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 ثىبم خذا

 

          Curriculum Vitae                 

 دکتر کوروش وحیدشاهی

 اطالعات شخصی  -الف (

 ًبم 9 کَرٍغ  -

 ًبم خبًَادگی 9 ٍحیذؼبّی -

  0241ظبل تَلذ 9  -

 هتأّل -

 ظعبدت آثبد ،ثبالتر از هیذاى کبج،ثیوبرظتبى ؼْیذ هذرضآدرض 9 

 

 َیبت علمی داوؾگبٌ علًم پشؽىی ؽُیذ ثُؾتی فًق تخصص للت وًدوبن ،داوؾیبر،عضً -

 مذارک آموسشی و دوره های گذرانذه شذه : –ب 

  0264تب  0257دکترای حرفِ ای پسؼکی عوَهی 9  -    

  0270تب  0267اطفبل 9  یتخصصدظتیبری  -    

   0270داًؽٌبهِ تخصصی اطفبل 9  -    

 0276عضَیت در ّیئت علوی9 -      

 0281ثِ داًؽیبری9ارتمب  -      

 0282-0281للت کَدکبى 9   یفَق تخصصدظتیبری  -     

  90282 للت کَدکبى   یتخصصفَق داًؽٌبهِ -     

  0284عضَیت در ّیئت ثَرد فَق تخصص للت کَدکبى  -    

 وبرگبٌ َبی گذراوذٌ ؽذٌ :

  0267کبرگبُ ؼیر هبدر  -

  0267کبرگبُ احیبی ًَزاد  -

 0268(  CDD( ثیوبریْبی اظْبلی ) ARIفعی )کبرگبُ عفًَتْبی حبد تٌ -

  0270کبرگبُ ارزیبثی داًؽجَیبى ) آزهًَْبی چٌذ گسیٌِ ای (   -

  0270ثرًبهِ ریسی اظتراتصیک  -

  0270هرالجتْبی ادغبم یبفتِ ًبخَیؽْبی اطفبل  -

 0271آهَغ اخالق پسؼکی  -

 0271ارزیبثی درًٍی  -

- SPSS 0271  

  0271رٍغ تحمیك پیؽرفتِ  -

  0271ی آهَزغ هجٌی ثر دظتبٍرد ثرًبهِ ریس -

  0272اعتجبر ثخؽی در آهَزغ پسؼکی  -
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- Presentation Curriculum  Clinical- 0272 
 

 
 

 فعالیتهای آموسشی : –ج (

 تذریظ تئًری جُت داوؾجًیبن پشؽىی ي دعتیبران  -ج(-1

 0281 – 0270تئَری اطفبل دٍرُ کبرآهَزی 9  -  

  0281 – 0270تئَری ظویَلَشی اطفبل 9  -  

 0281 – 90270  اطفبل ث ًظری دظتیبراىهجبح -  

 ادامٍ دارد– 1393اطفبل : ق تخصصی للتمجبحث وظزی دعتیبران فً -  
 

 تذریظ ثبلیىی جُت داوؾجًیبن پشؽىی ي دعتیبران –ج (-2

 0281 -0270ثرگساری راًذ ثبلیٌی ، درهبًگبُ آهَزؼی جْت کبرٍرزاى ، کبرآهَزاى 9  -  

دظتیبراى 9  جْت کبرآهَزاى ، کبرٍرزاى ، Report   Caseدر ثرگساری گسارغ صجحگبّی ، شٍرًبل کالة ،هؽبرکت  - 

0270 – 0281 

 0281 – 0270ثرگساری ظویَلَشی عولی جْت داًؽجَیبى پسؼکی 9  -  

جُت دعتیبران  ،امًسػ اوًوبردیًگزافیJCCمؾبروت در ثزگشاری گشارػ صجحگبَی ، صيروبل والة ، --  

 ادامٍ دارد– 1393ق تخصصی للت وًدوبن:فً
 

 طزاحی ، راٌ اوذاسی ي تذریظ در وبرگبٌ َبی آمًسؽی –ج (  -3

  

 داًؽگبُ علَم ادغبم یبفتٍ وبخًؽیُبی اطفبل 1381تزيیج تغذیٍ ثب ؽیز مبدر مزالجتُبی تذریط در کبرگبُ  -  

 ٍ ...  0271پسؼکی هبزًذراى 

  0271پسؼکی هبزًذراى ، داًؽگبُ علَم  PBLریط رٍغ تذطراحی ٍ ثرگساری کبرگبُ  -  

 عئًاالت چىذ ي ... طزاحی 1382ريػ تحمیك  1383عبل  5غذیٍ وًدوبن سیز رؽذ ي تثرگساری کبرگبُ  -  

  یگلعتبى ، داًؽگبُ علَم پسؼکپسؼکی  ٍ ... ، داًؽگبُ علَم 0272داًؽگبُ علَم پسؼکی هبزًذراى  ایگشیىٍ 
 ... 0281تب  0273ارٍهیِ

 داًؽگبُ علَم پسؼکی درثرای اٍلیي ثبر ،  OSCEآسمًن عیىی عبختبرمىذ ثبلیىی طراحی ٍ ثرگساری کبرگبُ   -

  0281تب  0273هبزًذراى 

در داًؽگبُ علَم پسؼکی  ثرای اٍلیي ثبر Trends in student Assessmentطراحی ٍ ثرگساری کبرگبُ  -  

 . ٍ ّوبیػ کؽَری آهَزغ پسؼکی 0274هبزًذراى 9 

 ٍ...     0274در داًؽگبُ علَم پسؼکی هبزًذراى 9  ثرای اٍلیي ثبر Morning Reportطراحی ٍ ثرگساری کبرگبُ  -  

علَم ٍ ... ،داًؽگبُ  0275راى 9 ثرای اٍلیي ثبر در داًؽگبُ علَم پسؼکی هبزًذ Logbookطراحی ٍ ثرگساری کبرگبُ  -  

 بض ، داًؽگبُ علَم پسؼکی کبؼبى پسؼکی گلعتبى ، داًؽگبُ علَم پسؼکی ثٌذر عج

 م پسؼکیدر داًؽگبُ علَثرای اٍلیي ثبر Ambulatory Setting   Education atطراحی ٍ ثرگساری کبرگبُ  -  

 ٍ ... ، ّوبیػ کؽَری آهَزغ پسؼکی ، داًؽگبُ علَم پسؼکی هؽْذ ، یسد ، ثٌذرعجبض ، کبؼبى   0275هبزًذراى 9 
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  9 داًؽگبُ علَم پسؼکی لن ،  Curriculum Development(  Integration)طراحی ٍ ثرگساری کبرگبُ  - 

 ٍ ... ، 0276یبظَج 

داًؽگبُ علَم  ثرای اٍلیي ثبر،   Faculty Mohvationعًامل اوگیشؽی اعبتیذطراحی ٍ ثرگساری کبرگبُ  -

 .ٍ.. 0277ثٌذرعجبض ، ّوبیػ کؽَری آهَزغ پسؼکی. هبزًذراى ، داًؽگبُ علَم پسؼکی پسؼکی 

      

ّوبیػ  9 (     Spirituality in Medical Educationوبرگبٌ معىًیت در آمًسػ پشؽىی )طراحی ٍ ثرگساری  - 

  0281کؽَری آهَزغ پسؼکی 

 

 

 طزاحی ديرٌ َبی آمًسؽی  -ج(-4

  0275،  ( Resident Competency Module) طراحی دٍرُ آهَزؼی ارتمبء تَاًوٌذیْبی دظتیبراى -   

        

 IPP 0276طراحی دٍرُ آهَزؼی آهبدُ ظبزی اًترًی  -   

 

 1390 - 1382عخىزاوی در ثزوبمٍ َبی آمًسػ مذايم اطفبل جُت پشؽىبن عمًمی ي پشؽىبن اطفبل : -ج (-5

 

 فعالیتهای آموسشی دانش پژوهی :  -ج( -6

 جًایش آمًسؽی  -ج(-6- 1

  0276طْری ؼْیذ ه وؾًریفرآیٌذ ثرتر آهَزؼی در اٍلیي جؽٌَارُ  -

  0277ؼْیذ هطْری  وؾًریفرآیٌذ ثرتر آهَزؼی در دٍهیي جؽٌَارُ  -

  0278ؼْیذ هطْری  وؾًریفرآیٌذ ثرتر آهَزؼی در ظَهیي جؽٌَارُ  -

  0281ؼْیذ هطْری  وؾًریفرآیٌذ ثرتر آهَزؼی در چْبرهیي جؽٌَارُ  -

  0281آهَزغ پسؼکی  وؾًریکبرگبُ آهَزؼی ثرتر کؽَری در ّوبیػ  -

  0276ؼْیذ هطْری  داوؾگبَیفرآیٌذ آهَزغ ثرتر در اٍلیي جؽٌَارُ  -

 0277ؼْیذ هطْری  داوؾگبَیفرآیٌذ آهَزغ ثرتر در دٍهیي جؽٌَارُ  -

 0278ؼْیذ هطْری  داوؾگبَیفرآیٌذ آهَزغ ثرتر در ظَهیي جؽٌَارُ  -

  0281ؼْیذ هطْری  داوؾگبَیفرآیٌذ آهَزغ ثرتر در چْبرهیي جؽٌَارُ  -

 

  ثبسوگزی طزح ديرٌ –ج (-2-6

  0276داًؽگبُ علَم پسؼکی هبزًذراى  طرح دٍرُ درض تئَری اطفبل دٍرُ کبرآهَزیثبزًگری  -
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 ثبسوگزی وًریىًلًم    -ج(-3-6

  لَم پسؼکی عوَهی داًؽگبُ علَم پسؼکی هبزًذراى 9َکَریک* ثبزًگری 

 اداهِ دارد. - 0274پبیِ پسؼکی عوَهی  در درٍض علَم  Horizontal Integrationطراحی ٍ اظتمرار  -

 اداهِ دارد. - 0273در دٍرُ فیسیَپبتَلَشی پسؼکی عوَهی  Horizontal Integrationطراحی ٍ اظتمرار  -

  اداهِ دارد. - Early Clinical Exposure 0273 ثصَرت    Vertical Integrationطراحی ٍ اظتمرار  -

 طزاحی وًریىًلًم :  –ج (-3-6

   0275-76 روت در طزاحی وًریىًلًم وبرؽىبعی ارؽذ وبپیًعتٍ پزعتبری مزالجت َبی يیضٌمؾب -

 

 آمًسؽی  پیبدٌ عبسی ريؽُبی وًیه -ج(-5-6

 0281-0273پیبدُ ظبزی رٍغ ًَیي ثرگساری کالض تئَری اطفبل  -

  0274-77طراحی ٍ پیبدُ ظبزی رٍغ ًَیي ثرگساری گسارغ صجحگبّی در گرٍُ اطفبل  -

 پیبدٌ عبسی ريؽُبی وًیه ارسیبثی : -ج(-6-6

 0281 – 0274در آهَزغ کبرٍرزاى ٍ دظتیبراى اطفبل Logbookطراحی ٍ اجرای آزهَى عیٌی ظبختبرهٌذ ،  -

 طراحی ٍ ًظبرت ثر رٍؼْبی هعتور ارزیبثی دظتیبراى در گرٍّْبی آهَزؼی دارای دظتیبر داًؽگبُ علَم پسؼکی  -

 . 0281 – 0274هبزًذراى .    

 طزاحی ، اعتمزار ي وظبرت ثز ثزوبمٍ ارتمبء ویفیت ارسیبثی دعتیبران ، داوؾگبٌ َب علًم پشؽىی وؾًر ، ياحذ  -

 0281 – 0275 ارتمبء ویفیت آسمًوُب دثیزخبوٍ ؽًرای آمًسػ پشؽىی ي تخصصی      

 

 پبیبن وبمٍ َب ثعىًان َمىبر ، اعتبد مؾبيرٌ ، اعتبد راَىمب  –ج(  -7

 ًبهِپبیبى  11 
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 فعالیتهای پژوهشی : -د

 ممبالت فبرعی : -1-د

در یه  گشارػ یه مًرد اوًاصیىبعیًن ایلئًایلئبل ثٍ علت دیًرتیىًل مىل   .کَرٍغ ٍحیذؼبّیعلیرضب علن ،  -0

 .1382، تبثعتبى  28. هجلِ داًؽگبُ علَم پسؼکی هبزًذراى .  ظبل ظیسدّن ، ؼوبرُ عبلٍ  5/3دختز 

 

 مذت  ي Bثزرعی راثطٍ میشان آوتی ثبدی يیزيط َپبتیت   . کَرٍغ ٍحیذؼبّیفرّبد دریبًی ،  هحوذ ؼریفی ،   -1

  عبل   جعٍ وىىذٌ ثٍ ثیمبرعتبن ثًعلی دردر ثیمبران مزا Bسمبن عپزی ؽذٌ اس اوجبم ياوغیىبعیًن َپبتیت 

 . ،82، هرداد 21پی درپی  2. پصٌٍّذُ  ؼوبرُ 1380

 

 

وًسادان    اوذاسٌ گیزی پًعتی ثیلی ريثیه درثزرعی ارسػ تؾخیصی .  کَرٍغ ٍحیذؼبّیبری ، ٍجیِْ غف – 2

 1382، پبییس  31. ظبل ظیسدّن ،  ؼوبرُ  ثیمبر . مجلٍ داوؾگبٌ علًم پشؽىی مبسوذران

 

ن وًسادان  ثب مبدر ثز لىذ خًثزرعی تأثیز تغذیٍ ثب ؽیز .  کَرٍغ ٍحیذؼبّیظبالر ثْساد ًیب ،  ٍجیِْ غفبری ،   -3

 1384، آرر ٍ دی هبُ  38. هجلِ داًؽگبُ علَم پسؼکی هبزًذراى .  دٍرُ پبًسدّن ، ؼوبرُ ثبال يسن

 

ػ در مًرد سردی وًسادی در ثزرعی اگبَی ي وگز،  ثبثک علی طبلؽی .   کَرٍغ ٍحیذؼبّیٍجیِْ غفبری ،   -4

 دٍرُ .. هجلِ داًؽگبُ علَم پسؼکی هبزًذراى  1383وًسادان متًلذ ؽذٌ در ثیمبرعتبن َبی ؽُز عبری عبل  مبدران

 .1385، خرداد ٍ تیر  41ؼبًسدّن، ؼوبرُ

 

داوؾىذٌ بٌ اعضبی َیأت علمی ي داوؾجًیبن ثزرعی دیذگ . هیترا هحوَدی  ، کَرٍغ ٍحیذؼبّیهٌصَر رًججر ،   -5

. هجلِ  1384عبل   بنبدان تًعط داوؾجًیپشؽىی داوؾگبٌ علًم پشؽىی مبسوذران در مًرد ارسؽیبثی اعت

 1385، ثْوي ٍ اظفٌذ  45داًؽگبُ علَم پسؼکی هبزًذراى . دٍرُ ؼبًسدّن ، ؼوبرُ 

 

ثزرعی ممبیغٍ ای وتبیج هیترا هحوَدی .  ، هْرًَغ کَثریبى ،  کَرٍغ ٍحیذؼبّیحویذ هحوذ جعفری ،  -6

 آوبنان ثب ارسیبثیذاوؾجًیبن اسمبسوذراعضبی َیأت علمی داوؾىذٌ پشؽىی داوؾگبٌ علًم پشؽىی « خًدارسیبثی»

 .1386فرٍردیي ٍ اردیجْؽت ،  46. هجلِ داًؽگبُ علَم پسؼکی  هبزًذراى . دٍرُ ّفذّن ، ؼوبرُ 
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دیذگبٌ پشؽىبن عمًمی در مًرد ،  هیترا هحوَدی ، لیال ؼْجبزًصاد ،  ٍجیِْ غفبری ظبرٍی.  کَرٍغ ٍحیذؼبّی -7

آهَزغ در علَم  هجلِ ایراًی وبمٍ َبی ثبسآمًسی ي چگًوگی اجزای آن .يضعیت ي اوگیشٌ َبی ؽزوت وىىذگبن در ثز

 1386. ثْبر ٍ تبثعتبى  06پی در پی  6پسؼکی . دٍرُ 

 

 

ویفیت ثزرعی ؼْجبزًصاد ،  هحوذ غفبری چراتی . لیال   کَرٍغ ٍحیذؼبّیلبظوعلی خرظبًی ،  هیترا هحوَدی ،  -8

مبسوذران عبل  یًیبن داوؾىذٌ پشؽىی ، داوؾگبٌ علًم پشؽىآمًسػ درمبوگبَی اس دیذگبٌ اعبتیذ ي داوؾج

 1386خرداد ٍ تیر  47. هجلِ داًؽگبُ علَم پسؼکی هبزًذراى . دٍرُ ّفذّن ، ؼوبرُ  1385

 

 

 

 

ثزرعی ممبیغٍ ای عالمت رياوی .  کَرٍغ ٍحیذؼبّیظیذ حوسُ حعیٌی ،  حعي خبًی ، علیرضب خلیلیبى ،   -01

-84عبلٍ مزاجعٍ وىىذٌ ثٍ ثیمبرعتبن ثًعلی عیىب عبری در ثیه عبلُبی  25تب  15صير مجتالیبن ثتبتبالعمی مب

  0275 ؼْریَر هردادٍ .  48ؼوبرُ    –. هجلِ داًؽگبُ علَم پسؼکی هبزًذراى . دٍرُ ّفذّن  ثب گزيٌ ؽبَذ 1382

 

 2اس   ل در ؽیزخًاران ومتزعتزياسيفبصیبثزرعی فزاياوی ریفالوظ گب.   کَرٍغ ٍحیذؼبّیظبالر ثْسادًیب ،   -00

هبزًذراى.  . هجلِ داًؽگبُ علَم پسؼکی 1382-84عبل مزاجعٍ وىىذٌ ثب يیضیىگ ممبيم ثٍ ثیمبرعتبن راسی لبئمؾُز 

  .1386هرداد ٍ ؼْریَر  48دٍرُ ّفذّن ،  ؼوبرُ 
 

عسیسی ،  ؼجٌن ؼبّرخ ، هٌب  ، عبرفِ ثیگن ؼفبعت ،  علی عجبظخبًیبى ،  ظعذی کَرٍغ ٍحیذؼبّی ، هْرًَغ کَثریبى  -01

   . هجلِ  1385غزثبلگزی اختالالت تىبملی وًدوبن مُذوًدن َبی ؽُز عبری در عبل  .اظذی 

  1386. هرداد ٍ ؼْریَر  48ؼوبرُ  –داًؽگبُ علَم پسؼکی هبزًذراى . دٍرُ ّفذّن      

 

 ثزرعی راثطٍ مصزف،  هْرًَغ کَثریبى ، حعیي کرهی ،  هبًی جوبلی .  کَرٍغ ٍحیذؼبّیحعي کرهی   ،  -02

. هجلِ داًؽگبُ علَم پسؼکی َیذريوغی ايرٌ ثب عىگ َبی صفزايی در ثیمبران ثتبتبالعمی مبصير ي ایىتزمذیب 

 1386. آرر ٍ دی ظبل   50هبزًذراى. دٍرُ ّفذّن ،  ؼوبرُ 

 

ثزرعی راثطٍ ،  هْرًَغ کَثریبى ،  هحوذرضب هْذٍی .  غ ٍحیذؼبّیکَرٍ،  ، حعیي کرهی حویذ هحوذ جعفری  -03

جلِ داًؽگبُ علَم پسؼکی . هاثتال ثٍ تبالعمی مبصير ي مصزف دعفزی اوغبمیه ثب آعیت تًثًلزپزيگشیمبل 

 1386. آرر ٍ دی ظبل   50،دٍرُ ّفذّن ، ؼوبرُ هبزًذراى
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 هٌصَر رًججر.، لیال ؼْجبزًصاد  ،علی عجبظخبًیبى  ،وَدی ، هیترا هح  کَرٍغ ٍحیذؼبّیحویذ هحوذ جعفری ،  -04

 . هجلِ علوی داًؽگبُ علَم ثزرعی تأثیز ثزوبمٍ َبی مذين آمًسػ مذايم در میشان آگبَی پشؽىبن عمًمی

 1387. تبثعتبى 17، پیبپی  3ؼوبرُ   پسؼکی ظوٌبى ،

 

اعظن عوبدی.  ،ًیکَ پرٍیي ًصاد ؼْجبزًصاد ،  لیال ،هیترا هحوَدی ،   کَرٍغ ٍحیذؼبّیهحوذرضب حك ؼٌبض ،  -05

آسمًوُبی چىذ گشیىٍ ای داوؾىذٌ پشؽىی داوؾگبٌ علًم پشؽىی مبسوذران در ویمغبل ايل عبل  ثزرعی

 1387. پبئیس ٍ زهعتبى  1دٍرُ پٌجن ، ؼوبرُ . . هجلِ گبم ّبی تَظعِ در آهَزغ پسؼکی  85- 86تحصیلی

 

 

 

 

 دآگبَی ي وگزػ مبدران در مًر.طَی هحوذ لَاًج زادُ  ،ًیکَ پرٍیي ًصاد  ، ذؼبّیکَرٍغ ٍحی -ٍجیِْ غفبری  -06

،  ثْبر ٍ 0ؼوبرُ  ،. هجلِ داًؽگبُ علَم پسؼکی جْرم دٍرُ ّفتن  86تغذیٍ ثب ؽیز مبدر ؽُزعتبن عبری در عبل 

 . 88تبثعتبى 

 

 وگزػ دعتیبران ي .ظبرا احتؽبهی  ،حعیي زهبًی  ،لیال ؼْجبزًصاد  ،، هیترا هحوَدی  وًريػ يحیذؽبَی -07

 . 1ؼوبرُ  8دٍرُ  –هجلِ ایراًی آهَزغ در علَم پسؼکی  وبرآمًسان پشؽىی در مًرد ومؼ آمًسؽی دعتیبران .

  1388تبثعتبى 

 

ثًُرسان  داوؼ وگزػ ي عملىزد .فْیوِ ًَؼٌبیی  ،، جوؽیذ یسداًی  کَرٍغ ٍحیذؼبّیظیذ اثَالحعي ًمیجی ،  -08

 . هجلِ داًؽکذُ ثْذاؼت ٍ اًعتیتیَ تحمیمبت ثْذاؼتی.    وً در مًرد خًدآسمبیی پغتبنسن ؽُزعتبن مب

 1388. تبثعتبى  1ؼوبرُ  6دٍرُ      

 

. هجلِ  راثطٍ ايلیه وًثت تؾىج وبؽی اس تت ثب فمز آَه. ، ًیکَ پرٍیي ًصاد کَرٍغ ٍحیذؼبّیعلی عجبظخبًیبى ،  -11

 . 1388 ؼْریَر ظبل ، 2ؼوبرُ  ،دّن دٍرُ یبز،داًؽگبُ علَم پسؼکی ثبثل 

 

تجزثٍ  ثزرعی، هیترا هحوَدی ، هٌصَر رًججر ، لیال ؼْجبزًصاد ، ظبرا احتؽبهی ، ظجبد ؼفیعی .  کَرٍغ ٍحیذ ؼبّی -10

دٍرُ  .پسؼکی گبهْبی تَظعِ در آهَزغسيدَىگبم ثبلیىی ي وگزػ داوؾجًیبن پشؽىی وغجت ثٍ دريط علًم پبیٍ . 

 . 1390 ک . ثْبر ٍ تبثعتبىّؽتن ، ؼوبرُ ی
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 اجزایی –فعالیتهای مذیزیتی  -هـ (
 بن ي آمًسػ پشؽىیدر يسارت ثُذاؽت ي درم -َـ (-0
   

 دثیزخبوٍ ؽًرای آمًسػ پشؽىی ي تخصصی -َـ (-1-1

  0275-0273عضَ کویتِ هرکسی ًظبرت ثر آزهَى ارتمبء دظتیبری 9  -

 1390-1386مغئًل ياحذ ارتمبء ویفیت آسمًوُب دثیزخبوٍ ؽًرای آمًسػ پشؽىی ي تخصصی :  -

 0281 – 0277عضَ کبرگرٍُ رٍؼْبی ًَیي ارزؼیبثی دظتیبراى  -

 0281- 0277عضَ کویتِ عبلی ثبًک ظئَاالت تخصصی ٍ فَق تخصصی  -

 

 مزوش مطبلعبت ي تًععٍ آمًسػ پشؽىی يسارت -َـ (-2-1

  0277تب  0275عضَ کویتِ هؽَرتی هرکس هطبلعبت ٍ تَظعِ آهَزغ پسؼکی ٍزارت  -

 اداهِ دارد. -0277عضَ کویتِ رتجِ ثٌذی آهَزؼی داًؽگبّْبی علَم پسؼکی  -

 ... اداهِ دارد. 0278عضَ کویتِ راّجردی تَظعِ آهَزغ  -

  0274عضَ کویتِ علوی ّؽتویي ّوبیػ کؽَری آهَزغ پسؼکی  -

  0275عضَ کویتِ ًْویي ّوبیػ کؽَری آهَزغ پسؼکی  -

   0276عضَ کویتِ دّویي ّوبیػ کؽَری آهَزغ پسؼکی  -

    0277عضَ کویتِ یبزدّویي ّوبیػ کؽَری آهَزغ پسؼکی  -

 0278عضَ کویتِ دٍازدّویي ّوبیػ کؽَری آهَزغ پسؼکی  -

 

 دثیزخبوٍ پشؽىی عمًمی  -َـ (-3-1

  0276 – 0273اظتبًذارد ّبی هلی آهَزغ پسؼکی  ٍیيعضَ کویتِ تذ -

  0276تب -0274عضَ کویتِ اعتجبر ثخؽی ثرًبهِ ّبی آهَزغ پسؼکی عوَهی  -

 

 دثیزخبوٍ طت عىتی ي مىمل -َـ( -4-1

  0277ویتِ آزهًَْب دثیرخبًِ طت ظٌتی هکول عضَ ک -

 

 در عطح داوؾگبٌ علًم پشؽىی مبسوذران  -َـ (-2

 گزيٌ آمًسػ اطفبل  -َـ(  -1-2

  0273تب  0271راثط ارزیبثی درًٍی گرٍُ آهَزغ اطفبل  -

  0275تب  0272هعئَل رٍؼْبی ًَیي ارزؼیبثی داًؽجَیبى ٍ دظتیبراى گرٍُ آهَزؼی اطفبل  -
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 مزوش تًععٍ آمًسػ -َـ( -2-2

  0277تب 0271دثیر کویتِ ثرًبهِ ریسی هرکس تَظعِ آهَزغ  -

  0277تب  0272هعئَل کویتِ اظتعذادّبی درخؽبى  -

  0277تب  0273هعئَل کویتِ اظتبًذاردظبزی آزهًَْب  -

  0277تب  0272عضَ کویتِ پصٍّی در آهَزغ  -

 0277تب  0274َهی هعئَل ثرًبهِ اصالحبت کَریکَلَم پسؼکی عو -

  

 حًسٌ معبيوت آمًسؽی  -َـ (-3-2

  0276تب  0273ثرًبهِ اظتراتصیک حَزُ هعبًٍت آهَزؼی تذٍیي کویتِ  هعئَل -

 IEQM 0267 – 0281عضَ کویتِ عبلی راّجردی هذیریت کیفیت آهَزغ  -

 1390تب  1388مذیز امًر آمًسؽی ي تحصیالت تىمیلی داوؾگبٌ  -

 0281تب  0277بُ در اهَر آهَزؼی هؽبٍر ریبظت داًؽگ -

 

 حًسٌ معبيوت پضيَؾی  -َـ( -4-2

  0273تب  – 0271ظرپرظت کویتِ تحمیمبت داًؽجَیبى -

 0281تب 0271عضَ هرکس تحمیمبت تبالظوی  -

 0281تب  0271ثرگساری کبرگبُ رٍغ تحمیك  -

 ؽُیذ ثُؾتیدر عطح داوؾگبٌ علًم پشؽىی  -َـ (-3

 ُیذ مذرطثیمبرعتبن ؽ EDOمغئًل -
 

 خیزیٍ  –فعبلیتُبی فزَىگی  -َـ ( -5-2

 . -0281 0271اًجوي خیریِ حوبیت از ثیوبراى تبالظوی  -

 0277 – 0276 داًؽگبُ. هؽبرکت در طراحی هرکس تعبلی فرٌّگی -

 -02770281.ّوکبری ثب ًْبد همبم هعظن رّجری در داًؽگبُ-

 

 

  
 


