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خود )توسط دعا( برای بیماران" در تاریخ وین بسته آموزش درخواست شفا توسط داوری طرحنامه پژوهشی "تد -19

29/11/1397 



 

 

ره شیردهی و تاثیر آن بر ( در مشاوBBATاستفاده از ابزار بریستول )" با عنوان A-10-120-1مقاله مقاله "داوری  -20

  در تاریخارسالی توسط مجله پایش " وضعیت شیردهی انحصاری و تعداد دفعات آن در مادران نخست زای سزارینی

20/1/1398 

ارسالی توسط  داوری مقاله "تاثیر آموزش تغذیه تحریک پاسخی به مادران سواد سالمت پایین بر رشد وزنی شیرخوار" -21

 16/4/1398خدر تاریمجله پایش 

داوری مقاله "تاثیر حمایت اجتماعی درک شده بر پیامدهای زایمانی مادران آسیب دیده" ارسالی توسط مجله پایش در  -22

 11/6/1398تاریخ 

داوری مقاله"عفونت بیمارستانی پنومونی و مصرف آنتی بیوتیکها:شواهدی از بخشهای مراقبت ویژه یک بیمارستان  -23

 17/9/1398مجله پایش در تاریخ  بزرگ" ارسالی توسط

 1399و 1398و  1397داوری "کتاب سال دانشجویی" در سالهای  -24

 ."1398تحليل ریشه اي علل سقوط از تخت در یکي از بيمارستانهاي تخصصي كودكان شهر تهران در سال "داوري مقاله -25

  23/7/1399ارسالی توسط مجله پایش در تاریخ 

 پایان نامه ها  

يسه ناهنجاريهاي مادرزادي شيرخواران حاصل از درمانهاي كمک باروري با شيرخواران حاصل از لقاح طبيعي شهر تهران )استاد مقا  -1

 1391راهنماي پايان نامه ( )در سطح كارشناسي ارشد( . تاريخ اختتام ارديبهشت 

با استفاده از آزمون با كودكان حاصل از لقاح طبيعي  بررسي مقايسه اي تكامل نوروسايكولوژي كودكان حاصل از درمان هاي كمک باروري -2

ASQ     1394)استاد راهنماي پايان نامه ( )در سطح كارشناسي ارشد( . تاريخ اختتام آذرماه  

 


