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ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
دﮐﺘﺮای ﻣﻨﻄﻖ ﻓﻠﺴﻔﯽ )داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﯾﺒﺖ ﻣﺪرس  ۱۳۹۱ -ﺗﺎ (۱۳۹۶

 -رﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع "ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﯿﻮﺳﻤﻨﺘﻴﮏ ﻣﻴﻠﻴﮑﺎن و ﻣﺪلﺳﺎزی آن ﺑﺮاﺳﺎس زﺑﺎن ﺳﻠﻮﻟﯽ"

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻓﻠﺴﻔﻪ -ﻣﻨﻄﻖ )داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ  ۱۳۸۹ -ﺗﺎ (۱۳۹۱
 -آﻣﻮزشﻣﺤﻮر

ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﯽ )داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان  ۱۳۸۱ -ﺗﺎ (۱۳۸۴
 ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع "ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﻚ ،ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﯽ ﻣﺮگ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰ یﺷﺪه ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺗﺤﺖ اﻟﻘﺎی ﻣﺎﯾﻜﻮﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ﻓﻮزارﯾﻚاﺳﯿﺪ در ﺳﻠﻮلﻫﺎیراس رﯾﺸﻪ زﻋﻔﺮان ﺧﻮراﻛﯽ )"(Crocus sativus L.

ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﯽ )داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان  ۱۳۷۷ -ﺗﺎ (۱۳۸۱
 -ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع "اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺳﺎزﮔﺎر ی ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ"

دﯾﭙﻠﻢ ﻋﻠﻮمﺗﺠﺮﺑﯽ )دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز  ۱۳۷۳ -ﺗﺎ (۱۳۷۶

ﺳﻮاﺑﻖ اﺟﺮاﻳﯽ

 ﻣﺪرس زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ از ﺳﺎل  ۱۳۷۸در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺷﻜﻮه درﺧﺸﺎن از ﻣﻮﺳﺴﯿﻦ "ﻛﺎﻧﻮن زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان" )(۱۳۷۹ رﺋﯿﺲ ﻛﺎﻧﻮن زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ) ۸۱و (۱۳۸۰ ﻣﺪﯾﺮﻣﺴﺌﻮل ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻛﺎﻧﻮن زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان "ﭘﻮﯾﺶ" ) ۸۱و (۱۳۸۰ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﻣﺴﺌﻮل و ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﺳﺮدﺑﯿﺮ ی ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ -ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻋﻠﻮمزﯾﺴﺘﯽ "ﭘﻮﯾﺶ" )ﻣﺠﻠﻪ ﺣﺮﻓﻪای  -ﺳﺎل (۱۳۸۳ ﻣﺪرس دورهﻫﺎی اﻟﻤﭙﯿﺎد زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ) ۱۳۷۹ﺗﺎ (۱۳۸۷ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖﻣﺪﯾﺮه "ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮔﺴﺘﺮش زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ" )ﺷﺮﻛﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ  ۱۳۸۴ -ﺗﺎ (۱۳۸۸ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﺘﺸﺎرات ﭘﮋوﻫﺸﯽ آﻓﺮﻧﺪ )ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ  ۱۳۸۸ -ﺗﺎﮐﻨﻮن( ﻋﻀﻮ ﻋﻠﯽاﻟﺒﺪل ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ دوره ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻨﻄﻖ اﻳﺮان ) ۱۳۹۷ﺗﺎ (۱۴۰۰ دﺑﻴﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻨﻄﻖ اﻳﺮان در دوره ﭼﻬﺎرم ) ۱۳۹۸ﺗﺎ (۱۴۰۰ ﻣﺪﻳﺮ اﺟﺮاﻳﯽ ﻧﺸﺮﻳﺎت ﻋﻠﻤﯽ-ﭘﮋوﻫﺸﯽ









ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻣﺮاﻗﺒﺖ وﻳﮋه ) ۱۳۸۷ﺗﺎ (۱۳۸۹
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ﻃﺐ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ) ۱۳۹۱ﺗﺎ (۱۳۹۸
راﻫﺒﺮدﻫﺎی آﻣﻮزش در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ) ۱۳۸۹ﺗﺎ (۱۳۹۴
اﻓﻖ داﻧﺶ ) ۱۳۹۱ﺗﺎ (۱۳۹۷
ﻃﺐ و ﻗﺮآن ) ۱۳۹۴ﺗﺎ (۱۳۹۸
ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ روﻳﮑﺮد ﺳﻼﻣﺖ ) ۱۳۹۵ﺗﺎ (۱۳۹۸

 ۱۳۹۳) International Archives of Health Sciences ﺗﺎ (۱۳۹۵
 ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﻴﮏ ﻣﺪرس ) ۱۳۹۷ﺗﺎ (۱۳۹۹











زﻳﺴﺖﻓﻨﺎوری ﻣﺪرس ) ۱۳۹۷ﺗﺎ (۱۳۹۹
ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎن ) ۱۳۹۷ﺗﺎ (۱۳۹۹
آﻣﺎﻳﺶ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻓﻀﺎ ) ۱۳۹۸ﺗﺎ (۱۳۹۹
 ۱۳۹۷) Pathobiology Researchﺗﺎ (۱۳۹۹

 ۱۳۹۱) Iranian Journal of War and Public Healthﺗﺎﮐﻨﻮن(
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ ) ۱۳۹۵ﺗﺎﮐﻨﻮن(
 ۱۳۹۷) Journal of Clinical Care and Skillsﺗﺎﮐﻨﻮن(
 ۱۳۹۷) Health Education and Health Promotionﺗﺎﮐﻨﻮن(
 ۱۳۹۹) Iranshahr Journal of Medical Sciencesﺗﺎﮐﻨﻮن(
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