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 مزاجعً کىىدي بً 2بزرسی فزاَاوی استفادي اس طب مکمل َ جایگشیه در بیماران مبتال بً دیابت وُع " .1

بیست ّ چِارهیي کٌگرٍ جاهعَ پسضکاى هتخصص داخلی "1391درماوگاي غدد بیمارستان َالیت قشَیه در سال 

 .92 اردیبِطت 27 لغایت 24ایراى 

 4-3ُوایص هلی سالهت هادراى ، " مقایسً کیفیت سودگی سوان چاق با سوان دارای َسن وزمال در قشَیه" .2

 .، طاُرٍ صادقی، سعیذ آصف زادٍاهیر ضیایی داًطگاٍ علْم پسضکی قسّیي، اعظن قرباًی، 1392اردیبِطت 

 1392 اردیبِطت 4-3ُوایص هلی سالهت هادراى ، " لشَم بزرسی َضعیت تغذیً سوان سالمىد مبتال بً بیماری" .3

 .داًطگاٍ علْم پسضکی قسّیي، اعظن قرباًی، تکتن کرین زادٍ، یاسیي آزاد هٌص، زُرا هحوذی

ُوایص هلی " ایزان– شیُع باالی سىدرم متابُلیک بیه مادران در مطالعً بیماریٍای متابُلیک قشَیه " .4

، اعظن اهیر ضیایی داًطگاٍ علْم پسضکی قسّیي، ًذا اسواعیل زادٍ ُا، 1392 اردیبِطت 4-3سالهت هادراى ، 

 .قرباًی، هِسا خْش پٌجَ

 1392 اردیبِطت 4-3ُوایص هلی سالهت هادراى ، " کیفیت سودگی مادران مبتال بً پزي دیابت در قشَیه" .5

 .، ًذا اسواعیل زادٍ ُااهیر ضیاییاعظن قرباًی، . داًطگاٍ علْم پسضکی قسّیي

وظزات اعضای ٌیات علمی داوشگاي علُم پششکی قشَیه اس بزوامً ٌای تُاومىد ساسی بزگشار شدي "  .6

 12 الی  9، چِاردُویي ُوایص کطْری آهْزش علْم پسضکی  کطْر"86-90تُسظ مزکش مطالعات در سال ٌای 

 .دکتر اهیر ضیایی افساًَ یخ فرّش ُا، ،1392اردیبِطت 

ارسیابی کیفیت سُاالت چٍار گشیىً ای آسمُن ارتقاء دستیاری داوشگاي علُم پششکی قشَیه در " .7

 دکتر ،1392 اردیبِطت 12 الی 9، چِاردُویي ُوایص کطْری آهْزش علْم پسضکی  کطْر"90-91سال ٌای 

 . زُرٍ داًاصفِاًیدکتر اهیر ضیایی،هعصْهَ اصالًی هِر، هعصْهَ ضیائیِا، 

،  "90-91کیفیت گشارشات صبحگاٌی در مزاکش آمُسشی درماوی داوشگاي علُم پششکی قشَیه در سال  " .8

 فریبا زاُذی فر، دکتر هحوذ ،1392 اردیبِطت 12 الی 9چِاردُویي ُوایص کطْری آهْزش علْم پسضکی کطْر

 .، دکتر زُرٍ یسدی، دکتر سًْیا اّیسیدکتر اهیر ضیائیعلی زحل، 

 ،"90-91آوالیش سُاالت چٍار گشیىً ای آسمُن ارتقاء دستیاری داوشگاي علُم پششکی قشَیه در سال ٌای " .9

 دکتر هعصْهَ اصالًی هِر، ،1392 اردیبِطت 12 الی 9چِاردُویي ُوایص کطْری آهْزش علْم پسضکی کطْر

 .دکتر اهیر ضیاییهعصْهَ ضیائیِا، زُرٍ داًاصفِاًی، دکتر عباش عالهی، دکتر سیویي ساهاًی ،

 

 


