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تعالیبسمه

مریمنام: 

فروغینام خانوادگی: 

تحصیالت دانشگاهی:

سال دانشگاه رشته مقطع تحصیلی

82-84 پزشکی شیرازعلوم  بهداشت محیط کاردانی
85-87 علوم پزشکی ایران بهداشت محیط کارشناسی
88-90 علوم پزشکی اصفهان بهداشت محیط کارشناسی ارشد
91-97 علوم پزشکی همدان بهداشت محیط يدکتر

اکسید منگنز و نانوذرات و یک ستون مقایسه عملکرد سه فیلتر شنی با پوشش هاي نامه مقطع کارشناسی ارشد: عنوان پایان
سازي شدهالیاف ضد زنگ آهن به همراه مگنت در بهبود کیفیت روانابهاي شهري شبیه

و با درجه عالی7/19نامه با نمره دفاع از پایان-
18معدل مقطع کارشناسی ارشد: -

-سهییایمیالکتروشندیبا استفاده از فرایآبهاي	طیاز محنیکلیحذف تتراساییکارایبررس:دکترينامه مقطع پایانعنوان 
يفوالدايشبکهيتوسط الکترودهابعدي

و با درجه عالی45/19نامه با نمره دفاع از پایان-

اطالعات تماس:-

yahoo.com88Maryam_Foroghi@ایمیل: 

mailto:Maryam_Foroghi88@yahoo.com
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تحقیقاتی و پژوهشیوابق س-الف

با عنوان:همکار اصلی در طرح تحقیقاتی استانی تصویب شده در شرکت آب و فاضالب استان همدان-1-الف

هاي آب آشامیدنی شهر همدانخانهبررسی امکان استفاده از سیستم برگشت لجن جهت کاهش مضاعف کدورت آب در تصفیه

با عنوان:، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدانHSRهمکار اصلی در طرح پژوهشی مصوب مرکز -2-الف

همدان از نظر باکتري بروسالاطق شهري و روستایی شهرستانبررسی میزان آلودگی لبنیات محلی مورد استفاده در من

با عنوان:بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان، معاونتHSRمرکز همکار اصلی در طرح پژوهشی تصویب شده در -3-الف

مقایسه میزان آگاهی جمعیت مواجهه و غیر مواجهه شهري و روستایی استان همدان در مورد بیماري تب مالت و راههاي انتقال 
و پیشگیري از آن

با عنوان:همداندانشگاه علوم پزشکی تصویب شده در شوراي پژوهشی همکار اصلی در طرح پژوهشی -4-الف

) بر روي ظرفیت آلومیناي فعال در جذب سطحی فلورایدNOMبررسی تاثیر وجود مواد آلی طبیعی (

همکار اصلی در طرح پژوهشی مصوب مرکز تحقیقات دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با عنوان:-5-الف

) با الکترودهاي آهن و آلومینیم در مقایسه با دستگاه ساخته Dual precipitatorده (بررسی تاثیر دستگاه تجاري رسوب دهن
شده با الکترودهاي زغالی در دانشکده بهداشت بر کیفیت فیزیکوشیمیایی آب آشامیدنی

همکار اصلی در طرح پژوهشی مصوب مرکز تحقیقات دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با عنوان:-6-الف

1390هاي چشم پرمصرف در شهر اصفهان در سال بررسی غلظت سرب در رژهاي لب و سایه

اصفهان با عنوان:همکار اصلی در طرح پژوهشی مصوب مرکز تحقیقات دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی-7-الف

بررسی مقایسه عملکرد فیلتر شنی با پوشش اکسید منگنز و بدون پوشش در بهبود کیفیت روانابهاي شهري

همکار اصلی در طرح پژوهشی مصوب مرکز تحقیقات دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با عنوان:-8-الف

ذرات و یک ستون الیاف ضدزنگ به همراه مگنت در بهبود کیفیت وگنز و نانمقایسه عملکرد سه فیلتر شنی با پوشش اکسید من
سازي شدهروانابهاي شهري شبیه
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با عنوان:همداندانشگاه علوم پزشکی تصویب شده در در شوراي پژوهشی همکار اصلی در طرح پژوهشی -9-الف

کارایی حذف کروم با استفاده از پامیس و پامیس اصالح شده با نانوذرات آهن بررسی 

مجري طرح تحقیقاتی تصویب شده در مرکز تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی همدان با عنوان:-10-الف

اکسید آهن و آلومیناي فعال پوشش داده بررسی حذف فلوراید با استفاده از آلومیناي فعال، آلومیناي فعال پوشش داده شده با 
شده با اکسید منگنز.

مجري طرح تحقیقاتی تصویب شده در مرکز تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی همدان با عنوان:-11-الف

هاي آبیبررسی کارایی خاك نسوز در حذف کروم از محیط

مجري طرح تحقیقاتی تصویب شده در مرکز تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی همدان با عنوان:-12-الف

هاي آبیبلو از محلولدر حذف متیلن-بعنوان یک جاذب تهیه شده از زائدات کشاورزي-بررسی کارایی لیف نخل خرما 

مجري طرح تحقیقاتی تصویب شده در مرکز تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی همدان با عنوان:-13-الف

هاي کربن چند جدارههاي آبی با استفاده از نانوتیوباي هیومیک اسید در حذف سرب از محلولبررسی اثر مداخله

با عنوان:همداندانشگاه علوم پزشکی تصویب شده در شوراي پژوهشی تحقیقاتی همکار اصلی در طرح -14-الف

اي شبکهبعدي توسط الکترودهاي با استفاده از فرایند الکتروشیمیایی سههاي آبیبررسی کارایی حذف تتراسایکلین از محیط

جدارهکربنه چندفوالدي تقویت شده با نانوتیوب 

با عنوان:تربت حیدریهدانشگاه علوم پزشکی ر شوراي پژوهشی تحقیقاتی تصویب شده دطرح مجري-15-الف

در حذف متیلن بلو از محلول هاي آبینانولوله کربنی چند جداره-سنتز و بررسی کارایی کمپوزیت کیتوسان
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با عنوان:تربت حیدریهدانشگاه علوم پزشکی تحقیقاتی تصویب شده در شوراي پژوهشی طرح مجري-16-الف

-بتاسیکلودکسترین در حذف آنتی-نانوذرات مغناطیسی مگنتیت-پلی اتیلن -بررسی کارایی کامپوزیت نانو کربنسنتز و 

هاي آبیبیوتیک سخت جذب شونده تتراسایکلین از محیط

با عنوان:) NIMADموسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی (تحقیقاتی تصویب شده در طرح همکار -17-الف

Tetracycline removal using ionic liquid modified magnetic activated carbon (ILM@AC)

با عنوان:تربت حیدریهدانشگاه علوم پزشکی تحقیقاتی تصویب شده در شوراي پژوهشی طرح مجري-18-الف

-هیالدیدروکسیه_کربن چند جدارهوبیشده نانو تیسیمغناطتیبا استفاده از کامپوزیآبيهاطیاز محتراتیحذف نیبررس

).Al-Mg/4O3CNT/Fe(ومینیآلوم-ومیزیدوگانه منيا
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ب) ترجمه و تالیف کتاب

ترجمه کتاب-1-ب

Water and Wastewater Technology نوشتهMark J Hammerبخش فاضالب)(

انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.1390زمستان چاپ

ترجمه کتاب-2-ب

Air Pollution Control نوشتهS.P. Mohajan

انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.1391چاپ زمستان 

تالیف و گردآوري کتاب -3-ب

تولید برق از فاضالب همزمان با تصفیه آن.

.همدان، چاپ چنار.1391چاپ زمستان 

ترجمه کتاب -4-ب

Emerging Compounds Removal from Wastewater (Natural and Solar Based Treatments)

Giusy Lofarno (Editor)-2012

.در دست ترجمه
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ج) مقاالت چاپ شده در مجالت داخلی و خارجی

چاپ مقاله با عنوان:-1-ج

Defluoridation of water using activated alumina in presence of natural organic matter via response
surface methodology

Impact Factor=2.828و با ISI داراي رتبهEnvironmental Science and Pollution Researchدر مجله خارجی

چاپ مقاله با عنوان:-2-ج

Synthesis of nanosheet layered double hydroxides at lower pH: Optimization of hardness and
sulfate removal from drinking water samples

Impact Factor=2.072و با ISI داراي رتبهJournal of the Taiwan Institute of Chemical Engineersدر مجله خارجی

با عنوان:له چاپ مقا-3-ج

Urban runoff treatment using nanosized iron oxide-coated sand, with and without magnetic field
applying

Impact Factor=1.18و با ISIداراي رتبه Iranian journal of environmental health science & engineeringدر مجله خارجی 

با عنوان:چاپ مقاله -4-ج

Modeling of Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) efficiency on hospital wastewater (HW)
treatment: a comprehensive analysis on BOD and COD removal

Impact Factor=1.915و با ISI داراي رتبهInternational Journal of Environmental Science and Technologyدر مجله خارجی

چاپ مقاله با عنوان:-5-ج

Improving urban run-off quality using iron oxide nanoparticles with magnetic field

Impact Factor=0.8و با ISI داراي رتبهDesalination and Water Treatmentدر مجله خارجی

چاپ مقاله با عنوان:-6-ج

Removal of Acid Red 14 by Pumice Stone as a Low Cost Adsorbent: Kinetic and Equilibrium Study

Impact Factor=0.15و با ISI داراي رتبهIranian journal of chemistry and chemical engineeringخارجیدر مجله
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چاپ مقاله با عنوان:-7-ج

Assessment of Lead and Cadmium Levels in Frequently Used Cosmetic Products in Iran

PubMedداراي رتبهHindawi Journal of Environmental and Public Healthدر مجله خارجی

چاپ مقاله با عنوان:-8-ج

Treatment of Urban runoff using manganese oxide coated sand in presence of magnetic field

Health EngineeringJournal of EnvironmentalInternationalخارجیدر مجله علمی پژوهشی

چاپ مقاله با عنوان:-9-ج

Electrodegradation of tetracycline using stainless steel net electrodes: Screening of main effective
parameters and interactions by means of a two-level factorial design

Impact Factor=2.007و با ISI داراي رتبهKorean Journal of Chemical Engineeringدر مجله خارجی

چاپ مقاله با عنوان:-10-ج

Optimization of a three-dimensional electrochemical system for tetracycline degradation using box-
behnken design

Impact Factor=0.36و با ISI داراي رتبهFresenius Environmental Bulletinدر مجله خارجی

چاپ مقاله با عنوان:-11-ج

Alum-based sludge (AbS) recycling for turbidity removal in a water treatment plant: An insight
into statistical, technical, and health-related standpoints

Impact Factor=1.693و با ISI داراي رتبهJournal of Material Cycles and Waste Managementدر مجله خارجی

چاپ مقاله با عنوان:-12-ج

Hexavalent Chromium Adsorption onto Fire Clay
.علمی پژوهشیداراي رتبه..Avicenna J Environ Health Engخارجیدر مجله 
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چاپ مقاله با عنوان:-13-ج

Optimization and modeling of tetracycline removal from wastewater by 3D electrochemical
system: Application of response surface methodology and least squares support vector

machine

Impact Factor=1.25و با ISI داراي رتبهEnvironmental Modeling & Assessmentدر مجله خارجی

چاپ مقاله با عنوان:-14-ج

Ultrasound-assisted sorption of Pb (II) on multi-walled carbon nanotube in presence of natural
organic matter: an insight into main and interaction effects using modelling approaches of RSM

and BRT
Impact Factor=3.049و با ISI داراي رتبهRSC Advancesدر مجله خارجی

چاپ مقاله با عنوان:-15-ج

A highly effective, recyclable, and novel host-guest nanocomposite for Triclosan removal: a
comprehensive modeling and optimization-based adsorption study

Impact Factor=6.361و با ISI داراي رتبهJournal of Colloid and Interface Scienceدر مجله خارجی

با عنوان:چاپ مقاله-16-ج

based wastewater using the highly effective and recyclable-from medical131Capture of I
layered double hydroxide-Al-Co-assembled with Mg4N3C-adsorbent of g

Impact Factor=7.65و با ISI داراي رتبهJournal of Hazardous Materialsدر مجله خارجی

چاپ مقاله با عنوان:-17-ج

CD-β-CN@PEI-g-4O3inspired, high, and fast adsorption of tetracycline from aqueous media using Fe-Bio
nanocomposite: Modeling by response surface methodology (RSM), boosted regression tree (BRT), and

general regression neural network (GRNN)

Impact Factor=7.65و با ISI داراي رتبهJournal of Hazardous Materialsدر مجله خارجی

:چاپ مقاله با عنوان-18-ج

) در فاضالبهاي شور و غیر شورCODمقایسه روش تعیین مقدار اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (

بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.نظام سالمت دانشکده تحقیقات علمی پژوهشی در مجله 



9

:چاپ مقاله با عنوان-19-ج

تصفیه روانابهاي شهري با استفاده از ستون شنی پوشش داده شده با نانوذرات اکسید آهن همراه با میدان مغناطیسی و بدون 
میدان مغناطیسی

پزشکی اصفهان.سالمت دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم نظام تحقیقات علمی پژوهشی در مجله 

:چاپ مقاله با عنوان-20-ج

بلو در فاضالب سنتتیک با استفاده از اکسید روي تثبیت شده بر روي شیشهتجزیه فتوکاتالیستی آالینده رنگی متیلن

.پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایالم-مجله علمیدر 

:چاپ مقاله با عنوان-21-ج

در بهبود کیفیت روانابهاي شهريدر حضور میدان مغناطیسیسید منگنز کپوشیده شده با ایشنفیلتربررسی کارایی 

علوم پزشکی کرمان.،دانشکده بهداشتبهداشت و توسعه، علمی پژوهشی مجله در 

:چاپ مقاله با عنوان-22-ج

سی میزان سرب در مارکهاي پرمصرف محصول آرایشی سایه چشم در شهر اصفهانربر

تحقیقات نظام سالمت دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.علمی پژوهشیمجلهدر 

:چاپ مقاله با عنوان-23-ج

) (با الکترودهاي آهن و آلومینیوم) با Dual Precipitatorمقایسه تاثیر دستگاه الکترولیز تجاري رسوب دهنده امالح آب (
فیزیکوشیمیایی آب آشامیدنیالکترودهاي زغالی بر کیفیت 

علوم پزشکی یزد.،دانشکده بهداشتطلوع بهداشت، علمی پژوهشی در مجله 

:چاپ مقاله با عنوان-24-ج

هاي کربن مورد استفاده در تصفیه فاضالب بر روي سالمتی انساناثرات باقیمانده نانوتیوب

بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.تحقیقات نظام سالمت دانشکده علمی پژوهشی مجله در 

:چاپ مقاله با عنوان-25-ج

هاي رواناب شهري سنتتیکبررسی کارایی نانو ذرات اکسید آهن به همراه میدان مغناطیسی در حذف آالینده
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.اردبیل، دانشگاه علوم پزشکیبهداشتمجله علمی، پژوهشی سالمت ودر 

:عنوانمقاله پذیرفته شده با -26-ج

هاي سوخت میکروبی؛ تکنولوژي رو به رشد در تصفیه و تولید برق از فاضالبمروري بر پیل

تحقیقات نظام سالمت دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.علمی پژوهشی مجله در 

:چاپ مقاله با عنوان-27-ج

و ایزوترم، مطالعات مربوط به سینتیکنانو ذرات مغناطیسی اکسید آهنهاي آبی با استفاده از حذف اسید هیومیک از محلول

البرز.، دانشگاه علوم پزشکی دانشکده بهداشتدر مجله علمی، پژوهشی 

:چاپ مقاله با عنوان-28-ج

سازي فرایند با کمک توابع مطلوبیت ) توسط آلومیناي فعال؛ بهینهNOMحذف فلوراید در حضور مواد آلی طبیعی (

سالمت و محیط، دانشگاه علوم پزشکی تهران. در مجله علمی، پژوهشی 

ارائه مقاله با عنوان:-29-ج

) باکتري هاي شاخص در پساب پرتوتابی شده تصفیه خانه فاضالب Photo reactivation(مطالعه قابلیت فعالیت مجدد نوري
شهري

بهداشت محیط یزد.ملی در چهاردهمین همایش 

:ارائه مقاله با عنوان-30-ج

هاها و چالشکاربرد نانو مواد در تصفیه آب؛ فرصت

در اولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و فناوریهاي نوین در علوم بهداشتی، سالمت و محیط زیست.

:ارائه مقاله با عنوان-31-ج

در تصفیه و گندزدایی پساب تصفیه خانه فاضالب شمال اصفهان در مقیاس پایلوتUVبررسی عملکرد واحدهاي زالل سازي و 

.سنندجدر سومین همایش دانشجویی بهداشت محیط، 
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:ارائه مقاله با عنوان-32-ج

فاضالبسازي مصرف انرژي در صنعت آب و استفاده از انرژي هاي تجدید شونده در جهت بهینه

.مین همایش دانشجویی بهداشت محیط، سنندجدر سو

:ارائه مقاله با عنوان-33-ج

با با الکترودهاي آهن و آلومینیوم)((Dual Precipitator)مقایسه تاثیر دستگاه الکترولیز تجاري رسوب دهنده امالح آب

الکترودهاي زغالی بر کیفیت فیزیکو شیمیایی آب آشامیدنی

.ملی بهداشت محیط تبریزدهمین همایش در شانز

:ارائه مقاله با عنوان-34-ج

داده شده با اکسید منگنز و آلومیناي مدلسازي حذف فلوراید از آب آشامیدنی با استفاده از آلومیناي فعال، آلومیناي فعال پوشش

داده شده با اکسید آهنپوششفعال

بوشهرملی بهداشت محیط همایش هفدهمیندر 

:ارائه مقاله با عنوان-35-ج

خانه فاضالب پاالیشگاه نفت تهرانهاي گوگردخوار از لجن تصفیهجداسازي و شناسایی میکروارگانیسم

.ملی بهداشت محیط بوشهرهمایش در هفدهمین

:عنوانارائه مقاله با -36-ج

داده شده با نانوذرات اکسید آهن با و بدون اعمال میدان مغناطیسیمدلسازي تصفیه رواناب شهري با استفاده از بستر شنی پوشش

اراك.ملی فناوري نانو در کشاورزي و محیط زیستهمایش در سومین
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هاو مسئولیتد) سوابق کاري

ماه.8خدمت بعنوان کاردان بهداشت محیط در مرکز بهداشت شهرستان بهار بمدت -1-د

ماه.3خدمت بعنوان کارشناس بهداشت محیط در مرکز بهداشت دانشگاه اصفهان بمدت -2-د

روز.11ماه و 2خدمت بعنوان کارشناس ارشد بهداشت محیط در معاونت بهداشتی استان همدان بمدت -3-د

تا کنون.97ت علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه از مهر ماه عضو هیئ-4-د

هاي نسل سوم، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه.سرپرست کارگروه حرکت به سوي دانشگاه-5-د

.مدیر گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه-6-د

تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه.عضو کمیته -7-د

.98-97استاد مشاور دوره کارشناسی ناپیوسته ورودي ترم بهمن -8-د

عضو شوراي مرکز رشد فناوري سالمت.-9-د

ه) سوابق مربوط به تدریس

تربت حیدریه.علوم پزشکی دانشگاهدر میکروبیولوژي محیطتدریس دو واحد درسی-1-ه

تربت حیدریه. علوم پزشکی دانشگاهدر تدریس دو واحد درسی بهداشت پرتوها و حفاظت -2-ه

تربت حیدریه.علوم پزشکی دانشگاهمحیط در شیمی تدریس دو واحد درسی-3-ه

.در دانشکده علوم پزشکی اسدآباد2بهداشت محیط یواحد درسیک تدریس -4-ه

.در دانشکده علوم پزشکی اسدآباد3بهداشت محیط تدریس یک واحد درسی-5-ه

همدان.در دانشکده علوم پزشکی 2بهداشت محیط تدریس یک واحد درس-6-ه

مهندسی بهداشت محیطروش تحقیق براي دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد گروهمشارکت در تدریس-7-ه

ساعت.5دانشگاه علوم پزشکی همدان بمدت مرکز پژوهش دانشجویان تدریس در کارگاه روش تحقیق در -8-ه

بمدت جمعاً ی همدان دانشگاه علوم پزشکمرکز پژوهش دانشجویان برگزار شده توسط End Noteهايتدریس در کارگاه-9-ه
ساعت.13

مرکز پژوهش دانشجویاندر گزارش نویسی برگزار شده توسط Wordاي پردازشگر کاربرد حرفههاي تدریس در کارگاه-10-ه
ساعت.18بمدت جمعاً دانشگاه علوم پزشکی همدان 

ساعت.5دانشگاه علوم پزشکی همدان بمدت مرکز پژوهش دانشجویان تدریس در کارگاه پروپوزال نویسی در -11-ه

3دانشگاه علوم پزشکی همدان بمدت مرکز پژوهش دانشجویان تدریس در کارگاه روش تحقیق و پروپوزال نویسی در -12-ه
ساعت.
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انشگاه علوم پزشکی همدان تدریس در کارگاه کار با دستگاه ولتامتري، برگزار شده توسط گروه مهندسی بهداشت محیط د-13-ه
ساعت.3بمدت 

دانشگاه علوم کمیته تحقیقات دانشجوییبرگزار شده توسط Wordتدریس در کارگاه آموزشی کاربرد پیشرفته پردازشگر -14-ه
ساعت.2پزشکی تربت حیدریه بمدت 

تربت حیدریه.علوم پزشکی دانشگاهتدریس دو واحد درسی درس شیمی عمومی در -15-ه

تربت حیدریه.علوم پزشکی دانشگاهتدریس دو واحد درسی درس فرایندها و عملیات در -16-ه

رداهاي علمی و سایر موها، عضویت در انجمنها، کارگاه) شرکت در همایشي

.1390ماه ملی بهداشت محیط یزد، آبانچهاردهمین همایش شرکت در -1-ي

.1391سومین همایش دانشجویی بهداشت محیط، سنندج، فروردین ماه شرکت در -2-ي

.1393ماهدي، بوشهرهمین همایش ملی بهداشت محیط شرکت در هفد-3-ي

.1394اردیبهشت ، اراكسومین همایش ملی فناوري نانو در کشاورزي و محیط زیستشرکت در -4-ي

عضو کمیته علمی پژوهشی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.-5-ي

5شرکت در کارگاه مقاله نویسی در مرکز تحقیقات محیط زیست دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به مدت -6-ي
جلسه.

ساعت.4در معاونت بهداشتی استان همدان، بمدت برگزار شده شرکت در کارگاه بهداشت آب -7-ي

شی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.برگزار شده در کمیته پژوهAdvanced Searchشرکت در کارگاه -8-ي

برگزار شده در مرکز تحقیقات محیط زیست دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان End Noteشرکت در کارگاه -9-ي
.ساعت4به مدت 

رگزار شده توسط مرکز مطالعه و توسعه آموزش هاي تدریس، بشرکت در کارگاه مبانی آموزش در علوم پزشکی و مهارت-10-ي
روز.2علوم پزشکی همدان به مدت علوم پزشکی دانشگاه 

ساعت.10علوم پزشکی همدان به مدت رگزار شده توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه شرکت در کارگاه متاآنالیز، ب-11-ي

اله و الزامات آن، برگزار شده توسط معاونت تحقیقات و فناوري نویس مقاصول و الزامات تدوین پیششرکت در کارگاه -12-ي
ساعت.5دانشگاه علوم پزشکی همدان به مدت 

علوم پزشکی همدان به مدت رگزار شده توسط مرکز پژوهش دانشجویان دانشگاه نویسی مندلی، بشرکت در کارگاه رفرنس-13-ي
ساعت.3

در سومین همایش دانشجویی بهداشت محیط، سنندج.کسب عنوان پوستر برتر -14-ي
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هاي علمی و آموزشی در معاونت کسب تقدیرنامه از سوي سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه به پاس فعالیت-15-ي
بهداشتی.

پزشکی همدان.عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم -16-ي

عضو کمیته تحقیقات دانشجویی کل دانشگاه علوم پزشکی همدان.-17-ي

هاي تحقیقاتی در حال تصویب در کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان.داور طرح-18-ي

برگزار شده توسط مرکز رشد دانشگاه علوم شرکت در کارگاه آشنایی با شرکتهاي دانش بنیان و نحوه ثبت و ایجاد آن، -19-ي
ساعت.5به مدت پزشکی تربت حیدریه 

روز.3رویداد استارتاپی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه به مدت سومینشرکت در -20-ي

ساعت.6به مدت برگزار شده توسط دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه ،شرکت در کارگاه اخالق در پژوهش-21-ي

به مدت برگزار شده توسط دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، شرکت در کارگاه مدیریت اطالعات علمی و منابع الکترونیک-22-ي
ساعت.6

، (مروري بر دستاوردهاي چهل ساله انقالب اسالمی ایران)شرکت در کارگاه پرسش و پاسخ و دانش افزایی فرهنگی سیاسی -23-ي
ساعت.2به مدت برگزار شده توسط دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

ساعت.4به مدت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه برگزار شده توسط شرکت در کارگاه اعتالي اخالق حرفه اي،-24-ي

ساعت.6به مدت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریهگزار شده توسط برشرکت در کارگاه مقاله نویسی،-25-ي

فرایند استارتاپ "شی تحت عنوان آمایشی براي فرایند آموز9کسب تقدیرنامه از سوي رئیس دانشگاه و رئیس شوراي منطقه -26-ي
".هاي نوآورانه در سطح دانشگاهگامی در جهت پیشبرد رهبري و مدیریت آموزشی فعالیت

هاي علوم پزشکی نامه ارتقاي اعضاء هیات علمی دانشگاههشی آموزشی در آیینه آیینوپژشرکت در سمینار آشنایی با دانش27-ي 
ساعت.4به مدت 

هاي کسب شده) توانمندیها و مهارتم

و Mixtureپاسخ، -هاي تاگوچی، فاکتوریل، رویه(شامل روشاتهاي طراحی و تحلیل آزمایشبه روشتسلط کامل-1-م
Combined.(

.)ANNشبکه عصبی مصنوعی (به تسلط کامل-2-م

).LS-SVRسازي غیر خطی حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان (روش مدلتسلط به-3-م

.Statisticaنرم افزار بهتسلط کامل-4-م
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.Minitabنرم افزار بهتسلط کامل-5-م

.Originتسلط به نرم افزار -6-م

.GISنرم افزار تسلط به-7-م

مشکالت ریجستري آنها.به همراه 10و 8، 7هاي عامل سیستماآشنایی کامل ب-8-م

.Matlabتسلط به نرم افزار -9-م

.نرم افزار آفیساآشنایی کامل ب-10-م

.2و 1درجه ICDLداراي مدارك -11-م

.END Noteآشنایی کامل به نرم افزار -12-م

.Mendeleyنرم افزارباکامل آشنایی -13-م

.فتوشاپنرم افزار باآشنایی -14-م

.آشنایی در سطح باالي متوسط به زبان انگلیسی-15-م

تسلط کامل به مقاله نویسی التین.-16-م

.PCRآشنایی با روش کشت میکروبی -17-م

.HPLCتوانایی کار با دستگاه -18-م

.TOC Analyzerتوانایی کار با دستگاه -19-م

.توانایی کار با دستگاه ولتامتري-20-م

.و تحلیل نتایج آنFTIRتوانایی کار با دستگاه -21-م

.XRFتوانایی تحلیل نتایج آنالیز -22-م

.TGAتوانایی تحلیل نتایج آنالیز -23-م

.آشنایی متوسط به روش کار و اصول ساخت پایلوت-24-م

.هاي روش تحقیق و پروپوزال نویسیبرگزاري دورهتوانایی -25-م

.نویسیدر گزارشWordاي نرم افزار توانایی برگزاري کارگاه آموزشی درباره کاربرد حرفه-26-م

.End Noteتوانایی برگزاري کارگاه آموزشی -27-م

.نویسی فارسی و التینهاي مقالهبرگزاري دورهتوانایی -28-م

هاي طراحی و تحلیل آزمایشات.توانایی برگزاري انواع کارگاه-29-م


