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ارائِ هراقجت ّبی پرظتبری
در پرظتبراى ثیوبرظتبى ّبی
داًؽگبُ علَم پسؼکی ایالم
در ظبل 5671
ثررظی تبثیر آهَزغ چْرُ ثِ
چْرُ ثر اظبض هذل اعتقبد
ظالهت ثر آگبّی ٍ ًگرغ
ثیوبراى ترخیص ؼذُ دچبر
اًفبرکتَض هیَکبرد در هَرد
عَاهل خطر ظبز ثیوبری در
ثیوبرظتبى ّبی ؼْر ایالم در
ظبل 5676
ثررظی تبثیر هذل هراقجت
پیگیر ثر کیفیت خَاة
ثیوبراى ّوَدیبلیسی ؼْر
ایالم در ظبل 5676

بورسیه ،افتخارات علمی و جوائس:
داًؽجَی ثرگسیذُ هقطع کبرؼٌبظی ظبل تحصیلی 40-44
داًؽجَی ثرگسیذُ هقطع کبرؼٌبظی ظبل تحصیلی 44-47
رتجِ اٍل گرٍُ پرظتبری هراقجتْبی ٍیصُ داًؽکذُ پرظتبری ٍ هبهبیی کرهبى در ظبل تحصیلی 77-75
پرظتبر ًوًَِ ثعیج جبهعِ پسؼکی در ظبل 5676

عضویت های علمی:
عضَ کویتِ اجرایی دّویي کٌگرُ ظراظری هیکرٍة ؼٌبظی
عضَ کویتِ تحقیقبت داًؽکذُ پرظتبری ٍ هبهبیی ایالم
عضَ کویتِ ارزؼیبثی ثبلیٌی داًؽکذُ پرظتبری ٍ هبهبیی ایالم
عضَ کویتِ تحقیقبت داًؽکذُ پرظتبری رازی کرهبى

سابقه تذریس:
کبرؼٌبظی:
کبرآهَزی در عرصِ پرظتبری داخلی جراحی ً 5یوعبل اٍل تحصیلی  75-77کرهبى
کبرآهَزی در عرصِ پرظتبری داخلی جراحی ً 1یوعبل اٍل تحصیلی  75-77کرهبى
کبرآهَزی در عرصِ پرظتبری داخلی جراحی ً 6یوعبل اٍل تحصیلی  75-77کرهبى
کبرآهَزی در عرصِ پرظتبری داخلی جراحی ً 1یوعبل دٍم تحصیلی  75-77کرهبى
پسؼکی:
اصَل ٍ فٌَى ًیوعبل اٍل ظبل تحصیلی 76-71
اختراعات ،ابذاعات:
هخترع الکترٍد َّلذر دظتگبُ الکترٍکبردیَگرافی
طراحی ٍ ظبخت ظیعتن ؼعتؽَی ثیوبراى ثخػ هراقجت ّبی ٍیصُ ثیوبرظتبى ؼْیذ ثبٌّر ؼْر کرهبى
انتشارات(کتاب/مقاله -همایش):
ًَیعٌذُ هقبلِ ؼخصیت هذیراى ٍ ظجک رّجری آًبى :کبرثرد هذل  5عبهلی ؼخصیت
ًَیعٌذُ هقبلِ ثررظی هیساى رعبیت اخالق حرفِ ای در اجرای رٍیِ ّبی خَى گیری ٍ رگ گیری تَظط پرظتبراى

کٌگرُ داخلی:
ارائِ هقبلِ ثررظی هیساى آگبّی از ریعک فبکتَرّبی ثیوبری ّبی قلت ٍ عرٍق در ثیوبراى هجتال ثِ ظٌذرم حبد کرًٍری
هراجعِ کٌٌذُ ثِ هرکس آهَزؼی درهبًی ؼفب ؼْر کرهبى در ظبل  5676در دٍهیي کٌگرُ ثیي الوللی پیؽگیری از ثیوبری ّبی
قلت ٍ عرٍق
ارائِ هقبلِ هقبیعِ کیفیت زًذگی پرظتبراى ؼبغل در ثخػ ّبی هراقجت ٍیصُ ؼْر کرهبى در ظبل  5671در دٍهیي کٌگرُ
ظراظری زًذگی ظبلن ٍ تَظعِ هراقجت ّبی پرظتبری ٍ هبهبیی در ظبل 5671
ارائِ هقبلِ ًقػ اهذاد عبطفی کَدکبى در ٌّگبم هَاجِْ ثب ثالیب در ؼؽویي کٌگرُ ثیي الوللی ظالهت در حَادث ٍ ثالیب
ارائِ هقبلِ ًقػ پرظتبراى در ثحراى زدایی در ؼؽویي کٌگرُ ثیي الوللی ظالهت در حَادث ٍ ثالیب
ارائِ اخالق حرفِ ای ،چبلػ ّب ٍ تٌبقضبت اخالقی در اٍرشاًط پیػ ثیوبرظتبًی در ّؽتویي کٌگرُ ظراظری طت اٍرشاًط
ارائِ هقبلِ هقبیعِ ثِ کبرگیری دٍ ؼیَُ جْت کبّػ درد ًبؼی از ظًَذاش هثبًِ در اٍلیي کٌگرُ ثیي الوللی اٍرٍلَشی ٍ
ًفرٍلَشی
ارائِ هقبلِ ثررظی تبثیر هذل هراقجت پیگیر ثر کیفیت خَاة ثیوبراى ّوَدیبلیس در اٍلیي کٌگرُ ثیي الوللی اٍرٍلَشی ٍ
ًفرٍلَشی
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