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ــا  بدالمجعدکترآقای   ــ  سی کارایی سلو  نمکزدایی میکروبی ارتقا یافته در حذفبرر  "عنوان   از پایان نامه دکتری خود با 1396ید قلیزاده در س

یته )نمره با با تولید ممزمان بیوالکتریـه ننیا از فاـب وری و فلزا  ـس ناه علو  پزدر دان "با درجه عالی( 20 ـش دوقی یزد دفا ـش هید ـو کی ـش  ـش

 عـضو 1398تا   1397از ـسا   ،در دانـشناه علو  پزـشکی خراـسان ـشمالی  عـضو میا  علمی ـبریک کا 1393تا   1391نموده اـست  ایـشان از ـسا  

ــمالی و از بهما 1400 تا بهما 1398سفرایا و از سا  شکی اشکده علو  پزدانمیا  علمی  ــان شــ ــکی خراســ ــناه علو  پزشــ  مجدد در دانشــ

 .پزشکی تربت حیدریه مشغو  به فعالیت می باشند تاکنون عضــو میا  علمی پیمانی تما  وقت در دانشــناه علو  1400

 :عالقه مندي هاي پژوهشی ❖

تکنولويی مای شـیریا   ،مد  سـازی آیینده مای محییی از جمله مای موا و آا و فابـبا  ،ز در خصـو  اپیدمیولويی محیطموبـوعا  رو

ور ازی آا ـش نوعی یادگیری عمیق ،ارزیابی ریـه   ،ـس تفاده از مو  مـص تفاده از  ،با اـس ه    ،ArcGIS   تحلیل داده ما با اـس طراحی دو بعدی و ـس

  ... و Sketch Upو AutoCADدر نر  افزار  بعدی

 یو پژوهش یخالصه سوابق آموزش ❖

 عنوان 25  ،یصصعنوان کتاا در حوزه تخ  3و گرداوری  فیتال ،یشپژوم یمقاله علم 12و  ISI مقاله 37شامل   یو خارج یمقاله داخل  49 تعداد

 یینم  زدا لیاخترا  ثبت ـشده با عنوان پ ،تاکنون  91از ـسا     یواحد دروس تخـصـص 150از    شیب سیتدر  ،مـصوا و انجا  ـشده  یقاتیتحق طرح

  Elsevier، Springerمجب   یداور تخصص ،یازن یکروبیم

 

 :ییخالصه سوابق اجرا ❖

  برنامه تهیکم ریدب ،(1397-1398)  ایـسفراا  یـشکـسازی علو  پز  یالملل  ایـهته بـهوو  بم  ،«ـشمندبردار پرداز مو»  انیـشرکت دانش بن  سیرئ کینا

کع EDCیـسدر زییر مال  یلو  پزـش ان ـش وو  اجرا ،(1392-1393) یخراـس ک  سیاحداث پرد  ییمـه فرا  یعلو  پزـش و  ،(1397-1398)  ایاـس عـض

ا م یرفام تهیکم ناه علو  یعلم ا یاعـض ک دانـش مال  یپزـش ان ـش وو  کم ،(1398-1400) یخراـس ک تهیمـه خنو علو  پزـش ان    یآموز  پاـس خراـس

 و    ن( تاکنو 1401بت حیدریه )دبیر کمیته برنامه ریزی درسی دانشناه علو  پزشکی تر ،(1399-1400) یشمال

 :خالصه افتخارات ❖

 ،1398  در سا  یسان شمالستان خراشنر برتر اپژوم  ،1396در سا    یشکشت درمان و آموز  پزشور به انتخاا وزار  بهداهته کشنر برجپژوم

ک ناه علو  پزـش جوی نمونه دانـش ه   یدانـش دوق دیـش ا   زدی  یـو جو ،1395در ـس و دانـش ان انیعـض تعداد درخـش نر برتر ،1396 ،اـس کده  پژومـش  دانـش



ک فرا  یعلو  پزـش ا     ایاـس مال دهیجوان برگز  ،1398در ـس ان ـش تان خراـس نام یدر حوزه علم یاـس ا   یدانـش نر برتر ،1391در ـس کده  پژومـش  دانـش

در سا   یشمال خراسان  یپژومشنر برتر دانشکده بهداشت دانشناه علو  پزشک ،1396در سا   زدی یـودوق دیـشه   یبهداـشت دانـشناه علو  پزـشک

  زه یجا  ،رانیا  برتر نامه مای انیجشنواره پا دهیبرگز  ،1397  ،رانیا طیبهداشت مح یجشنواره مل ایبخش ابدا  و اخترا  دمم  ریتقد هتهیشا  ،1391

 و     1397 ،یپروفهور حهاب ژهیو

 


