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 ظَاتق تحصیلی

  عالیِ تالف( تحصیال

 ضقتِ تحصیلی
گطایف ضقتِ 

 تحصیلی
 زضجِ ػلوی

 زاًكگبُ هحل
 تحصیل

قْط هحل 
 تحصیل

کكَض هحل 
 تحصیل

تبضید فطاغت اظ 
 تحصیل

 >?:8 ایطاى کطهبًكبُ ضاظیگبُ زاًك کبضقٌبؾی کبضثطزی قیوی 

 ??:8 ایطاى اضزکبى یعز پیبم ًَض اضزکبى کبضقٌبؾی اضقس تجعیِ قیوی

 

 

 ب( پایاى ًاهِ ّای ًَؼتِ ؼذُ در دٍراى تحصیل
 اؾتبز یب اؾبتیس ضاٌّوب ًبم همغغ تحصیلی ػٌَاى پبیبى ًبهِ

ثَؾیلِ هبیؼبت  کطثي قیكِ ایاصالح الکتطٍز 
تؼییي ضفتبض یًَی ثط پبیِ ًوک ایویساظٍلیَم زض 

وًَِ اظ زاضٍّبی ًچٌس  الکتطٍقیویبیی
 ثیَلَغیکی

 کبضقٌبؾی اضقس
-زکتط هحوس هظلَم-احوس ضٍح الْیزکتط 

 زاًكگبُ ذَاجِ ًصیطالسیي عَؾی

 

 

 ایرفِهَقعیت ّای ؼغلی ٍ ح

 الف( ظاتقِ ارائِ خذهات آهَزؼی

 
هَؾؿِ 

 هحل تسضیؽ
همغغ 
 تحصیلی

 ػٌَاى زضؼ ًَع زضؼ ًَع فؼبلیت
تؼساز 

 زاًكجَیبى
 ًیوؿبل ؾبل تسضیؽ تؼساز ٍاحس

زاًكکسُ 
ثْساقت 

زاًكگبُ ػلَم 
 پعقکی لن

کبضقٌبؾی 
ثْساقت حطفِ 

 ای
 تسضیؽ

قیوی 
 تجعیِ 

 اٍل 8@-9@ 8 @9  آظ قیوی تجعیِ

ُ زاًكکس
ثْساقت 

زاًكگبُ ػلَم 
 پعقکی لن

کبضقٌبؾی 
ثْساقت حطفِ 

 ای
 تسضیؽ

 قیوی
 تجعیِ

 اٍل 9@-:@ 8 <9 قیوی تجعیِآظ 

زاًكکسُ 
ثْساقت 

زاًكگبُ ػلَم 
 پعقکی لن

کبضقٌبؾی 
ػلَم 

 آظهبیكگبّی
 زٍم @?-9@ 9 <9 قیوی ػوَهی قیوی تسضیؽ



زاًكکسُ 
ثْساقت 

زاًكگبُ ػلَم 
 پعقکی لن

کبضقٌبؾی 
ػلَم 

 بیكگبّیآظه
 زٍم @?-9@ 8 <9 آظ قیوی ػوَهی قیوی  تسضیؽ

زاًكکسُ 
ثْساقت 

زاًكگبُ ػلَم 
 پعقکی لن

کبضقٌبؾی 
ثْساقت حطفِ 

 ای
 اٍل ;@->@ 9 <9 قیوی تجعیِ قیوی  تسضیؽ

زاًكکسُ 
ثْساقت 

زاًكگبُ ػلَم 
 پعقکی لن

کبضقٌبؾی 
ثْساقت حطفِ 

 ای
 اٍل ;@->@ 8 <9 آظ قیوی تجعیِ قیوی تسضیؽ

کسُ زاًك
ثْساقت 

زاًكگبُ ػلَم 
 پعقکی لن

کبضقٌبؾی 
ثْساقت حطفِ 

 ای
 اٍل ;@->@ 8 <9 قیوی ػوَهی قیوی تسضیؽ

زاًكکسُ 
ثْساقت 

زاًكگبُ ػلَم 
 پعقکی لن

کبضقٌبؾی 
ثْساقت حطفِ 

 ای

ّوکبضی 
 فؼبل

 اٍل 8@-9@ 9 <9 آظ ؾن قٌبؾی ؾن قٌبؾی 

زاًكکسُ 
ثْساقت 

زاًكگبُ ػلَم 
 پعقکی لن

کبضقٌبؾی 
قت حطفِ ثْسا

 ای

ّوکبضی 
 فؼبل

 زٍم :@-;@ 9 <9 آظ ؾن قٌبؾی ؾن قٌبؾی

زاًكکسُ 
ثْساقت 

زاًكگبُ ػلَم 
 پعقکی لن

کبضقٌبؾی 
ثْساقت حطفِ 

 ای

ّوکبضی 
 فؼبل

 اٍل ;@->@ 9 <9 آظ ؾن قٌبؾی ؾن قٌبؾی

 

 

 

 

 



 تصَیة ؼذُ پرٍشُ ّای تحقیقاتی ب(

 ػٌَاى عطح
ًَع فؼبلیت 

 زض عطح
 هَؾؿِ هحل پػٍّف

فؼلی  ٍضؼیت
 عطح

عَل 
هست 
 عطح

ًوک  ِیثط پب یًَی ؼبتیهب لِیثَؾ یا كِیاصالح الکتطٍز کطثي ق
 یکیَلَغیث یچٌس ًوًَِ اظ زاضٍّب یزض ثطضؾ َمیساظٍلیویا

ّوکبض 
 اصلی

زاًكگبُ ذَاجِ ًصیطالسیي 
 تْطاى -عَؾی

 هبُ 89 پبیبى یبفتِ

ثیوبضی ثطضؾی ؾَزهٌسی ؾٌجف آًعین آلفب گلَتبتیَى اؾتطاًؿفطاظ زض 
 ّبی ثطگكت پصیط کلیَی

 ّوکبض عطح
زاًكگبُ  -ثْساقتزاًكکسُ 

 لن ػلَم پعقکی
 هبُ @  پبیبى یبفتِ

زض ًوًَِ ّبی ضغلت زاضای کس ثْساقتی ٍ  يیهیعاى فلعات ؾٌگ یثطضؾ
فبلس کس ثْساقتی زض ؾغح اؾتبى لن ٍ همبیؿِ آى ثب اؾتبًساضز ّبی 

FDA 

 هجطی زٍم
زاًكگبُ  -زاًكکسُ ثْساقت

 لَم پعقکی لنػ
 هبُ @ پبیبى یبفتِ

A @?:8ثطضؾی هیعاى هَاجِْ کبضگطاى هؼسى ًٍبضچ لن ثب هٌگٌع زض ؾبل 
 اضتجبط هیبى شضات هؼلك زض َّا ثب ؾغح هٌگٌع ذَى

 زاًكگبُ ػلَم پعقکی لن عطحّوکبض 
هصَة/ زض 
 حبل اًجبم

 هبُ 89

ثطضؾی کیفیت قیویبیی آة ٍضٍزی ثِ زؾتگبّْبی زیبلیع 
 ,EPHبًْبی اؾتبى لن ٍ همبیؿِ آى ثب اؾتبًساضزّبی ثیوبضؾت

AAM 

 هبُ 89 اًجبم قسُ زاًكگبُ ػلَم پعقکی لن عطحّوکبض 

 

 ارزیابی درونی گروه بهداشت حرفه ای

 

 

ّوکبض 
 اصلی

 هبُ 89 پبیبى یبفتِ زاًكگبُ ػلَم پعقکی لن

 استان قم در سطح سنجش میسان فلوراید در چای های مصرفی
ّوکبض 

 یاصل
 هبُ 89 پبیبى یبفتِ لن یاًكگبُ ػلَم پعقکز

زض قییطّبی پبؾیتَضیعُ ٍ اؾیتطیلیعُ     M1ثطضؾی هیعاى آفالتَکؿییي  
 هصطفی قْط لن ثِ ضٍـ االیعا

ّوکبض 
 اصلی

 هبُ 89 پبیبى یبفتِ لن یزاًكگبُ ػلَم پعقک

ثطضؾی هیعاى پبتَلیي آة ؾیت ّبی هصطفی اؾتبى لین ثیب اؾیتفبزُ اظ    
HPLC 

ّوکبض 
 اصلی

 هبُ 89 پبیبى یبفتِ لن یاًكگبُ ػلَم پعقکز

ؾبذت ٍ اضظیبثی کبضایی کیت تكریص فلعات ؾٌگیي ثِ ػٌَاى آالیٌسُ 
اؾییس  -ّبی قغلی ٍ هحیغی ثط پبییِ حؿیگط  ظیؿیتی ًیبًَ کیبتیَظاى     

 فؿفبتبظ

ّوکبض 
 اجطایی

  زض حبل اًجبم لن یزاًكگبُ ػلَم پعقک

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 )هؽاٍرُ، ّوکاری ٍ غیرُ(ای ظاتقِ ارائِ خذهات حرفِ (ج
 تبضید اضائِ ذسهبت فطز، هطکع یب ؾبظهبى زضیبفت کٌٌسُ ذسهبت ایًَع ذسهت حطفِ

 >?:8 آزخ ییغصا غیقطکت صٌب قیوی ضاُ اًساظی آظهبیكگبُ ّوکبضی فؼبل 

 <?:8 قطکت تبح پالؾت صٌؼت قیوی زض ضاُ اًساظی آظهبیكگبُ  فؼبل ّوکبضی

ظی آظهبیكگبُ ضفطًؽ ّوکبضی فؼبل زض ضاُ اًسا
آًبلیع زؾتگبّی هطکع تحمیمبت آالیٌسُ ّبی 

 هحیغی 
 9@:8 زاًكکسُ ثْساقت -زاًكگبُ ػلَم پعقکی لن

ّوکبضی فؼبل زض ضاُ اًساظی آظهبیكگبُ ؾن 
 قٌبؾی زاًكکسُ ثْساقت ػلَم پعقکی لن

 8@:8 زاًكکسُ ثْساقت -زاًكگبُ ػلَم پعقکی لن

 

 

 

 ) هرتثط تا آهَزغ ٍ تحقیقات( ّای اجرایی ظاتقِ هَقعیت ّا ٍ پعت(  د

 هکبى فؼبلیت ًَع ٍظبیف هحَلِ ؾوت
ًبم، ضتجِ ػلوی ٍ 
ضقتِ تحصیلی 
 هؿئَل هبفَق

 تب تبضید اظ تبضید

 کبضهٌس
کبضقٌبؼ آظهبیكگبُ 

 آًبلیع زؾتگبّی

 -زاًكکسُ ثْساقت
زاًكگبُ ػلَم پعقکی  

 لن
 ّن اکٌَى 8@:8 قْطیَض ػلیطضب کَّپبییزکتط 

 کبضهٌس
کبضقٌبؼ اجطایی 
هطکع تحمیمبت 

 آالیٌسُ ّبی هحیغی

هطکع تحمیمبت 
آالیٌسُ ّبی 

زاًكگبُ -هحیغی
 ػلَم پعقکی لن 

هحوس حؿي زکتط 
 ػجسالوحوسی

 9@اضزیجْكت  9@:8زی هبُ 

 کبضهٌس

کبضقٌبؼ هؿئَل 
اضظقیبثی هطکع 

تحمیمبت آالیٌسُ ّبی 
 هحیغی

هطکع تحمیمبت 
آالیٌسُ ّبی 

 زاًكگبُ-هحیغی
 ػلَم پعقکی لن

زکتط هحوس حؿي 
 ػجسالوحوسی

8:@9 8:@8 

 9@اضزیجْكت  9@:8ثْوي زکتط هحوس حؿي هطکع تحمیمبت زثیط قَضای پػٍّكی  کبضهٌس



هطکع تحمیمبت 
 آالیٌسُ ّبی هحیغی

آالیٌسُ ّبی 
زاًكگبُ -هحیغی

 ػلَم پعقکی لن

 ػجسالوحوسی

 کبضهٌس 
کبضقٌبؼ گطٍُ 
 ثْساقت حطفِ ای

 -قتزاًكکسُ ثْسا
  یزاًكگبُ ػلَم پعقک

 لن

زکتط هحوس حؿي 
 هحوَزیبى

  9@ذطزاز

 کبضهٌس 

 کبضقٌبؼ اجطایی
 archivesهجلِ 

of hygiene 
sciences 

  یزاًكگبُ ػلَم پعقک
 لن

زکتط قوؽ السیي 
 حجبظی

 :@ذطزاز 9@:8

 کبضهٌس
هؿئَل آظهبیكگبُ 
 ّبی ثْساقت هحیظ

  یزاًكگبُ ػلَم پعقک
 لن

 تب کٌَى :@:8ٌساؾف هٌْسؼ فْیوی ًیب

 

 

 (قاتیهرتثط تا آهَزغ ٍ تحقغیر)  ییاجرا یّا ٍ پعت ّا تیظاتقِ هَقع( ُ

 ؾوت
ؾبظهبى  بیفطز، هطکع 

 کٌٌسُ ذسهبت بفتیزض
 تب تبضید اظ تبضید هحل فؼبلیت 

هؿئَل فٌی آظهبیكگبُ 
 قیوی

 <?:8 >?:8هطزاز  لن قطکت صٌبیغ غصایی آزخ

 كگبُیآظهب یهؿئَل فٌ
 یویق

 @?:8 <?:8 لن بح پالؾت صٌؼتقطکت ت

 9@:8 @?:8 لن قطکت قیوی گؿتط ًیوب هؿئَل اظهبیكگبُ قیوی

 
 

 

 عضَیت در اًجوي ّا ٍ هجاهع علوی( ٍ
 تب تبضید اظ تبضید هحل فؼبلیت هجوغ ًَع ّوکبضی ٍ ؾوت ًبم هجوغ

 ّن اکٌَى ??:8اضزیجْكت  تْطاى ػضَ ػبزی الکتطٍقیویبییاًجوي 

یٌسُ هطکع تحمیمبت آال
ّبی هحیغی زاًكگبُ ػلَم 

 پعقکی لن
 ّن اکٌَى 8@:8ثْوي  لن ػضَ قَضا

هطکع تحمیمبت ؾالهت 
 عت کبض

 ّن اکٌَى ;@هطزاز هبُ  لن ػضَ قَضا

 

 

 ظَاتق تَظعِ فردی 

 ) آهَزؼی، پصٍّؽی ٍ اجرایی( ؼرکت در دٍرُ ّای هختلفالف( 
 یثطگعاضتبضید  هست هحل ثطگعاضی ًَع)ؾغح( زٍضُ ًبم زٍضُ



 8@:8 ضٍظ : لن پیكطفتِ HPLCکبضگبُ 

 8@:8 ضٍظ 9 لن پیكطفتِ کبضگبُ جصة اتوی

 8@:8قْطیَض  ضٍظ8 لن  کبضگبُ ثبظ آهَظی فلین فَتَهتط

 8@:8فطٍضزیي ٍ تیط  ضٍظ9 لن پیكطفتِ scientific writingکبضگبُ 

 9@:8زی ٍ آثبى  ضٍظ9 لن همسهبتی ٍ تکویلی End note کبضگبُ 

تحلیل زازُ ّبی آهبضی کبضگبُ 
 SPSSثب اؾتفبزُ اظ ًطم افعاض 

 9@:8زی  ضٍظ9 لن همسهبتی ٍ تکویلی

GIS ِ8@:8 ضٍظ> لن  پیكطفت 

ؾویٌبض ضٍـ ّبی قطکت زض 
اضظیبثی ٍضؼیت تغصیِ زض 

 بی جبهؼِ هحَضٍّّف پػ

 9@:8زی هبُ  ضٍظ 8 لن 

 

 

 ب( هقاالت هٌتؽر ؼذُ

 

 جلس طیًِبم ًك ػٌَاى همبلِ (گبىُ )ًَیؿٌس
قوب
 ضُ

 صفحِ
ؾبل 
 چبح

یلسا  -هْسی اؾسی

ظویِ  -اضؾت

هْسی  -تٌْاهی پَر

 ًَضٍظی

ثطضؾی کیفیت قیویبیی آة ٍضٍزی ثِ زؾتگبّْبی زیبلیع 
ثیوبضؾتبًْبی اؾتبى لن ٍ همبیؿِ آى ثب اؾتبًساضزّبی 

EPH, AAM 

هجلِ زاًكگبُ ػلَم 
 پعقکی لن

= : 9=-99 8:@8 

 – ظویِ تٌْاهی پَر

هجیس  -تیلسا اضؾ
  -هحوسیبى

Occurance of aflatoxin M1 in two dairy 

products by elisa in part central of Iran 
Life Sci J @ : 

8?:8-
8?:: 

9989 

هجیس  -یلسا اضؾت

ظویِ  -هحوسیبى

ظیٌت  -تٌْاهی پَر

 -هْسی اؾسی -ضاهَظ
 هْسی ًَضٍظی

ثطضؾی ٍ ضٍى هصطف ضًگْبی ذَضاکی زض هحصَالت لٌبزی 
 =?-??ْط لن زض ؾبلْبی ق

هجلِ زاًكگبُ ػلَم 
 پعقکی ایالم

99 : 8<-? 8:@8 

 یلسا - اؾسی هْسی

 ظویِ -اضؾت

 زؾتگبُ ثِ ٍضٍزی آة زض ؾٌگیي فلعات غلظت ثطضؾی

لن ٍ همبیؿِ آى ثب اؾتبًساضزّبی  اؾتبى ًْبی ثیوبضؾتب زیبلیع
AAMI & EPH 

مبت ًظبم هجلِ تحمی
 ؾالهت

? : =-8 8:@8 



 - پَر تٌْاهی

 هْسی -هحجی ؾیبهک

 ًَضٍظی
هػگبى -یبضیاحوسضضب   
يهحوس حؿ -ؾمبظاز  

 -بىیَزهحو
بىیاهبههٌَچْط    

قْبة  سیؾ -اضؾت لسای
 یهطتض -یًحبٍض

 یِظو -یصفسض

 تٌْاهی پَر

Survey of heavy metals in Qom's 
sohan samples and comparison with 

national standards 

 archivesهجلِ 

of hygiene  
sciences 

    

-ّسی ضحیوی فطز 
یلسا -ػلیطضب کَّپبیی

اضؾت-ظویِ تٌْاهی 

 پَر-هحؿي هْسی ًیب

 اضظیبثی زضًٍی گطٍُ ثْساقت حطفِ ای
هجلِ زاًكگبُ ػلَم 

 لن یپعقک
> 9 

@8-?=  
 

8:@9 

ؾیبهک -هْسی اؾسی

هحجی-ظویِ 

تٌْاهی پَر-فبعوِ 
هحوس -حؿي پَض

 حضَضی

 هصطفی چبی ٍ آة عطیك اظ زضیبفتی فلَضایس غلظت ثطضؾی

 8@:8ؾبل زض لن قْط ؾبکٌیي زض

هجلِ تحمیمبت ًظبم 
 ًبهِ ٍیػُ -ؾالهت

 تغصیِ
   8:@9 

ظویِ تٌْاهی پَر-
احوسضٍح -ذلیل ػجبؾی

هحوس هظلَم -الْی
-قمبیك حمگَ-اضزکبًی

 یلسا اضؾت

Determination of Isoniazid by using 
Room Temperature Ionic liquids 
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