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 سَابك تحصیلی 

 هعذل  ضْز داًطگبُ  گزایص  رضتِ تحصیلی همطع تحصیلی 
هٌْذسی کطبٍرسی  کبرضٌبسی ارضذ

علَم ٍ صٌبیع 

 غذایی

ضیوی هَاد 

 غذایی

داًطگبُ آساد 

 اسالهی 

 28/29 24:1-24:3 لَچبى

تزبت  پیبم ًَر  هحض ضیوی کبرضٌبسی

 حیذریِ
2493-2489 88/25 

 سَابك کبری 

 سبل )ّبی(  هحل کبر ضغل  
کبرضٌبط آسهبیطگبُ بْذاضت هحیط ٍ 

 حزفِ ای

 2494-2499 داًطگبُ علَم پشضکی گٌبببد

 تب کٌَى 2499 داًطگبُ علَم پشضکی گٌبببد کبرضٌبط آسهبیطگبُ ضیوی ٍ بیَضیوی 

  

 هزین رهضبًی ًبم ٍ ًبم خبًَادگی

 کبرضٌبسی ارضذ علَم ٍ صٌبیع غذایی تحصیالت 

 26/5/71 تبریخ تَلذ

 گٌبببد هحل تَلذ 

 Mramezani60@yahoo.com پست الکتزًٍیک

 57333508 051 – 09151521534 ضوبرُ تلفي



 سَابك آهَسضی

  سبل )ّبی( دٍرط رضتِ داًطگبُ  ردیف

داًطگبُ علَم  2

 پشضکی گٌبببد

هٌْذسی بْذاضت 

 هحیط

ضیوی عوَهی 

 )تئَری ٍ عولی(

  تبکٌَى24:4

داًطگبُ علَم  3

 پشضکی گٌبببد

هٌْذسی بْذاضت 

 هحیط

ضیوی عوَهی 

 عولی

  تبکٌَى 2496

داًطگبُ علَم  4

 پشضکی گٌبببد

ضیوی عوَهی  علَم آسهبیطگبّی

 عولی

  تبکٌَى 2499

داًطگبُ علَم  5

 پشضکی گٌبببد

کبرآهَسی در عزصِ  علَم آسهبیطگبّی

 کٌتزل کیفی –

  تب کٌَى 24:4

داًطگبُ علَم  6

 پشضکی گٌبببد

هٌْذسی بْذاضت 

 حزفِ ای 

  تبکٌَى2496 ضیوی تجشیِ عولی 

داًطگبُ علَم  7

 پشضکی گٌبببد

  تب کٌَى 24:1 بیَضیوی عولی پزستبری

داًطگبُ علَم  8

 پشضکی گٌبببد

دبیزاى ضیوی 

 ضْزستبى گٌبببد 

ضوي خذهت 

 آسهبیطگبُ ضیوی

24:3  

داًطگبُ علَم  9

 پشضکی گٌبببد

هٌْذسی بْذاضت 

  هحیط

کبر آهَسی آة ٍ 

 فبضالة 

  

 

 سَابك پضٍّطی

 پبیبى ًبهِ ; بزرسی اثز بزخی عَاهل ضیویبیی بز پبیذاری آًتَسیبًیي ّبی پزچن سعفزاى

 

 



 ضزکت در کبرگبّْب

 تبریخ عٌَاى کبرگبُ ردیف

 5:/3/4 کبرگبُ ایذُ تب ببسار ،اصَل تذٍیي بزًبهِ کبری     2

 4:/23/22 کبرگبُ آهَسضی یبدگیزی هطبرکتی 3

 4:/22/22 کبرگبُ آهَسضی آهَسش هبتٌی بز ضَاّذ 4

کبرگبُ آهَسضی ًمذی بز آهَسش داًطجَیبى در  5

 ًیوسبل تحصیلی جبری 

35/21/:4 

 4:/36/7 کبرگبُ هْبرتْبی پبیِ در آهَسش 6

 4:/21/21 سویٌبر هٌطمِ ای صًتیک پشضکی  7

 1:/39/7 سویٌبر ارتمبی فزایٌذّبی آهَسضی 8

 1:/4/:2 کبرگبُ پضٍّطی هذیکبل صٍرًبلیشم همذهبتی 9

 Criticalکبرگبُ پضٍّطی اخالق ًطز ٍ  :

Appraisal 

32/4/:1 

کبرگبُ پضٍّطی ارتمبی هجالت، علن سٌجی ٍ  21
Modern Medical Journalism 

33/4/:1 

 Knowledge Transfere Toکبرگبُ پضٍّطی  22

Practice 

41/8/9: 

 EVIDENCE-BASEDکبرگبُ پضٍّطی 23

PRACTICE 

3:/8/9: 

   

   

   

 


