
a.hamidi@bpums.ac.ir

(+۹۸)۹۱۷۳۰۰۱۲۰۵

+۹۸۷۷۳۳۴۵۰۲۳۶

https://paramed.bpums.ac.ir/Faculty- hamidi.htm

- رهشوب یکشزپ  مولع  هاگشناد  رهشوب ،

عالطاو یرادباتک  هورگ  یکشزپاریپ - هدکشناد 

یکشزپ یناسر 

یدیمح یلع 
یکشزپ یناسر  عالطا  یرادباتک و  هورگ  رایشناد 

رهشوب یکشزپ  مولع  هاگشناد 
۱۳۸۱ - ۱۳۷۷

یناسر عالطا  یرادباتک و  یسانشراک 

زاریش  هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم

۱۳۸۳ - ۱۳۸۱

یناسر عالطا  یرادباتک و  دشرا  یسانشراک 

زاریش  هاگشناد  هاگشناد : / هسسوم

۱۳۹۰ - ۱۳۸۵

یناسر عالطا  یرادباتک و  یرتکد 

یناسر عالطا  شیارگ :

نارمچ دیهش  هاگشناد : / هسسوم

نمهب ۱۳۹۰ زا  یراکمه  زاغآ 

یکشزپ یناسر  عالطا  یرادباتک و  هورگ  یملع  تأیه  وضع 

رهشوب یکشزپ  مولع  هاگشناد  هاگشناد :

رهم ۱۳۹۶ زا  یراکمه  زاغآ 

یکشزپاریپ هدکشناد  یشهوژپ  یشزومآ - نواعم 

رهشوب یکشزپ  مولع  هاگشناد  هاگشناد :

رذآ ۱۳۹۵ زا  یراکمه  زاغآ 

شهوژپ هکبش  یناسر و  عالطا  ریدم 

یروانف تاقیقحت و  تنواعم  رهشوب - یکشزپ  مولع  هاگشناد  هاگشناد :

رذآ ۱۳۹۵ تشهبیدرا ۱۳۹۴  -

یشیدنادازآ یاه  یسرک  همانرب و  قوف  یگنهرف ، ریدم 

ییوجشناد یگنهرف و  تنواعم  رهشوب - یکشزپ  مولع  هاگشناد  هاگشناد :

تشهبیدرا ۱۳۹۴ تشهبیدرا ۱۳۹۳  -

تاقیقحت یبایزرا  شهوژپ و  ریدم 

یروانف تاقیقحت و  تنواعم  رهشوب - یکشزپ  مولع  هاگشناد  هاگشناد :

تشهبیدرا ۱۳۹۳ نیدرورف ۱۳۹۱  -

شهوژپ هکبش  یناسر و  عالطا  ریدم 

یروانف تاقیقحت و  تنواعم  رهشوب - یکشزپ  مولع  هاگشناد  هاگشناد :

۱۳۹۳ : خیرات

slis.scu.ac.ir/article_11304.html هطوبرم :  کنیل 

اه هناخباتک  رد  یداقتنا  رکفت  هعسوت  دشر و  عناوم  یسررب 

یلیصحت قباوس 

یلغش قباوس 

تاقیقحت

http://slis.scu.ac.ir/article_11304.html


۱۳۹۳ : خیرات

ijme.mui.ac.ir/browse.php? هطوبرم :  کنیل 

a_id=3158&slc_lang=fa&sid=1&printcase=1&hbnr=1&hmb=1

نایوجشناد هاگديدزا  يهاگشناد  ياه  هناخباتك  رد  يداقتنا  ركفت  دشر  عناوم 

رهشوب سراف  جیلخ   یکشزپ و  مولع  یاه  هاگشناد 

۱۳۹۴ : خیرات

jlib.ut.ac.ir/article_58282.html هطوبرم :  کنیل 

هب هجوت  نازیم  رظن  زا  ناریا  یکشزپ  مولع  یاه  هاگشناد  یاه  تیاس  بو  یبایزرا 

کیرتموبو هبتر  یاقترا  رب  رثوم  ینف  ییاوتحم و  یاه  یگژیو 

۱۳۹۴ : خیرات

jlib.ut.ac.ir/article_58282.html هطوبرم :  کنیل 

هب هجوت  نازیم  رظن  زا  ناریا  یکشزپ  مولع  یاه  هاگشناد  یاه  تیاسبو  یبایزرا 

کیرتموبو هبتر  یاقترا  رب  رثؤم  ینف  ییاوتحم و  یاهیگژیو 

۱۳۹۵ : خیرات

ismj.bpums.ac.ir/article-1-790-fa.html هطوبرم :  کنیل 

ناریا هس  پیت  یکشزپ  مولع  یاه   هاگشناد  یاه  تیاس  بو  ینف  ییاوتحم و  یبایزرا 

۱۳۹۶ : خیرات

qje.iau-tnb.ac.ir/article_545292.html هطوبرم :  کنیل 

هاگیاپ رد  رهشوب  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یملع  تأیه  یاضعا  یشهوژپ  درکلمع  یبایزرا 

یاه 2013-2009 لاس  یط  رلاکسا  لگوگ  یدانتسا 

۱۳۹۶ : خیرات

ismj.bpums.ac.ir/browse.php?a_id=922&sid=1&slc_lang=fa هطوبرم :  کنیل 

: شناد نامجرت  دنیآرف  رد  دهاوش  زا  هدافتسا  جیورت  ات  شهوژپ  لاؤس  لاقتنا  زا 

رهشوب یکشزپ  مولع  هاگشناد  نارگشهوژپ  یبایزرادوخ 

۱۳۹۶ : خیرات

qje.iau-tnb.ac.ir/article_535240.html هطوبرم :  کنیل 

هنیهب یاهرایعم  ساسا  رب  ناریا  یکشزپ  مولع  یاه  هاگشناد  یاه  تیاس  بو  یبایزرا 

وجو تسج  یاهروتوم  یزاس 

۱۳۹۶ : خیرات

jipm.irandoc.ac.ir/article-1-3046-fa.html هطوبرم :  کنیل 

هاگیاپ رد  ناریا  یکشزپ  مولع  یاه  هاگشناد  یشهوژپ  یملع - تالجم  یراذگریثأت 

رلاکسا لگوگ  یدانتسا 

۱۳۹۷ : خیرات

him.mui.ac.ir/index.php/him/article/view/3556 هطوبرم :  کنیل 

زکارم هب  هدننک  هعجارم  لاس  ود  زا  رتمک  ناکدوک  ناردام  تمالس  تاعالطا  یاهزاین 

رهشوب رهش  تمالس  عماج 

۱۳۹۸ : خیرات

ismj.bpums.ac.ir/article-1-1145-fa.html هطوبرم :  کنیل 

يکشزپ مولع  هاگشناد  نارگشهوژپ  هدش  هيامن  ياه  هلاقم  تيعضو  ليلحت  ييامنزاب و 

سکيرتمتلآ هعلاطم  يعامتجا : ياه  هکبش  رد  سوپوکسا  هاگياپ  رد  رهشوب 

۱۳۹۸ : خیرات

jipm.irandoc.ac.ir/article-1-3736-fa.html هطوبرم :  کنیل 

یسانش شناد  تاعالطا و  ملع  یاه  شهوژپ  رد  ییاور  شجنس 

http://ijme.mui.ac.ir/browse.php?a_id=3158&slc_lang=fa&sid=1&printcase=1&hbnr=1&hmb=1
http://jlib.ut.ac.ir/article_58282.html
http://jlib.ut.ac.ir/article_58282.html
http://ismj.bpums.ac.ir/article-1-790-fa.html
http://qje.iau-tnb.ac.ir/article_545292.html
http://ismj.bpums.ac.ir/browse.php?a_id=922&sid=1&slc_lang=fa
http://qje.iau-tnb.ac.ir/article_535240.html
http://jipm.irandoc.ac.ir/article-1-3046-fa.html
http://him.mui.ac.ir/index.php/him/article/view/3556
http://ismj.bpums.ac.ir/article-1-1145-fa.html
http://jipm.irandoc.ac.ir/article-1-3736-fa.html


۱۳۹۹ : خیرات

him.mui.ac.ir/index.php/him/article/view/4101 هطوبرم :  کنیل 

صخاش ساسا  رب  یبلق  کیمکسیا  یاه  یرامیب  یناریا  نارگشهوژپ  یملع  تاراشتنا 

یعامتجا ذوفن  یرکف و  ذوفن  یاه 

۱۳۹۸ : خیرات

www.gacetasanitaria.org/en-scientific-misconduct-iranian-scientists- هطوبرم :  کنیل 

articulo-S0213911119300743

Scientific misconduct and Iranian scientists

ijism.ricest.ac.ir/index.php/ijism/article/view/1275 هطوبرم :  کنیل 

Psychometric of the self-assessment tool of academic researchers

knowledge translation activities

2018

۱۳۹۸ : خیرات

www.degruyter.com/view/journals/libr/68/3/article-p259.xml? هطوبرم :  کنیل 

language=en

Knowledge translation process among academic researchers: a case study

of Bushehr University of Medical Sciences

/eprints.bpums.ac.ir/9102 هطوبرم :  کنیل 

Infodemic management in Iran: A necessity to control and response to

COVID-19 | Iran'da Infodemik Yönetim: COVID-19'a Kontrol ve Müdahale

Gerekliliǧi

2020

link.springer.com/article/10.1007/s11869-020-00836-4 هطوبرم :  کنیل 

Evaluation and scientometric analysis of researches on air pollution in

developing countries from 1952 to 2018

2020

رذآ ۱۳۸۰  : خیرات

لاس 1380 رد  روشک  هنومن  یوجشناد 

تشهبیدرا ۱۳۹۴  : خیرات

1394 رهشوب - یکشزپ  مولع  هاگشناد  یکشزپاریپ  هدکشناد  یشزومآ  رترب  داتسا 

تاراختفا

http://him.mui.ac.ir/index.php/him/article/view/4101
http://www.gacetasanitaria.org/en-scientific-misconduct-iranian-scientists-articulo-S0213911119300743
http://ijism.ricest.ac.ir/index.php/ijism/article/view/1275
http://www.degruyter.com/view/journals/libr/68/3/article-p259.xml?language=en
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http://link.springer.com/article/10.1007/s11869-020-00836-4

