
دوشش فشٍؽ ّبؿوي دوشش كذيمِ ػولذاس
هدلِ داًـگبُ ػلَم دضؿىي ايشاى  .ػبل ًْن ؿوبسُ  31صهؼشبى 81
 - 2همبيؼِ هٌبعك ػبصهبى دٌّذُ ًمشُ دٍػز ّؼشه دس سيشٍئيذ عجيؼي گَاسش گشُ داسٍ ًئَدالػن ّبي سيشٍئيذ
دوشش فشٍؽ ّبؿوي – دوشش دشٍاًِ ًبكش االػالهي
هدلِ داًـگبُ ػلَم دضؿىي ايشاى ػبل ؿـن ؿوبسُ  3دبئيض 1378
 - 3ثشسػي وـز ٍ آًشي ثيَگشام هيىشٍاٍسگبًيؼن ّبي َّاصي خذا ؿذُ اص آثؼِ ٍ صخن دس ثيوبسػشبى ّبي فيشٍصگش ٍ حضشر
سػَل اوشم ثِ هذر  5ػبل 82-78
دوشش فشٍؽ ّبؿوي – دوشش ًذا ًليشيبى – دوشش ًؼشيي ؿبيبًفش
هدلِ داًـگبُ ػلَم دضؿىي ايشاى دٍسُ ػيضدّن ؿوبسُ  50ثْبس 1385
 - 4همبيؼِ فشاٍاًي ٍ حؼبػيز آًشي ثيَسيىي ثبوششيْبي ؿبيغ دس ػفًَز ّبي دػشگبُ ادساسي خذا ؿذُ اص ثيوبساى ثيوبسػشبى
فيشٍصگش دس ػبل 82-76
دوشش فشٍؽ ّبؿوي – دوشش احوذ خليلًَذ – دوشش ػيذ هحوذ حىيوي – دوشش ػيؼي ًَسهحوذي
هدلِ داًـگبُ ػلَم دضؿىي ايشاى دٍسُ دٍاصدّن ؿوبسُ  49صهؼشبى 84
 - 5ثشسػي ػغح ػشهي سٍي دس وبسوٌبى ثيوبسػشبى فيشٍصگش ثب دػشگبُ اػذىششٍهششي خزة اسوي
دوشش فشٍؽ ّبؿوي – دوشش احوذ خليلًَذ – دوشش ػيذ هحوذ حىيوي – دوشش ػيؼي ًَسهحوذي
هدلِ داًـگبُ ػلَم دضؿىي ايشاى – دٍسُ دٍاصدّن ؿوبسُ  49صهؼشبى 1384
 - 6ثشسػي ؿبخق ّبي ّوِ گيشي ؿٌبػي هجشاليبى ضبيؼبر ديؾ ػشعبًي ٍ ػشعبًي دّبًِ سحن دس ثيوبسػشبًْبي داًـگبُ
ػلَم دضؿىي ؿْيذ ثْـشي ٍ ايشاى ػبلْبي 76-77
هدلِ عت ٍ سضويِ ثْبس  1379ؿوبسُ 36
 - 7سبثيش سٍي سىويلي ثش كذوْبي ٍصًي ٍ لذهي وَدوبى
فللٌبهِ ػلوي دظٍّـي داًـگبُ ػلَم دضؿىي ٍ خذهبر ثْذاؿشي دسهبًي وبؿبى دبئيض  1378ػبل ػَم ؿوبسُ 11
 - 8ثشسػي  8ػبلِ ثيوبساى هجشال ثِ ػل اػشخَاى ٍ هفبكل دس هشوض دضؿىي ؿفبيحيبئيبى  1375-1367چبح دس هدوَػِ
خالكِ همبالر ثيؼز ٍ ػَهيي وٌگشُ هٌغمِ اي اسحبديِ ثيي الوللي هجبسصُ ثب ػل ٍ ثيوبسيْبي سيَي اسديجْـز  1سب 4
ػبل 1376
 - 9خالكِ همبلِ اثش هحلَل خَساوي ػَلفبر سٍ دس ديـگيشي ٍ دسهبى ثيوبسيْبي ػفًَي دس هدوَػِ خالكِ همبالر اٍليي
وٌگشُ ثيي الوللي ثيوبسيْبي سيَي  ،هشالجشْبي ٍيظُ ٍ ػل آرس هبُ  14-11 ( 82آرس هبُ)
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- 10خالكِ همبلِ ثشسػي سَهَسّبي اػشخَاى ػبص ثوذر  5ػبل ( )67-72دس ثيوبسػشبى ؿفب يحيبئيبى دس هدوَػِ خالكِ
همبالر وٌگشُ ػبليبًِ خشاحبى اسسَدذي ايشاى اسديجْـز  18( 72الي )22
- 11اثش خبن دبن صًذُ دس اص ثيي ثشدى آلَدگي ّبي هحيظ صيؼز دس هدوَػِ همبالر اٍليي ّوبيؾ اػالم ٍ هحيظ صيؼز
سْشاى دبئيض 1378
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Case Report
 - 1لٌفَم ثبفز ًشم  :گضاسؽ يه هَسد
هدلِ داًـگبُ ػلَم دضؿىي ايشاى  -ػبل ًْن ؿوبسُ  31صهؼشبى 1381
 - 2گضاسؽ يه هَسد دبساگبًگليَم ّبي ثذخين خؼن وبسٍسيذ
دوشش فشٍؽ ّبؿوي – دوشش فبعوِ ػويؼي ساد – دوشش فيشٍصُ ؿْشوي
هدلِ داًـگبُ ػلَم دضؿىي ايشاى دٍسُ دٍاصدّن ؿوبسُ  46سبثؼشبى 84
 - 3هؼشفي يه هَسد ليَهيَػبسوَم اٍليِ لَلِ فبلَح
دوشش فشٍؽ ّبؿوي – دوشش ػؼبدر هَالًبئي – دوشش هحوذ سضب ًدبسي –
هدلِ داًـگبُ ػلَم دضؿىي ايشاى – ػبل يبصدّن ؿوبسُ  40سبثؼشبى 83
 - 4گضاسؽ يه هَسد لٌفَم اٍليِ سخوذاى دس هشوض آهَصؿي ٍ دسهبًي فيشٍصگش
دوشش هحوذ حؼيي ثذخؾ – دوشش فشٍؽ ّبؿوي – دوشش ػيذ هحؼي سضَي
هدلِ داًـگبُ ػلَم دضؿىي ايشاى – ػبل ًْن ؿوبسُ  32فَق الؼبدُ 1381
 - 5ليذَػبسوَم سٍدُ ثضسي گضاسؽ يه هَسد
دوشش ػيذ ػلي خاللي – دوشش فشٍؽ ّبؿوي
 - 6ولؼيٌَص سَهَسال اٍليِ  :دبػخ ػشيغ دسهبًي ثِ اػشبصٍالهيذ هدلِ غذد دسٍى سيض ٍ هشبثَليؼن ايشاى داًـگبُ ػلَم دضؿىي
ؿْيذ ثْـشي ػبل چْبسم ؿوبسُ  2كفحِ ّبي  127 – 129سبثؼشبى 81
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 - 1هؼئَل ثخؾ دبسَلَطي ثيوبسػشبى ؿفب يحيبئيبى هذر  12ػبل ()1368-1380
 - 2هؼئَل ثخؾ دبسَلَطي ثيوبسػشبى ؿْيذ دوشش سٌّوَى ثوذر  4ػبل ()1374 -1378
 - 3هؼبٍى آهَصؿي ثيوبسػشبى ؿْيذ دوشش سٌّوَى ثوذر  4ػبل ( ٍ )1374 -1378ػضَ وويشِ دػشيبسي
 - 4هؼئَل ثخؾ دبسَلَطي ثيوبسػشبى فيشٍصگش اص ػبل  1376سب وٌَى
 - 5هؼئَليز اهَس آهَصؿي دػشيبسي گشٍُ دبسَلَطي اص عشف سيبػز داًـىذُ دضؿىي ()72-81
 - 6هذيش گشٍُ دبسَلَطي داًـگبُ ػلَم دضؿىي ايشاى ثوذر  6ػبل ()82-88
 - 7هؼبٍى اخشائي گشٍُ دبسَلَطي  1388سب وٌَى
 - 8ػضَ ّيبر ثَسد سخللي سؿشِ دبسَلَط ي ثوذر  15ػبل
 - 9ػضَ وويؼيَى ثيوبساى كؼت الؼالج ثوذر  6ػبل ()82-88
- 10ػضَيز دس وويشِ ّبي ثيوبسػشبًي (ػفًَي ،هشي ٍ هيش  ،آػيت ؿٌبػي ٍ ًؼَج ،اًشمبل خَى  ،داًـدَيي  ،دظٍّـي)
- 11ػضَ وويشِ سدْيضار داًـىذُ دضؿىي
- 12ػضَ وويشِ هـَسسي اًدوي آػيت ؿٌبػي ايشاى ()83-89
- 13ػضَ وويشِ ػلوي ّوبيؾ ّبي ػبليبًِ آػيت ؿٌبػي ايشاى
- 14ػضَ اسصيبثي وٌٌذُ همبالر هدلِ داًـگبُ ػلَم دضؿىي ايشاى
- 15هؼئَل فٌي آصهبيـگبُ ّبي ثيوبسػشبى ّبي ؿفب يحيبئيبى  ،ؿْيذ سٌّوَى ٍ فيشٍصگش دس صهبى سلذي خذهز
- 16ػضَ وويشِ هشوضي ثجز ثيوبسي ّبي ػشعبى
- 17ػضَ وويشِ ًظبسر ثش اهَس آصهبيـگبُ ّبي سبثؼِ داًـگبُ ( )72-80
- 18ػضَ وويشِ ػَاًح  ،فَسيشْبي دضؿىي ٍ حَادص غيش هششلجِ ()82-89
- 19ػضَ وويؼيَى ؿَاسي دضؿىي دس ثيوبسػشبى ؿْيذ سٌّوَى ثوذر  2ػبل
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 - 1وٌگشُ ػبليبًِ اًدوي خشاحبى اسسَدذي  18-22اسديجْـز 1372
ػخٌشاًي  :سَهَس ّبي اػشخَاى ػبص اػشخَاى
 - 2وٌگشُ اسحبديِ ثيي الوللي هجبسصُ ثب ػل ٍ ثيوبسيْبي سيَي اسديجْـز 1376
ػخٌشاًي  :ثشسػي ػل اػشخَاى ثوذر  8ػبل دس ثيوبسػشبى ؿفب يحيبئيبى
 - 3وٌگشُ دبسَلَطي 1378/8/20
ػخٌشاًي :لَػوي ّبي هضهي
 - 4وٌگشُ ثبصآهَصي هذٍى خشاحي ػوَهي 78/8/22
ػخٌشاًي  :اسيَلَطي ٍ دبسَلَطي ثيوبسيْبي ثذخين هشي
 - 5وٌگشُ ثبص آهَصي هذٍى ٍيظُ هشخلليي گَؽ ٍ حلك ٍ ثيٌي 79/2/1
ػخٌشاًي ٍ FNA :فشٍصى ػىـي دس سَهَسّبي گشدى
 - 6وٌگشُ ّبي ػبالًِ ثبصآهَصي هذٍى دبسَلَطي داًـگبُ ػلَم دضؿىي ايشاى خشداد هبُ ّش ػبل ثوذر  7ػبل
 - 7گشد ّوبيي ػلوي اداسُ اهَس آصهبيـگبّْبي داًـگبُ 87/6/29
ػخٌشاًي :لٌذ ّب ٍ ديبثز
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