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-تْززاى  –)وٌگزُ ثیي الوللی چبلؾْبی ثبلیٌی در هبهزبیی ،سًزبى ًٍزبسایی    اعتزاتضیْبی ارتمبی ویفیت ثزًبهِ سایوبى فیشیَلَصیه  -1
1394.) 

 ؽٌْبسوْي ،فزیجب عبلمبًی،هؼقَهِ غفبرسادُفاطمه جنانی،

 (.1394-تْزاى -)وٌگزُ ثیي الوللی سًبى ٍ هبهبییثزرعی چبلؾْبی هَجَد در ارتمبی ویفیت ثزًبهِ سایوبى فیشیَلَصیه  -2

 جب عبلمبًی،هؼقَهِ غفبرسادُؽٌْبسوْي ،فزیفاطمه جنانی،

 

 (. 1394-یبعَج–)ّوبیؼ تحمیمبت ویفی عالهت ارتمبی ویفیت ثزًبهِ سایوبى فیشیَلَصیه ثب رٍیىزد الذام پضٍّی  -3

 ؽٌْبسوْي ،فزیجب عبلمبًی،هؼقَهِ غفبرسادُفاطمه جنانی،

 

-خزهأثزبد –یؾگیزی اس خغبّبی پشؽىی گبم ّبی هَثز در پیؾگیزی اس خغبّبی پشؽىی در ثخؾْبی هبهبیی)وٌگزُ دٍ عبالًِ پ -4
 (1394دی

 ،پیوبًِ ؽىزالْی ، پزٍیي آعتی فاطمه جنانی

 

 (.1393-تْزاى–) وٌگزُ هلی آهَسػ ثیوبر ،خَدهزالجتی ٍ عالهت خبًَادُ ثزرعی هیشاى خَدهزالجتی سًبى درلیجز ٍ سایوبى  -5

 ؽٌْبسوْي ،فزیجب عبلمبًی،هؼقَهِ غفبرسادُفاطمه جنانی،

 

)وٌگززُ هلزی   اًغجبق خذهبت هبهبیی ثب عیبعت ّبی ثیوبرعتبى دٍعتذار هبدر در ثیوبرعتبى سًزبى ؽزْز خززم آثزبد      ثزرعی هیشاى -6
 ( 1393-هؾْذ-ٍرُ در عالهت ثبرٍریآهَسػ ٍ هؾب

 ؽٌْبسوْي ،فزیجب عبلمبًی،هؼقَهِ غفبرسادُفاطمه جنانی،

 

 تزعی عی حبهلگی ٍ سایوبى ثزرعی تبثیز ٍرسؽْبی ػضالًی لگي در ثْجَدی ثی اختیبری ادراری اع -7

 .      89تْزاى ، اردیجْؾت  –وٌگزُ ثیي الوللی اٍرٍلَصی 

 عبّزُ عَالثی ، عْیال پیزدادُ ، فزیجب اهیٌی . ، فاطمه جنانی 

 ثزرعی تبثیز ؽیز خؾت ثز یجَعت دٍراى ثبرداری ،  -8

  88وٌگزُ ثیي الوللی ثبرداری ایوي ، تْزاى ، ثْوي 

 چٌگبٍی ، دوتز ثْزام دلفبى ، دوتز عْیال اوجزی ، فزیجب اهیٌی .فزحٌبس  فاطمه جنانی ،

 ثزرعی تبثیزوپغَل رٍغي هبّی ثزدیغوٌَرُ اٍلیِ -9

  88عیشدّویي وٌگزُ  ثیي الوللی سًبى،تْزاى ،  آثبى 

 دوتز عْیال اوجزی، عْیال پیزدادُ ، فزیجب اهیٌی . فاطمه جنانی ،

 ٍاصیٌبل هَرت ٍولَتزیوبسٍل ٍاصیٌبل، همبیغِ درهبى ٍلٍَاصیٌیت وبًذیذایی ثبوزم -10

  88عیشدّویي وٌگزُ ثیي الوللی سًبى،تْزاى،آثبى 

 دوتز عْیال اوجزی ، عْیال پیزدادُ ، فزیجب اهیٌی.  ، فاطمه جنانی

 همبیغِ اثزاعبًظ راسیبًِ ٍهفٌبهیه اعیذدروبّؼ دردپظ اسسایوبى درسًبى سائَ -11

 .   88ىعیشدّویي وٌگزُ ثیي الوللی سًبى،تْزاى،آثب



  

   فاطمه جنانی  پزٍیي آعتی ، هضگبى هغؼَدی ،

 
 تخویي ًبدرعت هیشاى خًَزیشی پظ اس سایوبى ػبهل هزثیذیتی ٍهزتبلیتی هبدر ،  -12

 . 88عَهیي عویٌبر دٍعبالًِ پیؾگیزی اس خغبّبی پشؽىی ، خزم آثبد ، اردیجْؾت

  فاطمه جنانیدوتز عْیال اوجزی ، دوتز هؼقَهِ غفبرسادُ ، 

  PROMهبیغ ٍاصیٌبل ثزای تؾخیـ  BHCGعغح  تؼییي -13

 .  87یبسدّویي وٌگزُ ثیي الوللی سًبى، تْزاى 

 . فاطمه جنانیدوتزعْیال اوجزی، فزحٌبس چٌگبٍی ، 

 . 87تبثیزسایوبى درآة ثزعَل سایوبى ٍهیشاى درد در همبیغِ ثبسایوبى ثِ رٍػ هتذاٍل،تْزاى، -14

 .  87یبسدّویي وٌگزُ ثیي الوللی سًبى، تْزاى 

  فاطمه جنانی دوتزعْیالاوجزی،فزحٌبسچٌگبٍی،

 ثْجَد هزالجتْبی ثبرداری، وبّؼ خغب، دعتزعی ثِ سایوبى ایوي ٍ تَلذی عبلن،  -15

 .  86دٍهیي عویٌبر پیؾگیزی اس خغبّبی پشؽىی   خزم آثبد، اردیجْؾت 

 ، دوتز عْیال اوجزی ، فزٍساى دلفبى . فاطمه جنانی

 اٍلیِ، اثز گبیبفٌشیي ثز دیغوٌَرُ  -16

 .  86عویٌبر تبسُ ّبی پزعتبری ٍ هبهبیی، خزم آثبد، اردیجْؾت

 دوتزعْیال اوجزی، فزسٍاى دلفبى ، پزٍاًِ اعوبػیلی .  فاطمه جنانی،

 ثزرعی ًگزػ سٍجیي ًبثبرٍرًغجت ثِ اّذای گبهت ٍجٌیي دردرهبى ًبثبرٍری. - 11

 ،دوتزعْیال اوجزی فاطمه جنانیفزحٌبس چٌگبٍی ، 

 هیشاى آگبّی ًٍگزػ جبهؼِ ًغجت ثِ رٍؽْبی جذیذووه ثبرٍری، ثزرعی -12
 .84وٌگزُ اخالق پشؽىی هؾْذ،

 .دوتزعْیالاوجزی ثِ پزٍیي آعتی، فزًبس چٌگبٍیفاطمه جنانی، 
 ٍ جْبى  ثزرعی اپیذهیَلَصیه حَادث تزافیىی ٍ پیبهذّبی آى در ایزاى -13

 .  85بد ، اعفٌذ وٌگزُ پیؾگیزی اس آعیت ّب ٍ ارتمبء ایوٌی ، خزم آث

 عبّزُ عَالثی فاطمه جنانی، 

 تؼییي آگبّی ٍ راّبی پیؾگیزی اس پَوی اعتخَاى سًبى در ؽزف یبئغگی تحت پَؽؼ هزاوش ثْذاؽتی اعتبى لزعتبى  -14

 فزحٌبس چٌگبٍی ،هحوذ جَاد عزاحی ،عبرا ػجبعی فاطمه جنانی ،پزٍیي آعتی ،هبًذاًب عبوی،

 در سًبى چبق ، ػَارك ثبرداری ٍ سایوبى -15
    1384عویٌبر ثبرداری ایوي،تْزاى 

 ،فزحٌبس چٌگبٍی، فاطمه جنانی 

   عبل ٍ ثبالتز 35ػَارك سایوبى در عٌیي  -16
 . 1384تْزاى عویٌبر ثبرداری ایوي ،  

 ،فزحٌبس چٌگبٍی  فاطمه جنانی  

 ًمؼ آًذرٍصى در المبء هَفك سایوبى ، -17
 . 1384وٌگزُ ثیي الوللی سًبى ،تْزاى 



  

 فزحٌبس چٌگبٍی فاطمه جنانی ،

 
 پیؾگیزی اسخغبّبی پشؽىی هٌجزثِ وبّؼ پذیزػ آی یَدی ، -18

  1384ّوبیؼ پیؾگیزی اسخغبّبی پشؽىی،خزم آثبد

 فاطمه جنانیچٌگبٍی، فزحٌبس

 ثزرعی رفتبرّبی ثْذاؽتی سًبى در دٍراى یبئغگی درؽْزعتبى خزم آثبد -19
 1383ّوبیؼ عزاعزی ثیوبری هشهي،خزم آثبد

 فزحٌبس چٌگبٍی فاطمه جنانی ،

 ثزرعی تبثیزآهَسػ ثزوبّؼ ػَارك هشهي یبئغگی  -20
 ،1383ّوبیؼ عزاعزی ثیوبریْبی هشهي،خزم آثبد،

  فاطمه جنانیفزحٌبسچٌگبٍی، 
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 1383عویٌبرجبیگبُ ثْذاؽت جٌغی درثبرٍری ٍ ًبثبرٍری ،تْزاى 

  فاطمه جنانیفزحٌبسچٌگبٍی،

 ،1380-81ثزرعی اپیذهیَلَصیه عمظ جٌیي درثیوبرعتبى آهَسؽی ػغلیبى خزم آثبدعی عبل -22
   1382ّوبیؼ اٍرصاًظ داخلی،خزم آثبد
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 82دٍهیي وٌگزُ پیؾگیزی اسثیوبریْبی غیز ٍاگیز ، تْزاى سهغتبى 

 ،فزحٌبسچٌگبٍی،هحوذ جَاد عزاحی  فاطمه جنانی 

 لف عبل،در فقَل هخت یٍاوالهپغ یثزرعی اپیذهیَلَصیه پزُ اوالهپغ -24
 . 82دٍهیي وٌگزُ پیؾگیزی اس ثیوبریْبی غیز ٍاگیز ، تْزاى سهغتبى 

  فاطمه جنانیفزحٌبس چٌگبٍی،

 ًمؼ هبهب در تؾخیـ سٍد رط آًوی در اعتفبدُ وٌٌذگبى،پٌجویي   -25
  1381ّوبیؼ عزاعزی داًؾىذُ پزعتبری ،ٍهبهبیی ،ّوذاى 

  فاطمه جنانیفزحٌبس چٌگبٍی،

  ججیل رٍی تَْع ٍاعتفزاؽ دٍراى ثبرداری درسًبى هزاجؼِ وٌٌذُ هزاوشثْذاؽتی درهبًی،ثزرعی تبثیز سً -26
  1382خزم آثبد    ّوبیؼ گیبّبى دارٍیی،

 فبعوِ یبری ،دوتز عْیال اوجزی ،فزحٌبس چٌگبٍی  فاطمه جنانی ،

 ،ثزرعی همبیغِ ای عغَح لیپَپزٍتئیي ّبی پالعوبدرسًبى ثبردارهجتالثِ پزُ اوالهپغی -27
  81اٍلیي وٌگزُ پیؾگیزی اسثیوبریْبی غیزٍاگیز، تْزاى،آثبى

 فزحٌبس چٌگبٍی ،هحوذ جَاد عزاحی فاطمه جنانی ،

 ثزرعی ٍضؼیت آًوی دراعتفبدُ وٌٌذگبى -28
 . 1381ثیوبریْبی غیز ٍاگیز ،تْزاى وٌگزُ پیؾگیزی اساٍلیي 



  

 فزحٌبس چٌگبٍی ،هحوذ جَاد عزاحی فاطمه جنانی ،

 رٍػ اعتبًذارد،بح اعویزثِ یت تْیِ پثزرعی ویف -29
 .1380ثْذاؽت ٍتَعؼِ،خزم آثبد، عویٌبرعزاعزی

 .وتبیَى ثختیبر ،هحوذ جَاد عزاحی  فزحٌبسچٌگبٍی،فاطمه جنانی ،

 ایوٌی ٍ ایذس ، -30
   1380عویٌبر عزاعزی ثْذاؽت ٍ تَعؼِ ،خزم آثبد 

 فاطمه جنانی فزحٌبس چٌگبٍی ،

 س سایوبى در سًبى تحت پَؽؼ هزاوش ثْذاؽتی ،غزثبلگزی افغزدگی ثؼذ ا -31
 1380ّوبیؼ عزاعزی ثْذاؽت خبًَادُ ،خزم آثبد 

 ،هبًذاًب عبوی ،فزحٌبس چٌگبٍی  فاطمه جنانی

 ثزرعی تبثیزًحَُ جبیگذاری آی یَدی ثز ثزٍس ػَارك در سًبى هزاجؼِ وٌٌذُ ثِ هزاوش ثْذاؽتی، -32

 فاطمه جنانی فزحٌبس چٌگبٍی ،

 درفذ ثز وبّؼ تزٍهبّبى پزهیٌِ ٌّگبم سایوبى ،2بثیز صى لیذٍوبئیي ثزرعی ت -33
 . 1379عویٌبر عزاعزی حَادث ،خزم آثبد 

 فاطمه جنانی  فبعوِ یبری،
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