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 سوابق تحصیلی:

 سال اخذ مدرک دانشگاه محل اخذ مدرک گرایش رشته تحصیلی مقطع تحصیلی

 1383 علوم پزشکی شاهرود - بهداشت حرفه ای کاردانی

 1385 علوم پزشکی همدان - مهندسی بهداشت حرفه ای کارشناسی

 1393 پزشکی شهید بهشتیعلوم  - مهندسی بهداشت حرفه ای کارشناسی ارشد

 

 عنوان پایان نامه آخرین مقطع تحصیلی:

 پایش بیولوژیک( -. )عوامل شیمیایی85بررسی میزان اسید هیپوریک ادرار کفاشان شهر همدان سال کارشناسی:

با برخی پارامترهای  WBGTو  HSSI ،MDI ،ESIهای استرس گرمایی مقایسه میزان ارتباط شاخص کارشناسی ارشد:

 (1393فیزیولوژیکی بدن در کارگران معدن روباز سنگ آهن سنگان )

  

 



 سوابق فعالیت آموزشی )دانشگاهی(

 تاریخ رشته و مقطع تدریس دانشگاه محل تدریس

 1398-1392 کارشناسی بهداشت عمومی -بهداشت حرفه ای علوم پزشکی تربت حیدریه

 1397-1392 کارشناسی ناپیوسته بهداشت محیط -بهداشت پرتوها علوم پزشکی تربت حیدریه

 علوم پزشکی تربت حیدریه
 کارشناسی بهداشت عمومی -کارآموزی

 کارشناسی ناپیوسته بهداشت محیط
1394-1397 

 علوم پزشکی مشهد
کارشناسی پیوسته بهداشت  -کلیات ایمنی و بهداشت حرفه ای

 محیط
1395-96 

 

 پژوهشی:طرح های 

 وضعیت طرح سال انجام طرح سمت در طرح عنوان

بررسی میزان شیوع مشکالت مرتبط با نوبت کاری در کارکنان 

 92های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال بیمارستان

 1392 همکار
 خاتمه یافته

 -ارزیابی پوسچرهای کاری و بررسی شیوع اختالالت اسکلتی

عضالنی در بین کارگران سنگ تراشی با استفاده از روش 

REBA  و پرسشنامهBody map 

 خاتمه یافته 1393 مجری اصلی

های استرس گرمایی با برخی مقایسه میزان ارتباط شاخص

روباز سنگ پارامترهای فیزیولوژیکی بدن در کارگران معدن 

 نامه(( )طرح پایان1393آهن سنگان )

 1393 مجری دوم

 خاتمه یافته

بررسی فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه کارکنان با استفاده از 

 های خصوصی تهراندر یکی از بیمارستان HSOPSCپرسشنامه 

 خاتمه یافته 1393 همکار

پرستاران در راستای بررسی وضعیت جو ایمنی بیماران از دیدگاه 

 اجرای حاکمیت بالینی بیمارستان

 1393 همکار
 خاتمه یافته

های استرس گرمایی تجربی مستقیم مقایسه میزان ارتباط شاخص

 در یک معدن روباز  7243با شاخص استاندارد ایزو

 1394 مجری
 خاتمه یافته

در معدن  Melbourneدانشگاه  3Dارزیابی ریسک به روش 

 93سنگ آهن سنگان در سال 

 خاتمه یافته 1394 مجری

گذاری مقایسه ارتباط شاخص دمای تر گویسان و شاخص نمره

استرین حرارتی با شاخص استرین فیزیولوژیکی در کارگران یک 

 معدن روباز  

 خاتمه یافته 1394 مجری



شاغلین های تنفسی و رادیوگرافی قفسه سینه در ارزیابی ظرفیت

 کارگاههای مواجهه با سیلیس آزاد

 خاتمه یافته 1395 مجری اصلی

ارزیابی استرس گرمایی و تاثیر آن بر پارامترهای فیزیولوژیکی 

 کارگران یک شرکت ذوب فلز

 خاتمه یافته 1396 همکار اصلی

بررسی استرس شغلی و تراز کورتیزول بزاقی در کارگران مواجهه 

 با صدای صنعتی

 در حال انجام 1399 همکار

 

 مقاالت چاپ شده:

 IF نام نشریه نمایه عنوان
سال 

 چاپ

تعداد 

 نویسندگان

مسئول/نفر 

 چندم مقاله

Review the number of 

accidents in Tehran over a 

two-year period and 

prediction of the number of 

events based on a time-

series model 

 Electronic پابمد

physician 
 اول 8 2013 -

Survey of accidents in 

suburban Tehran and the 

prediction of future events 

based on a time-series 

model- Electronic 

physician 

 Electronic پابمد

physician 
 اول 8 2014 -

بررسی ابعاد کیفیت زندگی کاری و 

شغلی در یک ارتباط آن با رضایت 

 صنعت خودروسازی

علمی 

 پژوهشی

فصلنامه انجمن ارگونومی 

و مهندسی عوامل انسانی 

 ایران

 دوم 6 1392 -

بررسی اثرات بهداشتی نانوذرات بر 

 سالمتی انسان: مروری بر متون علمی

-علمی

 ترویجی

فصلنامه راه سالمت، 

ایمنی و محیط زیست 

 )رسام(

 دوم 3 1392 -

ایمنی بیمار از بررسی وضعیت جو 

دیدگاه پرستاران در راستای اجرای 

 نظام حاکمیت بالینی

علمی 

 ترویجی

ون نفصلنامه علوم و ف

 ایمنی ایران
 دوم 7 1393 -

برآورد حداکثر ظرفیت هوازی و 

مطالعه عوامل تاثیرگذار بر آن در 

کارگران مرد کارخانجات صنعتی 

 1392شهر سنندج استان کردستان سال 

علمی 

 پژوهشی

فصلنامه دانشگاه علوم 

 پزشکی تربت حیدریه
 دوم 5 1393 -



استرین  نمرهبررسی ارتباط شاخص 

گرمایی با پارامترهای فیزیولوژیکی 

 بدن کارگران در یک معدن روباز

علمی 

 پژوهشی

فصلنامه ارتقاء ایمنی و 

 پیشگیری از مصدومیتها
 دوم 4 1394 -

موثر بررسی میزان مشکالت و عوامل 

بر نوبت کاری در پرستاران 

بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم 

 1393پزشکی شهید بهشتی در سال 

علمی 

 پژوهشی

فصلنامه سالمت محیط و 

 کار اردبیل
 پنجم 6 1394 -

بررسی ارتباط شاخص دمای تر 

گویسان با پارامترهای فیزیولوژیکی 

بدن کارگران یک معدن روباز در 

 رم و خشکشرایط آب و هوایی گ

علمی 

 پژوهشی

فصلنامه دانشگاه علوم 

 پزشکی سبزوار
 اول 4 1395 -

بررسی ارتباط بین شاخص استرس 

و برخی پارامترهای   ESIمحیطی 

فیزیولوژیکی بدن کارگران در یک 

 معدن روباز

علمی 

 پژوهشی
 مسئول 4 1395 - فصلنامه طب کار یزد

بررسی استرس گرمایی در مشاغل 

روباز سنگ آهن سنگان و معدن 

 ارتباط آن با استرین فیزیولوژیکی
ESCI Health and safety 

at work 
 مسئول 4 1395 -

Workers' health literacy in 

a car spare parts factory: A 

cross-sectional study 
Scopus Iran Occupational 

Health 
 دوم 6 1396 -

بررسی کاربردپذیری شاخص ناراحتی 

( در مشاغل MDIاصالح شده )

 روباز: مطالعه موردی معادن روباز

Scopus هفتم 8 1397 - مجله سالمت کار 

Heat Stress level and 

Physiological parameters 

among an Open-Pit Mine 

Workers in Razavi 

Khorasan, Iran 

ESCI 

Annals of 

Medical and 

Health Sciences 

Research 

 مسئول 5 2017 -

Investigation the accidents 

recorded in units affiliated 

with Torbat Heydariyeh 

University of Medical 

Sciences 

علمی 

 پژوهشی

Journal of 

Occupational 

Health and 

Epidemiology 

(JOHE) 

 مسئول 5 2017 -

Evaluation of thermal 

comfort in the Iranian 

educational hospital using 

PMV- PPD model 

علمی 

 پژوهشی

Journal 

Biotechnology 

and Health 

Sciences 

 سوم 7 2017 -

 

https://www.scopus.com/sourceid/21100199121?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/21100199121?origin=recordpage


Validity of Thermal 

Comfort Indices Based on 

Human Physiological 

Responses in Typical Open 

Pit Mines 

ISC 

International 

Journal of 

Occupational 

Hygiene 

 پنجم 8 2017 -

An enquiry into the safety 

culture of workers in 

Gonabad stonecutting 

industry and its relation 

with workers’ 

demographic 

characteristics in 2014 

علمی 

 پژوهشی

Journal of Health 

Sciences and 

Technology 
 پنجم 7 2017 -

Examining the relationship 

between modified 

discomfort index (MDI) 

with ISO 7243 standard 

and physiological 

parameters of workers in 

an open-pit mine 

ESCI Health and safety 

at work 
 مسئول 5 2018 -

Evaluation of noise 

pressure level at mosques 

at the time of religious 

ceremonies 

Scopus 

Journal of 

Advanced 

Pharmacy 

Education and 

Research 

 پنجم 7 2018 -

Effect of Education on 

Reducing Ergonomic Risk 

in Traditional Carpet 

Weavers Working in 

Workshops in Golestan 

Province, Iran; an 

Interventional Study 

علمی 

 پژوهشی

International 

Journal of 

Musculoskeletal 

Pain Prevention 

 دوم 4 2018 -

Lung function and 

respiratory symptoms 

among mine workers in the 

Eastern part of Iran 

ISI Russian Open 

Medical Journal 
 مسئول 7 2018 -

Evaluating the whole-body 

vibration exposure in 

walking tiller operators 

ISI 
Research Journal 

of Pharmacy and 

Technology 
 دوم 6 2018 -

Biological monitoring of 

occupational exposure to 

dust among aluminium 

foundry workers 

ISI Russian Open 

Medical Journal 
 سوم 5 2018 -

Does lack of job 

satisfaction intensify 

psychological distress 

among clinicians, and vice 

versa? 

ISI 
Electronic Journal 

of General 

Medicine 
 دوم 5 2018 -

Accomplices of job 

burnout among employees 

of a medical university 

ISI Russian Open 

Medical Journal 
 مسئول 7 2019 -

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAhvCvw9LWAhWBhRoKHfSmCpcQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fjhst.bums.ac.ir%2F&usg=AOvVaw2SCE_Ct65Jf35t5vaLtTEo
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAhvCvw9LWAhWBhRoKHfSmCpcQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fjhst.bums.ac.ir%2F&usg=AOvVaw2SCE_Ct65Jf35t5vaLtTEo
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAhvCvw9LWAhWBhRoKHfSmCpcQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fjhst.bums.ac.ir%2F&usg=AOvVaw2SCE_Ct65Jf35t5vaLtTEo
http://jhsw.tums.ac.ir/article-1-5903-en.pdf
http://jhsw.tums.ac.ir/article-1-5903-en.pdf
http://jhsw.tums.ac.ir/article-1-5903-en.pdf
http://jhsw.tums.ac.ir/article-1-5903-en.pdf
http://jhsw.tums.ac.ir/article-1-5903-en.pdf
http://jhsw.tums.ac.ir/article-1-5903-en.pdf
http://jhsw.tums.ac.ir/article-1-5903-en.pdf
https://www.scopus.com/sourceid/21100820896?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/21100820896?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/21100820896?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/21100820896?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/21100820896?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/21100775478?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/21100775478?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/21100197160?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/21100197160?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/21100197160?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/21100775478?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/21100775478?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/21100858173?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/21100858173?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/21100858173?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/21100775478?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/21100775478?origin=recordpage


 

Evaluation of occupational 

exposure to heat stress and 

physiological responses of 

workers in the rolling 

industry 

Scopus Open Public 

Health Journal 
 مسئول 7 2019 -

Do occupational stress and 

cigarette smoking abet 

each other: Survey of a 

steel industry in Iran 

ISI Russian Open 

Medical Journal 
 چهارم 5 2019 -

The relationship between 

organizational climate, 

organizational 

commitment and job 

burnout: Case study among 

employees of the 

university of medical 

sciences 

Scopus Open Public 

Health Journal 
 مسئول 7 2019 -

Investigating micronucleus 

changes in mouse 

lymphocytes due to 

exposure to silica dust 

Scopus 
Open Biomarkers 

Journal 
 سوم 5 2019 -

Safety evaluation of 

lighting at very long 

tunnels on the basis of 

visual adaptation 

ISI Safety Science 4.105 2019 7 ششم 

Investigation of Blood and 

Urine Malondialdehyde 

Levels in Mice Exposed to 

Silica Dust 

Scopus 

The Open 

Biochemistry 

Journal 

 سوم 5 2019 -

Evaluation of Occupational 

Exposure to Silica Dust in 

Mining Workers in Eastern 

Iran 

Scopus 

The Open 

Environmental 

Research Journal 

 سوم 5 2019 -

The correlation between 

low back pain and 

disability index with 

lumbar lordosis among 

dentists 

ISI 
Russian Open 

Medical Journal 
 سوم 4 2019 -

Thermal Discomfort 

Analysis using UTCI Index 

and MEMI Model (PET 

and PMV) in Outdoor 

Environments; case study 

of two climates in Iran 

(Arak & Bandar Abbas) 

ISI Weather journal 1.143 2019 7 دوم 

 

https://www.scopus.com/sourceid/19700201625?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/19700201625?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/21100775478?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/21100775478?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/19700201625?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/19700201625?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/17700156747?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/17700156747?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/12332?origin=recordpage
https://benthamopen.com/ABSTRACT/TOBIOCJ-13-32
https://benthamopen.com/ABSTRACT/TOBIOCJ-13-32
https://benthamopen.com/ABSTRACT/TOBIOCJ-13-32
https://benthamopen.com/ABSTRACT/TOBIOCJ-13-32
https://benthamopen.com/ABSTRACT/TOECOLJ-12-1
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https://benthamopen.com/ABSTRACT/TOECOLJ-12-1
https://benthamopen.com/ABSTRACT/TOECOLJ-12-1
http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=JCR&SrcApp=JCR&DestApp=JCR&KeyRecord=0043-1656


Cultural adaptation for 

country diversity: A 

systematic review of injury 

prevention interventions 

caused by domestic 

accidents in children under 

five years old 

PubMed 

Medical Journal 

of the Islamic 

Republic of Iran 

 سوم 5 2019 -

Single versus double burr-

hole drainage for chronic 

subdural hematoma: A 

study of relevant 

prognostic factors 

conducted in Pakistan 

ISI 

Pakistan Journal 

of Medical 

Sciences 

 سوم 3 2019 0.834

Thoracic Kyphosis Angle 

in relation to Low Back 

Pain among Dentists in 

Iran 

PubMed 

Central 

Open Access 

Macedonian 

Journal of 

Medical Sciences 

 سوم 5 2019 -

Respiratory symptoms and 

diminished lung functions 

associated with 

occupational dust exposure 

among iron ore mine 

workers in Iran 

PubMed 
Open Respiratory 

Medicine Journal 
 مسئول 7 2020 -

Ergonomic factors of 

school bags and their 

adaptation to the weight of 

students 

ISI Work 1.132 2020 6 پنجم 

Applicability of the model 

presented by Australian 

Bureau of Meteorology to 

determine wet bulb globe 

Temperature (WBGT) in 

outdoor workplaces: A 

Case Study in Outdoor 

Mines, Tehran 

ISI 
Journal of Urban 

Climate 
3.834 2020 7 

 اول

 

Prevalence and correlates 

of mental health status 

among pre-hospital 

healthcare staff 

PubMed 

Clinical Practice 

and Epidemiology 

in Mental Health 

 مسئول 7 2020 -

The combined effect of 

industrial noise type, level 

and frequency 

characteristics on hand 

motor skills: A Lab Trial 

Study 

ISI Work 1.132 2020 4 چهارم 

Evaluation of the Influence 

of Education on the 

Ergonomic Risk of 

Concrete Form Workers 

ISI Work 1.132 2020 5 مسئول 

 

http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=JCR&SrcApp=JCR&DestApp=JCR&KeyRecord=1682-024X


Burnout and its influencing 

factors between frontline 

nurses and nurses from 

other wards during the 

outbreak of Coronavirus 

Disease COVID-19 in Iran 

PubMed 
Nursing Research 

and Education 
- 2020 4 

 سوم

 

Public Eye toward 

COVID-19: A Systematic 

Review  

PubMed 
Open Access 

Maced J Med Sci 
 دوم 4 2020 -

Evaluation of bioclimatic 

conditions in a cold climate 

of Iran using Wind Chill 

Index (WCI): A 20-year 

Longitudinal study 

ISI Urban climate 3.834 In 

review 
 اول 5

Development of a scale for 

assessing the organization's 

safety performance based 

fuzzy ANP 

ISI 

Journal of Loss 

Prevention in the 

Process Industries 

2.795 In 

review 
 هفتم 7

Ergonomic Evaluation of 

Work-related 

Musculoskeletal 

Complaints among Quarry 

Workers in East of Iran 

ISI 

International 

Journal of 

Industrial 

Ergonomics 

1.662 In 

review 
 مسئول 6

       

 

 وبین المللی:های علمی به تفکیک ملی شده در همایشمقاالت /خالصه مقاالت/پوستر پذیرفته 

محل  نام همایش عنوان

 برگزاری

سال 

 برگزاری

نوع 

 ارائه

اندازه گیری سطوح اسید هیپوریک ادرار کفاشان در 

 مواجهه با تولوئن ناشی از فرایند چسب کاری

اولین همایش سراسری بهداشت و 

ایمنی کار و ششمین همایش 

 ایبهداشت حرفه

 پوستر 1388 تهران

بررسی ایمنی ماشین آالت کشاورزی به روش 

SHERPA  در کارگاههای کشاورزی شهرستان

 1391خواف در سال 

اولین همایش ملی بهداشت 

کشاورزی )کشاورز سالم، 

محصول سالم و محیط زیست 

 سالم(

 1391 تهران

 پوستر

بررسی حوادث ناشی از کار کشاورزی در 

رشتخوار طی سالهای شهرستانهای تربت حیدریه و 

91-89 

اولین همایش ملی بهداشت 

 کشاورزی
 1391 تهران

 پوستر

https://www.id-press.eu/mjms/article/view/4897
https://www.id-press.eu/mjms/article/view/4897
https://www.id-press.eu/mjms/article/view/4897
http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=JCR&SrcApp=JCR&DestApp=JCR&KeyRecord=0169-8141


، کلرور سدیم چاههای آب EC ،TDSبررسی 

 شرب تربت حیدریه و تهیه مدل کیفی در محیط 

GIS 

ششمین همایش ملی و نمایشگاه 

 تخصصی مهندسی محیط زیست
 1391 تهران

 پوستر

بررسی میزان نیترات چاههای اب شرب شهر تربت 

 GISحیدریه و تهیه مدل کیفی در محیط 

اولین همایش ملی حفاظت و برنامه 

 ریزی محیط زیست
 1391 همدان

 پوستر

بررسی مشکالت تنفسی ناشی از مواجهه شغلی با 

گردوغبار آرد در کارگران کارخانجات آرد 

 خراسان رضوی و جنوبی

همایش تازه های علوم هفتمین 

 بهداشتی

شهید بهشتی 

 تهران
1392 

 پوستر

ای بررسی کاهش صدا با استفاده از اقدامات مداخله

 های شرق تهراندر یکی از کارخانه

دومین همایش مدیریت آلودگی 

 هوا و صدا

صنعتی 

 شریف
1392 

 پوستر

بررسی تاثیر بهداشتی نماز بر زندگی انسان از دیدگاه 

 روایات و مطالعات علمیقرآن، 

هفتمین همایش تازه های علوم 

 بهداشتی

شهید بهشتی 

 تهران
1392 

 پوستر

بررسی آلودگی صوتی ناشی از ترافیک در محیط 

 شهری به منظور ارائه راهکارهای کنترلی

نخستین همایش دوساالنه 

 ارگونومی ایران
 1393 همدان

 پوستر

نوبت کاری بررسی میزان مشکالت و عوامل موثر بر 

در پرستاران بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم 

 1393پزشکی شهید بهشتی در سال 

هفتمین همایش سراسری طب کار 

 و بیماریهای شغلی
 1394 تهران

 پوستر

تعیین اثر آموزش ارگونومی بر میزان ریسک 

های سنتی استان بافان کارگاهارگونومی در قالی

 1391گلستان در سال 

مایش سراسری طب کار هفتمین ه

 و بیماریهای شغلی
 1394 تهران

 پوستر

 

 تالیف/ترجمه کامل یا بخشی از کتاب:

تالبف/ترجمه کامل  سال انتشار عنوان کتاب

 کتاب

تالیف/ترجمه 

 بخشی از کتاب

سمت در 

 تالیف/ترجمه کتاب

های کنترل ذرات در روش

 فرایندهای معدنی

دانشگاه  -در حال ویرایش

 پزشکی بیرجندعلوم 

 مترجم دوم  کامل هترجم

     

 

 پژوهشی و...:ها و مجامع علمی/ مجالت علمیعضویت در انجمن

 



 جوایز و افتخارات:

 دریافت تقدیر نامه از معاونت بهداشتی در خصوص برگزاری دوره آموزشی تربیت بهگر •

 دریافت تقدیر نامه به مناسبت سالروز جهانی هفته سالمت •

 1395دریافت لوح تقدیر به عنوان پژوهشگر سوم برتر در بخش کارکنان در سال  •

 1396دریافت لوح تقدیر به عنوان پژوهشگر دوم برتر در بخش کارکنان در سال  •

 1397دریافت لوح تقدیر به عنوان پژوهشگر دوم برتر در بخش کارکنان در سال  •

 

 سوابق اجرایی و شغلی:

 نت بهداشتی و مرکز بهداشت شهرستان تربت حیدریهسابقه کار اجرایی در معاو •

 سابقه کار اجرایی در معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه •

 همکاری با دفتر مجله و ویراستاری مقاالت مجله دانشگاه •

 داوری و ناظر چندین طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه •

 جالت علوم پزشکی تربت حیدریه، بابل، فساهمکاری در زمینه داوری با م •

 برگزاری دوره آموزشی کددار برای کارشناسان بهداشت محیط و حرفه ای •

 برگزاری دوره آموزشی تربیت بهگر •

 برگزاری دوره آموزشی برای کارفرمایان و کارگران صنایع •

 همکاری به صورت حق التدریس با دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه •

 

 ها:مهارتسایر 

 و ... PubMed ،Science Direct ،Google Scholar ،Scopus ،Magiranتوانایی استفاده از بانک های اطالعاتی 

  



 شرکت در دوره ها یا کارگاههای تخصصی:

 مجری دوره
 تاریخ

 پایان

 تاریخ

ت شروع
ساع

 

 تاریخ

 مجوز

 شماره

 مجوز

 عنوان دوره

ف
ردی

 

مرکز مطالعات و توسعه 

 پزشکیآموزش 
1395/07/22  1395/07/22  6 1395/07/22  1 روش ها و فنون تدریس  

مرکز مطالعات و توسعه 

 آموزش پزشکی
1396/07/22  1396/07/22  6 1396/07/22 آ/293/93   2 اخالق در پژوهش های زیست پزشکی 

مرکز مطالعات و توسعه 

 آموزش پزشکی
1396/04/14  1396/04/14  6 1396/04/14 آ/93/84   

و  Endnote) مدیریت منابع اطالعاتی 

Ref. Manager) 
3 

مرکز مطالعات و توسعه 

 آموزش پزشکی
1396/03/31  1396/03/31  6 1396/03/31 آ/93/70   4 مرور ساختار مند و متاآنالیز 

مرکز مطالعات و توسعه 

 آموزش پزشکی
1396/04/25  1396/04/25  12 1396/04/25 آ/149/93   

شناسی انواع مطالعات کمی و روش 

 مطالعات کیفی
5 

دانشگاه علوم پزشکی 

 تربت حیدریه
1399/04/25 1387/04/25    

ساعت آموزشهای  500گذراندن بیش از 

 تخصصی و عمومی مرتبط با شغل
6 

 

 تسلط به زبان یا داشتن مدرک زبان خارجی:

 MSRTمدرک زبان انگلیسی دارای 

 جشنواره یا المپیاد معتبر علمی:اخذ جایزه از 

 

 عضویت در بنیاد ملی نخبگان یا استعدادهای درخشان:

 

 


