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  ):Educational Background(تحصیالت 

 )1363-1367 ( گناباد بهشتی شهید دبیرستان ،تجربی دیپلم -1

  )1367-1374(مشهد یعلوم پزشک ،دانشگاهیعموم یپزشک يدکترا -2
  )1385-1389(زاهدان یعلوم پزشک ،دانشگاهیهوشیب یتخصص يدکترا -3
  )1391-1392(تهران یدانشگاه علوم پزشک ،ژهیو يمراقبت ها پیفلوش -4

  :ییسوابق اجرا

  )1381 - 1383(خرداد گناباد  15 مارستانیب سیرئ  -1

  منیجامعه ا تهیسالمت شهرستان گناباد و عضو کم يعضو شورا  -2

  گناباد یدانشکده علوم پزشک ریمرگ و م تهیعضو کم  -3

  )1385(خرداد گناباد  15 مارستانیب سیرئ  -4

  )1392-96( خرداد گناباد 15 مارستانیب ICUبخش  سیرئ  -5

  )1392 - 96( بهمن گناباد 22 مارستانیب ICUبخش  سیرئ  -6

  يمرگ مغز دییو تأ صیگروه تشخعضو   -7

  دانشگاه یدانشکده پزشک ياستگذاریس یتخصص تهیعضو کم  -8

  )1394 -96(خرداد گناباد  15 مارستانیب سیرئ  -9

  تاکنون 2/8/1395 خیاز تار يعالمه بهلول گناباد یو درمان یپژوهش ،یمرکز آموزش سیرئ  -10

  ):Professional Experience(سوابق آموزشی 

 پزشکی علوم دانشگاه در بیهوشی 5 ترم دانشجویان براي 3 بیهوشی روش نظري درس تدریس -1
 7/11/1389 تا 27/6/1389 تحصیلی نیمسال در گناباد

 در گناباد پزشکی علوم دانشگاه در هوشبري 3 ترم دانشجویان براي) 1کارآموزي( بالینی تدریس -2
 7/11/1389 تا 27/6/1389 تحصیلی نیمسال

 در گناباد پزشکی علوم دانشگاه در هوشبري 5 ترم دانشجویان براي) 3کارآموزي( بالینی تدریس -3
 7/11/1389 تا 27/6/1389 تحصیلی نیمسال
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 علوم دانشگاه در هوشبري 6 ترم دانشجویان براي بیهوشی از پس هاي مراقبت نظري درس تدریس -4
 7/4/1390 تا 16/11/1389 تحصیلی نیمسال در گناباد پزشکی

 در گناباد پزشکی علوم دانشگاه در هوشبري 4 ترم دانشجویان براي) 2کارآموزي( بالینی تدریس -5
 7/4/1390 تا 16/11/1389 تحصیلی نیمسال

 گناباد پزشکی علوم دانشگاه در هوشبري 6 ترم دانشجویان براي) عرصه کارآموزي( بالینی تدریس -6
 1390 تابستان تحصیلی نیمسال در

 پزشکی علوم دانشگاه در بیهوشی 5 ترم دانشجویان براي 3 بیهوشی روش نظري درس تدریس -7
 9/11/1390 تا 26/6/1390 تحصیلی نیمسال در گناباد

 در عمل اتاق 5 ترم دانشجویان براي بهبودي اتاق در مراقبت پیشرفته اصول نظري درس تدریس -8
 9/11/1390 تا 26/6/1390 تحصیلی نیمسال در گناباد پزشکی علوم دانشگاه

 در گناباد پزشکی علوم دانشگاه در هوشبري 5 ترم دانشجویان براي) 3کارآموزي( بالینی تدریس -9
 9/11/1390 تا 26/6/1390 تحصیلی نیمسال

 پزشکی علوم دانشگاه در هوشبري 3 ترم دانشجویان براي) 1کارآموزي( بالینی تدریس -10
 9/11/1390 تا 26/6/1390 تحصیلی نیمسال در گناباد

 در هوشبري 6 ترم دانشجویان براي بیهوشی از پس هاي مراقبت نظري درس تدریس -11
 7/4/1391 تا 15/11/1390 تحصیلی نیمسال در گناباد پزشکی علوم دانشگاه

 پزشکی علوم دانشگاه در هوشبري 4 ترم دانشجویان براي) 2کارآموزي( بالینی تدریس -12
 7/4/1391 تا 15/11/1390 تحصیلی نیمسال در گناباد

 دانشگاه در هوشبري 4 ترم دانشجویان براي درد اداره روشهاي اصول نظري درس تدریس -13
 7/4/1391 تا 15/11/1390 تحصیلی نیمسال در گناباد پزشکی علوم

 تاکنون 1392تدریس براي دانشجویان کارشناسی هوشبري در سالهاي  -14

 تاکنون 1392تدریس براي دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاري ویژه در سالهاي  -15

 1395بهمن  22خرداد و  15براي پرسنل بیمارستانهاي ICUیس دوره آموزشی تدر - 16

 

  :Research Activities)(فعالیتهاي پژوهشی 

 1374 سال در مشهد قائم بیمارستان اخیر ساله 5 در اگزوفتالمی موارد بررسی -1

 ناشی سرم پتاسیم تغییر و میالژي فاسیکوالسیون، کاهش در آتراکوریوم با لیدوکائین تأثیر مقایسه -2
 1387 سال در بیهوشی القاء طی اسکولین از
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 بی تحت انتخابی سزارین از بعد لرز شیوع کاهش در مپریدین و اندانسترون پیشگیري اثر مقایسه -3
 1389 سال در اسپاینال حسی

             CC1 و% 5 لیدوکائین CC 2 با نخاعی حسی بی روش دو در همودینامیک تغییرات مقایسه -4
 جراحی در سیستمیک خون فشار افزایش سابقه با بیماران در  فنتانیل CC1% + 5 لیدوکائین

TURP 1390-1391 سال در 

مقایسه دگزامتازون، پتدین و کتامین وریدي در پیشگیري از لرز بعد از عمل در بیماران تحت  -5
 .1395-96در سال  بیهوشی عمومی

  
  
 

  ):Published Articles(پژوهشهاي چاپ شده 
 تغییر و میالژي فاسیکوالسیون، کاهش در آتراکوریوم با لیدوکائین تأثیر مقایسه« عنوان با مقاله -١

 پزشکی علوم دانشگاه دانش افق علمی مجله در »بیهوشی القاء طی اسکولین از ناشی سرم پتاسیم
 گناباد

 سزارین از بعد لرز شیوع کاهش در مپریدین و اندانسترون پیشگیري اثر مقایسه« عنوان با مقاله -٢
 گناباد پزشکی علوم دانشگاه دانش افق علمی مجله در »اسپاینال حسی بی تحت انتخابی

تاثیر استفاده از ترکیب فنتانیل و لیدوکائین بر ثبات همودینامیک در بی حسی نخاعی بیماران با  -٣
در فصل . رکارآزمایی بالینی دوسوکو: سابقه پرفشاري خون در جراحی برش پروستات از طریق مجرا

 1395، پاییز 4، شماره 22دوره . نامه افق دانش دانشگاه علوم پزشکی گناباد
  

  :داوري مقاله
مقایسه اثرات پیش داروي کلونیدین با فنتانیل بر شاخص هاي همودینامیک در بیماران وابسته  -١

 .به مواد مخدر تحت لوله گذاري داخل تراشه

هاي درد و سطح هوشیاري بیماران بستري در  بررسی تاثیر افزایش زمان مالقات بر شاخص -٢
 .بخش آي سی یو

و درجه میوکلونوس دوزهاي پروپوفول در بیماران  BISمقایسه تغییرات همودینامیک، شاخص  - ٣
 .تحت القاي بیهوشی

مقایسه تاثیر هیدروکورتیزون و دگزامتازون وریدي قبل از خروج لوله تراشه بر اسپاسم حنجره،  - ۴
 .عد از بیهوشی عمومیسرفه و استرایدور ب
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  :داوري پایان نامه

قبل از خروج لوله تراشه بر اسپاسم  يدیو دگزامتازون ور زونیدروکورتیه ریتاث سهیمقا  -2 -1
 .یعموم یهوشیبعد از ب دوریحنجره، سرفه و استرا

  
  :شرکت در کنگره هاي علمی داخلی وخارجی

 تاریخ در Advanced Modes of Ventilation in Critically ill Patients کنگره -1
 مشهد  رضوي بیمارستان در 22/10/2008

2- 11th International Congress of the Iranian Society of Toxicology تاریخ در 
 13-15 Sep. 2011 مشهد) ع( رضا امام بیمارستان 

3- 1st International Congress of Neonatal and Childhood Nutrition 

Growth and Development 9-7 تاریخ در Oct. 2011 ع( رضا امام بیمارستان در (
 مشهد

با )  ابتید يکنگره تازه ها نیپنجم(بزرگساالن و کودکان ، - سمیغدد و متابول يکنگره تازه ها -4
توسط مرکز تحقیقات غدد درون  03/08/1392 تیلغا 01/08/1392 خیاز تار 1102872کد 

 ) 11640با کد سازمان ( ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 تاریخ از 1104346 کد با سل و ویژه مراقبتهاي ریوي، بیماریهاي المللی بین کنگره ششمین -5
 علوم اهدانشگ تنفسی بیماریهاي و سل پژوهشکده توسط که 23/07/1392 لغایت 20/07/1392

 تهران شهر در)  11682 سازمان کد با(  بهشتی شهید پزشکی

 12/02/1393لغایت 10/02/1393 تاریخ از11020152 کد با   قلب نارسایی المللی بین کنگره -6
 تهران شهر در)  11300 سازمان کد با(  بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه توسط

 خیاز تار 11000783با کد  -)يریگیپ -درمان  -  صیتشخ(درد  یالملل نینگره بک -7
که توسط پژوهشکده بازتوانی عصبی دانشگاه علوم پزشکی  1394/02/25 تیلغا 1394/02/23
 .در شهر تهران)  11662با کد سازمان ( تهران 

از  1100199با کد  رانیو درد ا ژهیو يو مراقبت ها يولوژیآنستز یالملل نیکنگره ب نیدوازدهم -8
که توسط انجمن علمی آنستزیولوژي و مراقبتهاي  1394/07/03 تیلغا 1394/06/31 خیتار

  .در شهر تهران)  11508با کد سازمان ( ویژه ایران 
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  :کارگاههاي آموزشیسمینارها و شرکت در    

 پزشکی علوم دانشگاه در 26/11/1380 لغایت 23/11/1380 تاریخ از تروما در Imaging سمینار -1
 مشهد

 مشهد پزشکی علوم دانشگاه در 2/5/1381 تاریخ در دارویی تازههاي سمپوزیوم -2

 19/10/1381 لغایت 18/10/1381 تاریخ در بیمارستان در منابع مدیریت کشوري همایش اولین -3
 پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت مجلس امور منابع مدیریت توسعه معاونت توسط

 در 20/9/1382 لغایت 19/9/1382 تاریخ در MS بیماري درمانی و بالینی هاي سمینارجنبه -4
 مشهد پزشکی علوم دانشگاه

 6/3/1382 تاریخ از غیرمترقبه حوادث در بحران مدیریت و درمان بهداشت، سراسري کنگره اولین -5
 رازي المللی بین همایشهاي مرکز در پزشکی جامعه بسیج توسط 8/3/1382 لغایت

 28/12/1382 لغایت 23/12/1382 تاریخ از اطالعات آوري فن پایه مفاهیم آموزشی دوره -6

 27/1/1383 لغایت 15/1/1383 تاریخ از فایلها مدیریت و کامپیوتر از استفاده آموزشی دوره -7

 30/2/1383 لغایت 2/2/1383 تاریخ از پردازها واژه آموزشی دوره -8

 21/3/1383 لغایت 2/3/1383 تاریخ از ارتباطات و اطالعات آموزشی دوره -9

 دانشکده در 28/3/1383 لغایت26/3/1383 تاریخ از کودکان تغذیه و رشد بهبود کارگاه -10
 گناباد پزشکی علوم

 علوم دانشکده در 18/6/1383 لغایت 17/6/1383 تاریخ از عمل در مدیریت آموزشی دوره -11
 گناباد پزشکی

 15/8/1383 لغایت 15/7/1383 تاریخ از ها گسترده صفحه آموزشی دوره -12

 30/9/1383 لغایت 28/8/1383 تاریخ از بمطال ارائه آموزشی دوره -13

 گناباد پزشکی علوم دانشکده در 27/9/1383 تا 25/9/1383 تاریخ از »الف« مدون برنامه -14

 8/11/1383 لغایت 10/10/1383 تاریخ از اطالعاتی بانکهاي آموزشی دوره -15

 پزشکی علوم دانشکده در 27/11/1383 لغایت 26/11/1383 تاریخ از سالم کودك آموزشی پودمان - 16
 گناباد

 لغایت 1383/ 16/12 تاریخ از) CQI( کیفیت ارتقاء مستمر بررسی آموزشی دوره -17
 گناباد پزشکی علوم دانشکده در 18/12/1383

 پزشکی علوم دانشکده در 29/2/1384 تاریخ در داروها منطقی مصرف و تجویز کنفرانس -18
 گناباد
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 مشهد پزشکی علوم دانشگاه در 26/8/1384 تاریخ در 2 پوست مدون برنامه -19

 پزشکان ویژه ماژور بتاتاالسمی کنترل و پیشگیري جدید برنامه توجیهی -آموزشی کارگاه -20
 گناباد پزشکی علوم دانشکده در 29/8/1384 تاریخ در

 گناباد پزشکی علوم دانشکده در 8/3/1385 تاریخ در AEFI مراقبت آموزشی کارگاه -21

 مشهد پزشکی علوم دانشگاه در 6/6/1385 تاریخ در 2 تغذیه مدون برنامه -22

 لغایت 4/6/1385 تاریخ در تحقیق در SPSS و آماري روشهاي کاربرد آموزشی دوره -23
 گناباد پزشکی علوم دانشکده در  6/6/1385

 در 28/9/1385 لغایت 26/9/1385 تاریخ در مقدماتی تحقیق روش آموزشی کارگاه -24
 زاهدان پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی معاونت

 گناباد خرداد 15 بیمارستان در 30/2/1390 تاریخ در الپاراسکوپی جراحی کارگاه -25

 مشهد پزشکی علوم دانشگاه در 22/6/1390 تاریخ در متادون با جایگزین درمان پیشرفته کارگاه - 26

 در 31/6/1390 تاریخ در ها بیوتیک آنتی منطقی مصرف و تجویز علمی کنفرانس -27
 مشهد) ع( حسین امام بیمارستان

 معاونت در 8/7/1390 لغایت 7/7/1390 تاریخ در مگاکد با آشنایی و نوزاد احیاء کارگاه -28
 گناباد پزشکی علوم دانشگاه آموزشی

 لغایت 23/9/1390 تاریخ از پزشکی اي حرفه حقوق مشکالت و قوانین سمینار -29
 مشهد پزشکی علوم دانشگاه توسط 24/9/1390

 پزشکی علوم دانشگاه توسط 13/11/1390 تاریخ در) 1( ویژه هاي مراقبت مدون برنامه -30
 مشهد

 پزشکی علوم دانشگاه توسط 14/11/1390 تاریخ در) 2( ویژه هاي مراقبت مدون برنامه -31
 مشهد

 21/2/1391 لغایت 20/2/1391 تاریخ از سالمت و پژوهی قرآن معنویت، روزه دو سمینار -32
 گناباد پزشکی علوم دانشگاه توسط

 پزشکی علوم دانشگاه در 1/4/1391 تاریخ در ICU در وتب درد اداره علمی کنفرانس -33
 مشهد

 توسط 5/4/1391 تاریخ در مخدر مواد به وابسته مادران در زایمان هنگام بالینی مالحظات -34
 پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت بهداشتی معاونت

 علوم دانشگاه در 23/4/1391 تاریخ در) هموویژالنس( خون از مراقبت سیستم برنامه -35
 گناباد پزشکی



٨ 
 

 لغایت 30/09/1391 تاریخ از 18682914 کد با ط/ویژه مراقبتهاي بخش در عفونت برنامه - 36
 با(  بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه تنفسی بیماریهاي و سل پژوهشکده توسط 30/09/1391
 )  11682 سازمان کد

 1393/12/09 خیاز تار 18654916استرس و بیماري هاي قلبی وعروقی با کد  سمپوزیوم -37
با ( که توسط مرکز آموزشی ، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی  1393/12/09 تیلغا

 .در شهر تهران)  11654کد سازمان 

از  185089201پس از عمل با کد  يویوعوارض ر VAPاز  يریشگیروزه پ کی ومیسمپوز -38
که توسط انجمن علمی آنستزیولوژي و مراقبتهاي ویژه  1392/02/13 تیلغا 1392/02/13 خیتار

 .در شهر تهران)  11508با کد سازمان ( ایران 

چهاردهمین همایش کشوري آموزش علوم پزشکی وششمین جشنواره شهید مطهري با کد  -39
با کد (  یآموزش که توسط معاونت 1392/02/11 تیلغا 1392/02/09 خیاز تار 11000723

 .در شهر تهران)  11018سازمان 

 1392/12/01 خیاز تار 181129276با کد  یمارستانیب ياز عفونت ها يریشگیبرنامه پ -40
در شهر )  11160با کد سازمان ( تهران  یکه توسط دانشگاه علوم پزشک 1392/12/01 تیلغا

 .تهران

ق با کد /مراقبت هاي ویژهکنفرانس یکروزه بررسی تغیرات فشار خون در بخش  -41
 يهایماریکه توسط پژوهشکده سل و ب 1393/08/08 تیلغا 1393/08/08 خیاز تار 18682935

 .در شهر تهران)  11682با کد سازمان (  یبهشت دیشه یریوي دانشگاه علوم پزشک

که توسط  1393/09/05 تیلغا 1393/09/05 خیاز تار 292119328با کد  التوریونت کارگاه -42
 .در شهر مشهد)  21111با کد سازمان ( مشهد  یگاه علوم پزشکدانش

 تیلغا 1393/09/25 خیاز تار 181129371برنامه شروع شیرمادر در ساعت اول تولد با کد  -43
 .در شهر تهران)  11160با کد سازمان ( تهران  یکه توسط دانشگاه علوم پزشک 1393/09/25

 تیلغا 1393/11/08 خیاز تار 19735937با کد  CPR يویر یقلب اءیاحسمینار  -44
در شهر )  70035با کد سازمان ( که توسط انجمن علمی مراقبت هاي ویژه ایران  1393/11/10
 .تهران

 خیاز تار 185089406و پس از آن با کد  يها در باردار يماریبا ب يبرنامه مالحظات آنستز -45
( لمی آنستزیولوژي و مراقبتهاي ویژه ایران که توسط انجمن ع 1394/07/15 تیلغا 1394/07/15

 .در شهر تهران)  11508با کد سازمان 
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 خیاز تار 182169401با کد  عیشا يهایماریدر درمان ب يو کاربرد طب فشار یرنامه مبانب - 46
 21116با کد سازمان ( گناباد  یکه توسط دانشگاه علوم پزشک 1394/05/02 تیلغا 1394/05/02

 .در شهر گناباد) 

 1394/10/29 خیاز تار 19735942با کد  رانیا ژهیو يمراقبت ها يسراسر ناریسم نیسوم -47
در )  70035با کد سازمان ( که توسط انجمن علمی مراقبت هاي ویژه ایران  1394/11/02 تیلغا

 .شهر تهران

 تیلغا 1394/07/14 خیاز تار 18508941با کد  ییسرپا يآنستز يبرنامه تازه ها -48
 11508با کد سازمان ( توسط انجمن علمی آنستزیولوژي و مراقبتهاي ویژه ایران  که 1394/07/14

 .در شهر تهران) 

 تیلغا 1394/07/12 خیاز تار 185089409با کد  2یعموم یهوشیب يبرنامه تازه ها -49
 11508با کد سازمان ( که توسط انجمن علمی آنستزیولوژي و مراقبتهاي ویژه ایران  1394/07/12

 .در شهر تهران) 

 1394/07/11 خیاز تار 185089408با کد  1 ژهیو يطب مراقبت ها يبرنامه تازه ها -50
با کد سازمان ( که توسط انجمن علمی آنستزیولوژي و مراقبتهاي ویژه ایران  1394/07/11 تیلغا

 .در شهر تهران)  11508

با کد  عیشا يهایماریدر درمان ب) يرفلکسولوژ(و کاربرد ماساژ بازتاب  یبرنامه مبان -51
( ناباد گ یکه توسط دانشگاه علوم پزشک 1394/05/30 تیلغا 1394/05/30 خیاز تار 182169402
 .در شهر گناباد)  21116با کد سازمان 

که توسط  1394/11/04 تیلغا 1394/11/04 خیاز تار 39301015با کد  1 یبرنامه داخل -52
 .در شهر تهران)  70035با کد سازمان ( انجمن علمی مراقبت هاي ویژه ایران 

که توسط  1394/11/03 تیلغا 1394/11/03 خیاز تار 39301016با کد  2 یبرنامه داخل -53
 .در شهر تهران)  70035با کد سازمان ( انجمن علمی مراقبت هاي ویژه ایران 

 case based mechanical يماریبر اساس نوع ب یکیمکان هیتهوسمینار  -54

ventilation  که توسط دانشگاه  1395/05/01 تیلغا 1395/04/31 خیاز تار 191129512با کد
 .در شهر تهران)  11160با کد سازمان ( تهران  یعلوم پزشک

 تیلغا 1395/10/22 خیاز تار 19735954با کد  ژهیو يساالنه مراقبت ها ناریسم نیچهارم -55
در شهر )  70035با کد سازمان ( که توسط انجمن علمی مراقبت هاي ویژه ایران  1395/10/24
 .تهران
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 1395/07/28 تیلغا 1395/07/27 خیاز تار 191129520کودکان با کد  ژهیو يمراقبت هاسمینار  - 56
 .در شهر تهران)  11160با کد سازمان ( تهران  یکه توسط دانشگاه علوم پزشک

 1395/10/25 خیاز تار 187359519با کد  یجامعه پزشک يبرنامه اخالق و تعهد حرفه ا -57
در )  70035ن با کد سازما( که توسط انجمن علمی مراقبت هاي ویژه ایران  1395/10/25 تیلغا

 .شهر تهران

 .دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1395کارگاه آموزشی دانش پژوهشی آموزشی  -58

دانشگاه  1395و اخالق حرفه اي در پزشکی ) پروفیشنالیسم(کارگاه آموزشی حرفه اي گري -59
 .علوم پزشکی گناباد

علوم پزشکی شگاه دان 1395کارگاه پژوهشی آشنایی با کتابخانه دیجیتال و جستجوي مقاالت  - 60
 .گناباد

 .نابادگم پزشکی و، دانشگاه عل SPSS ،1395رگرسیون با نرم افزار  کارگاه آموزشی تحلیل - 61

 .، دانشکده پزشکی گنابادOSCE( ،1395(سمینار آموزشی آشنایی با آزمون هاي علوم پزشکی  - 62 - 62

 .م پزشکی گنابادو، دانشگاه عل1395ر آثار پژوهشی، کارگاه اخالق در انتشا - 63

  

  :تقدیرنامه ازیافت در

 13/7/1383 تاریخ در ب/9396/123 شماره به گناباد پزشکی علوم دانشکده بهداشتی معاون -1

 14/7/1383 تاریخ در س/1232 شماره به گناباد پزشکی علوم دانشکده رئیس -2

 24/9/1383 تاریخ در س/1685 شماره به گناباد پزشکی علوم دانشکده رئیس -3

 21/12/1384 تاریخ در ب/1374/123 شماره به گناباد پزشکی علوم دانشکده بهداشتی معاون -4

 4/7/1385 تاریخ در 123-12076 شماره به گناباد پزشکی علوم دانشکده سرپرست -5

 4/11/1385 تاریخ در 123-18519 شماره به گناباد پزشکی علوم دانشکده سرپرست -6

 تاریخ در آ/310 شماره به زاهدان پزشکی علوم دانشگاه االنبیاء خاتم بیمارستان آموزشی معاون -7
11/7/1387 

 و سیستان درمانی خدمات بیمه کل ومدیر استان اجتماعی تأمین و رفاه هماهنگی شوراي رئیس -8
 1388 فروردین در بلوچستان

 تاریخ در 5186 شماره به زاهدان پزشکی علوم دانشگاه سراوان رازي بیمارستان سرپرست -9
10/8/1388 

 )1394(در سال یسازمان نظام پزشکپزشک نمونه توسط  -10
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 )1395(گناباد ینامه از معاون درمان دانشگاه علوم پزشک ریتقد -11

 )1395(بهمن گناباد 22 مارستانیب سینامه از رئ ریتقد -12

 یدر دانشگاه علوم پزشک يمقام معظم رهبر یندگینامه از مسئول دفتر نهاد نما ریتقد -13
 )1396(گناباد 

  )1396(پزشکی از رئیس دانشکده تقدیرنامه  -14

  :افتخارات در دوران تحصیل

 109با اخذ نمره کتبی 1386در سال  2به  1آزمون ارتقائ دستیاري  در دانشگاه کسب رتبه اول -1

  118با اخذ نمره کتبی 1387 سال در 3 به 2 دستیاري ارتقائ آزمون در دانشگاه اول رتبه کسب  -2
  127با اخذ نمره کتبی 1388 سال در 4 به 3 دستیاري ارتقائ آزمون در دانشگاه اول رتبه کسب -3
در  ه باالتر از نفر دومرنم 36با کسب  یژهوقبت هاي فلوشیپ مرادوره پایان  آزمون اول رتبه کسب -4

 .دانشگاه علوم پزشکی تهران

  


