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 1931سال  -کارشناسی ارشد آموزش بهداشت از دانشگاه تربیت مدرس تهران -

 1931سال  -کرماندانشگاه علوم پزشکی  ازکارشناسی بهداشت عمومی  -

 1931سال  -کرماناز دانشگاه علوم پزشکی  هامبارزه با بیماریکاردانی -

 

    چابهار منطقه نوجوانان در( پراگ پان مصرف ) پرخطر رفتارهای از پیشگیری در عاطفی باورهای اثر بخشی

 

 1933 سال ناپیوسته ارشد کارشناسیورودی  آزمون در کشوری 4 رتبه کسب

 1931 سال در تهران مدرس تربیت دانشگاه بهداشت آموزش ارشد کارشناسی دوره آموختگاندانش 1 رتبه کسب

 

 (1931ناشر علم و دانش چاپ اول  ) کارشناسی ارشد کنندگان در آزمونشرکت مخصوص كتاب طاليی روانشناسی -
 (1931 دانش چاپ اول ناشر علم و ) کارشناسی ارشد کنندگان در آزمونشرکت مخصوص كتاب طاليی جامعه شناسی -

 (1931 ناشر علم و دانش چاپ اول )کارشناسی ارشد کنندگان در آزمونشرکت مخصوص (1جلد(كتاب طاليی بهداشت -

 (1931ناشر علم و دانش چاپ اول  )کارشناسی ارشد کنندگان در آزمونمخصوص شرکت (2جلد(كتاب طاليی بهداشت -

 (1931ناشر علم و دانش چاپ اول  )کارشناسی ارشد کنندگان در آزمونمخصوص شرکت (3جلد(كتاب طاليی بهداشت -

     (1939چاپ اول  انتشارات تدبیر روشن)ويژه داوطلبان دكتری بهداشت آموزش سواالت كنكور مجموعه كتاب_
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  سبزوار پزشکی علوم دانشگاه بهداشت دانشکده علمی هیات عضو -

  سبزوار پزشکی علوم دانشگاه (EDC)مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ارزیابی آزمون کمیته مسئول -

  سبزوار پزشکی علوم دانشگاه (EDC)مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی عضو کمیته ارزشیابی اساتید -

  سبزوار پزشکی علوم دانشگاه (EDC)مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ریزی درسیعضو کمیته برنامه -

  سبزوار پزشکی علوم دانشگاه (EDC)مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی عضو کمیته تکنولوژی آموزشی -

 دانشگاه علوم پزشکی سبزوارکارشناسی بهداشت عمومی در عرصه کارآموزی دروس عملی مربی  -

  ایران بهداشت آموزش علمی انجمن عضو -

  تهران دانشگاهی جهاد بهداشتی علوم پژوهشکده سالمت یارتقا و بهداشت آموزش پژوهشی گروه وقت پاره عضو -

آزمون تحصیالت تکمیلی آمادگی   زمینهدر  (نخبگان )فرهنگ گسترشکیهمکاری آموزشی با مرکز تخصصی علوم پز -

 و ارائه مشاوره درسی و طراحی سوال های آزمون های آموزشی، تألیف و تدوین جزوات و کتاب

 1933و 1935سال -شهرستان شفت)گیالن( درمانی-بهداشتی کزامر در ها(بهداشت عمومی)مبارزه با بیماریکارشناس  -



 

 (تهران دانشگاهی جهاد بهداشتی علوم پژوهشکده) پژوهشی متون مندنظام مرور :سالمت سواد سنجش ابزار و تعاریف -

 .1931در سال 

 

  (1930یبهشتارد -یزتبر)  سالمت یآموزش بهداشت و ارتقا یالملل ینکنگره ب یناول در شرکت -

  (1937یبهشت ارد -کرمان) یرانا یدمیولوژیکنگره اپ ینسومشرکت در  -

 ( 1939آبان  -)حراست دانشگاه علوم پزشکی سبزوارشرکت در نمایشگاه بصیرت ویژه اعضای هیات علمی -

دفتر نمایندگی نهاد رهبری در دانشگاه  )اعضای هیات علمی با موضوع حجاب و عفاف ویژه افزاییشرکت در کارگاه دانش -
 (13/3/1939 -علوم پزشکی سبزوار

  (17/5/30 -دانشگاه تربیت مدرس تهران )(H.S.Eایمنی، بهداشت و محیط زیست) شرکت در کارگاه آموزشی -

-ژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی تهرانپ )در تحقیقاتSPSS نرم افزار آماریکاربرد شرکت در کارگاه آموزشی  -
 (1931تیرماه

  (13/1/35 -مرکز بهداشت گیالن ) ینرم افزار آمارآمار و استفاده از شرکت در کارگاه آموزشی  -

 (11/3/35 -مرکز بهداشت گیالن )یبلوغ و نوجواندروران شرکت در کارگاه آموزشی بهداشت  -

 (11/10/35 -مرکز بهداشت گیالن )بحران و بالیامدیریت شرکت در کارگاه آموزشی  -

  (13/9/35 -مرکز بهداشت گیالن )کودکان بدو ورود به دبستان کارگاه آموزشی معایناتدر  شرکت -

 (13/1/3  -مرکز بهداشت گیالن )شرکت در کارگاه آموزشی مبارزه با وبا  -

 (11/11/35 -مرکز بهداشت گیالن )یسپدیکلوزشرکت در کارگاه آموزشی  -

 

 

- Oxford  
- Scopus  
- Proquest 
- Science magazine  
- Science direct 
-   google scholar 
- Wiley Interscience  
-  Nature 

 



 

  word با کار و مهارت توانایی -

 power point  با کار و مهارت توانایی -

 SPSS آماری افزار با نرم کار و مهارت توانایی -

   Endnote افزار با نرم کار و مهارت توانایی -

 Advance search با  کار و مهارت آشنایی -

 

 

 

 


