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 :سوابق تحصیلی  
 

 مقطع تحصیلی رشته تحصیلی موسسه آموزشی  از سال لغایت  عنوان پایان نامه 



 

رات ترکیبی اسید گالیک و سیکلوسپورین بر اختالل عملکرد بررسی اث

 رپرفیوژن و نقش استرس اکسیداتیو -قلب موش صحرایی طی ایسکمی
8713  9313  

جندی شاپور دانشگاه علوم پزشکی  

 اهواز
 پزشکی فیزیولوژی

دکتری 

 تخصصی
PhD 

و تعیین نوع گیرنده های  IIبررسی پاسخ عروق مفصلی به آنژیوتانسین 

و نقش گونه های فعال اکسیژن و نیتریک اکساید در التهاب حاد آن 

 مفصلی خرگوش

8213  8513  
مهندس دانشکده علوم پزشکی 

 افضلی پور کرمان
 پزشکی فیزیولوژی

کارشناسی 

 ارشد

- 7613  1380 
حضرت فاطمه دانشکده پرستاری  

 شیراز
 کارشناسی پرستاری

 

 

 

 

 :سوابق شغلی 

 

 حل تصدیم لغایت از سال عنوان شغل

) ادامه طرح كارشناسي با عمومي فيزیولوژی آزمایشگاه كارشناس

 مدرک ارشد(
 دانشكده پزشكي شيراز/ گروه فيزیولوژی 25/11/1387 25/1/1386

 )عج( ارسنجان مهرعصربيمارستان ولي شهریور 1382 1381 )طرحي(پرستار

 شكي جهرمدانشگاه علوم پز 1398مهر  1393 مدرس) متعهد خدمت ضریب كا(

 دانشگاه ازاد اسالمي شيراز 1395بهمن  مهر1395 ) حق التدریسي(مدرس

 دانشكده علوم پزشكي سيرجان تا كنون 1398مهر  مدرس) استخدام در فراخوان پانزدهم(

 

 



 

 :مقاالتب( 
 

 ایندكس نویسنده نفر چندم نام مجله عنوان مقاله

ضریب 

تاثير 

(IF) 

 سال چاپ

در تنظيم  IIننقش آنژیوتانسي يبررس

 یهاو نوع گيرنده يجریان خون مفصل

فعال  یهاآنژیوتانسين و نقش گونه

در  ياكسيژن در التهاب حاد مفصل

 خرگوش

 پژوهشي -علمي ) نفر دوم( ينجمه صادق ، پوريدكتر حميد نجف مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان

 اسكوپوس

 1386تابستان  -

و  IIپاسخ به آنژیوتانسين بررسي

های آن در عروق يين نوع گيرندهتع

 مفصل زانوی التهابي حاد در خرگوش

 پژوهشي -علمي ) نفر دوم( ينجمه صادق ،پوريدكتر حميد نجف مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان

 اسكوپوس

 1386پایيز 

مجله پویندگان )كميته تحقيقات  تنها هورمون محرک اشتها گرلين

 دانشجویي(

بهار و تابستان    ) نفر اول( ينجمه صادق

1384 
Effect of Angiotensin II on 

Blood Flow in Acute and 

Chronically Inflamed Knee 

Joints of Rabbits: The Role 

of Nitric Oxide 

IJMS پوردکتر حميد نجفی 

 فرناز نيكبخت

 ) نفر سوم(  نجمه صادقی

ISI 
(ESCI), Scopus, P
ubMed, Embase 

 March 

2009 

Protective Effects of Co-

Administration of Gallic 

Acid and Cyclosporine on 

Rat Myocardial Morphology 

Against 

Ischemia/Reperfusion 

 

Jundishapur J Nat 

Pharm Prod 

 ,ISI (ESCI) ) نفر اول( یدكتر محمد بدو انت،ید نيدكتر مه ،ينجمه صادق

Scopus, 

Embase 

 November 

2014 

Effects of Gallic Acid and 

Cyclosporine A on 

Antioxidant Capacity and 

Iran Red Crescent Med J. نفر اول( یدكتر محمد بدو انت،ید نيدكتر مه ،ينجمه صادق ( ISI, Embase, 

0.644 June; 2014  

http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=0253-0716
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=0253-0716
https://www.scopus.com/sourceid/15240
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/?term=0253-0716%5bISSN%5d
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/?term=0253-0716%5bISSN%5d
https://www.embase.com/search?sb=y&search_query=%2702530716%27:is
http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=JCR&SrcApp=JCR&DestApp=JCR&KeyRecord=2074-1804


 

Cardiac Markers of Rat 

Isolated Heart After 

Ischemia/Reperfusion 

Gallic Acid and 

Cyclosporine Mixture and 

their Effects on Cardiac and 

Endothelial Dysfunction 

Induced by 

Ischemia/Reperfusion  

International Journal of 

Cardiovascular Sciences 

 

) نفر  نجمه صادقی، دکتر مهين دیانت، دکتر محمد بدوی

 اول(

Index 

Medicu

sLatino

-

Americ

ano – 
LILACS 

 

 
May/Jun

e 2017 

 

The effect of (Humulus 

Lupulus L.) extract on male 

reproductive development 

and sex organs weight in 

male rat 

Chinese J of 

physiological sciences  

) نفر دوم  انییاکبر نکو یعل ،ینجمه صادق ،یینرگس کربال

 و نویسنده مسئول(

scopus  July 2019 

The effect of (Humulus 

lupulus L.) extract on blood 

factors in male rat 

 rat 

Comparative Clinical 

Pathology 

) نفر دوم  انییاکبر نکو یعل ،ینجمه صادق ،ییکربال نرگس

 ویسنده مسئول(و ن

Scopus   21 

February 

2018 

The Effects of hydro-

alcoholic Artemisia 

absinthium extract on the 

enzymes and 

histopathological changes of 

the liver tissue of adult male 

rat. 

Journal of Fundamental 

and Applied Sciences 
 ICI  25 June ) نفر سوم( ینجمه صادق ،یعابد یکارگر، حسن عل نیحس

2016 

Evaluating the effect of 

aqueous extract of the roots 

of native edible asparagus in 

Iran (Asparagus officinalis 

L) on the concentration of 

liver factors in male rats 

Journal of Fundamental 

and Applied Sciences 
 ICI  June 2016 ) نفر سوم( ینجمه صادق ،یعابد یکارگر، حسن عل نیحس

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=2359-5647&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=2359-5647&lng=en&nrm=iso
https://www.scopus.com/sourceid/25930
https://link.springer.com/article/10.1007/s00580-018-2670-0#article-info
https://link.springer.com/article/10.1007/s00580-018-2670-0#article-info
https://link.springer.com/article/10.1007/s00580-018-2670-0#article-info


 

treated with cadmium 

chloride 

 

The effect of caffeic acid 

phenetyl ester on cardiac 

hemodynamic parameters  

International J of 

cardiovascular research 
سميرا سعادت فرد ،  اكرم آهنگر پور، نجمه ، مهين دیانت 

 ) نفر آخر و نویسنده مسئول( صادقي
 

 

ISI 

(ESCI), Scopus, E

mbase 

 

 july2016 

 

CPCR Results in Cardiac 

Arrested Patients in 

Motahari Hospital 

Affiliated to Jahrom 

University of Medical 

Sciences, Iran, 2011- 

2015 

Journal of Global Pharma 

Technology 
، محسن  حسين کارگر، شهره جوادپور،  نجمه صادقی

 ) نفر سوم(حجت، 
Scopus 

 October 2016 

 

Assessing the Rate of Social 

Phobia among Infertile 

Women 

Journal of Global Pharma 

Technology 
، محسن  نجمه صادقی  ، نحله پرند آور،ارگرحسين ک

 ) نفر سوم(حجت، 
Scopus 

 October 2016 

 

“Preventive and curative 

effects of aqueous extracts 

of Descurainia sophia L. on 

nephrolithiasis induced in 

rats” 

 
international journal of 

pharmaceutical and 

phytopharmacological 

research 

 ISI (ESCI) ) نفر سوم(نجمه صادقی ، حسين کارگر، جميله صارمی
 12nd 

August 
2017 

A Survey on Personnel 

Awareness of the Factors 

Affecting Accurate Blood 

Pressure Measurement in 

the Medical Centers of 

Jahrom County 

 

nursing open نفر آخر و صفر زارعی،فاطمه نسيمی، نجمه صادقی (

 نویسنده مسئول(
 

ISI, Scopus, PubM

ed, DOAJ 

 16 April 

2020 

 

Investigation on 

combination effects of gallic 

Physiology and 

pharmacology 
) نفر  حسن علی عابدی، خاطره دهقانی ، نجمه صادقی 

 اول(
 

ISI 

 accepted 

http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=2251-9130
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=2251-9130
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=2251-9130
https://www.scopus.com/sourceid/21100227428
https://www.embase.com/search?sb=y&search_query=%2722519130%27:is
https://www.embase.com/search?sb=y&search_query=%2722519130%27:is
https://www.scopus.com/sourceid/21100227428
https://www.scopus.com/sourceid/21100227428
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=2250-1029
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=2054-1058
https://www.scopus.com/sourceid/21100854887
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/?term=2054-1058
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/?term=2054-1058
https://doaj.org/toc/2054-1058
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=1735-0581
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=1735-0581


 

acid and cyclosporine 

during ischemia/ reperfusion 

on rat cardiac dysrhythmia 

(ESCI), Scopus, E

mbase 

 

پيش بينی ورزشكاران در معرض 

خطر آسيب براساس دو عامل 

سابقه آسيب و امتياز آزمون 

 غربالگری حرکات عملكردی

نشریه علمي پژوهشي فصلنامه 

اد اسالمي علوم ورزش دانشگاه آز

 واحد كرج

  ) نفر سوم(نجمه صادقیرضا سيامكی،   نجمه افهمی،  
 accepted 

هفته برنامه تمرینی بر  8اثر 

پایداری سر و گردن در اجرای 

ضربه تسوکی به دنبال خستگی 

 عضالت گردن

  ) نفر سوم(نجمه صادقیرضا سيامكی،   نجمه افهمی،  نشریه پژوهش در علوم توانبخشي
99بهار    

An investigation of Factors 
Influencing Quality of Life of 
students with disabilities 
attending Kerman Universities 

Journal of Psychology in 
Africa 

 ISI, Scopus 
 On 

submission 

he effect of aqueous extract of 
root-tubers of Salep 
(Dactylorhiza maculata) on 
pentylenetetrazole-Induced 
Seizure in adult male Rat 

    On 

submission 

A Precision Survey on 
Manometers Applied in 
Jahrom's Educational 
Healthcare Centers & 
Hospitals 

    On 

submission 

 

http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=1735-0581
https://www.scopus.com/sourceid/19700181241
https://www.embase.com/search?sb=y&search_query=%2717350581%27:is
https://www.embase.com/search?sb=y&search_query=%2717350581%27:is
http://www.tandfonline.com/loi/rpia20
http://www.tandfonline.com/loi/rpia20
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=1433-0237
https://www.scopus.com/sourceid/5300152723


 

 

 

 های تحقیقاتید ( پروژه
  

 عنوان طرح نحقیقاتی
 نوع فعالیت در طرح 

 ار طرح()مجری یا همک
 سال تصویب محل پژوهش

خون مفصلی و نوع  جریان در تنظيم IIبررسی نقش آنژیوتانسين

های فعال اکسيژن در التهاب های آنژیوتانسين و نقش گونهگيرنده

 حاد مفصلی در خرگوش

 همكار

 1385زمستان  دانشگاه علوم پزشكی کرمان

ثل و سطح بررسی تأثير عصاره گياه رازك بر رشد دستگاه توليد م

 های نرهای جنسی و روند اسپرماتوژنز در موشهورمون

 همكار
 1386زمستان  شيراز دانشگاه علوم پزشكی

 -یسكمیاز ا یناش یبهايبر آس یکاسن اهيگ یاثر عصاره آببررسی 

 ییموش صحرا زولهیدر قلب ا وژنيرپرف
 یجند یدانشگاه علوم پزشك همكار

 شاپور اهواز
 90تير 

همزمان گاليک اسيد و سيكلوسپرین بر مورفولوژی ررسی اثرات ب

 رپرفيوژن  در قلب ایزوله رت-ميوکارد پس از ایسكمی

 

 همكار
 یجند یدانشگاه علوم پزشك

 شاپور اهواز
 91تير 

بررسی اثرات ترکيبی گاليکک اسکيد و سيكلوسکپرین بکر اخکتالل      

رپرفيوژن و نقش استرس اکسکيداتيو  -عملكرد قلب پس از ایسكمی

 ب ایزوله رتدر قل

 

 همكار

 یجند یدانشگاه علوم پزشك

 شاپور اهواز
 91بهمن 

تعيين اثرات موضعی و تزریق داخل صفاقی اوژنول بر درد حاد قرنيه 

 موش های صحرایی نر
 همكار

 27/11/93 ی جهرمدانشگاه علوم پزشك

گنکادی   –اثر عصاره هيدرالكلی برگ گياه زیتون بر محور هيپکوفيز  

 ه دیابتی شده با استرپتوزوسين  موش صحرایی ماد
 همكار

 93بهمن  ی جهرمدانشگاه علوم پزشك



 

بررسی اثر عصاره آبی ریشه مارچوبه خوراکی بومی ایران بر غلظکت  

فاکتورهای کبدی در موش های صحرایی نر تيمکار شکده بکا کلریکد     

 کادميوم

 همكار

 94آبان  ی جهرمدانشگاه علوم پزشك

پيله کرم ابریشم بر سکطح هورمکون    بررسی اثر عصاره هيدروالكلی

LH,FSH   و فوليكول های تخمدانی در موش صحرایی ماده 
 همكار

 94اسفند  ی جهرمدانشگاه علوم پزشك

بررسی اثر عصاره شابيزك بر ميکزان فاکتورهکای التهکابی و عالیکم     

بالينی آنسکفالوميليت خکودایمن تجربکی در مکوش هکای نکر نکژاد        
C75b1/6 

 همكار

 94اسفند  ی جهرمم پزشكدانشگاه علو

بکر   (dactylorhiza maculate)تاثير عصاره آبکی ریشکه ثعلکب    

 تشنج القا شده توسط پنتيلن تترازول در موش صحرایی نر بالغ
 همكار

 95اسفند  ی جهرمدانشگاه علوم پزشك

 ریتمبر اختالل  نیكلوسپوريو س کيگال دياس یبياثرات ترک یبررس

 وژنيرپرف -یسكمیا موش صحرایی طی قلب
 مجری

 93بهمن  ی جهرمدانشگاه علوم پزشك

 ریتمبر اختالل  ورزش اجباریو  کيگال دياس یبياثرات ترک یبررس

 miR-1و ميزان بيان  وژنيرپرف -یسكمیا موش صحرایی طی قلب

 

 مجری

 95تير  ی جهرمدانشگاه علوم پزشك

بررسی اثر عصاره هيدروالكلی پيله کرم ابریشم بر سکطح هورمکون   

DEEA,GnRH   و فوليكول های تخمدانی در موش صحرایی ماده 
 همكار

 94اسفند  ی جهرمدانشگاه علوم پزشك

بررسی اثرات عصاره آبی خاکشير بر سنگ کليه القکا شکده توسکط    

 اتيلن گليكول و کلرید آمونيوم در موشهای صحرای نر نژاد ویستار
 همكار

 94دی  ی جهرمدانشگاه علوم پزشك

اره هيدروالكلی دانه گياه رازیانه بر ميزان فاکتورهکای  تعيين اثر عص

التهابی و عالیم بالينی انسفالوميليت خکود ایمکن تجربکی در مکوش     

 صحرایی نر

 همكار

 96تير  ی جهرمدانشگاه علوم پزشك

بررسی اثرات گاليک اسيد بر موش صکحرایی نکر دیکابتی شکده بکا      

 ( 2وع استرپتوزوسين نيكوتيناميد )مدل حيوانی دیابت ن
 همكار

 96بهمن  ی جهرمدانشگاه علوم پزشك



 

بررسی تاثير عصاره هيدروالكلی پيله کرم ابریشم بر هيستوپاتولوژی 

گنادی مکوش   -هيپوفيز –و سطح هورمون های محور هيپوتاالموس 

 ³های صحرایی نر دیابتی شده بااسترپتوزوسين

 مجری

 96اسفند  ی جهرمدانشگاه علوم پزشك

موش صحرایی نر دیابتی شده با  قلببر  دياس کيالاثرات گ یبررس

 نيكوتيناميد )مدل حيوانی دیابت نوع دو( –استرپتوزوتوسين 
 مجری

 97بهمن  ی جهرمدانشگاه علوم پزشك

موش صحرایی نر دیابتی شده با  قلببر  دياس کياثرات گال یبررس

 استرپتوزوتوسين )مدل حيوانی دیابت نوع یک(
 مجری

 ی جهرمزشكدانشگاه علوم پ
 97بهمن 

 

بررسی تاثير معلوليت بر اميد به آینده و کيفيت زندگی دانشجویان 

 1399دارای معلوليت استان کرمان در سال 
 مجری

 99تير  دانشكده علوم پزشكی سيرجان

پيش بينی ورزشكاران در معرض خطر آسيب براساس دو عامل 

 یسابقه آسيب و امتياز آزمون غربالگری حرکات عملكرد
 همكار

 99اردیبهشت  دانشكده صنعتی سيرجان

هفته برنامه تمرینی بر پایداری سر و گردن در اجرای ضربه  8اثر 

هفته برنامه تمرینی بر  8تسوکی به دنبال خستگی عضالت گردن اثر 

پایداری سر و گردن در اجرای ضربه تسوکی به دنبال خستگی 

 عضالت گردن

 همكار

 99ادخرد دانشكده صنعتی سيرجان

بررسی تأثير ترکيب اکسيژن مكمل با غلظت های متفاوت و دارچين 

 بر تهوع و استفراغ پس از عمل سزارین تحت بی حسی نخاعی

 مجری
 در حال تصویب دانشكده علوم پزشكی سيرجان

 
 

  

    

 

 ی آموزشیفعالیت ها سوابق 

 

http://pajoohan.sirums.ac.ir/general/cartable.action
http://pajoohan.sirums.ac.ir/general/cartable.action


 

 سال تعداد واحد مقطع تحصیلی نام دوره/ درس مؤسسه محل تدریس

 1کارشناسی)تئوری( تغذیهدانشكده پزشكی شيراز

 از 

نيمسال اول 

 86و دوم 

تا 

نيمسال 

 87اول 

دانشكده پزشكی شيراز
پزشكی، دندانپزشكی، داروسازی، پرستاری، 

) عملی( فيزیوتراپی، تغذیه

دکتری و 

 1کارشناسی
نيمسال اول 

 86و دوم 

نيمسال 

 87اول 

 89 88-87 1 کارشناسی )تئوری( هوشبری شاپور اهواز یجند یدانشگاه علوم پزشك

 90 89 1 کارشناسی )تئوری(گفتار درمانی شاپور اهواز یجند یدانشگاه علوم پزشك

 90 87 1 دکتری ) عملی( پزشكی و دندان پزشكی شاپور اهواز یجند یدانشگاه علوم پزشك

 90 90 5 دکتری )تئوری(دندان پزشكی دانشگاه آزاد واحد شيراز

 90 90 1 دکتری ) عملی(دندان پزشكی دانشگاه آزاد واحد شيراز

 93 1 دکتری )تئوری(پزشكی جهرم یدانشگاه علوم پزشك
شهریور 

98 

 93 1 دکتری ) عملی(پزشكی جهرم یدانشگاه علوم پزشك
شهریور 

98 

 93 1 کارشناسی )تئوری(اتاق عمل جهرم یكدانشگاه علوم پزش
شهریور 

98 

 93 1 کارشناسی )تئوری(هوشبری جهرم یدانشگاه علوم پزشك
شهریور 

98 



 

 93 1 کارشناسی )تئوری و عملی (پرستاری جهرم یدانشگاه علوم پزشك
شهریور 

98 

 93 1 کارشناسی خانواده)تئوری( بهداشت جهرم یدانشگاه علوم پزشك
شهریور 

98 

 93 1 کارشناسی )تئوری(فوریتهای پزشكی هرمج یانشگاه علوم پزشكد
شهریور 

98 

 93 1 کاردانی )تئوری(فوریتهای پزشكی جهرم یدانشگاه علوم پزشك
شهریور 

98 

 93 1 کارشناسی )تئوری(علوم آزمایشگاهی جهرم یدانشگاه علوم پزشك
شهریور 

98 

 93 1 کارشناسی ی() عملعلوم آزمایشگاهی جهرم یدانشگاه علوم پزشك
شهریور 

98 

 کنون 98 1 کارشناسی ) عملی(علوم آزمایشگاهی سيرجان یه علوم پزشككددانش

 سيرجان یه علوم پزشككددانش
 کنون 98 2 کارشناسی )تئوری(علوم آزمایشگاهی

 سيرجان یه علوم پزشككددانش
 کنون 98 2 کارشناسی پرستاری)تئوری(

 سيرجان یه علوم پزشككددانش
 کنون 98 5/0 کارشناسی تاری) عملی(پرس

 سيرجان یه علوم پزشككددانش
 کنون 98 2 کارشناسی )تئوری( 1هوشبری

 سيرجان یه علوم پزشككددانش
 کنون 98 2 کارشناسی )تئوری( 2هوشبری

 سيرجان یه علوم پزشككددانش
 کنون 98 2 کارشناسی )تئوری(فوریت پزشكی



 

 سيرجان یه علوم پزشككددانش
 کنون 98 2 کارشناسی )تئوری(زشكیفوریت پ

 کنون 98 2 کارشناسی )تئوری(مامایی سيرجان یه علوم پزشككددانش

 کنون 98 5/0 کارشناسی ) عملی(مامایی سيرجان یه علوم پزشككددانش

 کنون 98 1 کارشناسی )تئوری و عملی (بهداشت عمومی سيرجان یه علوم پزشككددانش

 کنون 98 5/1 کارشناسی )تئوری(داشت حرفه ایبه سيرجان یه علوم پزشككددانش

      

     

     

 

 

 

 

 های مختلف )آموزشی، پژوهشی(شرکت در دوره 
 

 محل برگزاری دوره)سطح( نوع  نام دوره

  کارگاه عنوان کارگاه

 دانشگاه علوم پزشكی کرمان کارگاه نویسیتحقيقاتی مقاله -کارگاه آموزشی 

 شاپور اهواز یجند یدانشگاه علوم پزشك کارگاه انشجویان تحصيالت تكميلیکارگاه توانمند سازی د



 

 شاپور اهواز یجند یدانشگاه علوم پزشك کارگاه 1کارگاه آموزشی آشنایی با سيستمهای ثبت سيگنال پاور لب

 شيراز یدانشگاه علوم پزشك کارگاه 2کارگاه آموزشی آشنایی با سيستمهای ثبت سيگنال پاور لب

 دانشگاه علوم پزشكی اصفهان کارگاه )علوم اعصاب(ه الكتروفيزیولوژیکارگا

 دانشگاه علوم پزشكی شيراز کارگاه اصول کار با حيوانات آزمایشگاهی

 دانشگاه علوم پزشكی جهرم کارگاه دوره مقدماتی آشنایی با مفاهيم آموزش پزشكی) جلسه سوم(

 دانشگاه علوم پزشكی جهرم کارگاه جلسه پنجم(دوره مقدماتی آشنایی با مفاهيم آموزش پزشكی) 

 دانشگاه علوم پزشكی جهرم کارگاه  1آشنایی با سامانه اساتيد

 دانشگاه علوم پزشكی جهرم کارگاه 2آشنایی با سامانه اساتيد

 دانشگاه علوم پزشكی جهرم کارگاه آموزش سامانه نوید 

علوم پزشكی جهرم دانشگاه کارگاه نحوه طراحی طرح درس دوره و روزانه  

 دانشگاه علوم پزشكی جهرم کارگاه معنویت در تدریس

 دانشگاه علوم پزشكی جهرم کارگاه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشكی

 دانشگاه علوم پزشكی جهرم کارگاه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشكی

هکارگا آموزش آیين نامه ارتقاء اساتيد دانشگاه های علوم پزشكی  دانشگاه علوم پزشكی جهرم 

 دانشگاه علوم پزشكی جهرم کارگاه طب سنتی با رویكرد مبتنی بر شواهد

 دانشگاه علوم پزشكی جهرم کارگاه نحوه ارائه بازخورد به فراگير

 دانشگاه علوم پزشكی جهرم کارگاه اولين دوره کوتاه مدت آموزش پزشكی

دیر دانشگاهی از نظرگاه اخالقی یک م –حكمت های بالنده و فرهنگی 

 1مشاهير و حكيمان ایرانی
 دانشگاه علوم پزشكی جهرم کارگاه

اخالقی یک مدیر دانشگاهی از نظرگاه  –حكمت های بالنده و فرهنگی 

 2مشاهير و حكيمان ایرانی
 دانشگاه علوم پزشكی جهرم کارگاه



 

 دانشگاه علوم پزشكی جهرم کارگاه عاشورا حقيقت و بحران زمان

 دانشگاه علوم پزشكی جهرم کارگاه وه تدوین فرایندهای آموزشی جشنواره شهيد مطهرینح

 دانشگاه علوم پزشكی جهرم کارگاه روش ارزیابی فعاليت های آموزشی و پژوهشی

 دانشگاه علوم پزشكی شيراز کارگاه دوره کشوری فلوشيپ یادگيری الكترونيكی )به صورت ترکيبی(

 دانشگاه علوم پزشكی جهرم کارگاه LMS1آشنایی با 

 دانشگاه علوم پزشكی جهرم کارگاه LMS 2آشنایی با سامانه 

 دانشگاه علوم پزشكی جهرم کارگاه معرفی الگ بوك و آسكی 

 دانشگاه علوم پزشكی جهرم کارگاه آشنایی با نرم افزار توليد محتوای سریع/ آشنایی با تاالر گفتگوی دانشگاه

 دانشگاه علوم پزشكی جهرم کارگاه موزش علوم پزشكیآموزش جامع نگر در آ

 دانشگاه علوم پزشكی جهرم کارگاه هنر برقراری ارتباط

 دانشگاه علوم پزشكی جهرم کارگاه camptsiaآشنایی با نرم افزار 

 دانشگاه علوم پزشكی جهرم کارگاه camptasiaآموزش کاربردی نرم افزار توليد محتوی 

 دانشگاه علوم پزشكی جهرم کارگاه 1ه ارتقا آشنایی با آیين نام

 دانشگاه علوم پزشكی جهرم کارگاه آیا تغيير روش تدریس امكان پذیر است

نقشهای یک مدرس دانشگاهی /جایگاه یک استاد دانشگاه با تاکيد بر 

 تعدد نقشها
 دانشگاه علوم پزشكی جهرم کارگاه

 دانشگاه علوم پزشكی جهرم کارگاه کالس وارونه 

 دانشگاه علوم پزشكی جهرم کارگاه آموزش یادگيری ترکيبی، آشنایی با نحوه کار با سامانه نوید مجازی

 دانشگاه علوم پزشكی جهرم کارگاه اجرا کنيم PBLچگونه یک جلسه کالسی را به روش 

 دانشگاه علوم پزشكی جهرم کارگاه چگونه یک پاورپوینت استاندارد تهيه نمایيم 

 دانشگاه علوم پزشكی جهرم کارگاه 2آیين نامه ارتقا آشنایی با 



 

 دانشگاه علوم پزشكی جهرم کارگاه چگونه سواالت استاندارد کتبی را طراحی نمایيم 

 دانشگاه علوم پزشكی جهرم کارگاه چگونه از توانمندی دانشجویان اطمينان حاصل نمایيم

گاهکار ارزیابی توانمندی دانشجو در محيط شبيه سازی شده  دانشگاه علوم پزشكی جهرم 

آشنایی با ابزارهای پژوهش و نظام نوین اطالعات پژوهش های پزشكی 

 ایران )نوپا(
 دانشگاه علوم پزشكی جهرم کارگاه

 دانشگاه علوم پزشكی جهرم کارگاه چگونه با یک دانشجوی نسل هزاره سوم تعامل نمایيم

لوم پزشكی جهرمدانشگاه ع کارگاه آشنایی با آیين نامه ارتقا  

 دانشگاه علوم پزشكی جهرم کارگاه mendelyبا نرم افزار  یسیمنابع و رفرنس نو تیریآموزش مد

آموزش آیين نامه ارتقاء دانش پژوهی و فرایندهای جشنواره شهيد 

 مطهری
 دانشگاه علوم پزشكی جهرم کارگاه

كده علوم پزشكی سيرجاندانش کارگاه روش های تحقيق جهت نگارش و انتشار مقاالت علمی   

 دانشكده علوم پزشكی سيرجان کارگاه آشنایی با فعاليت های نو آورانه،پدانش پژوهانه، وجشنواره شهيد مطهری

 دانشكده علوم پزشكی سيرجان کارگاه برنامه ریزی درسی

 دانشكده علوم پزشكی سيرجان کارگاه روش های نوین تدریس

ارگاهک روش های ارزشيابی دروس تيوری  دانشكده علوم پزشكی سيرجان 

 دانشكده علوم پزشكی سيرجان کارگاه اخالق در آموزش مجازی

 دانشكده علوم پزشكی سيرجان کارگاه انتخاب مجله مناسب برای چاپ مقاله

 دانشگاه علوم پزشكی کرمان نشست هم اندیشی حضرت زینب الگوی ماندگار

 دانشگاه علوم پزشكی کرمان نشست هم اندیشی محرمانگی و حریم خصوصی در فضای مجازی

 دانشگاه علوم پزشكی کرمان نشست هم اندیشی روش ارزیابي گزاره هاي پزشكي درمتون اسالمي

 دانشگاه علوم پزشكی کرمان دانش افزایی 1اندیشه سياسی اسالم و مبانی انقالب اسالمی سطح 



 

كی سيرجاندانشكده علوم پزش کارگاه تازه های اخالق در پژوهش  

 دانشكده علوم پزشكی سيرجان کارگاه جستجوی پيشرفته

   

 ایران / کرمان کنگره هفدهمين کنگره فيزیولوژی و فارماکولوژی ایران

 ایران/ مشهد کنگره هجدهمين کنگره فيزیولوژی و فارماکولوژی ایران

 ایران/ مشهد کنگره هجدهمين کنگره فيزیولوژی و فارماکولوژی ایران

 ایران/ شيراز کنگره شتمين کنگره ساليانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشكی کشوره

دهمين کنگره فيزیولوژی و فارماکولوژینوز  ایران/تهران کنگره 

مين کنگره فيزیولوژی و فارماکولوژیبيست  ایران/ همدان کنگره 

کنگره فيزیولوژی و فارماکولوژیو یكمين  بيست  ایران/تبریز کنگره 

کنگره فيزیولوژی و فارماکولوژیو دومين بيست   ایران/کاشان کنگره 

 ایران/چابهار کنگره کنگره فيزیولوژی و فارماکولوژیبيست و سومين 

 ایران/ تهران کنگره دومين کنگره بين المللی زیست  پزشكی

کنگره فيزیولوژی و فارماکولوژیمين بيست و چهار  ایران/ تهران کنگره 

 پ یادگيری الكترونيكی )به صورت ترکيبی(دوره کشوری فلوشي
 دانشگاه علوم پزشكی شيراز کنگره

 
  

 
  

 
  

 



 

 
 

 

 مدرک زبان معتبر 

 تاریخ برگزاری نمره مدرکنام 

MCHE 60  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 جوایز و افتخارات 

   

 

 

 


