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تاسیخ تصْیة 

طشح دس 

ضْسای 

پژُّطی 

 داًطگاٍ

 سدیف عٌْاى طشح تحمیماتی استادساٌُوا داًطجْ

55/2/79 تشسسی تاثیش تکاسگیشی سشها ّگشهای هْضعی تش هیضاى کثْدی ًاضی اص تضسیك صیش جلذی  آلای عطاالَ اسذی لْیَ فشیذٍ اتشاُیوی ضلواًی 

ُای استْپذی هشکض آهْصضی دسهاًی پْسسیٌا اًْکساپاسیي سذین دس تیواساى تستشی  دستخص 

76 -79سضت دس سال  

5 

27/2/79 تشسسی همایسَ ای خْدکاسآهذی ضیشدُی دس هادساى دس سٌیي هختلف هشاجعَ کٌٌذٍ تَ هشاکض  دکتش صذیمَ پاک سشضت الِام اسالهی 

79جاهع سالهت ضِش سضت دس سال   

2 

27/2/79 تثعیت داسّیی دس تیواساى پیًْذ کلیَ هشاجعَ کٌٌذٍ تَ یکی اص هشاکض آهْصضی دسهاًی تشسسی  صُشا هجذ تیوْسی سّجا ضیشافکي 

76ضِش سضت دس سال   

3 

27/2/79 تشسسی استثاط داًص ّ عولکشد هثتٌی تش ساٌُوای هشالثت تالیٌی دسد کْدکاى دس پشستاساى هشکض  دکتش هلْک پْسعلیضادٍ هعصْهَ لاسوی لشیطی 

79ضِشیْس سضت دس سال  59اهْصضی دسهاًی کْدکاى   

4 

52/3/79 تشسسی ضادکاهی دس تاسداسی ّ عْاهل هشتثط تا آى دس صًاى تاسداس هشاجعَ کٌٌذٍ تَ هشکض آهْصضی  دکتش صذیمَ پاک سشضت طاُشٍ هحثْتی ًژاد 

79دسهاًی الضُشا ضِش سضت دس سال   

5 

56/4/79 هادس ّ ضیشخْاس ّ عْاهل پیص گْیی کٌٌذٍ آى دس هادساى هشاجعَ کٌٌذٍ تشسسی هیضاى دلثستگی  سیذٍ هشضیَ ساُثی هعصْهَ دسّیص ًّذ 

79تَ هشاکض جاهع سالهت ضِش سضت دس سال   

6 

33/4/79 پیشّی اص پشّتکل ًظام هشالثت اص خْى، اص دیذگاٍ آًِا دس هشاکض تعییي عولکشد پشستاساى دس هْسد  ضیشیي جفشّدی صُشا اهیٌی هشدخَ 

                        79سال  دس   آهْصضی ّ دسهاًی ضِش سضت

9 

53/5/79 آهْصضی هشتثط دس هشکض  تشسسی هِاست اًجام هعایٌات فیضیکی کْدکاى تْسط پشستاساى ّ عْاهل دکتش یاسوي یعمْتی سیذصغشی هیشحسیٌی 

79دسهاًی کْدکاى ضِش سضت سال     

8 

29/5/79 آهْصش دستْسالعول ُای تایٌی تا استفادٍ اص پیام کْتاٍ تش هیضاى آگاُی ّ هِاست تشسسی تاثیش  دکتش فاطوَ جعفشآلایی ٌُگاهَ هْسْی 

79 سالدس جایگزاسی کاتتش ّسیذی دس پشستاساى هشکض آهْصضی دسهاًی دکتش حطوت دس  

7 

29/5/79 کتش پشّاًَ سضا سلطاًید یلذا دًیایی هثشص  تاسداس هشاجعَ کٌٌذٍ تَ هشکض آهْصضی تشسسی خْدکاسآهذی صایواى ّ عْاهل هشتثط تا آى دس صًاى  

79پژُّطی دسهاًی الضُشا سال   

53 

29/5/79 دس ضِش  کیفیت صًذگی خْاُشّتشادساى کْدکاى هثتال تَ تیواسیِای هضهي  ّعْاهل هشتثط تا آى هِطیذ هیشصایی فاطوَ عیذی 

79سضت  

55 

9/6/79 اضطشاب تیواساى لثل اص آًژیْگشافی عشّق کشًّش تشسسی تأثیش اًحشاف فکش ّالعیت هجاصی تش سّی  آلای دمحمسضا یگاًَ هصطفی کطْسی 

 79حطوت ضِش سضت دس سال دکتش  دس هشکض آهْصضی دسهاًی 

 

52 

52/8/79 ّ عْاسض عشّلی  کوشتشسسی تاثیش تکاسگیشی سشهای هْضعی دس هحل ّسّد کاتتش تشهیضاى دسد  دکتش ًاصیال جْادی فشیثا اتشاُیوی ضلواًی 

تیواساى تحت آًژیْگشافی عشّق کشًّش هشاجعَ کٌٌذٍ تَ هشکض آهْصضی دسهاًی تحمیماتی دکتش 

79-78حطوت سضت دس سال   

53 

26/8/79 تشسسی هیضاى خْدکاسآهذی جٌسی ّ عْاهل هشتثط تا آى دس صًاى هتاُل سٌیي تاسّسی هشاجعَ  دکتش صُشا تستاًی سفعت عصاس صادٍ 

79هشاکض جاهع سالهت ضِش سضت دس سال  کٌٌذٍ تَ  

54 

26/8/79 تشسسی سضایتوٌذی تیواساى اص طشح تحْل ًظام سالهت دس هشاکض آهْصضی دسهاًی ضِش سضت دس  آلای عطاالَ اسذی لْیَ صویذتِاسی جْکٌذاى 

79سال   

55 

26/8/79 کشیاپْس الکوَ سشیرساسا   غشتالگشی سشطاى پستاى دس صًاى هشاجعَ کٌٌذٍ تَ پایگاٍ تِذاضتی تشسسی هْاًع ّ هضایای اًجام  دکتش فشحٌاصجْکاس 

76 -79کُْْست صْهعَ سشا دس سال   

56 

26/8/79 تشسسی هطاسکت پذساى دس اسائَ ی خذهات هاهایی ّ صًاى اص دیذگاٍ هاهاُا دس هشکض آهْصضی  فاطوَ سافت سْداتَ حمی خاجگیٌی 

79دسهاًی ّ پژُّطی الضُشا سضت دس سال   

59 

59/7/79 تشسسی تاثیش هصشف کپسْل تاتًَْ تش کیفیت خْاب سالوٌذاى همین آسایطگاٍ هعلْلیي ّ  دکتش عاطفَ لٌثشی ساسا صهاًی 

79سالوٌذاى  ضِش سضت، سال   

58 

2/53/79 تشسسی استثاط ّلفَ تٌفسی دس خْاب لثل اص جشاحی للة تا اختالل سیتن تعذ اص جشاحی دس  خاًن عضت پاسیاد سویَ دمحمی 

هشاجعَ کٌٌذٍ تَ هشکض اهْصضی ّ دسهاًی دکتش حطوت تحت جشاحی پیًْذ عشّق کشًّش تیواساى 

79سضت دس سال   

57 


