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سوابق تحصیلی:
کارشٌاطی ارشذ هاهایی اس داًشگاٍ علْم پششکی هشِذ طال
7831
کارشٌاطی هاهایی اس داًشگاٍ علْم پششکی هشِذ طال 7831
پایان نامو:
بزرطی تاثیز هزاقبت حوایتی هاها طی سایواى بز سهاى شزّع
الکتْژًش ّ IIتغذیَ اًحصاری با شیز هادر در سًاى ًخظت
باردار
سوابق اجرایی:
هذیز گزٍّ هاهایی

بَ هذت یک طال

کارگاه ىای ارائو شذه بو صورت سخنرانی:
 -سایواى بی درد داًشگاٍ آساد اطالهی ّاحذ قْچاى

7831

 کارگاٍ رّع تحقیق هقذهاتی داًشکذٍ پزطتاری – هاهاییهشِذ 7831
شرکت در دوره ىای آموزشی :
 آشٌایی با اصْل ّ في تزجوَ 7833 آهْسع ایجاد 7833 WEBLOG رّع ُای بزقزاری ارتباط هْفق 7833 بِیٌَ طاسی رّابط اطتاد ّ داًشجْ 7833 کارگاٍ آهْسشی بزًاهَ درطی دّرٍ بِذاشت عوْهی 7831 کارگاٍ رّع تحقیق در علْ پششکی 7831طرح ىای تحقیقاتی :
 -اثز

بزًاهَ

آهْسشی

–

رّاًی

گزُّی

بز

شذت

تزص

اس

سایواى ّ رضایت اس سایواى در سًاى ًخظت باردار  ( 7831در
حال اجزا)
مقاالت ارائو شذه در کنفرانس ىا:

 هحذثَ بخشی ،فاطوَ سُزا کزیوی ،دکتز اهیي بجذی .هزّریبز گیاُاى ضذ تزیکوًْاص ّاژیٌالیض ّ اثزات درهاًی آًِا
 .اّلیي کٌگزٍ بیي الوللی طب هکول ّ جایگشیي داًشگاٍ
علْم پششکی هشِذ هِز  ( .7831چاپ در کتابچَ)
 هحذثَ بخشی ،هعصْهَ کزدی ،دکتز فاطوَ تارا .تاثیزحوایت هذاّم طی سایواى بز پیشزفت سایواى سًاى ًخظت سا.
اّلیي کٌگزٍ بیي الوللی هاهایی ّ بِذاشت بارّری ایزاى
داًشکذٍ پزطتاری ّ هاهایی داًشگاٍ علْم پششکی هشِذ
خزداد  ( .7831پْطتز)
 هحذثَ بخشی ،هعصْهَ کزدی ،دکتز فاطوَ تارا ،دکتز ًغوَهخبز .بزرطی تاثیز حوایت حزفَ ای هذاّم طی سایواى بز
طْل هذت سایواى سًاى ًخظت باردار ُ .شتویي کٌگزٍ بیي
الوللی سًاى ّ هاهایی ایزاى داًشگاٍ علْم پششکی تِزاى
آباى ( 7833پْطتز)
 هحذثَ بخشی .بزرطی تاثز هزاقبت حوایتی هاها طی سایواىبز تغذیَ اًحصاری با شیز هادر در سًاى ًخظت سا.
ُشتویي کٌگزٍ بیي الوللی سًاى ّ هاهایی ایزاى داًشگاٍ
علْم پششکی تِزاى آباى  ( 7833طخٌزاًی)
 هحذثَ بخشی ،هعصْهَ کزدی ،دکتز فاطوَ تارا ،دکتز ًغوَهخبز .بزرطی تاثیز هزاقبت حوایتی هاها طی سایواى بز
سهاى شزّع الکتْژًش ّ IIتغذیَ اًحصاری با شیزهادر در سًاى
ًخظت باردار .کٌگزٍ هلی طالهت خاًْادٍ جِاد داًشگاُی
ّاحذ علْم پششکی تِزاى ایزاى .دی  ( 7831پْطتز)
کتب منتشر شذه:
 هحذثَ بخشی .سایواى بی درد  .اًتشارات پزطتاراى جْاى.7837
 دکتز رضا طعیذی ،اقذص کزیوی ،هحذثَ بخشی  .خالصَبیواری ُای ًْساداى ًلظْى  ،اًتشارات طخي گظتز . 7831
مقاالت چاپ شذه:
 هحذثَ بخشی ،هعصْهَتاثیز حوایت هذاّم طی
هزحلَ  IIدر سًاى ًخظت
علْم پششکی هاسًذراى،
. 7831

کزدی ،دکتز حبیب هللا اطواعیلی.
سایواى بز سهاى شزّع الکتْژًش
سا  .هجلَ علوی -پژُّشی داًشگاٍ
دّرٍ بیظت ّ پٌجن ،شوارٍ  ،781آباى

 هعصْهَ کزدی ،هحذثَ بخشی ،دکتز فاطوَ تارا .تاثیزحوایت هذاّم طی سایواى بز پیشزفت سایواى سًاى ًخظت
باردار .هجلَ علوی -پژُّشی سًاى ،هاهایی ّ ًاسایی
ایزاى .دّرٍ ُفذُن ،شوارٍ  ،711هزداد 7838
 هعصْهَ کزدی ،هحذثَ بخشی ،دکتز فاطوَ تارا ،دکتز ًغوَهخبز ،طعیذ ابزاُین سادٍ .تاثیز هزاقبت حوایتی هاها طی
سایواى بز تغذیَ اًحصاری با شیزهادر در سًاى ًخظت سا.
هجلَ علوی داًشگاٍ علْم پششکی بیزجٌذ ،دّرٍ  ،71شوارٍ ،1
تابظتاى .7833

-

