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                                                                                                       کوی آزادگان دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دانشکده پزشکی       آدرس محل کار:

 42429070 تلفن و تلفکس :

 

 

  سوابق تحصیلی :

 )رتبه اول دوره( 1/17، دانشگاه علوم پزشکی همدان معدل 1376اشت عمومی)گرایش خانواده(، سالکاردانی: بهد-1

 به اول دوره()رت 17/ 54، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز معدل1382ارشناسی: بهداشت عمومی، سال ک-2

: ، نمره پایان نامه 94/18، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی معدل 1389د: آموزش بهداشت، سال کارشناسی ارش-3

 )رتبه اول دوره( 65/19

سیدگی ننده از پوکشگیری عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر آموزش بهداشت بر مبنای الگوی اعتقاد بهداشتی در ارتقاء رفتارهای پی

 88-89ان در دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی شهر دزفول در سال تحصیلی دند

ه ، نمر35/18، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی معدل 1395آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، سال  دکتری تخصصی -4

  20رساله: 

ا رح مرتبط بر به جهش حوادث ترافیکی منجعنوان رساله: طراحی، اجرا و ارزشیابی یک برنامه مشارکتی ارتقاء سالمت برای کا

 1394موتورسواران شهر دزفول در سال
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 :سوابق آموزشی 

 تدریس در دانشگاه:

 )کارشناسی(( عنوان درس: بهداشت جامعه 89 سال دانشکده علوم پزشکی دزفول )عملی-1

عنووان درس: بهداشوت عموومی،    ( 90و  89انشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول )تئووری شوامل عموومی و تخصصوی سوالهای      د -2

 )کارشناسی(جمعیت و تنظیم خانواده

( عنووان دروس: بهداشوت عموومی،    97و  96و  95انشگاه علوم پزشکی دزفول )دانشکده های پرستاری و پزشوکی سوالهای   د -3

 )کاردانی، کارشناسی، دکترای عمومی(.، ایمنی و ترافیک، اصول خدمات سالمت.3، بهداشت 1بهداشت 

 

 سازمانی جهت همکاران:تدریس درون 

 ی ماهیانه بهداشت خانوادهمدرس کالسها -1

 هان چند پیشمدرس دوره آموزشی یار -2

 مدرس کارگاه تنظیم خانواده -3

 ن برنامه عملیاتیمدرس کارگاه تدوی -4

 هورزانبمدرس کالسهای بازآموزی  -5

 
 ب( برگزاری کارگاه های آموزشی

رداد خ 19اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی دزفول در تاریخ  روشهای سنجش و ارزشیابی آموزشی جهت (1

 .1393ماه

 .1393اه آذر م 17جهت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی دزفول در تاریخ  (SDH)عوامل اجتماعی موثر بر سالمت  (2

نشگاه ادروز جهت کارکنان  2برگزاری کارگاه آموزشی برنامه ریزی در آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت بمدت  (3

 .1393اسفند ماه 24و  23علوم پزشکی دزفول در تاریخ 

   1396خرداد ماه  1روز جهت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی دزفول در تاریخ  1کنفرانس علمی اصول مشاوره بمدت 

 

 داخل و خارج  در مجامع علمیج( سخنرانی 

 16اریخ تهران در ت "جشنواره کار سالمچهارمین "بر سالمت و ایمنی محیط کار در  (SDH)نقش عوامل اجتماعی (1

 .1391بهمن 

 ،1395 آذرماه 13-16 تهران تروما، ملی کنگره دومین دزفول، موتورسواران در حادثه کاهش آموزشی کمپین (2

 .سخنرانی بصورت

 مشهد، ن،ایم جامعه آسیایی اجالس هشتمین دزفول، شهرستان موتورسواری حوادث موجود اطالعات تحلیل و تجزیه (3

 .سخنرانی بصورت ،1395 اسفندماه 18-16
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 اجالس هشتمین مشارکت، جلب رویکرد از استفاده با: ترافیکی حوادث شهری های ریسک از پیشگیری راهبردهای (4

 .سخنرانی بصورت ،1395 اسفندماه 16-18 مشهد، ایمن، جامعه آسیایی

 

 ه آن.ه و دانشگانام انرشد و دکتری همراه با عنوان پایی و مشاوره لیسانس ، کارشناسی اید( لیست پایان نامه های تحت راهنما

رتقاء اری بر بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر مدل فرانظ "داوری پروپوزال کارشناسی ارشد آموزش بهداشت با عنوان (1

لوم رای دانشگاه عب "95رفتارهای تغذیه ای زنان میانسال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی غرب اهواز در سال 

 پزشکی جندی شاپور اهواز

 عمل الگوی بر یمبتن تغذیه آموزش برنامه تاثیر بررسی "داوری پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش بهداشت با عنوان (2

 1395سال اهوازدر شهر متوسطه مقطع آموز دختران دانش در آهن حاوی غذایی مواد مصرف بر منطقی

 

 سوابق پژوهشی :
 انتشار کتاب :

مان تخصصی ساز یه هایی ارتقاء سالمت سازمان جهانی بهداشت با عنوان کتاب: نقاط عطف ارتقاء سالمت: اسناد و بیانکنفرانسها

 .1393، چاپ دوم1392جهانی بهداشت، تهران، انتشارات ویستا، چاپ اول 

 

 تالیف :

 

 ترجمه :

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور  به صورت داخلی جهت at young girl  adolescencesترجمه کتاب با نام :   -1

 اهواز.

 :با نام WHOترجمه جزوه در سایت  -2
 Protecting health from climate change, a toolkit for event organizers, word health day 

 به صورت داخلی جهت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز.   2008

یانیه های بازمان جهانی بهداشت با عنوان کتاب: نقاط عطف ارتقاء سالمت: اسناد و المت سترجمه کنفرانسهای ارتقاء س -3

 .1393، چاپ دوم1392تخصصی سازمان جهانی بهداشت، تهران، انتشارات ویستا، چاپ اول 

 

 انتشار مقاله :

 ( :ISIژوهشی و بین الملی)پ-مقاالت علمی  در مجالت معتبر علمی

ایی شهر قاد بهداشتی با شاخص پوسیدگی دندان در دانش آموزان پسر پنجم ابتدلگوی اعتبررسی رابطه بین سازه های ا -1

 1390- 2، شماره 10جله علمی پزشکی جندی شاپور اهواز، دورهم -دزفول
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ان در دانش بهداشت بر مبنای الگوی اعتقاد بهداشتی در ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از پوسیدگی دند تاثیر آموزش -2

داد و شهریور ، مر4، شماره11ن پسر پنجم ابتدایی، فصلنامه پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی)پایش(، سال آموزا

1391. 

 علوم دانشگاه علمی فول. مجلهدز شهر دانشگاههای دانشجویان در زندگی سبک و سالمت دهنده ارتقاء رفتارهای بررسی -3

 .91 زمستان ،4 شماره ، 20دوره ایالم، پزشکی

ارسال به  خدمت ضمن آموزش نیازسنجی آموزشی کارکنان تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی دزفول در زمینه دوره های -4

 .1392مجله تحقیقات نظام سالمت اصفهان، ویژه نامه آموزش بهداشت،

 ایالم، پزشکی علوم نشگاهدا علمی استخوان، مجله پوکی از پیشگیری خصوص در شهرکرد زن معلمان اداراکات و آگاهی-5

 .92 تابستان ضمیمه،  ،21 دوره

 -یهای قلبی از بیمار پیشگیری ظورمن به سبزیجات و میوه مصرف ارتقای و بهداشتی اعتقاد الگوی بر مبتنی آموزش تأثیر -6

 ،1 هشت، دوربهدا دانشکده  بهشتی شهید پزشکی علوم عرصه، دانشگاه در بهداشت اى، فصلنامه مداخله مطالعه یک: عروقی

 . 1392 تابستان ،2 شماره
7- Motorcycling behavior of students and general Traffic pattern in the city of, Dezful, 

Iran, 2015, Bioscience Biotechnology Research Communications, Vo 9, special issue, 

number 1(2016). 

 

8-Influencing factors on the occurrence of road accidents with a special emphasis on 

motorcyclists in national and global research; a review of the studies conducted in Iran and 

the world. Middle East Journal of Family Medicine. Will be published in Vol 16.3 of the 

Journal in March 2018. 

 

 

 : داخل و خارج کنگره های -الت در مجموعه مقاالت همایش های بین المللیمقا

 

 :چکیده مقاالت در همایش های منطقه ای، ملی و بین المللی

فول، اولین یشگویی کنندگی سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی در شاخص پوسیدگی دندان دانش آموزان پسر پنجم ابتدایی دزپ -

 بصورت پوستر. 1389مهر ماه  22 و 21تهران،  مل اجتماعی موثر بر سالمت،دانشجویی عوا -همایش ملی
2-The effect of health education based on health belief model (HBM) for promoting            

preventive behavior of tooth decay among the boy students, who are in the primary school 
،  1390اردیبهشت 26 -29کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت)تبریز( ، نخستین 

 بصورت پوستر.

آموزشی،  های دوره برگزاری رد نوین آموزشی های تکنولوژی مورد در دزفول پزشکی علوم دانشکده پرسنل نظرسنجی -3

 ، بصورت پوستر الکترونیکی.1392اردیبهشت  9-12ن پزشکی، تهرا علوم آموزش کشوری همایش چهاردهمین

ش تازه های علوم ، هفتمین همایدزفول پزشکی علوم دانشکده کارکنان خدمت ضمن موزشآ های دوره آموزشی نیازسنجی -4

 ، بصورت پوستر.1392اردیبهشت  18بهداشتی، تهران، 
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ی، دکان دبستاننه ای در آموزش بهداشت دهان و دندان در کوقایسه تاثیر دو روش آموزش سنتی و استفاده از ابزار چند رسام-5

 ، بصورت پوستر.1392اردیبهشت  18هفتمین همایش تازه های علوم بهداشتی، تهران، 

 انش آموزان،دهداشت بر مبنای نظریه رفتار برنامه ریزی شده در ارتقاء رفتارهای ایمن عبور از خیابان در بتاثیر آموزش -6

 ، بصورت پوستر.1392اردیبهشت  18زه های علوم بهداشتی، تهران، هفتمین همایش تا

ه های علوم ای ارتقاء دهنده سالمت و سبک زندگی در دانشجویان دانشگاههای شهر دزفول، هفتمین همایش تازبررسی رفتاره-7

 ، بصورت پوستر.1392اردیبهشت  18بهداشتی، تهران، 

 زه های علوماستفاده از صندلی ایمن کودک در وسایل نقلیه، هفتمین همایش تا ت انجام شده برای افزایشمروری بر مداخال-8

 ، بصورت سخنرانی.1392اردیبهشت  18بهداشتی، تهران، 

ان، شآموزشی: بررسی نقطه نظرات پرسنل دانشکده علوم پزشکی دزفول در مورد مسائل و مشکالت شغلی  یک نیازسنجی -9

 ، بصورت پوستر الکترونیک.1392آبان ماه  28-29رتقاء سالمت، تهران پنجمین کنگره ملی آموزش بهداشت وا

، س از تصدی شغل در کارکنان دانشکده علوم پزشکی دزفولپدوره های آموزشی برگزار شده  بررسی میزان و تاثیر-10

 ، بصورت پوستر الکترونیک.1392آبان ماه  28-29پنجمین کنگره ملی آموزش بهداشت وارتقاء سالمت، تهران 

، دهکر نیمازا زهتا نانز به درما شیر زشمودر آ شیزموآ فیلم ژیتکنولواز  دهستفاو ا سنتی زشمودو روش آ تاثیر مقایسه -11

 ، بصورت پوستر برد.1392آبان ماه  28-29پنجمین کنگره ملی آموزش بهداشت وارتقاء سالمت، تهران 

، زانومآ نشدادر  نخیابااز  رعبو یمنا یهارفتار ءتقادر ار هشد ییزر برنامه رفتار نظریه یمبنا بر شتابهد زشموآ تأثیر -12

 ، بصورت پوستر برد.1392آبان ماه  28-29زش بهداشت وارتقاء سالمت، تهران پنجمین کنگره ملی آمو

کان سانه ای در آموزش بهداشت دهان و دندان کودچند ر شیزموآ ابزاراز  دهستفاو ا سنتی زشمودو روش آ تاثیربررسی  -13

 ، بصورت پوستر برد.1392آبان ماه  28-29دبستانی، پنجمین کنگره ملی آموزش بهداشت وارتقاء سالمت، تهران 
14-Identify the Determinants in Motorcycle Accidents; A Review of Studies in Iran and the 

World. Sixth international conference on: reducing burden of traffic accidents: challenges 

and strategies, 17-18 February 2016, Shiraz, Iran, poster.  
15- Strengthening community action to reduce motorcycle accidents in Dezful, Iran. 12th 

World Conference on Injury Prevention and Safety Promotion to be held in Tampere, 

Finland, on 18 - 21 September 2016, poster. 

، بصورت 1395آذرماه  13-16اران دزفول، دومین کنگره ملی تروما، تهران دثه در موتورسوکمپین آموزشی کاهش حا-16

 سخنرانی.

-18، مشهد، منیجامعه ا ییایاجالس آس نیهشتم، شهرستان دزفول یاطالعات موجود حوادث موتورسوار لیو تحل هیتجز -17

 ، بصورت سخنرانی.1395اسفندماه  16

 ییایاجالس آس نیشتمه، جلب مشارکت کردی: با استفاده از رویکیث ترافحواد یشهر یها سکیاز ر یریشگیپ یراهبردها -18

 ، بصورت سخنرانی.1395اسفندماه  16-18، مشهد، منیجامعه ا

. اولین کان آیندهپزشجلب مشارکت همه جانبه دردانشگاه علوم پزشکی دزفول برای آموزش پاسخگو با هدف توانمند سازی -19

 ، بصورت پوستر.1397مرداد ماه  24-26همایش آموزش پزشکی پاسخگو، تبریز، 
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 ترجمه مقاالت :

 

 طرح های پژوهشی مصوب )در دست اجرا، خاتمه یافته( :

دگی دندان ز پوسیاای پیشگیری کننده بررسی تاثیر آموزش بهداشت بر مبنای الگوی اعتقاد بهداشتی در ارتقاء رفتاره -1

ته شده در معاونت پژوهشی ، پذیرف 1388-89در دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی شهر دزفول در سال تحصیلی 

 .19/5/89دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در تاریخ 

ط با ح مرتبیکی منجر به جرطراحی، اجرا و ارزشیابی یک برنامه مشارکتی ارتقاء سالمت برای کاهش حوادث تراف -2

هشتی در ، پذیرفته شده در معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید ب1394موتورسواران شهر دزفول در سال

 .6/2/94تاریخ 

 یبرا یامه ابرن ی( جهت طراحیطیو مح یعوامل مربوط به برنامه ارتقاء سالمت )با تمرکز بر عوامل قانون یبررس -3

معاونت  ، پذیرفته شده در1395نجر به جرح مرتبط با موتورسواران شهر دزفول در سالم یکیکاهش حوادث تراف

 .6/10/95پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی دزفول در تاریخ 

 

 شرکت در فعالیت های میدانی، برگزاری نمایشگاه ها :

 م مناطق صعب العبور جهت شناسایی منطقه در کاهش شاخص مرگ مادرتهیه و تدوین فیل -1

 و عربی به ان فارسیتهیه، تدوین و میکس و صداگذاری فیلم آموزشی شیر مادر جهت بیمارستانهای دوستدار کودک به دو زب -2

 سفارش دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

 هیه تراکت های تنظیم خانواده ) پس از تغییر دستورالعمل( جهت پرسنل و مردمت -3

 ادهتهیه و میکس فیلم تنظیم خانو -4

 تهیه پوستر تنظیم خانواده -5

 (IMES)هیه کتابچه بررسی وضعیت بهداشت باروری در شهرستان دزفول با استفاده از نتایج طرح ت -6

 هیه و تدوین کتابچه آموزشی من و دندانهایم جهت دانش آموزانت -7

 هیه پمفلت روشهای پیشگیرانه از بارداری ) طبق دستورالعمل جدید(ت -8

 جمعیت و تنظیم خانواده جهت زوج های جوان در مراکز مشاوره»         »      -9

 راحی و اجرای کارگاه آموزشی روشهای سنجش و ارزشیابی آموزشیط -10

 

 .اجرایی در این بخش گنجانده شود و مدیریتیهرگونه فعالیت  سوابق اجرایی :

 مسئول پایگاه بهداشتی  -1

 بهداشت دزفول رکزمسئول واحد بهداشت خانواده م -2

 احد بهداشت مدارس مرکز بهداشت دزفولومسئول  -3

 سئول آموزش مدیران و کارکنان دانشکده علوم پزشکی دزفولم -4
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 ئیس کمیته تخصصی آموزش و بهسازی نیروی انسانی دانشکده علوم پزشکی دزفولر -5

 بیر کمیته آموزش و توانمندسازی دانشکده علوم پزشکی دزفولد-6

 لام وقت مرکز تحقیقات ناقلین و مخازن بیولوژیک دانشگاه علوم پزشکی دزفوعضو تم -7

 دیر امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی دزفولم -8

 ادیو دزفول ر "پیام سالمتی"سخنران هفتگی برنامه های  -9

 ورای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی دزفولشعضو  -10

 لوم پزشکی دزفولکده پزشکی دانشگاه ععضو شورای آموزشی دانش -11

 ضو فعال کارگروه نوآوری خالقیت در زمینه فعالیتهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی دزفولع -12

 94هشت اردیب 16صی بهداشت در اولین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی دزفول در تاریخ داور پنل تخص-13

 ر آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دزفولی تحول ددبیر کارگروه پایش بسته ها -14

ر تخصصی برنامه تقویت زیرساختهای تجهیزاتی بیمارستانهای آموزشی و مراکز ارائه خدمات درگی عضو کارگروه -15

 آموزشی

 ماینده تدوین نهایی سند بیماریهای غیر واگیرن -16

 ت در دانشگاه علوم پزشکی دزفول(بیر کمیته آموزش پاسخگو )از کمیته های مرکز مطالعاد -17

 ضو کارگروه حیطه های سرآمدی دانشگاه در علوم پزشکیع -18

 ضو کارگروه برنامه عملیاتی در بازنگری و ارتقای راهبردی و گسترش محیطی آموزش عالی سالمتع -19

 ضو کارگروه تاسیس مجتمع عالی آموزش سالمت شوش در دانشگاه در علوم پزشکیع -20

 96-97د مشاور دانشجویان پزشکی در سال تحصیلی استا-21

 96-97ضو کارگروه اعتباربخشی موسسات دانشگاه در سال تحصیلی ع-22

 .96ماه دیرگروه بهداشت و پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی از اسفندم -23

 

 جوایز و افتخارات علمی :

 معاون بهداشتی استان خوزستان               طرح ملی بسیج واکسیناسیون سرخک و سرخجه -1

 معاون بهداشتی استان خوزستان                نانارتقاء سالمت جوانان و نوجوا -2

 مدیر شبکه دزفول    برگزاری کارگاه تنظیم خانواده -3

 معاون بهداشتی استان خوزستان     هفته بهداشت مدارس -4

 مدیر شبکه دزفول                 برنامه های هفته جمعیت -5

 فولمدیر شبکه دز                  کسب رتبه ممتاز در پایش استان -6

 مدیر شبکه دزفول     تهیه نشریه بهداشتی -7

 معاون بهداشتی دزفول    ناظر طرح ملی واکسیناسیون -8
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 معاون بهداشتی دزفول    شرکت در برنامه های رادیویی -9

 معاون بهداشتی دزفول              فعالیتهای تنظیم خانواده -10

 معاون بهداشتی استان خوزستان        (IMES)ایش و ارزشیابی خدمات باروریپاجرای طرح  -11

 معاون بهداشتی استان خوزستان    فعالیتهای روز جهانی جمعیت -12

 معاون بهداشتی دزفول  خدمات بهداشت و بهبود شاخصها ارتقاء سطح -13

 شبکه دزفولمعاون بهداشتی دزفول و  مدیر                                  فقره( 3برگزاری هفته سالمت ) -14

 معاون بهداشتی دزفول                سب رتبه اول در امتحان بازآموزی بهداشت خانوادهک -15

 معاون بهداشتی دزفول                 تهیه سی دی آموزشی شیر مادر -16

 معاون بهداشتی دزفول                      ارتقاء سطح سالمت دانش آموزان -17

 معاون بهداشتی دزفول             زشی رادیوبرنامه های آمو -18

 وزش پزشکیمعاون بهداشتی وزیر بهداشت، درمان و آم      رتقا سالمت دانش آموزان                              ا -19

 معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی دزفول          بت نام دانشجویان علوم پزشکی دزفول          ث -20

 کی دزفولرییس دانشگاه علوم پزش       شتن گامهای موثر در حوزه سالمت             بردا -21

 معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی دزفول         وسعه و پیشرفت دانشجویان                          ت-22

 علوم پزشکی دزفولرییس دانشگاه                                  1393عال عرصه سالمت در سال ف -23

 معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی دزفول      کارگاههای تخصصی آموزش بهداشت      برگزاری-24

 فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان دزفول       اهش حوادث ترافیکی در دزفول                    ک -25

 ی دزفولرییس و معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشک         بیر کارگروه برنامه عملیاتی                       د -26

 معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی دزفول      هتمام ویژه در پیشبرد اهداف آموزشی             ا-27

 معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی دزفول       رگزاری کنفرانس علمی مشاوره                    ب -28

 

 امع و انجمن های علمی :عضویت در مج

 وم پزشکی دزفولدانشگاه عل EDCعضو کمیته آموزش و پژوهش  -1

 دانشگاه علوم پزشکی دزفول  EDC عضو کمیته برنامه ریزی آموزشی  -2

 ضو فعال کارگروه نوآوری خالقیت دانشگاه علوم پزشکی دزفولع -3

 کدهعضو کمیسیون تحول اداری دانش -2

 داشت ایرانعضو انجمن آموزش به -3

 عضو بسیج جامعه پزشکی -4

 IMESبازبین طرح  -5

 Bضو کمیته آموزش و اطالع رسانی طرح کشوری واکسیناسیون هپاتیت ع -6
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 نطقه ای دانشگاههای غرب کشورعضو کمیته م -7

 ضو کمیته برنامه ریزی جهت کاهش حادثه در موتورسواران دزفولع -8

 96ان ئر اجالس جامعه ایمن وتورسوارمعضو پنل ایمنی و ترافیک  -9

  88 -87 -86در سالهای  Bناظر طرح واکسیناسیون سراسری هپاتیت  -10

  83خجه سال ناظر طرح ملی بسیج واکسیناسیون سرخک و سر -11

 

 :) تسلط بر زبان های خارجی ، نرم افزار یا دستگاه(مهارت ها 

1- ICDL  1شماره 

2- ICDL  2شماره 

 ویندوز مقدماتی -3

 Ket (Key English Test)مدرک زبان  -4

 52بانمره  MCHEمدرک زبان   -5

 عمومی دوره امداد و کمکهای اولیه -6

 (Premiere)آموزش میکس و مونتاژ  -7

 فتوشاپ -8

 END NOTEدوره  -9

 های کار گروهیتیم سازی و شیوه -10

 ارگاه تفکر انتقادی در همایش آموزش علوم پزشکیک-11

12-E-CITIZEN 

 افیک و مجوز تدریس این درسدوره تربیت مدرس کشوری ایمنی و تر -13

 


