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 جوایزافتخارات و 
 4838 -4831تای درخشان دانشگاه علوم پزشکی شیراز  رربه ممتاز آموزشی و جز چهره کسب) 

 شجوی ممتاز و دارای رربه بررر فارغ التحصیلی در دوره کاردانی مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشیکی شییراز   دان

 4831- 4838) 

 4831 -4831فارغ التحصیلی در دوره کارشناسی مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی ایران   اولرربه  کسب) 

 4831پزشکی ایران  استعدادتای درخشان دانشگاه علوم  دانشجوی) 

 4832رربه دوم فارغ التحصیلی در دوره کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشیکی رهیران     کسب- 

4833) 

  دوره دکتری آزمون ورودیمرحله نهایی رربه دوم آزمون کتبی و رربه اول کسب(Ph.D)   سازمان سنجش آموزش کشیور

 (4838در رشته مهندسی بهداشت محیط 

  دوره دکتیری دانشیگاه رربییت میدر  در سیال رحصییلی       در  دانشجوی بررر گروه مهندسی بهداشت محییط کسب عنوان

4831-4831. 

 در دوره دکتری فارغ التحصیلی اولرربه  کسب(Ph.D)    4838 -4831مهندسی بهداشت محیط دانشگاه رربیت مدر) 

 دوره دکتیری  دانشجوی نخبه دربه عنوان  از سوی بنیاد ملی نخبگان لیدریافت جایزه رحصی(Ph.D)  ی بهداشیت  مهندسی

 .4831 -4836در سال رحصیلی محیط دانشگاه رربیت مدر  

  4833  دکتری نامهپایان ایران در بخش محیط بهداشت اجرایی و علمی جشنواره یازدتمین برگزیدهکسب رربه اول و) 

 

 اجراییسوابق 
 " 4831ه علوم پزشکی سیرجان  دانشکد "،اندازی آزمایشگاه تیدرولی/ گروه مهندسی بهداشت محیطراه) 

 را کنون 4831 علوم پزشکی سیرجان  دانشکده ،"آزمایشگاه تیدرولی/ مسئول"عنوان انتصاب به) 

 ش علیوم پزشیکی،   مربوط بیه ریرت رحیول و نیوآوری آمیوز      "آموزش پاسخگو و عدالت محورمسئول بسته "عنوان انتصاب به

  (4833 -4833 علوم پزشکی سیرجان  دانشکده

 را کنون 4833 علوم پزشکی سیرجان  دانشکده ،"سرپرست کمیته رحقیقات دانشجویی"عنوان انتصاب به) 

 را کنون 4833 علوم پزشکی سیرجان  دانشکده "،عضو شورای پژوتشی دانشگاه"عنوان انتصاب به) 

 4833ن  علوم پزشکی سیرجا دانشکده"، ژوتشی بیست و تشتمین جشنواره دانشجوی نمونهداور بخش پ"عنوان هانتصاب ب) 

 را کنون 4833 علوم پزشکی سیرجان  دانشکده "،عضو شورای پژوتشی کمیته رحقیقات دانشجویی"عنوان انتصاب به) 

 علوم پزشیکی سییرجان    انشکدهد، "33 استاد مشاور دانشجویان کارشناسی پیوسته بهداشت محیط ورودی"عنوان انتصاب به

 (را کنون 4833 

 ریا   4833  علوم پزشکی کرمان دانشکده، "3عضو شبکه ساماندتی و نظرسنجی حوزه آموزش کالن منطقه "عنوان انتصاب به

 (کنون

 را کنون 4833علوم پزشکی سیرجان   دانشکده، "عضو اراق فکر معاونت آموزشی دانشکده"عنوان انتصاب به) 

 علیوم پزشیکی    دانشیکده ، "دانشکده علوم پزشکی سییرجان  منتخب اررقاء اعضای تیات علمیعضو کمیته "عنوان انتصاب به

 (را کنون 4833سیرجان  

 را کنون 4833علوم پزشکی سیرجان   دانشکده، "مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط"عنوان انتصاب به) 

 " را کنون( 4833علوم پزشکی سیرجان   دانشکده، "-ینشریه کمیته رحقیقات دانشجوی -صاحب امتیاز نشریه رسا 
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 پژوهشیسوابق 
 علمی مجالتچاپ شده در  مقاالت

  Somayyeh Dehghani, Ahmad Jonidi jafari, Mahdi Farzadkia, Mitra Gholami. 

“Sulfonamide antibiotic reduction in aquatic environment by application of Fenton 

oxidation process” (Iranian Journal of Environmental Health Science & Engineering 9 

April 2013, 10:29, doi.org/10.1186/1735-2746-10-29) 

  Somayyeh Dehghani, Abbas Rezaee, Fatemeh Hadadiyan. “Bipolar electro-Fenton 

system for textile dye removal from aqueous solution” (Iranian Journal of Health, Safety 

& Environment, 2018, Vol.5, No.1, pp. 882-887) 

  Batoul Mohebrad, Abbas Rezaee, Somayyeh Dehghani. “Anionic Surfactant Removal 

Using Electrochemical Process: Effect of Electrode Materials and Energy 

Consumption” (Iranian Journal of Health, Safety & Environment, 2018, Vol.5, No.2, 

pp. 939-946) 

   Somayyeh Dehghani, Abbas Rezaee, Zohre Moghiseh. "Phenol biodegradation in an 

aerobic fixed-film process using conductive bioelectrodes: Biokinetic and kinetic 

studies" (Desalination and Water Treatment, 105 (2018) 126–131, doi: 

10.5004/dwt.2018.22022) 

   Somayyeh Dehghani, Abbas Rezaee, Saman Hosseinkhani. “Biostimulation of 

heterotrophic-autotrophic denitrification in a microbial electrochemical system using 

alternating electrical current” )Journal of Cleaner Production, 200 (2018) 1100-1110, 

doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.08.013) 

 Somayyeh Dehghani, Abbas Rezaee, Saman Hosseinkhani. “Effect of alternating 

electrical current on denitrifying bacteria in a microbial electrochemical system: 

biofilm viability and ATP assessment” (Environmental Science and Pollution Research, 

(2018), 25(33): 33591-33598 (doi.org/10.1007/s11356-018-3170-0) 

 Somayyeh dehghani, Abbas Rezaee. “Biological denitrification using microbial 

electrochemical technology: a perspective of materials, the arrangement of electrodes 

and energy consumption” (Desalination and Water Treatment, 178 (2020), 155-162, 

Doi: 10.5004/dwt.2020.24994 

   Zohreh Moghiseh, Abbas Rezaee, Somayyeh Dehghani, Ali Esrafili. “Microbial 

electrochemical system for the phenol degradation using alternating current: Metabolic 

pathwaystudy”Bioelectrochemistry(2018),Volume130, December2019,107230(doi.org/

10.1016/j.bioelechem.2018.12.002) 

   Zohreh Moghiseh, Abbas Rezaee, Somayyeh Dehghani. “Minimization of hazardous 

sludge production using a bioelectrochemical system supplied by an alternating current 

electricfield”Bioelectrochemistry(2020),Volume132, April2020,107446(doi.org/10.101

6/j.bioelechem.2019.107446) 

  ،آلیودگی   بررسیی "، مریم میرزابیگی، منیره ناصح، حمیرا رتبیر آراسیته.   *سمیه دهقانی راتره فرامرزی، احمد جنیدی جعفری
 1مجله علمی پژوتشی دانشگاه علوم پزشکی فسا، سیال دوم شیماره    "منارق غرب رهراندر سطح عرضه باکتریایی مواد غذایی 

 .040 -043، صفحات 34بهار 

https://doi.org/10.1186/1735-2746-10-29
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013468611008498
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09596526
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09596526
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.08.013
https://www.sciencedirect.com/science/journal/15675394/130/supp/C
https://www.sciencedirect.com/science/journal/15675394/130/supp/C
https://doi.org/10.1016/j.bioelechem.2019.107446
https://doi.org/10.1016/j.bioelechem.2019.107446
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  بررسی کارایی فرآیند اکسیداسییون پیشیرفته فنتیون در    "مد جنیدی جعفری، مهدی فرزادکیا، میترا غالمی. ، احسمیه دهقانی
، 34آذر  1شیماره   41مجله علمی پژوتشی دانشگاه علوم پزشکی اراک، سیال   "آبی کاتش آنتی بیوری/ سولفادیازین از محیط

 .43-03صفحات 

  مطالعه کارایی فرآیند بیوالکتروشیمیایی دارای الکترودتای استیل " .راد محب بتول مقیسه، زتره رضایی، عبا  ،دهقانی سمیه
 -مجله علمی پژوتشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، کومش "تای آبیای به منظور حذف فنل در محیطاسفنجی و کربن پارچه

 .832-831محیط، صفحات  بهداشت نامه ویژه 4831 پائیز ،) 68پیاپی( 8 شماره ، 43 جلد

  بررسیی  ". دکتیر محمید مهیدی امیام جمعیه      ،مهدییه دلیخیون   ،دکتر مهیدی فرزادکییا   ،سمیه دهقانی ،عبا  نوروزیان باغانی
دوره مجله علمی پژوتشی دانشگاه علوم پزشیکی زیزوین،    "(4838ای نرخ رولید و ررکیب پسماند جامد در شهر شیراز   مقایسه

 .11-61، صفحات 4836خرداد و ریر ، 0، شماره 04

   ،امکیان سینجی رولیید بیوسیورفاکتانت      "عصومه زمانیان، مهدی حامد رحمیت.  ، مسمیه دهقانیبتول محب راد، عبا  رضایی
مجله علمی پژوتشیی   "فاضالب روغنی با استفاده از سودومونا  آئروژنزا جداسازی شده از فاضالب بیمارستانیرامنولیپیدی از 

 .418-416، صفحات 4831 ، اردیبهشت0، شماره 41 دورهدانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 

 

  های علمیارائه شده در کنفرانس التمقا

  بهداشت محیط مدار  ابتیدایی منطقیه    تای شاخصبررسی وضعیت " ، میترا غالمی، سمیه زندی، زتره جوادی.سمیه دهقانی
 .4830مهرماه  3-44شانزدتمین تمایش ملی بهداشت محیط ایران،  "33-33جواد آباد ورامین در سال رحصیلی 

  مخاررات زیست محیطی آنتی بیوری/ تا و رکنولیوژی تیای رصیفیه بیه کیار رفتیه در       ". دی جعفری، احمد جنیسمیه دهقانی
 .4830آبان  3تمایش ملی و رخصصی پژوتش تای محیط زیست ایران،  "حذف آن تا

   ،سیته  تای فیزیکی و شیمیایی در زرش/ ببررسی ویژگی"، ضیاء الدین بنیادی، نجمه افشار کهن. سمیه دهقانیبتول محب راد
آذرمیاه   01-01تجدتمین تمیایش ملیی بهداشیت محییط اییران،       "38-31ای در سطح شهر مشهد در سال بندی شده و فله

4831. 

  بیا  سولفونات بنزن لیدودس حذف به منظور جنس الکترودتا یا سهیمقا یبررس". دهقانی سمیهرضایی،  راد، عبا  محب بتول 
و  دومین تمایش بین المللیی و بیسیتمین تمیایش ملیی بهداشیت محییط       " پالری با پیکربندی بیمیالکتروش استفاده از روش

 .4836آذرماه  1-3روسعه پایدار، 

  تای ایمنی و بهداشت محیط مدار  ابتدایی شهر فسیا  ارزیابی شاخص"، حسین تاشمی عزیزلی، محدثه بلوردی. سمیه دهقانی
 .4833اسفندماه  6-1تمایش ملی بهداشت محیط ایران،  بیست و دومین "4833ر سال د

  چهارمین کنفرانس بیین  "زیست محیط از نیتروژنی ررکیبات حذف و بیوالکتروشیمیایی آوریفن "، عبا  رضایی.سمیه دهقانی

 .4833اه مردادم 02تای نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع ربیعی، المللی پژوتش

   ارورروفییی/ در سیسییتم تییای    -روسییعه فرآینیید دنیتریفیکاسیییون تترورروفییی/     "، عبییا  رضییایی. سمممیه دهقممانی
 46-43پنجمین کنگره ساالنه بین المللی روسعه کشاورزی، منابع ربیعی، محیط زیست و گردشگری ایران، "بیوالکتروشیمیایی

 .4833ماه دی
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  های تحقیقاتیطرح

  بررسی کیارایی فرآینید اکسیداسییون فنتیون در     "(، با عنوان 40113مصوب در دانشگاه علوم پزشکی رهران کد  ررت رحقیقاری
 .تای سولفامتوکسازول و سولفادیازین از فاضالب سنتتی/حذف آنتی بیوری/

   رهیران بیا عنیوان   دبیر و سرپرست تسته پژوتشی مورد حمایت بنیاد ملی نخبگیان اسیتان   انجام طرح پژوهشی و فعالیت بعنوان 
در  "ایتای آبی با استفاده از فرآیند بیوالکتروشیمیایی واجد الکترودتای استیل اسیفنجی و کیربن پارچیه   حذف فنل از محیط"

 .4831 –4836سال رحصیلی 

     مطالعیه کیارایی فرآینید    "(، بیا عنیوان   312628اخذ حمایت ستاد روسعه زیست فناوری ریاست جمهوری از رسیاله دکتری کید
 "(HAD-BESبیوالکتروشیمیایی با اعمال جریان متناوب به منظور دنیتریفیکاسیون تترورروفی/ ا ارورروفی/  

    بررسیی اثیرات سیودمند اجیرای دوره     "بیا عنیوان    (،33222243 کد سییرجان ررت رحقیقاری مصوب در دانشگاه علوم پزشیکی
 "4833خص تای بهداشتی در شهر بافت، سال بهداشتی متصدیان مشاغل رهیه و روزیع مواد غذایی بر رعایت شا

   تیای  ارزیابی عملکرد بهداشیتی آرایشیگاه   "(، با عنوان 33222202ررت رحقیقاری مصوب در دانشگاه علوم پزشکی سیرجان کد
 "4833تای بهداشتی در سال زنانه و مردانه شهر بافت در رابطه با شاخص

 

  تالیفات

   دکتیر مهیدی   مترجمیان    .4834، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی ززوین، "الب صنایع غذایی صفیه فاضر" با عنوان  کتابانتشار

 ، مهند  زترا رحمانی.مهندس سمیه دهقانیفرزادکیا، دکتر محمد مهدی امام جمعه، 

   یفیایر و  تیای نیتر شناسیایی و جداسیازی بیاکتری   ، حذف تایروش  تای آبیی در محیطنیتروژنررکیبات "انتشار کتاب با عنوان

 دکتر بتول محب راد، دکتر عبا  رضایی در دست چاپ( ،دکتر سمیه دهقانی، مولفین  "دنیتریفایر

 

 آموزشیسوابق 
  :آموزشی ها و مراکزابق تدریس در دانشگاهوس

 مقطع رشته نام درس ردیف

 پیوسته کارشناسی بهداشت عمومی 0بهداشت محیط 4

 پیوسته کارشناسی بهداشت عمومی 8بهداشت محیط 0

 ناپیوسته کارشناسی مهندسی بهداشت محیط واحد آزمایشگاتی آلودگی توا 8

 پیوسته کارشناسی مهندسی بهداشت محیط تای انتقال و روزیع آبسیستم 1

 پیوسته کارشناسی مهندسی بهداشت محیط شناسی محیطکلیات سم 1

 پیوسته کارشناسی محیطمهندسی بهداشت  زوانین و مقررات محیط زیست و بهداشت محیط 6

 پیوسته کارشناسی پرستاری پرستاری و بهداشت محیط 1

 ناپیوسته کارشناسی مهندسی بهداشت محیط تیدرولی/آزمایشگاه  3

 ناپیوسته کارشناسی مهندسی بهداشت محیط پروژه 3

 پیوسته کارشناسی مهندسی بهداشت محیط کارآموزی 42
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 پیوسته ارشناسیک بهداشت عمومی اکولوژی انسانی 44

 پیوسته کارشناسی مهندسی بهداشت محیط تیدرولی/ 40

 پیوسته کارشناسی مهندسی بهداشت محیط فاضالب صنعتی 48

 پیوسته کارشناسی مهندسی بهداشت محیط کاربرد بیورکنولوژی در بهداشت محیط 41

 پیوسته کارشناسی مهندسی بهداشت محیط پروژه 41

 ناپیوسته کارشناسی اشت محیطمهندسی بهد کارآموزی 46

 کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت محیط مدیریت بهداشت محیط در شرایط اضطراری 41

 

  و سمینارهای آموزشی: هادر کارگاهسوابق تدریس 
 (4833دانشگاه علوم پزشکی رهران، دانشکده بهداشت   ،"روش رحقیق شناسی"ردریس در کارگاه آموزشی  -

 (4833دانشگاه علوم پزشکی سیرجان   ،"اصول و مبانی روش رحقیق "آموزشی ردریس در کارگاه  -

 (4833دانشگاه علوم پزشکی سیرجان   ،"پروپوزال نویسی "ردریس در کارگاه آموزشی   -

 

  :ی تخصصیهاگواهینامه
  4مهارت دارای گواتینامهICDL  0وICDL   4833از سازمان فنی و حرفه ای) 

  آشنایی با نرم افزارEndnote 

  آشنایی با نرم افزار آماریSPSS 

  آشنایی مقدماری با نرم افزارEpanet 

  آشنایی با نرم افزارSEWER CAD 

  آشنایی با نرم افزارFlowing Software و رحلیل داده تای فلوسایتومتری 

  آشنایی با نرم افزارFlowJo و رحلیل داده تای فلوسایتومتری 

  آنالیزآشنایی با PCR باکتریایی در فرآیند رصفیه بیولوژیکی فاضالب تایناسایی سویهبه منظور ش 

 نرم افزار  آشنایی باMEGA /و ررسیم درخت فیلوژنی 

 رست آنزیمی فعالیت دتیدروژناز آشنایی با انجام 

  آشنایی با انجام رکنی/ بیولومینسانس با کاربرد آنزیم لوسیفراز در سنجشATP 

  آشنایی با نرم افزارCamtasia رولید محتوای آموزشی و ارائه درو  به شیوه مجازی ویژه 

  آشنایی با برنامهSkyroom  صورت آنالینتای در  مجازی بهجهت برگزاری کال 

 

  های آموزشی:کارگاهشرکت در 
 (4831، دانشگاه علوم پزشکی شیراز  "روش رحقیق شناسی مقدماری"شرکت در کارگاه آموزشی  .4

 (4833، دانشگاه علوم پزشکی ایران   "نویسی مقدماری مقاله"کارگاه آموزشیشرکت در  .0

، دانشگاه علوم پزشیکی  " 0242ایتالیا( در سال  ISO 14001:2004   QMS"دارای گواتینامه شرکت در کارگاه آموزشی .8

 (4833 -4832ایران  

 (4833 4832  ، دانشگاه علوم پزشکی ایران" 0242در سال HSE MS  "دارای گواتینامه شرکت در کارگاه آموزشی .1

 (4833 -4832، دانشگاه علوم پزشکی رهران   " SPSSآمار و  "شرکت در کارگاه آموزشی .1
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 (4833 -4832، دانشگاه علوم پزشکی رهران   "پیشرفته( -جستجوی منابع ارالعاری  مقدماری"شرکت در کارگاه آموزشی  .6

 (4833 -4832رهران  ، دانشگاه علوم پزشکی  "روش رحقیق شناسی"شرکت در کارگاه آموزشی  .1

 (4833 -4832، دانشگاه علوم پزشکی رهران  " SEWER CADنرم افزار  "شرکت در کارگاه آموزشی .3

، دانشیگاه  0246در سیال   "Sustainable Solid Waste Landfilling"دارای گواتینامیه شیرکت در کارگیاه آموزشیی      .3

 (4831رهران  

 UNFCCC, KP and Paris Agreement and Opportunities for"دارای گواتینامه شرکت در کارگاه آموزشیی   .42

Waste Sector"  4831، دانشگاه رهران  0246در سال) 

 (4831 ، دانشگاه رربیت مدر "اشتغال دانش بنیان، از ایده را عمل " سمپوزیومآموزشی  شرکت در کارگاه .44

 (4831 ، دانشگاه رربیت مدر "الت معتبراخالق در نشر با راکید بر چگونگی انتخاب مج "شرکت در کارگاه آموزشی  .40

 (4836 ، دانشگاه رربیت مدر "آشنایی با رکنی/ فلوسایتومتری "شرکت در کارگاه آموزشی  .48

 (4831 دانشگاه رربیت مدر "، مالکیت فکری"شرکت در کارگاه آموزشی  .41

 (4831 علوم پزشکی بم، دانشگاه "اخالق در انتشار آثار پژوتشی "شرکت در کارگاه آموزشی  .41

دانشگاه علیوم  ، "SPSSتای پژوتشی با استفاده از نرم افزار رجزیه و رحلیل آماری داده"شرکت در کارگاه آموزشی مقدماری  .46

 (4831 پزشکی سیرجان

دانشگاه علیوم پزشیکی   ، "علوم پزشکی مجازیدانشگاه  سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی نوید"شرکت در کارگاه آموزشی  .41

 (4831 سیرجان

دانشیگاه علیوم پزشیکی    ، وییژه اعضیای تییات علمیی     "SPSSآشینایی بیا نیرم افیزار آمیاری       "رکت در کارگیاه آموزشیی   ش .43

 (4833 سیرجان

بیسیتمین تمیایش آمیوزش پزشیکی،     ، "(Team Teachingریدریس ریمییچ چیرا و چگونیه      "شرکت در کارگاه آموزشی  .43

 (4833 رهران

دانشیگاه علیوم    ویژه اعضای تیات علمی،، "ارش و انتشار مقاالت علمیتای رحقیق جهت نگروش"شرکت در کارگاه آموزشی  .02

 (4833پزشکی سیرجان 

، وییژه اعضیای تییات    "پژوتانه و جشنواره شیهید مطهیری  آشنایی با فعالیت تای نوآورانه، دانش "کارگاه آموزشی شرکت در  .04

 (4833علمی، دانشگاه علوم پزشکی سیرجان 

 (4833، ویژه اعضای تیات علمی، دانشگاه علوم پزشکی سیرجان "ریزی آموزشیبرنامه "شرکت در کارگاه آموزشی  .00

 (4833، ویژه اعضای تیات علمی، دانشگاه علوم پزشکی سیرجان "روش ردریس "شرکت در کارگاه آموزشی  .08

 (4833، ویژه اعضای تیات علمی، دانشگاه علوم پزشکی سیرجان "شیوه ارزشیابی درو  "شرکت در کارگاه آموزشی  .01

 Eastern، برگزارکننیده   How to write scientific review articles ""شیرکت در وبینیار بیین المللیی بیا عنیوان        .01

Mediterranean Health Genomics and Biotechnology Network (EMGEN) ،6th August, 2018. 

نده  مرکیز مطالعیات و روسیعه آمیوزش     ، برگزارکنویژه اعضای تیات علمی "پژوتی آموزشیدانش"شرکت در سمینار مجازی  .06

 .4833ریرماه  01وزارت با تمکاری مرکز مطالعات و روسعه آموزش دانشگاه، علوم پزشکی 

 AMEEپخیش تمزمیان کنفیرانس بیین المللیی      "تای حضوری آموزش میداوم جامعیه پزشکی سیمینار(    شرکت در برنامه .01

 4833شهریورماه  1-6اسر کشور، کرمان، تای علوم پزشکی سرویژه اعضای تیات علمی دانشگاه "2019

 (4833تیات علمی، دانشگاه علوم پزشکی سیرجان  ، ویژه اعضای"اخالق در آموزش مجازی"آموزشی  شرکت در کارگاه .03

 (4833، ویژه اعضای تیات علمی، دانشگاه علوم پزشکی سیرجان "رازه تای اخالق"شرکت در کارگاه آموزشی  .03

، برگزار کننده  مراکز رحقیقات باروری سیالم و میدیریت بیمارسیتانی    "43-کووید"رونا ویرو  شرکت در کنگره ملی آنالین ک .82

 . 4833شهریورماه  43در دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری، 

انشیگاه  دبرگزارکننده  مرکز مشیاوره رحقیقیات و کیامپیورر    ، "پایایی و روایی پرسشنامه" رخصصی شرکت در کارگاه آموزشی .84

 (4833مهرماه  08 شیرازعلوم پزشکی 
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برگزارکننیده   ، "آشنایی با استانداردتای نگارشی مقاالت مرور سیسیتماری/ و متاآنیالیز  " رخصصی شرکت در کارگاه آموزشی .80

 (4833ماه آبان 6 -1 شیرازدانشگاه علوم پزشکی مرکز مشاوره رحقیقات و کامپیورر 

 (4833مهرماه  48 بم، دانشگاه علوم پزشکی "ه ایحرفاخالق "شرکت در کارگاه آموزشی  .88

، "4اندیشه سیاسی اسیالم و مبیانی انقیالب اسیالمی سیطح     "دوره دانش افزایی ویژه اعضای تیات علمی با موضوع شرکت در  .81

 . (4833مهرماه  41-01 سیرجان دانشگاه علوم پزشکی

 (4833مهرماه  00 کرمان، دانشگاه علوم پزشکی "ت و خبرنگاری در فضای مجازینشریا"شرکت در کارگاه آموزشی  .81

مهرمیاه   03تییات علمیی، دانشیگاه علیوم پزشیکی سییرجان        ، ویژه اعضیای "جستجوی پیشرفته"شرکت در کارگاه آموزشی  .86

4833) 

نشیگاه علیوم پزشیکی    تییات علمیی، دا   ، وییژه اعضیای  "انتخاب مجله مناسب بیرای چیاپ مقالیه   "شرکت در کارگاه آموزشی  .81

 (4833ماه آبان 44سیرجان 

-تای زیست پزشکی بیا محورییت ریرت   اخالق در پژوتش"شرکت در نشست تم اندیشی ویژه اعضای تیات علمی با موضوع  .83

 .  4833ماه آبان 43، "43تای مرربط با کووید 

-آبان 01، "محرمانگی و حریم خصوصی در فضای مجازی"شرکت در نشست تم اندیشی ویژه اعضای تیات علمی با موضوع  .83

 .  4833ماه 

معاونیت  ارکت بیا مشی   یشگاه محقق اردبیلدانخانه نشریات ، "نشریات دانشگاتیآشنایی با حقوق "آموزشی در کارگاه شرکت  .12

 (4833 ماهآذر 40 ، شجویی و فرتنگی دانشگاه علوم پزشکی کرماندان

 . 4833ماه ذرآ 03، "حضرت زینب  ( الگوی ماندگار"شرکت در نشست تم اندیشی ویژه اعضای تیات علمی با موضوع  .14

 1میدت  بیه  "امین آب در منیارق بیا کمبیود آب   تیای مختلیت ری   روش"شرکت در کارگاه دانش افزایی اسیتادان بیا موضیوع     .10

  .4833ساعت مجازی(، دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، دی ماه 

 .4833 ماهدی 02آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی زم،  "،پزشکی محیط زیست"شرکت در برنامه  .18
 

 

 


