
  آموزشي، پژوهشي و اجرايي كارنامه سوابق

CURRICULUM  VITAE  
  

  

  اطالعات شخصي

  يلدا نام :

    ارست نام خانوادگي:

  arast@muq.ac.ir آدرس پست الكترونيكي:

  
  سوابق تحصيلي

    عاليه تالف) تحصيال

رشته 

  تحصيلي

گرايش رشته 

  تحصيلي
  درجه علمي

دانشگاه محل 

  تحصيل

شهر محل 

  تحصيل

 كشور محل

  تحصيل

تاريخ فراغت از 

  تحصيل

  1382  ايران  كاشان  گاه كاشاندانش  كارشناسي  كاربردي  شيمي 

    سم شناسي
كارشناسي 

  ارشد
  1387  ايران  اهواز  جندي شاپور

  ب) پايان نامه هاي نوشته شده در دوران تحصيل

  نام استاد يا اساتيد راهنما  مقطع تحصيلي  عنوان پايان نامه

  همزمان لوواستاتين و آلفاتوكوفرول در سرطان كولوركتال انسانيبررسي اثر تجويز 
كارشناسي 

  ارشد
  / دكتر حميد گله داريدكتر محسن رضايي

  ايموقعيت هاي شغلي و حرفه

  الف) سابقه ارائه خدمات آموزشي

محل موسسه 

  تدريس
  مقطع تحصيلي

نوع 

  فعاليت
  نوع درس

عنوان 

  درس

تعداد 

  دانشجويان

تعداد 

  واحد

سال 

  تدريس
  نيمسال

دانشكده بهداشت 

دانشگاه علوم 

  پزشكي قم

كارداني بهداشت 

  حرفه اي
  شيمي   تدريس

شيمي 

  عمومي 
  اول  89-88  6/0  29

دانشكده بهداشت 

دانشگاه علوم 

  پزشكي قم

كارداني بهداشت 

  حرفه اي
  شيمي  تدريس

شيمي 

  تجزيه
  اول  89-88  3/0  29

دانشكده بهداشت 

دانشگاه علوم 

  پزشكي قم

كارشناسي 

  بهداشت محيط
  شيمي  تدريس

شيمي 

  عمومي
  اول  89-88  6/0  20

دانشكده بهداشت 

دانشگاه علوم 

  پزشكي قم

كارداني بهداشت 

  حرفه اي
  سم شناسي  تدريس

سم 

شناسي 

  شغلي

  اول  89-88  1  28



دانشكده بهداشت 

دانشگاه علوم 

  پزشكي قم

كارداني بهداشت 

  حرفه اي
  سم شناسي  تدريس

سم 

شناسي 

  شغلي

  ول1  90-89    29

دانشكده بهداشت 

دانشگاه علوم 

  پزشكي قم

كارداني بهداشت 

  حرفه اي
  دوم  88-89  5  4    كارآموزي  تدريس

دانشكده بهداشت 

دانشگاه علوم 

  پزشكي قم

كارداني بهداشت 

  حرفه اي
  دوم  89-90  5/1  4    كارآموزي  تدريس

دانشكده بهداشت 

دانشگاه علوم 

  پزشكي قم

كارشناسي 

  بهداشت محيط
  دوم  89-90  2  22    سم شناسيكليات   تدريس

دانشكده بهداشت 

دانشگاه علوم 

  پزشكي قم

كارشناسي ارشد 

  بهداشت محيط
  تدريس

كاربرد روشهاي پيشرفته 

دستگاهي در آناليز 

   آالينده ها

  4  1  
90-89  

91-90  

  دوم

  دوم

دانشكده بهداشت 

دانشگاه علوم 

  پزشكي قم

كارشناسي 

  بهداشت حرفه اي
  اول  90-91  2  23    آزمايشگاه شيمي تجزيه  تدريس

دانشكده بهداشت 

دانشگاه علوم 

  پزشكي قم

كارشناسي 

  بهداشت عمومي
  تدريس

برنامه ملي مبارزه با 

  بيماريها
  دوم  89-88  4/0    

دانشكده بهداشت 

دانشگاه علوم 

  پزشكي قم

كارشناسي 

  بهداشت حرفه اي

استاد 

  راهنما
  اول  90-89  3  23    



 دانشكده بهداشت

دانشگاه علوم 

  پزشكي قم

كارشناسي 

  بهداشت حرفه اي

استاد 

  راهنما
  دوم  90-89  3  23    

دانشكده بهداشت 

دانشگاه علوم 

  پزشكي قم

كارشناسي 

  بهداشت حرفه اي

استاد 

  راهنما
  اول  91-90  3  23    

دانشكده بهداشت 

دانشگاه علوم 

  پزشكي قم

كارشناسي 

  بهداشت حرفه اي

استاد 

  راهنما
  دوم  91-90  3  23    

دانشكده بهداشت 

دانشگاه علوم 

  پزشكي قم

كارشناسي 

  بهداشت حرفه اي

استاد 

  راهنما
    23  6  92-91  

اول و 

  دوم

دانشكده بهداشت 

دانشگاه علوم 

  پزشكي قم

كارشناسي 

  بهداشت حرفه اي
  تدريس

تجزيه و ارزشيابي نمونه 

  هاي هوا
  دوم  91-90  1  23  

دانشكده بهداشت 

دانشگاه علوم 

  پزشكي قم

كارشناسي 

  بهداشت حرفه اي
  اول  91-92  4  23    سم شناسي شغلي  تدريس

دانشكده بهداشت 

دانشگاه علوم 

  پزشكي قم

كارشناسي علوم 

  آزمايشگاهي
  اول  91-92  2  14    سم شناسي  تدريس

دانشكده بهداشت 

دانشگاه علوم 

  پزشكي قم

كارشناسي 

  بهداشت حرفه اي
  اول  91-92  3  22    شيمي تجزيه  تدريس

دانشكده بهداشت 

دانشگاه علوم 

  پزشكي قم

كارشناسي 

  بهداشت حرفه اي
  اول  91-92  2  25    شيمي عمومي  تدريس



دانشكده بهداشت 

دانشگاه علوم 

  پزشكي قم

كارشناسي 

  بهداشت محيط
  اول  91-92  3  22    شيمي عمومي  تدريس

  تصويب شده پروژه هاي تحقيقاتي ب)

  عنوان طرح
نوع فعاليت 

  در طرح
  پژوهش موسسه محل

وضعيت فعلي 

  طرح

طول 

مدت 

  طرح

بررسي تجويز همزمان لوواستاتين و آلفا توكوفرول در سرطان 

  كولوركتال انساني

همكار 

  اصلي

 -دانشكده داروسازي

  دانشگاه علوم پزشكي اهواز
  ماه 9  انجام شده

  بررسي سطح سرمي روي در سه ماهه سوم بارداري
همكار 

  اصلي

 -دانشكده داروسازي

  علوم پزشكي اهواز دانشگاه
  ماه 4  انجام شده

  ماه 4  انجام شده  دانشگاه علوم پزشكي قم  مجري طرح  بررسي وضعيت رنگهاي مصرفي در فرآورده هاي قنادي شهر قم

: 1389بررسي ميزان مواجهه كارگران معدن ونارچ قم با منگنز در سال 

  ارتباط ميان ذرات معلق در هوا با سطح منگنز خون
  دانشگاه علوم پزشكي قم  مجري طرح

مصوب/ در 

  حال انجام
  ماه 12

در شيرهاي پاستوريزه و استريليزه  M1آفالتوكسين بررسي ميزان 

  امصرفي شهر قم به روش االيز
  دانشگاه علوم پزشكي قم  مجري طرح

مصوب/ در 

  حال انجام
  ماه 12

بررسي كيفيت شيميايي آب ورودي به دستگاههاي دياليز بيمارستانهاي 

  EPH, AAMاستان قم و مقايسه آن با استانداردهاي 

همكار 

  اصلي
  ماه 12  انجام شده  دانشگاه علوم پزشكي قم

ارزيابي ميزان فرم آلدهيد در بخش هاي ويژه بيمارستان كامكار 

  89معرض سال  شهر قم  و بررسي اختالالت تنفسي افراد در

همكار 

  اصلي
  ماه 12  در حال انجام  دانشگاه علوم پزشكي قم

بررسي حضور فلزات سنگين ( كادميوم، سرب، مس، كروم، 

  نيكل، روي) در خاك و محصوالت زراعي حومه شهر قم

همكار 

  اصلي
  دانشگاه علوم پزشكي قم

در حال 

  انجام
  ماه 12



بررسي كيفيت آبهاي مورد اسـتفاده در آبيـاري سـبزيجات    

  حومه شهر قم 

  

همكار 

  اصلي

  

  دانشگاه علوم پزشكي قم

  

  

در حال انجام               

  

  ماه 12

 ارزيابي دروني گروه بهداشت حرفه اي

  

  

همكار 

  اصلي
  ماه 12  در حال انجام  دانشگاه علوم پزشكي قم

ــا   ــزيم آلف ــودمندي ســنجش آن ــاتيون اس بررســي س گلوت

  ترانسفراز در اختالالت برگشت پذير كليوي
  ماه 18  در حال انجام  دانشگاه علوم پزشكي قم  مجري

  اي (مشاوره، همكاري و غيره)سابقه ارائه خدمات حرفه )ج

  اينوع خدمت حرفه
فرد، مركز يا سازمان دريافت كننده 

  خدمات

تاريخ ارائه 

  خدمات

  آزمايشگاه آناليز دستگاهيراه اندازي همكاري فعال 
دانشكده  -دانشگاه علوم پزشكي قم

  بهداشت
1388  

  در راه اندازي آزمايشگاه سم شناسي معاونت دارو و غذا فعال همكاري
دانشگاه علوم  –معاونت دارو و غذا 

  پزشكي قم
1388-1387  

  همكاري فعال در راه اندازي آزمايشگاه سم شناسي
گروه بهداشت  –دانشكده بهداشت 

  حرفه اي
1389  

همكاري فعال در راه اندازي آزمايشگاه رفرنس آناليز دستگاهي مركز تحقيقات 

  آالينده هاي محيطي 

دانشكده  -دانشگاه علوم پزشكي قم

  بهداشت
1390  

  ( مرتبط با آموزش و تحقيقات) سابقه موقعيت ها و پست هاي اجرايي)  ه

  مكان فعاليت  نوع وظايف محوله  سمت
نام، رتبه علمي و رشته 

  تحصيلي مسئول مافوق
  تا تاريخ  از تاريخ

هيأت 

  علمي
  كارشناس آزمايشگاه سم شناسي

معاونت دارو و غذا دانشگاه 

  علوم پزشكي قم
  دكتر مجيد محمديان

بهمن 

1387  
1389  

هيأت 

  علمي

مسئول فعاليتهاي آموزشي/ پژوهشي / 

  آزمايشگاه آناليز دستگاهي
  دكتر عليرضا كوهپايي  دانشكده بهداشت

بهمن 

1387  

هم 

  اكنون

  سابقه فعاليتها و پست هاي اجرايي ( غير مرتبط با آموزش و تحقيقات)و) 

  وظيفه  عنوان سمت
مكان 

  فعاليت
  تا تاريخ  تاريخ از  مافوق

عضو كميته اجرايي جشنواره 

  آموزشي شهيد مطهري

گردآوري و 

نگارش كتاب 

  جشنواره

  قم

 علوم پزشكي قم معاونت آموزشي دانشگاه

مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم  –

 )EDC(پزشكي 
١/٢/١٣٨٨  20/2/1388  



عضو كميته اجرايي برگزاري هفته 

  پژوهش

تهيه كليپهاي 

  پژوهشي
  قم

معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي قم 

  دفتر پژوهش مديريت –
18/8/1388  18/9/1388  

عضو كميته علمي اولين همايش 

فناوريهاي مختلف در علوم كاربرد 

  بهداشتي

  قم  عضو كميته علمي
معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم 

  پزشكي قم
26/2/91  26/2/91  

  كميته ها و شوراهاعضويت در ز) 

  نام كميته يا شورا
نوع همكاري با كميته يا 

  شورا
  تا تاريخ  از تاريخ  مكان يا سازمان مربوطه

  هم اكنون  1387اسفند   دانشگاه علوم پزشكي قم  اصليعضو   كميته ارزيابي سريع

  عضو اصلي  شوراي آموزشي 
 /دانشگاه علوم پزشكي قم

  دانشكده بهداشت 
  1388اسفند   1387اسفند 

  هم اكنون  1389بهمن   دانشگاه علوم پزشكي قم  عضو اصلي  كميته تحقيقات دانشجويي

عضو كميته فني صدور 

  پروانه هاي بهداشتي
  هم اكنون  1388آذر   دانشگاه علوم پزشكي قم  عضو اصلي

  عضو اصلي  شوراي پژوهشي
 /دانشگاه علوم پزشكي قم

  دانشكده بهداشت
  هم اكنون  1390ارديبهشت 

شوراي پژوهشي كميته 

تحقيقات مركز آالينده 

  هاي محيطي

  عضو اصلي
 /دانشگاه علوم پزشكي قم

  دانشكده بهداشت
  هم اكنون  1390مهر 

پاسخگوي شوراي آموزش 

  دانشگاه
  عضو اصلي

دانشگاه علوم پزشكي قم 

مركز مطالعات و توسعه  –

آموزش علوم پزشكي 

)EDC(  

  هم اكنون  1390تير 

كميته بررسي كننده 

مدارك علمي داوطلبين 

عضويت هيأت علمي رشته 

  بهداشت حرفه اي

    1389فروردين   دانشگاه علوم پزشكي قم  عضو اصلي

  هم اكنون  1391آبان   دانشگاه علوم پزشكي قم  اصلي عضو  شوراي راهبردي اساتيد

گروه داروسازي گياهي 

  دانشكده طب سنتي
  هم اكنون  1391دي   دانشگاه علوم پزشكي قم  عضو اصلي

گروه پژوهشي ايمني و 

  سالمت مواد غذايي
  هم اكنون  1390دي   دانشگاه علوم پزشكي قم  عضو اصلي

شوراي پژوهشي مركز 

  بهداشت
  هم اكنون  1390  دانشگاه علوم پزشكي قم  عضو اصلي

  عضويت در انجمن ها و مجامع علميح) 



  تا تاريخ  از تاريخ  محل فعاليت مجمع  نوع همكاري و سمت  نام مجمع

  هم اكنون  1388ارديبهشت   تهران  عضو عادي  ايران انجمن سم شناسي

  عضو عادي  انجمن بين المللي آپوپتوز

دانشكده  ، نماينده انجمن

داروسازي دانشگاه شهيد 

  بهشتي

  هم اكنون  1388خرداد

  عضو عادي  انجمن بهداشت كار ايران
دانشكده بهداشت دانشگاه 

  علوم پزشكي تهران
  هم اكنون  1391آذر 

  سوابق توسعه فردي 

  ( آموزشي، پژوهشي و اجرايي) شركت در دوره هاي مختلف

  برگزاريتاريخ   مدت  محل برگزاري  نوع(سطح) دوره  نام دوره

 Advanceدوره 
Search 

  1388خرداد   روز 3  اراك  پيشرفته

  1388خرداد   روز 1  قم  پيشرفته  Elsevierكارگاه 

  1388ارديبهشت   روز 2  قم    كارگاه خالقيت و نوآوري

  1387 اسفند  روز 1  قم  مقدماتي  ارزيابي واكنش سريعكارگاه 

  1386مهر   روز 1  اهواز  مقدماتي  كارگاه روش تدريس

  1386بهمن   روز 3  اهواز    HPLCكارگاه 

  1388مرداد   روز 2  قم    كارگاه جذب اتمي

  1388دي   روز 1  قم    كارگاه برنامه ريزي آموزشي

  1388اسفند   روز 1  قم    كارگاه سيستماتيك ريويو

  1388آذر   روز 1  قم  مقدماتي  كارگاه مديريت آموزشي

  1389دي   روز 1  قم    كارگاه اخالق در پژوهش

  1390مرداد   روز 1  قم    كارگاه استاد مشاور

  1390مرداد   روز 2  قم    كارگاه روش تحقيق 

  1390مرداد   روز 2  قم    كارگاه پروپوزال نويسي

  1389زمستان     قم  مقدماتي  كارگاه طرح درس

               1391 دي  روز1  قم    كارگاه نقد و داوري مقاالت

  1391/ مهر 1390خرداد   روزا   قم    كارگاه مديرت اسالمي

  1391شهريور   روز1  قم    كارگاه باز آموزي فليم فوتومتر

  1391فروردين و تير   روز2  قم   scientific writingكارگاه 

  1390دي و آبان   روز2  قم  مقدماتي و تكميلي End note كارگاه 



كارگاه تحليل داده هاي آماري 

 SPSSبا استفاده از نرم افزار 
  1390دي   روز1  قم  

  1391خرداد   روز 7  قم    طرح معرفت

  برگزاري كارگاههاي آموزشي

  تاريخ برگزاري  مدت  محل برگزاري  نوع(سطح) دوره  نام دوره

  داده هانحوه كار و آناليز   آشنايي با دستگاه جذب اتمي
دانشگاه علوم پزشكي قم / 

  دانشكده بهداشت
  1/2/90 – 12/11/89  ساعت 16

  نحوه كار و آناليز داده ها  HPLCآشنايي با دستگاه 
دانشگاه علوم پزشكي قم / 

  دانشكده بهداشت
  1391 بهار  ساعت 16

روشهاي مبارزه با حشرات و 

  جوندگان
  فرموالسيون سموم

دانشگاه علوم پزشكي قم / 

  مركز بهداشت
  1391دي   ساعت 1

  

  اسناد علميانتشار

  الف) كتب منتشر شده

  سال چاپ  محل نشر  ناشر  كار نوع  همكار(همكاران)  كتاب عنوان

كتاب جشنواره 

آموزشي شهيد 

  مطهري

آقايان دكتر عليرضا 

عليرضا -كوهپايي

شعوري بيدگلي و 

  خانم مريم طبيبي

  1388  قم  نشر فاضل   گردآوري و نگارش

كتاب كودكان / 

  صبحانه آموزنده
  تأليف  يلدا ارست

دانشگاه علوم پزشكي 

  قم
  1389  قم

  ب) مقاالت منتشر شده

  شماره  جلد  نام نشريه  عنوان مقاله  )گانه (نويسند
صفح

  ه

سال 

  چاپ

 - دكتر محسن رضايي

دكتر  -رضا سلگي

 - هيبت اله كالنتري

  يلدا ارست

ررسي تجويز همزمان الفا توكوفرول و سلكاكسيب در رده ب

 سلولي سرطان كولوركتال انساني
مجله دانشگاه علوم 

 پزشكي قم
4  1  9-3  1389  

يلدا  -سمانه ثابت

دكتر محسن  -ارست

  رضايي

بررسي سطح سرمي روي در سه ماهه سوم بارداري در زنان 

  نخست زا در شهر اهواز

مجله دانشگاه علوم 

  پزشكي هرمزگان
14  2  

90-

87  
1389  

حميد  -يلدا ارست

رضا  - گله داري

مسعود رضا  - سلگي

  محسن رضايي - سيفي

رده  ررسي تجويز همزمان الفا توكوفرول و سلكاكسيب درب

  سلولي سرطان كولوركتال انساني

مجله دانشگاه علوم 

  پزشكي اراك
13  2  16-9  2010  



مجيد  -يلدا ارست

مهدي  -محمديان

  زينب راموز -نوروزي

 

 Surveillance on Artificial Colors in 
Different Confectionary Products by  

Chromatography in Qom  

Zahedan 
Journal of 

Research in 
Medical 
Sciences  

15  3  
64-

62  
2013  

يلدا  - مهدي اسدي

سميه بهنامي  -ارست

  مهدي نوروزي - پور

بررسي كيفيت شيميايي آب ورودي به دستگاههاي دياليز 

بيمارستانهاي استان قم و مقايسه آن با استانداردهاي 

EPH, AAM  

مجله دانشگاه علوم 

  پزشكي قم
        

نيما  -سياوش مدائني

 -رحيم پور - ارست

 يلدا ارست

Fabrication optimization of acrylonitrile 
butadiene 
styrene(ABS)polyvinylpyrrolidon(PVP) 
nanofiltration membrane using response 
surface methodology  

Desalination   280  
305-

312  
2011  

مجيد  -  يلدا ارست

سميه  -محمديان

  بهنامي پور

Occurance of aflatoxin M1 in two dairy 
products by elisa in part central of Iran Life Sci J 9  3  

1831

-

1833  

2012  

 Simvastatin and tocopherol induce  يلدا ارست
apoptosis in colon carcinoma cells 

Life Sci J 10  1    2013  

مجيد  -يلدا ارست

سميه  -محمديان

زينب  - بهنامي پور

 - مهدي اسدي -راموز

  مهدي نوروزي

بررسي و رون مصرف رنگهاي خوراكي در محصوالت قنادي 

 86-88شهر قم در سالهاي 
مجله دانشگاه علوم 

 پزشكي ايالم
20  3  15-8  1391  

 يلدا - اسدي مهدي

 بهنامي سميه -ارست
 -محبي سيامك - پور

  نوروزي مهدي

 دستگاه به ورودي آب در سنگين فلزات غلظت بررسي
قم و مقايسه آن با استانداردهاي  استان نهاي بيمارستا دياليز

AAMI & EPH 

مجله تحقيقات نظام 

  سالمت
8  3  6-1  1391  

  در همايش، كنفرانس و غيره مقاالت ارائه شدهج) 

  عنوان مقاله  نويسندگان
عنوان همايش، 

  كنفرانس وغيره
  برگزاري محل

 نحوه ارائه

  مقاله
  سال ارائه

دكتر  -يلدا ارست

دكتر  -محسن رضايي

رضا  - حميد گله داري

  سلگي 

و  Eبررسي تجويز همزمان ويتامين 

در سرطان كولون   لوواستاتين

  انساني

كنگره فيزيولوژي 

  فارماكولوژي
  1388  پوستر  تهران

دكتر  -يلدا ارست

دكتر  -محسن رضايي

Programmed cell death 
induced by lovastatin and 

tocopherol in human 
colorectal cell line HT29  

كنگره بين المللي 

  آپوپتوز
  1388  پوستر  تركيه



رضا  - حميد گله داري

  سلگي

دكتر  - رضا سلگي 

يلدا  -محسن رضايي

دكتر هيبت اله  -ارست

  كالنتري

و  Eبررسي تجويز همزمان ويتامين 

كولون  در سرطان  سلكاكسيب

  انساني

  1388  سخنراني  تهران  كنگره سم شناسي

سمانه  -يلدا ارست

دكتر محسن  -ثابت

  رضايي

بررسي سطح سرمي روي در سه 

ماهه سوم بارداري در زنان نخست زا 

  در شهر اهواز

كنگره بين المللي زنان 

  و مامايي
  1388  سخنراني  نهران

دكتر  -يلدا ارست

  محسن رضايي

اثرات ضد تومور 

  )review(استاتينها

سراسري  كنگره 

  سرطان پستان
  1387  پوستر  تهران

سمانه  – يلدا ارست

  ثابت بيرجندي

بررسي اثرات محافظتي چاي سبز بر 

 آسيبهاي كبدي

  

سراسري طب كنگره 

سنتي و درمانهاي 

   تلفيقي

  1389  پوستر  خرم آباد

مهدي  -يلدا ارست

مجيد  -نوروزي

  زينب راموز -محمديان

در  خوراكيوضعيت رنگهاي  ارزيابي

فرآورده هاي قنادي شهر قم به 

 روش كروماتوگرافي
  1389  پوستر  زنجان  كنگره علوم دارويي

سمانه  – يلدا ارست

  ثابت بيرجندي

E ويتامين بررسي سطح سرمي در  

 زنان يائسه مبتال به سرطان پستان

 

كنگره  سراسري 

  سرطان پستان
  1389  پوستر  تهران

  -يلدا ارست

مهدي  - مهشيد بذرافكن

  نوروزي

بررسي پاسخهاي مورفولوژي 

 تخمدان در اثر مواجهه با آلفا كلردان
  1390  پوستر  مشهد  سم شناسي

  تشويق ها، جوايز و تقديرها

  تاريخ دريافت  مقام اعطا كننده  محل دريافت  علت دريافت  عنوان

  تقدير نامه

فعاليت به عنوان عضو 

 جشنواره كميته اجرايي

  شهيد مطهري

  1388ارديبهشت   معاونت آموزشي  قم

  تقدير نامه
راهبرد آزمايشگاه آناليز 

  دستگاهي
  1388آبان   رياست دانشكده  قم

  تقدير نامه

همكاري فعال در حوزه 

پژوهش معاونت دارو و 

غذاي دانشگاه علوم 

  پزشكي قم

  1388اسفند   معاونت دارو و غذا  قم



  تقدير نامه
 پژوهشگر برتر طرحهاي

  )HSR(  كاربردي
  قم

تحقيقات -معاونت آموزش

  و فناوري
  1389آذر 

  تقدير نامه

همكاري در كسب رتبه 

برتر معاونت دارو و غذاي 

دانشگاه علوم پزشكي 

  كاشان

  1387آذر   معاونت دارو و غذا  كاشان

  تقدير نامه
پژوهشگر برتر دانشكده 

  بهداشت
  قم 

تحقيقات -معاونت آموزش

  و فناوري
  1390آذر 

  تسلط به زبان دوم

  1393در سال  msrtكسب نمره زبان 

  

  

 
  


