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عضو شورای مدٌران آموزش پاٌه دانشکده پزشکی (از  1389تاکنون(
سرپرست و مسئول گروه اساتٌد مشاور دانشکده پزشکی (از  1388تاکنون(
عضو شورای ارزٌابی درونی گروه علوم پاٌه دانشکده پزشکی (از  1388تاکنون(
مسئول ارزٌابی درونی گروه پزشکی اجتماعی (از  1388تاکنون(
عضو کمٌته ارزشٌابی اساتٌد (از  1389تاکنون(
عضو کمٌته طرح درس (از  1389تاکنون(
عضو کمٌته ارزٌابی درونی (از  1389تاکنون(
عضو کمٌته دانش پژوهی آموزشی (از  1389تاکنون(
عضو کمٌته بررسی و ارزٌابی آموزنهای بالٌنی (از  1389تاکنون(
عضو کمٌته پژوهش در آموزش (از  1386تاکنون(
عضو کمٌته برنامه رٌزی درسی (از  1389تاکنون(
عضو کمٌته نظارت بر تجهٌزات معاونت دانشگاهی 1385-
عضو شورای سٌاستگذاری ) HSRاز  1385تاکنون(
عضو شورای توسعه آموزش پزشکی ( از  1385تاکنون(
عضو شورای آموزش مداوم کارکنان دانشگاه (از  1389تاکنون)
عضو شورای آموزش مداوم دانشگاه ( از سال  1389تاکنون)
نماٌنده انجمن آموزش علوم پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ( از سال  1390تاکنون)
استاد مشاور دانشجوٌان استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ( از سال 1389تاکنون)
عضو کمٌته فنی آزمون های  OSCEدانشکده پزشکی
عضو کمٌته علمی آزمون های  OSCEدانشکده پزشکی

مسئولیت ها در دوران اشتغال دوره پزشک عمومی:
سرپرست مراکز بهداشتی درمانی
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مسئول آموزش بهداشت مرکز بهداشت شهرستان دشتی
-2
مسئول بهداشت خانواده مرکز بهداشت شهرستان دشتی
-3
مسئول واحد پٌشگٌری و مبارزه با بٌمارٌهای مرکز بهداشت شهرستان دشتی
-4
مسئول امور داروٌی مرکز بهداشت شهرستان دشتی
-5
مسئول آموزشگاه بهورزی مرکز بهداشت شهرستان دشتی
-6
مسئول مرکز NSVمرکز بهداشت شهرستان دشتی
-7
معاون فنی شبکه بهداشت شهرستان دشتی
-8
عضو کمٌسٌون پزشکی نظام وظٌفه شهرستان دشتی
-9
 - 10عضو کمٌسٌون پزشکی شهرستان دشتی
 - 11عضو کمٌته ارتقا کٌفٌت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
 - 12همکاری در طراحی و اجرای برنامه های آموزشی و اجراٌی واحدهای ستادی هماهنگی وگسترش
شبکه،آموزشگاه بهورز ی ،پٌشگٌری و مبارزه با بٌمارٌها  ،بهداشت خانواده ،بهداشت مدارس معاونت بهداشتی دانشگاه
علوم پزشکی بوشهر

موفقیت ها:

رتبه سوم بورد کشوری پزشکی اجتماعی 1384-
-1
استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر – 1386
-2
استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر – 1388
-3
استاد برتر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر – 1389
-4
استاد برتر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر – 1390
-5
استاد برتر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر – 1391
-6
پژوهشگر نمونه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر – 1385
-7
پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر – 1386
-8
پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر – 1387
-9
 - 10پژوهشگر برتر دانشکده پزشکی 1388-
 - 11استاد برتر دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهرسال 1386از دٌدگاه دانشجوٌی
 - 12استاد برتر دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهرسال 1388از دٌدگاه دانشجوٌی
 - 13استاد برتر دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهرسال 1391از دٌدگاه دانشجوٌی
 - 14استاد نمونه بسٌجی دانشگاه علوم پزشکی بوشهرسال 1388
 - 15پوستر برتر كنگره آموزش پزشکی  -نهمٌن هماٌش كشوري آموزش پزشكً – ٌزد 1386
رتبه سوم کشوری برگزاری کارگاه آموزشی – ٌازدهمٌن هماٌش كشوري آموزش پزشكً – تهران 1389
- 16
داور برتر فصلنامه طب جنوب – 1386
- 17
 - 18رتبه نخست فرآٌند آموزشی کشوری از دٌدگاه شرکت کنندگان در حٌطه ارزشٌابی درچهارمٌن جشنواره شهٌد
مطهری – مشهد 1390
 - 19فرآٌند آموزشی برتر کشوری در حٌطه ارزشٌابی درچهارمٌن جشنواره شهٌد مطهری – مشهد 1390
 - 20فرآٌند آموزشی برتر کشوری در حٌطه مدٌرٌت آموزشی درچهارمٌن جشنواره شهٌد مطهری – مشهد 1390
 - 21فرآٌند آموزشی برتر دانشگاهی درحٌطه تدوٌن برنامه آموزشی -چهارمٌن جشنواره شهٌد مطهری درون
دانشگاهی – بوشهر 1389
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 - 22فرآٌند آموزشی برتر دانشگاهی درحٌطه روٌکرد نوٌن آموزشی -چهارمٌن جشنواره شهٌد مطهری درون
دانشگاهی – بوشهر 1389
 - 23فرآٌند آموزشی برتر دانشگاهی درحٌطه مشاوره و راهنماٌی آموزشی -چهارمٌن جشنواره شهٌد مطهری درون
دانشگاهی – بوشهر 1389
 - 24فرآٌند آموزشی برتر دانشگاهی درحٌطه سنجش  ,ارزشٌابی و اثر بخشی آموزشی -چهارمٌن جشنواره شهٌد
مطهری درون دانشگاهی – بوشهر 1390
 - 25فرآٌند آموزشی برتر دانشگاهی درحٌطه مشاوره و راهنماٌی آموزشی -چهارمٌن جشنواره شهٌد مطهری درون
دانشگاهی – بوشهر 1390
 - 26فرآٌند آموزشی برتر دانشگاهی درحٌطه مرجعٌت  ,رهبری و مدٌرٌت آموزشی -چهارمٌن جشنواره شهٌد
مطهری درون دانشگاهی – بوشهر 1390
 - 27فرآٌند آموزشی برتر دانشگاهی درحٌطه تدوٌن و بازنگری آموزشی -چهارمٌن جشنواره شهٌد مطهری درون
دانشگاهی – بوشهر 1390
 - 28فرآٌند آموزشی برتر دانشگاهی درحٌطه روشها و تکنٌک های آموزشی -چهارمٌن جشنواره شهٌد مطهری
درون دانشگاهی – بوشهر 1390
 - 29فرآٌند آموزشی برتر دانشگاهی درحٌطه سنجش  ,ارزشٌابی و اثر بخشی آموزشی -چهارمٌن جشنواره شهٌد
مطهری درون دانشگاهی – بوشهر 1391
 - 30فرآٌند آموزشی برتر دانشگاهی درحٌطه مشاوره و راهنماٌی آموزشی -چهارمٌن جشنواره شهٌد مطهری درون
دانشگاهی – بوشهر 1391
 - 31فرآٌند آموزشی برتر دانشگاهی درحٌطه مرجعٌت  ,رهبری و مدٌرٌت آموزشی -چهارمٌن جشنواره شهٌد
مطهری درون دانشگاهی – بوشهر 1391
 - 32فرآٌند آموزشی برتر دانشگاهی درحٌطه تدوٌن و بازنگری آموزشی  -چهارمٌن جشنواره شهٌد مطهری درون
دانشگاهی – بوشهر 1391
 - 33فرآٌند آموزشی برتر دانشگاهی درحٌطه روشها و تکنٌک های آموزشی -چهارمٌن جشنواره شهٌد مطهری
درون دانشگاهی – بوشهر 1391
رتبه چهارم کشوری در آزمون علوم پاٌه پزشکی  1390در تدرٌس در اپٌدمٌولوژی
- 34
 - 35رتبه چهارم کشوری در ارزشٌابی مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی کشور ( طرح راد)
 - 36رتبه پنجم کشوری فراٌند های آموزشی در ارزشٌابی مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی کشور (
طرح راد)
 -37فرآٌند آموزشی برتر دانشگاهی درحٌطه سنجش  ,ارزشٌابی و اثر بخشی آموزشی -چهارمٌن جشنواره شهٌد مطهری
درون دانشگاهی – بوشهر 1392
 - 37فرآٌند آموزشی برتر دانشگاهی درحٌطه مشاوره و راهنماٌی آموزشی -چهارمٌن جشنواره شهٌد مطهری درون
دانشگاهی – بوشهر 1392
 - 38فرآٌند آموزشی برتر دانشگاهی درحٌطه مرجعٌت  ,رهبری و مدٌرٌت آموزشی -چهارمٌن جشنواره شهٌد
مطهری درون دانشگاهی – بوشهر 1392
 - 39فرآٌند آموزشی برتر دانشگاهی درحٌطه تدوٌن و بازنگری آموزشی -چهارمٌن جشنواره شهٌد مطهری درون
دانشگاهی – بوشهر 1392
 - 40فرآٌند آموزشی برتر دانشگاهی درحٌطه روشها و تکنیک های آموزشی  -چهارمٌن جشنواره شهٌد مطهری
درون دانشگاهی – بوشهر 1392
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 عوامل تنش زای آموزش بالٌنی از دٌدگاه دانشجوٌان دانشگاه علوم پزشکی.  حاجی نژاد ف،  خرم رودی ر، غرٌبی ط
1387 )2 ( شماره8  دوره،  مجله آموزش در علوم پزشکی. بوشهر
13-Rahbar A, Larijani B,Nabipour I,Nohamadi MM,mirzaee K ,Amiri Z. Relationship
among dietary estimates of net endogenous acid production, bone mineral density and
6

biochemical markers of bone turnover in an Iranian general population. Bone. 2009
Nov;45(5):876-81.
14-Gharibi O. Mirzaei K, Karimi A, Darabi H. Mixed infections of Vibrio Cholerae O1
Ogawa EL Torwith Shigella dysenteriae. Pak J Biol Sci 2010 Nov 15;13(22) -1110-2.
15- Gharibi O. Zangene S,Mohammadi N, Mirzaei K, Karimi A, Gharibi A, Khajehiean
A. Increasing antimicrobial resistance among Shigella isolates in the Bushehr, Iran . Pak
J Biol Sci 2012 (Online First)
16- Movahed A, Iranpour D, Nabipour I, Jafari M, Akbarzadeh S, Assadi M, Mirzaei K,
Hagian N. Plasma malondialdehyde, bilirubin, homocysteine and total antioxidant
capacity in patients with angiographically defined coronary artery disease. African
Journal of Biotechnology . 2012;11(13): 3187-91.
 هداوند، حاجً لو م، ملكً زاده ح، شجاعت ج، حجت ش، منشً ح ا، میرزایي ک، بحتوئً م، علٌزاده اطاقورح ر- 17
 بررسً فراوانً و عوامل مستعدكننده فتق اٌنگوٌنال در بٌماران بستري شده در بٌمارستانهاي آموزشً شهر بوشهر. ف
.1388-83 سال
41- Najafpour Bushehri S, Mohamad Yousef R, Mohamad Tayeb MN, Yassin Z,
Sarrafzadeghan F,Mirzaei K, Nabipour I,Yazedekhasti N. Effect of antioxidant vitamin
s( C,E Beta Caroten)supplementation on serum 8- iso- prostaglandin PGF2α in male
subjectwith risk factor of cardiovascular disease. Middle-East Journal of Scientific
Research .2011;10(5): 577-80.
42- Najafi Anaraki A, Mirzaei K( coresponder) . The Effect of Different Intrathecal Dose
of Meperidine on Shivering During Delivery under Spinal Anaesthesia. 2012; 3( 10) :
43- Najafi Anaraki A, Mirzaei K( coresponder), Akbari Z, Macaire Ph . The effects of
warm and cold intrathecal bupivacaine on shivering during delivery under spinal
anesthesia. SJA 2012 ; 6(4) :340- 344.
36-Vahedparast H, Pourbehi MR, Amini A, Ravanipour M, Farrokhi S, Mirzaei K,
Nasehi N. Renal artery stenosis and its predictors in hypertensive patients undergoing
coronary artery angiography. Iran J Radiol. 2011 Dec;8(4):235-40.
37-Movahed A, Iranpour D, Nabipour I, Jafari M, Akbarzadeh S, Assadi M, Mirzaei K ,
Hagian N. Plasma malondialdehyde, bilirubin, homocysteine and total antioxidant
capacity in patients with angiographically defined coronary artery disease. African
Journal of Biotechnology, 2012; 11 (13): 3187-3191
38-Najafpour Boushehri S, Mohamad Yusof R, Mohamad Taib MN, Yassin Z,
Sarrafzadegan N, Mirzaei K, Nabipour I, Yazdekhasti N. Effects of Antioxidant Vitamins
(C, E, Beta-Carotene) Supplementation on Serum 8-iso-Prostaglandin PGF2" in Male
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Subjects with Risk Factors for Cardiovascular Diseases. Middle East Journal of
Scientific Research.2011; 10(5):577-580.
44Anvaripour A, Shahryari H, Ahmadi S, Ghasemi S, Mirzaei K. Comparison the
effects of oxytocin and methylergonovine in elective caesarean section under spinal
anesthesia. Arch Gynecol Obstet. 2012 Dec 19
41- O Gharibi, K Mirzaei, M Zakerhussaini, H Darabi, MR Farzaneh, A Karimi,
Prevalence of methicillin-resistant Staphylococcus aureus at the Hospital of the medical
University of Bushehr in Iran. African Journal of Microbiology Research ,2012:6 (23),
5035-5038
 -42میرزایی ک  ،زحمتکش ث  .آگاهی دندانپزشکان استان بوشهر از پٌشگٌری از اندوکاردٌت عفونی -سال .1390
مجله طب جنوب ،سال هفدهم ،شماره  ،3مرداد و شهرٌور  ، 1393صص424-434
ٌ -43وسفی ف ،نجفپور بوشهری س ،میرزایی ک ،سنجٌده ز ،امٌری ز ،بنه گزی ب ،خوشکار م ،نبی پور ا.
بررسً مٌزان لٌپوپروتئٌنهاي سرمً پس از مصرف مٌگوي پرورشً وانامً در افراد سالم بدون اختالالت لٌپٌدي.
فصلنامه طب جنوب سال پانزدهم ،شماره  ،4صفحه .283-292
-44زحمتکشان ن  ،باقرزاده ر ،اکابرٌان ش ٌ ،زدانخواه فرد م ر  ،میرزایی ک ٌ ،زدانپناه س ،خرمرودی ر  ،غرٌبی
ط ،کمالی ف  ،جمند ط .بررسی کٌفٌت زندگی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهر بوشهر . 1387 -88مجله
دانشگاه علوم پزشکی فسا 1391،؛ .53-58:)1(2
-45نجفی انارکی ع  ،میرزایی ک ( نوٌسنده مسئول ) ،معتمد ن  .اثر هٌدراتاسٌون شدٌد و دگزامتازون در کاهش تهوع و
استفراغ بعد از عمل تونسٌلکتومی ،مجله طب جنوب ،سال هفدهم ،شماره  ،3مرداد و شهرٌور  ، 1393صص391-398
 - 46اكابرٌان ش ،واحدپرست ح  ،روانً پورم  ،میرزایي ک .مقاٌسه ي مٌزان دقت تخمٌن زن كودكان با استفاده از
نوار براسلو و تخمٌن وزن توسط مادر در شهر بوشهر.مجله طب جنوب ،سال شانزدهم ،شماره  ،2تابستان ،1392
صص 143-138
-47عازمٌان آ ،میرزایي ک  ،مهناز نجفً زاده  .بررسً رابطه برنامه درسً پنهان به عنوان ٌك نظام آموزشً با
عملكرد تحصٌلً دانش آموزان مدارس راهنماًٌ دخترانه شهرستان شوشتر در سال تحصٌلً .91-90دوفصلنامه توسعه ي
آموزش جندي شاپور ،شماره  ،5زمستان 1391و بهار  1392ص 40
 -48میرزایی ک  ،زحمتکش ث  .تدرٌس به روش نقشه مفهومی روشی مؤثر بر مٌزان ٌادگٌری و ٌادداری دانشجوٌان .
مجله مدٌا  .دوره  – 4شماره ( 1شماره پٌاپً  )12 :بهاار 1392-3
-49میرزایی ک  ،زحمتکش ث  .آموزش پزشکی مبتنی بر شواهد و تأثٌر آن بر آگاهی ،نگرش و تواناٌی استفاده
دانشجوٌان بالٌنی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از آن  .مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ٌزد  .دوره ،8
شماره  ( 3پٌاٌی .13-22 : )11
-50اکابرٌان ش ،جمند ط  ،زحمتکشان ن  ،باقرزاده ر  ،میرزایی ک  ،غرٌبی ط ٌ ،زدانخواه فرد م  ،کمالی ف  ،خرم
رودی ر  ،پوالدی ش  ،گشمرد ر  .مقاٌسه تاثٌر آموزش چند رسانه ای و آموزش راٌج در مراکز بهداشتی شهر بوشهر بر
8

شٌردهی انحصاری کودکان زٌر  6ماه  .مجله طب جنوب ،سال هفدهم ،شماره  ،6بهمن و اسفند  ،1393صص -1260
1252
ٌ-51زدانخواه فرد م  ،غالمی س  ،بحرٌنی م  ،میرزایی ک  .روٌکرد های ٌادگٌری دانشجوٌان پرستاری و ماماٌی دانشگاه
علوم پزشکی بوشهر در سال تحصٌلی  .1391-92آموزش پرستاری  ،دوره  ،3پٌاپی  ، 9پاٌٌز ، 1393ص .14-22
52-Najafi Anaraki A, Mirzaei K ( coresponder). The effect of gabapentin versus
intrathecal fentanyl on postoperative pain and morphine consumption in cesarean
delivery: a prospective, randomized, double-blind study.2014. Archives of gynecology
and obstetrics 290 (1), 47-52
53- Najafi Anaraki A, Mirzaei K( coresponder) . The effect of fascia iliaca compartment
block versus gabapentin on postoperative pain and morphine consumption in femoral
surgery, a prospective, randomized, double-blind study.2014, Indian Journal of Pain 28
(2), 111.
 -54زحمتکش ث ،امٌنی م  ،میرزایی ک ( نوٌسنده مسئول )  .آموزش پزشکی مبتنی بر شواهد در دانشجوٌان پزشکی ،
ٌک کارآزماٌی تصادفی شاهد دار (پذٌرش مقاله)
 -55میرزایی ک  ،زحمتکش ث  .تاثٌر آموزش پزشکی مبتنی بر شواهد بر تواناٌی ارزٌابی نقادانه دانشجوٌان پزشکی (
پذٌرش مقاله )
 -56میرزایی ک  ،زحمتکش ث  .تاثٌر آموزش بر مبنای سبک ٌادگٌری دانشجوٌان کارشناسی تغذٌه بر مٌزان ٌادگٌری
و پٌشرفت تحصٌلی آنان ( پذٌرش مقاله )
 -57میرزایی ک  ،زحمتکش ث .

سبک های ٌادگٌری در دانشجوٌان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر( پذٌرش مقاله )

 -58میرزایی ک  ،زحمتکش ث  .عباسی ف  .آگاهی و عملکرد پرسنل بالٌنی بٌمارستان های استان بوشهر درخصوص
احتٌاطهای پس از مواجهه ( پذٌرش مقاله )
 -59میرزایی ک  ،زحمتکش ث  ،وحدت ک  .آگاهی و عملکرد دندانپزشکان استان بوشهر درخصوص احتٌاطهای پس از
مواجهه ( پذٌرش مقاله )
 -60میرزایی ک  ،زحمتکش ث ،.وحدت ک .صدمات ناشی از اجسام تٌز در پرسنل بالٌنی بٌمارستان های استان بوشهر(
پذٌرش مقاله )
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ارائه سخنرانی و پوستر در کنگره ها:

 -1میرزایي ك  ،زحمتكش ث  ،فوالدوند م ع ،مقاٌسه آموزش به روش سخنرانً و بحث گروهً بر مٌزان ٌادگٌري
دانشجوٌان بهداشت خانواده در درس بٌمارٌهاي شاٌع كودكان و نوزادان – مقاله شماره  1096نهمٌن هماٌش كشوري
آموزش پزشكً – ٌزد  (1386پوستر برتر كنگره)
 -2محمدي باغمالًٌ م  ،هاشمً م ،میرزایي ك  ،فوالدوند م ع  ،بررسً مقاٌسه اي دٌدگاه اساتٌد و دانشجوٌان دانشگاه
علوم پزشكً بوشهر در رابطه با درجه اهمٌت سئواالت ارزشٌابً اساتٌد در دروس تئوري  1386-مقاله شماره 1097
نهمٌن هماٌش كشوري آموزش پزشكً – ٌزد 1386
 -3میرزايي ك  ،زحمتكش ث .ارتباط سالمت روان  ،حماٌت های اجتماعی تصوری وپاسخ های مقابله ای در دانشجوٌان
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر -پنجمٌن کنگره اپٌدمٌولوژی اٌران 1387-
 -4میرزایي ك ،هادی ن  ،زحمتكش ث بررسی عوامل خطر کم وزنی نوزادان رسٌده در بٌمارستان های دانشگاهی
شٌرازدر سالهای  -1384-86پنجمٌن کنگره اپٌدمٌولوژی اٌران 1387-
 -5میرزایی ک  ،کشکولی ف  ،مٌر محمدصادقی م .بررسی شٌوع عفونت و نوع مٌکرو ارگانٌسم در زخم های سوختگی
گناوه –سال  -1385دومٌن هماٌش علمی – پژوهشی دانشجوٌان دانشجوٌان دانشگاههای علوم پزشکی شبکه همکار شمال
کشور –اردبٌل 1387
 -6میرزایي ك  ،زحمتكش ث  ،شهسواری م  .وضعٌت دفع زباله های بٌمارستانی در بٌمارستان های بوشهر دومٌن
هماٌش علمی – پژوهشی دانشجوٌان دانشجوٌان دانشگاههای علوم پزشکی شبکه همکار شمال کشور –اردبٌل 1387
 -7میرزایي ك  ،زحمتكش ث  ،زارع م .بررسی سطح آگاهی  ,نگرش وعملکرد پرستاران  ,ماماها وبهٌاران
بٌمارستانهای استان بوشهر درخصوص احتٌاطهای استاندارد .دومٌن هماٌش علمی – پژوهشی دانشجوٌان دانشجوٌان
دانشگاههای علوم پزشکی شبکه همکار شمال کشور –اردبٌل 1387
 -8میرزایي ك  ،زارع م .بررسی سطح آگاهی  ,نگرش وعملکرد پرستاران  ,ماماها وبهٌاران بٌمارستانهای استان بوشهر
درخصوص راههای کنترل عفونت بٌمارستانی – دومٌن کنگره بٌن اللملی دانشجوٌان علوم پزشکی – مشهد 1387
 -9میرزایي ك  ،زحمتكش ث .ارتباط سالمت روان  ،حماٌت های اجتماعی تصوری وپاسخ های مقابله ای در دانشجوٌان
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر -دهمٌن کنگره آموزش پزشکی – شٌراز 1388
 -10میرزایي ك  ،زحمتكش ث  .نقش اساتٌد راهنمای دانشجوٌان از دٌدگاه دانشجوٌان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر - -
دهمٌن کنگره آموزش پزشکی – شٌراز 1388
11-Mirzaei K, zahmatkesh S, Moosavi SA. Effects of health education on knowledge,
attitude and practice of female above 20 years old in Bushehr city on breast cancer and
breast cancer screening tests – 1386. Students’ International Conference on Biomedical
and Interdisciplinary Research- Tehran 2009
12- Mirzaei K, zahmatkesh S, Bemani M. Infection control in dentists of Bushehr
Province- 1387 Students’ International Conference on Biomedical and Interdisciplinary
Research- Tehran 2009
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13-Movahed A, Zakiabbasi M, Akbarzadeh S, Nabipour I, Assadi M, mirzaei K.
Relationship between the chemical composition of kidney stones and diatary factors .
اترٌش Clin Chem Lab Med 2009 .
14- Movahed A, Iranpour D, , Nabipour I,Jafari M , Akbarzadeh S, mirzaei K, Assadi M.
The evaluation of the relationship between the presence of coronary artery disease and
اترٌش circulatory total bilirubin. Clin Chem Lab Med 2009 .
 -15میرزایی ک ،زحمت کش ث  .افسردگی در سالمندان استان بوشهر .سمٌنار سراسری سالمندی و پزشکی سالمندان-
اسفند  – 1387اصفهان
 -16میرزایی ک  ،کشکولی ف  ،زحمتکش ث  .آگاهی  ،نگرش و عملکرد دانشجوٌان دانشگاههای استان بوشهر در
خصوص بٌماری اٌدز –  – 1387هماٌش کشوری جوان سالم 1389
 -17میرزایی ک  ،کشکولی ف  ،زحمتکش ث  .بررسی سالمت روانً وحماٌت اجتماعً تصوري در دانشجوٌان
دانشگاه علوم پزشکً بوشهر .هماٌش کشوری جوان سالم 1389
 -18میرزایی ک  ،زحمتکش ث  ،موسوی الف .ارتباط مصرف دخانٌات با سالمت عمومً درجوانان شهربوشهر-
هماٌش کشوری جوان سالم 1389
 -19میرزایی ک  ،کشکولی ف  ،زحمتکش ث .بررسى رابطه افسردگی و شاخص توده بدنى در جوانان استان بوشهر-
همایش کشوری جوان سالم 1389
 -20میرزایی ک  ،کشکولی ف  ،زحمتکش ث .بررسی سالمت روان وپاسخ های مقابله ای در دانشجوٌان دانشگاه
علوم پزشکی بوشهر -هماٌش کشوری جوان سالم 1389
 -21میرزایی ک  ،زحمتکش ث  ،باقرپور برازجانی ل  ..بررسً وضعٌت سالمت روانً در جوانان شهر بوشهردر
سال  -1387هماٌش کشوری جوان سالم 1389
 -22میرزایی ک  ،زحمتکش ث  ،صالحی م  ،سٌاح س  .سطح آگاهی و نگرش مراجعٌن به مرکز مشاوره قبل از
ازدواج شهر بوشهر درخصوص بهداشت باروری  -هماٌش کشوری جوان سالم 1389
 -23میرزایی ک  ،زحمتکش ث ٌ ،زدانخواه فرد م ح .سالمت روان واستفاده از اٌنترنت و محٌط های مجازی در
دانشجوٌان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر -هماٌش کشوری جوان سالم
-24غرٌبی ا ،میرزایی ک ،موسوی ا ،همتزاده م ،پورحسٌنی م ،رضاٌی ر ،کرٌمی ا .بررسی الگوی اپٌدمٌولوژٌک
حاملٌن مقاوم به دارو کوکسی های گرم مثبت و باسٌل های گرم منفی در مٌان پرسنل بٌمارستان فاطمه الزهرا (س) بوشهر
 . 1387دهمٌن کنگره سراسری مٌکروب شناسی اٌران  .اٌالم 1388 -25غرٌبی ا ،میرزایی ک  ،کرٌمی ا  ،محمدی ن  ،سٌاوسی م .تعٌٌن مقاومت داروٌی شٌگال های جدا سازی شده از
بٌم ارستان فاطمه الزهرا(س) بوشهر در ٌک دوره شش ساله  .دهمٌن کنگره سراسری مٌکروب شناسی اٌران  .اٌالم
1388
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-26بحرٌنی م  ،اکابرٌان ش  ،میرزایی ک  ،شهامت ش  .بررسی ارتباط بٌن الگوی رفتاری والدٌن با افسردگی و اعتماد
به نفس نوجوانان – هشتمٌن هماٌش سراسری دانشکده پرستاری و ماماٌی حضرت فاطمه (س)  ،سلمت نوجوانان  ،اسفند
. 1387
27- Bahreini M, Mirzaei k , Akaberian S, Shahamat S, Yazdankhah fard MR.
Comparison of nurse clinical competence in different hospitals of Bushehr . 4Th
international nursing management conference –Turkey 2008.
28-Mirzaei K, Zahmatkesh S, Yazdankhah Fard MR. Application of modified problem
based learning (mPBL) and students’ point of view . 1st ASIA-PACIFIC JOINT PBL
CONFERENCE 2010-Taiwan
29- Mirzaei K, Zahmatkesh S, Yazdankhah Fard MR. Comaring lecture and problembased learning methods in teaching epidemiology of disease to public health students.
1st ASIA-PACIFIC JOINT PBL CONFERENCE 2010-Taiwan
30- Mirzaei K, Zahmatkesh S, Yazdankhah Fard MR. Problem based learning or
lecture, a new method of teaching biology to nutrition students: an experience .1 st ASIA)PACIFIC JOINT PBL CONFERENCE 2010-Taiwan
 -31میرزایی ک  ،زحمتکش ث ٌ،زدانپناه ب  .بررسی وضعٌت کنترل عفونت های بٌمارستانی در دندانپزشکان استان
بوشهر -هماٌش سراسری عفونتهای بٌمارستانی – کرمانشاه آبانماه 1389
 -32میرزایی ک  ،زحمتکش ث  ،امٌر شهپری م ه – Antibiothic prophylaxis recommendation in
  -surgery in Bushehr Provinceهماٌش سراسری عفونتهای بٌمارستانی – کرمانشاه آبانماه 1389 -33میرزایی ک  ،زحمتکش ث .غالمپور ح .مٌزان ا ستفاده دانشجوٌان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از کتابخانه ملی
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87- Mirzaei k , Zahmatkesh S. Comparison of critical thinking among before and after
basic course of medicine in medical students. International Consortium for Educational
Development, ICED2012
88- Mirzaei k , Zahmatkesh S. Problem Based Learning: An Experience of a New
Educational Method in General health Students. International Consortium for
Educational Development, ICED2012
89- Mirzaei k , Zahmatkesh S. The Effect of Problem-Based Learning on nursing
students' learning level. International Consortium for Educational Development,
ICED2012
.

 نگرش دانشجوٌان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نسبت به اتانازی.  غالمپور ح،  زحمتکش ث،  میرزایی ک-90
1391  ساری.سٌزدهمٌن هماٌش کشوری آموزش پزشکی

 در کورٌکولوم آموزشی،  ضرورتی نادٌده:  آموزش طراحی نقشه مفهومی. عازمٌان آ،  زحمتکش ث، میرزایی ک-91
1391  ساری. سٌزدهمٌن هماٌش کشوری آموزش پزشکی.دانشجوٌان رشته های مختلف علوم پزشکی
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 -92میرزایی ک  ،زحمتکش ث  ،عازمٌان آ  .ارزشٌابی تکوٌنی روشی موثر جهت کاهش اضطراب امتحان و پٌشرفت
تحصٌلی در دانشجوٌان .سٌزدهمٌن هماٌش کشوری آموزش پزشکی .ساری 1391
 -93میرزایی ک  ،زحمتکش ث  ،عازمٌان آ ،پورخلٌلی خ ،اکبری ز  .نقش آموزش نقشه مفهومی بر ارتقاء مهارت تفکر
انتقادی در دانشجوٌان .سٌزده مٌن هماٌش کشوری آموزش پزشکی .ساری 1391
 -94میرزایی ک ،زحمتکش ث  ،بهرامپور ق  ،جالل پور ش  .مقاٌسه تدرٌس به روش های سخنرانی و بحث گروهی بر
ٌادگٌری دانشجوٌان پرستاری  .سٌزدهمٌن هماٌش کشوری آموزش پزشکی .ساری 1391
 -95میرزایی ک  ،زحمتکش ث ٌ ،زدانپناه ب  .مقاٌسه آموزش به روش سخنرانی و ٌادگٌری بر اساس حل مساله در
آموزش مبحث بٌمارٌهای اسهال کودکان در دانشجوٌان پرستاری  .سٌزدهمٌن هماٌش کشوری آموزش پزشکی  .ساری
1391
 -96میرزایی ک  ،عازمٌان آ ،خسروٌزادگان ف  ،بحرٌنی م  .بررسی عوامل موثر در کاهش مشارکت اساتٌد در
کارگاههای آموزشی  .سٌزدهمٌن هماٌش کشوری آموزش پزشکی .ساری 1391
 -97میرزایی ک  ،زحمتکش ث  ،عازمٌان آ  .ضرورت ادغام آموزش پزشکی مبتنی بر شواهد Evidence Base
 Medicine : EBMدر کورٌکولوم آموزش دوره بالٌنی دانشجوٌان پزشکی  .سٌزدهمٌن هماٌش کشوری آموزش
پزشکی .ساری 1391
 -98میرزایی ک  ،زحمتکش ث  ،امٌر شهپری م ه  .مٌزان آگاهی و استفاده از پزشکی مبتنی بر شواهد در متخصصٌن
شهرستان بوشهر .سٌزدهمٌن هماٌش کشوری آموزش پزشکی .ساری 1391
 -99میرزایی ک ،زحمتکش ث  ،نظری ع  ،امٌر شهپری م ه  .بررسی اضطراب امتحان در دانشجوٌان ورودی دانشگاه
علوم پزشکی بوشهر .1390 -سٌزدهمٌن هماٌش کشوری آموزش پزشکی .ساری 1391
 -100زحمتکش ث  ،میرزایی ک ٌ ، ،زدانخواه فرد م ر  .تعٌٌن معٌارهاي معتبر براي ارزشٌابً آموزش و تدرٌس نظري
اعضاي هٌأت علمً .سٌزدهمٌن هماٌش کشوری آموزش پزشکی .ساری 1391
 .تعٌٌن مهارت مدرسٌن در مورد روش های تدرٌس و
 -101عازمٌان آ ،مٌرزاٌی ک  ،حمادی م  ،امٌرشهپری م ه
ارزشٌابی دانشجو و نٌازهای آموزشی آنها  .سٌزدهمٌن هماٌش کشوری آموزش پزشکی .ساری 1391
 -102بحتوٌی ،عازمٌان آ ،مٌرزاٌی ک  .بررسی تاثٌر روش تلفٌقی در آموزش درمانگاهی کارورزان و کارآموزان
داخلی .سٌزدهمٌن هماٌش کشوری آموزش پزشکی .ساری 1391
 -103زحمتکش ث  ،میرزایی ک ،امٌرشهپری م ه  .تدرٌس به روش نقشه ی مفهومی روشی موثر بر مٌزان ٌادگٌری و
ٌادداری دانشجوٌان .سٌزدهمٌن هماٌش کشوری آموزش پزشکی .ساری 1391
 .نقش شبٌه سازی در آموزش دانشجوٌان
ٌ -104زدانخواه فرد م ر ،بحرٌنی  ،مٌرزاٌی ک  ،عازمٌان آ  ،شرٌفی ش
پرستاری ٌ :ک مطالعه مروری .سٌزدهمٌن هماٌش کشوری آموزش پزشکی .ساری 1391
 -105بهرامپور ق ،مٌرزاٌی ک  ،جاللپور ش  ،فتاحی ط  ،غالمپور ح  .بررسی رابطه خالقٌت با پٌشرفت تحصٌلی
دانشجوٌان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال  .1390سٌزدهمٌن هماٌش کشوری آموزش پزشکی .ساری 1391
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 -106عازمٌان آ ،مٌرزاٌی ک  ،فتاحی ط  ،امٌرشهپری م ه  ،رٌشهری ح  .دٌدگاه دانشجوٌان در مورد پوشش و ظاهر
حرفه ای
 -107میرزایی ک  ،زحمتکش ث  ،عازمٌان آ  .ضرورت ادغام آموزش پزشکی مبتنی بر شواهد Evidence Base
 Medicine : EBMدر کورٌکولوم آموزش دوره بالٌنی دانشجوٌان پزشکی .دومٌن سمٌنار سراسری توسعه آموزش
علوم پزشکی – سنندج 1391
 -108زحمتکش ث  ،میرزایی ک  .مقاٌسه اثر بخشی دو روش آموزشی آموزش الکترونٌک و آموزش به روش سخنرانی
درس مراقبت بٌمارٌهای اسهالی کودکان  .دومٌن سمٌنار سراسری توسعه آموزش علوم پزشکی – سنندج 1391
 -109زحمتکش ث  ،میرزایی ک  ،جاللپور ش  .مٌزان استفاده اساتٌد و دانشجوٌان دانشگاه علوم پزشکی ب وشهر از
کتابخانه ملی دٌجٌتال پزشکی .دومٌن سمٌنار سراسری توسعه آموزش علوم پزشکی – سنندج 1391
 -110میرزایی ک  ،زحمتکش ث  ،عازمٌان آ  .تدرٌس به روش نقشه مفهومی روشی موثر بر مٌزان ٌادگٌری و ٌادداری
دانشجوٌان .دومٌن سمٌنار سراسری توسعه آموزش علوم پزشکی – سنندج 1391
 -111میرزایی ک  ،زحمتکش ث  ،عازمٌان آ  .مقاٌسه آموزش به روش سخنرانی و ٌادگٌری بر اساس حل مساله در
آموزش مبحث بٌمارٌهای اسهالی کودکان در دانشجوٌان پرستاری دومٌن سمٌنار سراسری توسعه آموزش علوم پزشکی –
سنندج 1391
 -112میرزایی ک  ،زحمتکش ث  ،عازمٌان آ  .مٌزان آگاهی و استفاده از پزشکی مبتنی بر شواهد در متخصصٌن
شهرستان بوشهر .دومٌن سمٌنار سراسری توسعه آموزش علوم پزشکی – سنندج 1391
113- Zahmatkesh S, Mirzaei k, Azemiyan A. Comparison of critical thinking among
before and after basic course of medicine in medical students .2nd congress of medical
education. Sanandaj .1391
114- Mirzaei k , Zahmatkesh S, Mohammad Zadeh N. knowledge regarding prevention
of infective endocarditis among dentist in Bushehr Province-1390. 13th Annual
Research Congress of Iran's Medical Sciences Students
115- Mirzaei k , Zahmatkesh S, Mohammad Zadeh N. Self-reported needle-stick
injuries among dentists in Bushehr province. . 13th Annual Research Congress of Iran's
Medical Sciences Students
116- Mirzaei k , Zahmatkesh S, Mohammad Zadeh N. Prevalence of depression in
hemodialysis patients in Bushehr province -1390. . 13th Annual Research Congress of
Iran's Medical Sciences Students

 -117میرزایی ک  ،زحمتکش ث  ،محمدزاده ن  .تأثٌر آموزش بر آگاهً ،نگرش و عملكرد زنان باالی  20سال
شهرستان بوشهر در مورد سرطان پستان وروشهای غربالگری آن13.همٌن کنگره سالٌانه دانشجوٌان علوم پزشکی کشور
1391 -118میرزایی ک  ،زحمتکش ث .مقاٌسه روش های ارزشٌابی تکوٌنی و تراکمی بر اضطراب امتحان در دانشجوٌان.
چهاردهمٌن هماٌش کشوری آموزش پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی اٌران –اردٌبهشت 1392
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 -119زحمتکش ث ،میرزایی ک  .تاثٌر آموزش به روش نقشه مفهومی بر مهارت تفکر انتقادی در دانشجوٌان .
چهاردهمٌن هماٌش کشوری آموزش پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی اٌران –اردٌبهشت 1392
 -120میرزایی ک  ،زحمتکش ث  ،عازمٌان آ  .مٌزان مطلوبٌت روش تدرٌس مشاركتً از دٌدگاه دانشجوٌان .
چهاردهمٌن هماٌش کشوری آموزش پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی اٌران –اردٌبهشت 1392
 -121میرزایی ک  ،زحمتکش ث  ،عازمٌان آ  ..دٌدگاه دانشجوٌان در بکارگٌری سٌستم ٌادگٌري به كمك همتاٌان
درآموزش دروس نظری .چهاردهمٌن هماٌش کشوری آموزش پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی اٌران –اردٌبهشت 1392
 -122میرزایی ک  ،زحمتکش ث  ،بهرامپور ق  .تاثٌر آموزش به روش ٌادگٌری مشارکتی بر مهارت تفکر انتقادی در
دانشجوٌان .چهاردهمٌن هماٌش کشوری آموزش پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی اٌران –اردٌبهشت 1392
 -123زحمتکش ث  ،میرزایی ک  ،بهرامپور ق  .سبكهای ٌادگٌري دانشجوٌان پزشکی دانشگاه علوم پزشكً بوشهر.
چهاردهمٌن هماٌش کشوری آموزش پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی اٌران –اردٌبهشت 1392
 -124زحمتکش ث  ،میرزایی ک .شکاف موجود بٌن وظاٌف و عملكرد اساتٌد راهنما از دٌدگاه دانشجوٌان دانشگاه علوم
پزشکی بوشهر .چهاردهمٌن هماٌش کشوری آموزش پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی اٌران –اردٌبهشت 1392
 -125میرزایی ک  ،زحمتکش ث ٌ ،زدانخواه فرد م ر .تاثٌر روش تدرٌس بر مبنای سبک ٌادگٌری بر پٌشرفت تحصٌلی
دانشجوٌان .چهاردهمٌن همایش کشوری آموزش پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی اٌران –اردٌبهشت 1392
 -126زحمتکش ث  ،میرزایی ک ٌ ،زدانخواه فرد م ر .مهارتهای مطالعه در دانشجوٌان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی
بوشهر  .چهاردهمٌن هماٌش کشوری آموزش پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی اٌران –اردٌبهشت 1392
 -127میرزایی ک  ،زحمتکش ث ٌ ،زدانخواه فرد م ر .مقاٌسه آموزش بٌماری دٌابت به دو روش آموزش الكترونٌك و
سخنرانً در دانشجوٌان تغذٌه  .چهاردهمٌن هماٌش کشوری آموزش پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی اٌران –اردٌبهشت
1392
 -128زحمتکش ث  ،میرزایی ک  ،جاللپور ش .نگرش دانشجوٌان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نسبت به اجرای نظام
آموزش مجازي  .چهاردهمٌن هماٌش کشوری آموزش پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی اٌران –اردٌبهشت 1392
 -129عازمٌان آ  ،میرزایی ک  ،بحرالعلوم ف  ،فتاحی ط  .بررسً دانش ،مهارت و نگرش دانشجوٌان علوم پزشكً در
مورد ٌادگٌري موثر ازتجربه  .چهاردهمٌن هماٌش کشوری آموزش پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی اٌران –اردٌبهشت
1392
 -130هاشمً م ،سخاًٌ ا  ،معصومً فشانً س ،اسفندٌاري آ  ،میرزایي ک  .بررسً مقاٌسهاي دٌدگاه دانشجوٌان و اساتٌد
در رابطه با روش آموزشً دانشجومحور و استاد محور " دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكً بوشهر .چهاردهمٌن
هماٌش کشوری آموزش پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی اٌران –اردٌبهشت 1392
 -131عازمٌان آ  ،میرزایی ک ٌ ،زدانخواه فرد م ر ،پروٌن س .بررسً رضاٌت اعضاء هٌئت علمً از عملكرد مركز
مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكً بوشهر در سال  .1391چهاردهمٌن هماٌش کشوری آموزش پزشکی – دانشگاه
علوم پزشکی اٌران –اردٌبهشت 1392
 -132عمادی ا ،عازمٌان آ  ،میرزایی ک ٌ ،زدانخواه فرد م ر .بررسً آزمون هاي چهار جوابً در نٌمسال اول 1391
در دانشگاه علوم پزشكً بوشهر .چهاردهمٌن هماٌش کشوری آموزش پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی اٌران –اردٌبهشت
1392
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 - -133میرزایی ک  ،کشکولی ف  ،زحمتکش ث  .بررسی سالمت روانً وحماٌت اجتماعً تصوري در دانشجوٌان
دانشگاه علوم پزشکً بوشهر .چهارمٌن کنگره سراسری رفتار های پر خطر – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان – آبان ماه
1392
 - --134میرزایی ک  ،کشکولی ف  ،زحمتکش ث  .بررسی سالمت روانً و پاسخ های مقابله ای در دانشجوٌان
دانشگاه علوم پزشکً بوشهر .چهارمٌن کنگره سراسری رفتار های پر خطر – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان – آبان ماه
1392
 -135میرزایی ک  ،زحمتکش ث .مٌزان ٌادگٌري دانشجوٌان پزشكً از درس بهداشت ٌک در روش ٌادگٌري مبتنً
برتٌم (  ) TBLو سخنرانً  .اولٌن سمٌنار سراسری ٌادگٌری مبتنی بر تٌم در آموزش علوم پزشکی – دانشگاه علوم
پزشکی تهران – آبان ماه 1392
 -136زحمتکش ث ،میرزایی ک  .مقاٌسه مٌزان ٌادگٌري دانشجوٌان تغذٌه از درس فٌزٌولوژي در روش ٌادگٌري مبتنً
بر تٌم (  ) TBLوسخنرانً  .اولٌن سمٌنار سراسری ٌادگٌری مبتنی بر تٌم در آموزش علوم پزشکی – دانشگاه علوم
پزشکی تهران – آبان ماه 1392
 -137عازٌمٌان آ  ،میرزایی ک  ،مرادی ا .بررسی معٌارهای الگوهای حرفه اٌاز نظر دانشجوٌان پزشکی دانشگاه علوم
پزشکی بوشهر  .پانزدهمٌن هماٌش کشوری آموزش پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی ٌزد –فصلنامه مرکز مطالعات و
توسعه آموزش علوم پزشکی شهٌد صدوقی ٌزد  ،دوره نهم  ،پٌاپی ، 13اردٌبهشت 1393
 -138زحمتکش ث ،میرزایی ک  ،عباسی ر  .دٌدگاه اعضای هٌات علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نسبت به
بکارگٌری نظام آموزش مجازی  .پانزدهمٌن هماٌش کشوری آموزش پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی ٌزد –فصلنامه
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهٌد صدوقی ٌزد  ،دوره نهم  ،پٌاپی ، 13اردٌبهشت 1393
 -139میرزایی ک  ،زحمتکش ث،درٌانورد ز .مٌزان رعاٌت مولفه های اخالق حرفه ای آموزش در اعضای هٌات علمی
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از دٌدگاه دانشجوٌان  .پانزدهمٌن هماٌش کشوری آموزش پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی
ٌزد –فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهٌد صدوقی ٌزد  ،دوره نهم  ،پٌاپی ، 13اردٌبهشت 1393
 -140زحمتکش ث ،میرزایی ک  .نقش اساتٌد راهنما از دٌدگاه دانشجوٌان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر  ،شکاف موجود
بٌن وظاٌف و عملکرد  .پانزدهمٌن هماٌش کشوری آموزش پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی ٌزد –فصلنامه مرکز
مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهٌد صدوقی ٌزد  ،دوره نهم  ،پٌاپی ، 13اردٌبهشت 1393
 -141عازٌمٌان آ  ،میرزایی ک  ،ترکزاده  ، ,آبشیرینی ا  .ارزشٌابی نحوه آموزش در بخش های بالٌنی داخلی – جراحی
 ،اطفال و زنان از دانشجوٌان کارورز و کارآموز پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال  .1392پانزدهمٌن
هماٌش کشوری آموزش پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی ٌزد –فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
شهٌد صدوقی ٌزد  ،دوره نهم  ،پٌاپی ، 13اردٌبهشت 13932
 -142زحمتکش ث ،میرزایی ک ٌ ،زدانخواه فرد م  .تاثٌر آم وزش همتاٌان بر مهارت تفکر انتقادی در دانشجوٌان .
پانزدهمٌن هماٌش کشوری آموزش پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی ٌزد –فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم
پزشکی شهٌد صدوقی ٌزد  ،دوره نهم  ،پٌاپی ، 13اردٌبهشت 1393
 -143میرزایی ک  ،زحمتکش ث،داراٌی نٌا ف  .عوامل موثر بر برقراری ارتباط بٌن دانشجو و استاد از دٌدگاه
دانشجوٌان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر .پانزدهمٌن هماٌش کشوری آموزش پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی ٌزد –
فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهٌد صدوقی ٌزد  ،دوره نهم  ،پٌاپی ، 13اردٌبهشت 1393
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 -144زنده بودی م  ،میرزایی ک  ،امٌنی ن  .بررسی وضعٌت تحصٌلی دانشجوٌان رشته پزشکی ورودی سالهای 1375
تا  1385دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و عوامل تاثٌر گذار بر آن  .پانزدهمٌن هماٌش کشوری آموزش پزشکی – دانشگاه
علوم پزشکی ٌزد –فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهٌد صدوقی ٌزد  ،دوره نهم  ،پٌاپی 13
،اردٌبهشت 1393
 -145زنده بودی م  ،میرزایی ک  ،بهروزی م  .بررسی اعتبار پٌشگوٌی آزمون جامع علوم پاٌه در موفقٌت دانشجوٌان
پزشکی در دوره فٌزٌو پاتولوژی و آزمون جامع پٌش کارورزی در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر  .پانزدهمٌن هماٌش
کشوری آموزش پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی ٌزد –فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهٌد
صدوقی ٌزد  ،دوره نهم  ،پٌاپی ، 13اردٌبهشت 1393
 -146جمشٌدی ک  ،عضدی پ  ،روانبد م  ،اکبری ز  ،میرزایی ک  ،نجفی زاده ش  ،نجفی زاده م  .بررسی مٌزان تاکٌد
بر اولوٌتهای آموزشی مورد نٌاز پزشکان عمومی در استان بوشهر  .پانزدهمٌن هماٌش کشوری آموزش پزشکی –
دانشگاه علوم پزشکی ٌزد –فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهٌد صدوقی ٌزد  ،دوره نهم  ،پٌاپی
، 13اردٌبهشت 1393
 -147میرزایی ک  ،زحمتکش ث  .ارزشٌابی تکوٌنی روشی مناسب جهت کاهش اضطراب امتحان در دانشجوٌان .
پانزدهمٌن هماٌش کشوری آموزش پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی ٌزد –فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم
پزشکی شهٌد صدوقی ٌزد  ،دوره نهم  ،پٌاپی ، 13اردٌبهشت 1393
 -148میرزایی ک  ،زحمتکش ث  .تاثٌر بکار گٌری مدل همکار آموزش بالٌنی بر ٌادگٌری بالٌنی دانشجوٌان بهداشت
خانواده  .پانزدهمٌن هماٌش کشوری آموزش پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی ٌزد –فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه
آموزش علوم پزشکی شهٌد صدوقی ٌزد  ،دوره نهم  ،پٌاپی ، 13اردٌبهشت 1393
 -149زحمتکش ث ،میرزایی ک  .دٌدگاه دانشجوٌان از مٌزان موفقٌت روش تدرٌس مشارکتی .پانزدهمٌن هماٌش
کشوری آموزش پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی ٌزد –فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهٌد
صدوقی ٌزد  ،دوره نهم  ،پٌاپی ، 13اردٌبهشت 1393
 -150زحمتکش ث ،میرزایی ک .مٌزان آگاهی و استفاده از پزشکی مبتنی بر شواهد در دانشجوٌان دوره بالٌنی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر  .پانزدهمٌن هماٌش کشوری آموزش پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی ٌزد –فصلنامه مرکز
مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهٌد صدوقی ٌزد  ،دوره نهم  ،پٌاپی ، 13اردٌبهشت 1393
 -151میرزایی ک  ،زحمتکش ث  ،داراٌی نٌا ف  ،آبشٌرٌنی ف .مقاٌسه ٌادگٌری بٌماری دٌابت به دو روش آموزش
الکترونٌک و سخنرانی در دانشجوٌان بهداشت تغذٌه  .پانزدهمٌن هماٌش کشوری آموزش پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی
ٌزد –فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهٌد صدوقی ٌزد  ،دوره نهم  ،پٌاپی ، 13اردٌبهشت 1393
 -152میرزایی ک  ،زحمت کش ث .مٌزان آشناٌی واستفاده دانشجوٌان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از منابع الکترونٌک
کتابخانه ملی دٌجٌتال پزشکی -سال  .1392هفتمين همايش كشوري يادگيري الكترونيكي در علوم پزشكي  .دانشگاه
علوم پزشکی تهران – آذرماه 1393
 -153زحمتکش ث ،میرزایی ک .دٌدگاه اعضای هٌأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر درخصوص آموزش به روش
مجازی .هفتمين همايش كشوري يادگيري الكترونيكي در علوم پزشكي  .دانشگاه علوم پزشکی تهران – آذرماه 1393
 -154زحمتکش ث ،میرزایی ک .مقاٌسه اثربخشی دو روش آموزشی " آموزش الکترونٌک " با آموزش کارگاهی در
آموزش پزشکی مبتنی بر شواهد .هفتمين همايش كشوري يادگيري الكترونيكي در علوم پزشكي  .دانشگاه علوم
پزشکی تهران – آذرماه 1393
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-1

استاد راهنما ومشاور پایان نامه های دانشجویان پزشکی:
بررسی سطح آگاهی  ،نگرش و اظهار عملکرد دندانپزشکان آستان بوشهر در خصوص بٌماری اٌدز1385-86-

-2

بررسی آسٌب های ناشی از وساٌل نوك تٌز عوامل مرتبط با آن در پرسنل درمانی شهرستان بوشهردر سال -

871386
-3

بررسی فاکتورهای خطر سرطان مثانه در بٌماران بستري در بٌمارستان فاطمه الزهرا بوشهر (-)1381-85

1386
-4

بررسی تاثٌر آموزش بر آگاهً ؛ نگرش و عملكرد زنان باالتر از  20سال شهر بوشهر در خصوص معاٌنات

غربالگري سرطان سٌنه در استان بوشهر1386 -
-5

بررسی اختالالت خواب در بٌماران با انفاركتوس مٌوكارد بستري در بٌمارستان فاطمه الزهرا (س) بوشهر

1386
-6

بررسی وضعٌت شٌوع فٌبرومٌالژي نزد نوجوانان مونث مقاطع تحصٌلً راهنماًٌ و دبٌرستانً شهرستان بوشهر

1386
-7

بررسی وضعٌت زباله های بٌمارستانی بٌمارستانهای استان بوشهر1386

-8

بررسً ارتباط بٌن نوع تغذٌه و سنگهاي ادراري در بٌماران مراجعه كننده به كلٌنٌك اورولوژي بوشهر -86

1383
-9

بررسً شٌوع و طول عمر  vascular accessدر بٌماران همودٌالٌزي مزمن استان بوشهر 1386

- 10

بررسً اثرات سٌتوتوكسٌك فاز حاد و مزمن استات سرب بر فراساختمان بافت هاي كلٌوي در خرگوش 1386-

- 11

بررسی شٌوع سروپازٌتٌولوژی کالمٌدٌا پنومونی و لژٌونال پنوموفٌال در بٌماران انفارکتوس حاد قلبی ،آنژٌن

ناپاٌدار صدری و بٌماران سالم دربٌمارستان فاطمه الزهرا (س) 1386-87
- 12

تعٌٌن همبستگی سطح پالسماٌی پپتٌد ناترٌورتٌک مغزی روز اول و سوم با کسر خروجی بطن چپ پٌش از

ترخٌص در بٌماران مبتال به اولٌن سکته قلبی با قطعه باالرونده  STبستری در  CCUبٌمارستان فاطمه الزهرا (س)
بوشهر سال1387
- 13

بررسی شٌوع اختالالت چربی خون در دانش آموزان مقطع پٌش دانشگاهً شهر بوشهر در سال 1386-87

- 14

بررسی مٌزان ارتباط نمره  Alvaradoبا نوع پاتولوژی ضاٌعه در بٌماران مشکوک به شکم حاد با حداکثر

شدت درد در قسمت تحتانی شکم در استان بوشهر
- 15

بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی مرتبط با سرطان سٌنه در زنان استان بوشهر

- 16

بررسی مرگ ومٌر و عوامل مرتبط با آن در نوزادان استان بوشهر

- 17

بررسً شٌوع نسبً كمبود تقارب چشم ها و تاثٌر آن در وضعٌت تحصٌلً دانش آموزان شهر بوشهر 1387-88

- 18

همبستگً غلظت بٌلً روبٌن به عنوان ٌك آنتً اكسٌدانت و خطر بٌماري هاي قلبً – عروقً 1386

- 19

بررسً سطح همخوانً تجوٌز پٌشگٌرانه آنتًبٌوتٌکها با دستورالعمل انجمن داروشناسان سٌستم سالمت آمرٌکا (

)  ASHPدر اعمال جراحً بٌمارستانهاي آموزشً دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1387
22

- 20

بررسً وضعٌت احتٌاط های مربوط به جدا سازی Isolation Precautionدر دندانپزشکان استان بوشهر -

1387
- 21

بررسً فاكتورهاي اجتماعً موثر در بروز سرطان پستان در زنان استان بوشهر ( پاٌان نامه كارشناسً ارشد –

دانشجوي دانشگاه مالزي)
- 22

بررسً اختالالت جنسً در زنان سالمند 60-65ساله شهرستان بوشهر (پاٌان نامه كارشناسً ارشد)

- 23

بررسً اختالالت روانً در سالمندان استان بوشهر ( پاٌان نامه –  PhDدانشجوي دانشگاه مالزي)

- 24

بررسی سطح آدنوزٌن دآمٌناز ( ADAدر تشخٌص بٌماران مبتال به پلورال افٌوژن ناشی ماٌکوباکترٌوم

توبرکلوزٌس 1388-
- 25

بررسی عوامل اجتماعی  -فرهنگی در بافت قدٌم شهر بوشهر ( پاٌان نامه کارشناسی ارشد – دانشگاه آزاد

اسالمی) (پاٌان نامه کارشناسی ارشد – دانشگاه آزاد اسالمی)
- 26

بررسی سطح اطالعات و کاربرد مناٌع کتابخانه دٌجٌتال در اساتٌد دانشگاه علوم پزشکی ( پاٌان نامه کارشناسی

ارشد – دانشگاه آزاد اسالمی)
- 27

بررسی آسٌب های ناشی از وساٌل نوك تٌز عوامل مرتبط با آن در دندانپزشکان استان بوشهردر سال – -89

1388
- 28

بررسی تاثٌر داروی  Colofacدر درمان شقاق مقعد حاد در سالهای 1388-89

- 29

مقاٌسه تغٌٌرات همودٌنامٌک نٌتروگلٌسرٌن جلدی با نٌتروگلٌسرٌن ورٌدی در بٌماران با اٌسکمی قلبی شناخته شده

در طی عمل جراحی فٌکو 1390-
- 30

بررسی مقاٌسه ای تغٌٌرات توپوگرافی قرنٌه پس از دو نوع روش جراحی ناخنک ( فالپ ملتحمه و گرافت آزاد

ملتحمه) در بٌماران مبتال به ناخنک مراجعه کننده به کلٌنٌک چشم پزشکی درمانگاه ابوالفضل (ع) شهر بوشهر 1390-
- 31

بررسی پارامتر های آنالٌز اسپرم در مردان با مشکل ناباروری در شهر بوشهر سال 1385-89

- 32

بررسی اثر غرغره کردن بابونه بر گلو درد بعداز عمل جراحی در بٌماران بستری در بٌمارستان فاطمه زهرا

(س) بوشهر 1390
- 33

(Sexual Function and Quality of life among eldery women in Bushehr ,Iranپاٌان نامه

كارشناسً ارشد – دانشجوي دانشگاه مالزي)
- 34

بررسً آگاهً دندانپزشكان استان بوشهر در خصوص پٌشگٌري از اندوكاردٌت عفونً در سال 1390

- 35

بررسً مقاٌسه اي دو داروي لٌدوكائٌن و پتدٌن در بً حسً اسپٌنال در اٌجاد احتباس ادراري پس از جراحً

انوركتال
- 36

مقاٌسه تاثٌر نٌفدپٌن و سولفات منٌزٌم در کنترل زاٌمان زودرس 1391-

- 37

مقاٌسه تاثٌرات اکسی توسٌن و متٌل ارگونوٌن در سزارٌن انتخابی با بٌهوشی نخاعی 1391

- 38

مقاٌسه تاثٌر سالبوتامول و شٌاف پروژسترون در پٌشگٌری از زاٌمان زودرس مجدد1391-

- 39

تعٌٌن مٌزان نرمال بٌرون زدگی چشم در جمعٌت نرمال ساکن بوشهر 1391-
23

- 40

اطمه الزهرا بوشهر طی سالهای
بررسی شٌوع فتق اٌنگوٌنال در گروه سنی  10-70سال در بٌماران بٌمارستان ف

1388-1383-88
- 41

بررسی اثرات عصاره آبی گٌاه درمان عقرب بر سنگ کلٌه ناشی از اتٌلن گلٌکول در رت1391-

- 42

بررسی مقاٌسهای استفاده از لٌدوکائٌن اسپٌنال سرد و لٌدوکائٌن اسپٌنال گرم در لرزش بعد از عمل سزارٌن -

1389
- 43

بررسی ارتباط مٌزام موارد احتباس ادراری و نوع عمل جراحی هموروئٌدکتومی ( باز و بسته ) در بٌماران

مونث مراجعه کننده به بٌمارستان فاطمه الزهرا شهر بوشهر 1391-
- 44

بررسی تاثٌر آموزش بر آسٌب های شغلی ناشی از وساٌل کار تٌز و عوامل مرتبط با آن در پرسنل درمانی استان

بوشهر 1391-
- 45

بررسی کٌفٌت زندگی بٌماران همودٌالٌزی استان بوشهر 1392-

- 46

بررسی افسردگی در بٌماران همودٌالٌزی استان بوشهر 1392-

- 47

بررسی آگاهی و عملکرد دانشجوٌان بالٌنی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر درخصوص احتٌاطهای پس از مواجهه

– سال 1392
- 48

بررسی آگاهی و عملکرد پرسنل بالٌنی بٌمارستانهای دانشگاه علو م پزشکی بوشهر درخصوص احتٌاطهای پس از

مواجهه – سال 1392
- 49

بررسی آگاهی و عملکرد دندانپزشکان بوشهر درخصوص احتٌاطهای پس از مواجهه – سال 1392

- 50

بررسی تاثٌر آموزش بر آگاهی و عملکرد دانشجوٌان بالٌنی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در خصوص پزشکی

مبتنی بر شواهد ( 1392-کارشناسی ارشد آموزش پزشکی )
- 51

هشت پاٌان نامه ( مقطع  PhDدانشجوی مالزی – دانشگاه آزاد اسالمی بوشهر و بندر عباس  -کارشناسی ارشد

آموزش پزشکی شٌراز)



دوره های آموزشی گذرانیده شده( از سال  1384تاکنون):

1سمٌنار عفونت بٌمارستانی 1384-2-

کنفرانس علمی دٌابت 1384-

3-

کارگاه عوارض نامطلوب پس از اٌمن سازی 1384

4-

کارگاه بهبودرشد و تغذٌه کودکان 1384

5-

کارگاه بٌمارٌهای انگلی و روده ای 1385

6-

سمٌنار آمادگی و پاسخ پزشکی در حوادث هسته ای 1385
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7-

کارگاه پزشکی مبتنی بر شواهد (EBM – 1385)1

8-

کارگاه روش تدرٌس با تاکٌد بر گروههای کوچک 1385

9-

کارگاهOSCE 1385

10-

کارگاه ارزٌابی درونی 1385

11-

سمٌنار ملی پزشکی خلٌج فارس ( تازه های طب داخلی ) 1385

12-

کارگاه آموزش بالٌنی 1387

13-

کارگاه پزشکی مبتنی بر شواهد (EBM – 1386)2

14-

کارگاه آشناٌی با روشهای پژوهش در آموزش 1386

15-

نهمٌن هماٌش آموزش پزشکی 1386

16-

کارگاه ارزٌابی بالٌنی (1386 )1

17-

کارگاه ارزٌابی بالٌنی (1386 )2

18-

کارگاه برنامه رٌزی درسی و روش تدرٌس مقدماتی 1387

19-

کارگاه جنبه های اخالقی و تکنٌکی داوری مقاالت ( کرسی ٌنسکو در آموزش سالمت) 1387

20-

کارگاه تجزٌه و تحلٌل سئواالت پس از امتحان( OP-Scan) 1387

21-

کارگاه توجٌهی تدوٌن سئواالت استاندارد چند گزٌنه ای( MCQ) 1387

22-

کارگاه خالقٌت 1387

23-

کارگاه مقاله نوٌسی علمی(Scientific Writing) 1387

24-

کارگاه آموزشی چگونگی و مراحل تدوٌن ٌک برنامه آموزشی 1387

25-

کارگاه  CVو برنامه رٌزی درسی 1387

26-

کارگاه کاربرد تکنولوژی اطالعات در آموزش 1388

27-

دهمٌن کنگره آموزش پزشکی 1387

28-

کارگاه نوپدٌدی و جهانگٌری آنفوالنزایH1N1 1388

29-

کارگاه آشناٌی با بانک های اطالعاتی  ،کتابخانه دٌجٌتال 1388

3031-

کارگاه خالقٌت و نوآوری 1388
کارگاه مقاله نوٌسی ( سطح متوسط) 1388
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32-

کارگاه اورژانس های هسته ای 1388

33-

سمٌنار کشوری جوان سالم  ،سرماٌه ملی 1388

34-

کنگره اپٌدمٌولوژی 1387

351387

کارگاه نو آوری ها در ارائه دورهکارآموزی و کارورزی پزشکی اجتماعی در دانشکده های پزشکی کشور

36-

کارگاه شکست های عاطفی  ،چاره اندٌش ها 1388

37-

ٌازدهمٌن هماٌش آموزش پزشکی ( رهبری آموزشی) 1389

38-

کارگاه نقد و داوری مقاالت  ،جنبه های تکنٌکی مقاالت ( سطح متوسط) 1388

39-

کارگاه علم سنجی  ،مفاهٌم و کاربرد آن 1388

40-

کارگاه جستجوی منابع الکترونٌک 1388

41-

کارگاه مرور سٌستماتٌک Systematic Review 1388

42-

کارگاه تحلٌل آماری با استفاده از نرم افزار 1388 SPSS

43-

کارگاه اخالق پزشکی 1388

44-

کارگاه مدٌرٌت نظام سالمت – شٌراز 1389

45-

هماٌش کشوری کاربرد ٌادگٌری الکترونٌکی در علوم پزشکی – مشهد 1388

46-

کارگاهMulti media Teacher 1388

47-

کارگاه نرم افزار  Endnoteو کاربرد آن در مدٌرٌت منابع 1388

48-

کارگاه تفکر انتقادی 1388

 -49کارگاه مقاله نوٌسی به زبان فارسی 1389
 -50کارگاه اصول و مبنای طراحی پرسشنامه 1389
 -51کارگاه داوری مقاله 1389
 -52کارگاه ده گام در پژوهش 1390
-53

کارگاه  Endnoteتحت وب 1389

 -54کارگاه آشناٌی با روش پژوهش کارآمد 1389
 -55کارگاه چگونه ٌک تدرٌس اثر بخش داشته باشٌم 1390
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 -56دانش پژوهی در آموزش 1390
 -57کارآزماٌی بالٌنی 1390
 -58سمٌنار مصرف صحٌح آنتی بٌوتٌک مقاومت آنتی مٌکروبٌال 1390
 -59برنامه نحوه برخورد با بٌماران تروما 1390
 -60برنامه تکنولوژی آموزشی و ٌادگٌری 1390
 -61مقاله نوٌسی به زبان انگلٌسی 1390
 -62مهارتهای ارتباطی ( تکنٌک های 1390 ) assertive
 -63کنفرانس علمی پدٌده گرد و غبار  ،آثار زٌانبار و راههای پٌشگٌری از آن 1390
 -64مبانی حاکمٌت بالٌنی 1390
 -65انتقال دانش 1390 KT
 -66پٌوست نگاری فرهنگی 1390
 -67قرآن پژوهی و طب 1390
 -68آشناٌی با عرفان اسالمی 1391
 -69نقشه مفهومی و آزمون فرضٌه 1391
 -70مهارتهای ارتباطی و تکنٌک های مشاوره 1391
 -71روشهای ارزشٌابی بالٌنی 1391
 -72روش تحقٌق کٌفی 1391
ٌ -73ادگٌری الکترونٌکی در علوم پزشکی و خدمات الکترونٌک پزشکی خانواده 1391
 -74جستجوی مقاالت علمی – پزشکی 1391
 -75اخالق علمی و حرفه ای 1391
 -76امنٌت فردی و اجتماعی 1391
1391 EndNote -77
 -78پروپوزال نوٌسی 1391
 -79روش تحقٌق 1391
 -80کارآزماٌی بالنی 1392
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1392 SPSS -81
 -82جستجوی مقاالت و متون 1392
 -83طرح درس پاٌه 1392
 -84طرح درس بالٌنی 1392
 -85نقش استاد مشاور در راهنماٌی دانشجو 1392
 -86مرور نظام مند 1392



تدریس درکارگاهها و همایش ها:

1-

کارگاه بهبود رشد و تغذٌه کودکان 1384

2-

کارگاه آموزش مراقبت از بٌماران دٌابتی 1385

3-

کارگاه احتٌاط های همه جانبه 1385

4-

کارگاه بهداشت آب و فاضالب و بٌماری هٌا منتقله به وسٌله آن 1386

5-

کارگاه اپٌدمٌولوژی و مٌزان شٌوع اٌدز و راههای پٌشگٌری از آن 1388

6-

کنفرانس علمی نوپدٌدی و جهانگٌری آنفوالنزای (  H1N1 1388سه دوره)

7-

کارگاه سبک های رهبری در آم وزش – ٌازدهمٌن هماٌش کشوری آموزش پزشکی 1389

8-

کارگاه تحلٌل آماری با استفاده از نرم افزارSPSS 1388

9-

کارگاه روش تحقٌق – کارشناسان ارشد کارشناسان پرستاری

10-

کارگاه روش تحقٌق – دانشجوٌان پزشکی  -همه ساله

 -11کارگاه چگونه ٌک تدرٌس اثر بخش داشته باشٌم 1390
- 13

پژوهش در آموزش 1390

- 14

روش های علمی مطالعه 1390

- 15
- 16

طرح درس پاٌه و بالٌنی 1392
نقش استاد مشاور در راهنماٌی دانشجو



زمینه هاي مورد عالقه جهت تحقیقات:
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-1
-2
-3

مباحث اپٌدمٌولوٌك
اپٌدمً بٌمارٌها
كنترل عفونت بٌمارستانً
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