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 داًؾگبُ علَم پشؽىی داًؾگبُ تْزاى اس  "ثْذاؽت حزفِ ای"وبرؽٌبعی ارؽذ  : هذارن تحصیلی 

 اس داًؾگبُ علَم پشؽىی اصفْبى "ثْذاؽت حزفِ ای" وبرؽٌبعی                             

 اس داًؾگبُ علَم پشؽىی اصفْبى "ثْذاؽت حزفِ ای  "وبرداًی                               

 

                      

 : ٍ اجزایی  عَاثك وبری

 
 َم پشؽىی لزعتبىهغئَل تحصیالت تىویلی داًؾىذُ ثْذاؽت ٍ تغذیِ داًؾگبُ عل 

  اعتبد هؾبٍر داًؾجَیبى ثْذاؽت حزفِ ای  

  ّوىبری در داٍری همبالت اٍلیي ّوبیؼ ثیي الوللی ریش گزدّب ، هذیزیت عَاهل پیبهذّب اردثْؾت عبل

 ٍ داٍری پٌل عَم  92

  ُعزح( 20)ّوىبری در داٍری عزح ّبی تحمیمبتی داًؾگب 

 عبعت( 300) رؽذ داًؾىذُّوىبری در داٍری پبیبى ًبهِ ّبی وبرؽٌبعی ا 

 ّوىبری در داٍری وتت تبلیفی  

  تبوٌَى 89عضَ ّیبت علوی داًؾگبُ علَم پشؽىی لزعتبى اس ثْوي هبُ عبل 

  89تب عبل  88عضَ ّیبت علوی داًؾگبُ علَم پشؽىی ارٍهیِ عبل 

  89تب عبل  87هزثی حك التذریظ داًؾگبُ علَم پشؽىی وزهبًؾبُ اس عبل 

 88ثْذاؽت حزفِ ای ؽزوت ؽیَا هحیظ پبرط در عبل  وبرؽٌبط هغئَل ٍاحذ 

  ّوىبری در ثزگشاری ّوبیؼ عزاعزی ایوٌی ثْذاؽت وبر  داًؾگبُ علَم پشؽىی تْزاى 

  87ؽْزعتبى وزهبًؾبُ در عبل دسهزثی حك التذریظ عبسهبى فٌی ٍ حزفِ ای 

  83ٍ  82ٍ  81ٍ  80وبرؽٌبط ٍ هغئَل ایوٌی ٍ ثْذاؽت ؽزوت صٌبیع دارٍیی ؽْیذ هذرط در عبلْبی  

  هؾبٍر عیغتن هذیزیت ایوٌی ٍ ثْذاؽت حزفِ ایOHSAS 18001 : 1999    ؽزوت عیوبى خَسعتبى 

  هؾبٍر عیغتن هذیزیت ایوٌی ٍ ثْذاؽت حزفِ ایOHSAS 18001 : 1999  ؽزوت عیوبى داراة 

  هؾبٍر عیغتن هذیزیت ایوٌی ٍ ثْذاؽت حزفِ ایOHSAS 18001 : 1999  یذ ؽزوت عیوبى عف

 ارٍهیِ 

  هؾبٍر عیغتن هذیزیت ایوٌی ٍ ثْذاؽت حزفِ ایOHSAS 18001 : 1999  ّزهشگبى  ؽزوت عیوبى 

  هؾبٍر عیغتن هذیزیت ایوٌی ٍ ثْذاؽت حزفِ ایOHSAS 18001 : 1999  دٍرٍد   ؽزوت عیوبى 

  هؾبٍر عیغتن هذیزیت ایوٌی ٍ ثْذاؽت حزفِ ایOHSAS 18001 : 1999  ثجٌَرد  ؽزوت عیوبى 

 ؾبٍر عیغتن هذیزیت ایوٌی ٍ ثْذاؽت حزفِ ای هOHSAS 18001 : 1999  ؽْز وزد  ؽزوت عیوبى 
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  هؾبٍر عیغتن هذیزیت ایوٌی ٍ ثْذاؽت حزفِ ایOHSAS 18001 : 1999  اردثیل   ؽزوت عیوبى 

  هؾبٍر عیغتن هذیزیت ایوٌی ٍ ثْذاؽت حزفِ ایOHSAS 18001 : 1999  دؽتغتبى  ؽزوت عیوبى 

 هذیزیت ایوٌی ٍ ثْذاؽت حزفِ ای  هؾبٍر عیغتنOHSAS 18001 : 1999  ٍُؽزوت ؽْز  صٌعتی وب 

 

 • هجالت در هٌتؾزؽذُ همبالت اًتؾبرات 

Comparing the Core Body Temperature and the Heat Stress indices of HSI and WBGT in lorestan 

Steels Industry Workersو   

Publisher: Research Center for Environmental Pollutants, Qom University of Medical Sciences. All 
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 َّ ّبی آسهبیؾگبّی ثز اعبط اعتبًذارد دارسیبثی عولىزدASHRAE 110 در یىی اس صٌبیع پتزٍؽیوی 

 87ًؾىذُ ثْذاؽت داًؾگبُ تْزاى عبل هجلِ ثْذاؽت دا

  همبلِ ارسیبثی  ایوٌی جزثمیلْب ثب وبرثزد تىٌیهFTA   ٍ در صٌعت وؾتی عبسی در ّوبیؼ هلی تزٍهب

 91حَادث ثٌذر عجبط د ر عبل 

 

  ثزرعی اختالالت عالهتی وبروٌبى ًَثت وبر ٍ غیز ًَثت وبر  در یىی اس صٌبیع اعتبى اصفْبى در ّوبیؼ

 80ؽت حزفِ ای در عبل عزاعزی ثْذا

 Short and long term exposure to ambient in ahvaz, iran, Human and ecological Risk 
Assessment 2018 

 

 

 فعبلیتْبی پضٍّؾی :

  عزح تحمیمبتی ثزرعی همبیغِ ای ؽبخص ّبیHIS, WBGT  در ارسیبثی اعتزط گزهبیی وبرگزاى صٌبیع

 لی ()ّوىبر اص1391گزم اعتبى لزعتبى

 

  ُثزرعی اختالالت عالهتی ًبؽی اس ًَثت وبری در وبروٌبى ًَثت وبر وبدر درهبى ثیوبرعتبًْبی داًؾگب

 ) هجزی عزح(1391علَم پشؽىی لزعتبى 

 ّوىبر اصلی (1385پزٍصُ تحمیمبتی اعتبًذارد ّبی پزتَّبی غیز یًَغبس ثزای صٌبیع دفبعی وؾَر ( 

 َّ اعبط اعتبًذارد ّبی آسهبیؾگبّی ثز دارسیبثی عولىزدASHRAE 110  در یىی اس صٌبیع

 ) ّوىبر اصلی (1386پتزٍؽیوی

  1393ارسیبثی اختالالت اعىلتی عضالًی خیبط ّبی ثب اعتفبدُ اس رٍػ رٍال در ؽْز خزم آثبد در عبل (

 هجزی عزح(

 عتفبدُا ثب ارگًََهی هیىزٍ ٍ هبوزٍ دیذگبُ اس عضالًی-اعىلتی اختالالت ؽىبیبت ٍ خغز عَاهل ثزرعی 

 ) هجزی عزح (1396آثبداى  ًفت پبالیؼ صٌعت یه در    CMDQ رٍػ  ٍ  RSI ًغجی فؾبر ؽبخص اس
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 دورس تدریس شده:

 هقطع نام درس ردیف

 کارشناسی بهداشت حرفه ای ارگونوهیکار آهوزی  1

 کارشناسی بهداشت حرفه ای کارآهوزی ایونی در صنعت 2

 کارشناسی بهداشت حرفه ای هبانی نوونه برداری از آالیندها 3

 کارشناسی بهداشت حرفه ای تجسیه آالینده ها 4

 کارشناسی بهداشت حرفه ای هبانی کنترل  آالینده های هوا 5

 کارشناسی بهداشت حرفه ای صدا و ارتعاش  6

 کارشناسی بهداشت حرفه ای طراحی تهویه صنعتی  7

 ه ایکارشناسی بهداشت حرف شناسایی عواهل شیویایی 7

 کارشناسی بهداشت عووهی بهداشت حرفه ای 8

 کارشناسی بهداشت عووهی  بهداشت حرفه ای 9

 کارشناسی بهداشت حرفه ای آشنایی با صنایع و شناخت و فنن صنعتی 11

 کارشناسی بهداشت حرفه ای شناسایی عواهل فیسیکی 11

 ه ایکارشناسی بهداشت حرف آشنایی با روشهای کنترل آلودگی هوا 12

 کارشناسی بهداشت حرفه ای تجسیه و ارزشیابی ونوونه هوا  13

 کارشناسی بهداشت حرفه ای آشنایی با روشهای کنترل آلودگی هوا  14

 کارشناسی بهداشت حرفه ای کلیات ایونی و بهداشت  15

 کارشناسی بهداشت حرفه ای ههندسی روشنایی  16

 حرفه ایکارشناسی بهداشت  سن شناسی  صعنتی  17

 کارشناسی بهداشت حرفه ای ارزیابی و هدیریت ریسک  18

 کارشناسی بهداشت حرفه ای سیستن هدیریت یکپارچه  19

 کارشناسی بهداشت حرفه ای هدیریت صنعتی 21

 کارشناسی بهداشت حرفه ای کار آهوزی 21

 

 اختزاع ٍ ًَآٍری :

  ِ19/5/1390-31.71ثجت اختزاع ؽوبرُ ثجت ٍ تبریخ  هبًىي آسهَى عیغتن ّبی تَْی 
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 ؽزوت در ّوبیؼ ّب  :

  داًؾگبُ لزعتبى  "اٍلیي ّوبیؼ ثیي الوللی ریش گزدّب ، هذیزیت عَاهل ٍ پیبهذّب "ّوبیؼ ثیي الوللی

 92اردیجْؾت هبُ عبل 

  عویٌبر عزاعزی اًغجبق خذهبت ثْذاؽتی درهبًی ثب هَاسیي ؽزع اعالم  داًؾگبُ علَم پشؽىی لزعتبى

 90عبل 

  اٍلیي ّوبیؼ عزاعزی ثْذاؽت ٍ ایوٌی وبر ثب ّوىبری داًؾگبُ علَم پشؽىی تْزاى ٍ ّوىبری در

 ) وویتِ اجزایی ٍ وویتِ علوی (  88ثزگشاری ّوبیؼ  عبل 

  داًؾگبُ  87چْبرهیي ّوبیؼ عبالًِ تبسُ ّبی علَم ثْذاؽتی ثب ًبًَتىٌَلَصی در علَم ثْذاؽتی  عبل

 علَم پشؽىی تْزاى 

 داًؾگبُ علَم  85لَدگی صَتی در تْزاى ٍ والًؾْزّب  چبلؼ ّب ٍ هحذٍدیت ّب  در عبل ّوبیؼ آ

 پشؽىی تْزاى 

  80عبل اعزی ثْذاؽت ٍ تغذیِ داًؾىذُ ثْذاؽت ٍ تغذیِ  زعّوبیؼ  

  ّوبیؼ ًمؼ هذیزاى صٌبیع ٍ ثْذاؽت حزفِ ای در ثْزُ ٍری ٍ تَععِ پبیذار 

  داًؾگبُ علَم پشؽىی اصفْبى 81عویٌبر ارایِ خذهبت تین عالهت وبر عبل 

  79ؽزوت در دٍهیي ّوبیؼ عزاعزی ثْذاؽت حزفِ ای در عبل 

  81ارایِ همبلِ در چْبرهیي ّوبیؼ عزاعزی ثْذاؽت حزفِ ای در عبل  

  81ؽزوت در دٍهیي ّوبیؼ عزاعزی  ثْذاؽت ٍ تغذیِ دٍم ٍ عَم خزداد  

 81ثْزُ ٍری ٍ تَععِ پبیذار عبل ؽزوت در ّوبیؼ ًمؼ هذیزاى صٌبیع ٍ ثْذاؽت حزفِ ای در 

  اٍلیي ّوبیؼHSE  93در پزٍصُ ّبی ًفت ٍ گبس در عبل 

  90عبل عویٌبر عزاعزی اًغجبق ثب هَاسیي ؽزع همذط اعالم 

  80اٍلیي ّوبیؼ عزاعزط تخصصی عت وبر ٍ ثیوبریْبی ؽغلی عبل 

  92عضَ وویتِ علوی ّوبیؼ عزاعزی جبهعِ عبلن عبل 

 92عبل  دٍهیي ّوبیؼ جبهعِ عبل 

  81ّوبیؼ ضزٍرت تین عالهت وبر 

 
 

 
 

 

 

 

 : در وبرگبّْبی اهَسؽی  عخٌزاًی

 ) جْت ثبس  عبعت  4ثِ هذت  عخٌزاًی وبرگبُ وٌتزل عَاهل فیشیىی ) وٌتزل صذا ٍ ارتعبػ در صٌعت

  91در عبل ًٍت ثْذاؽتی داًؾگبُ علَم پشؽىی لزعتبى  بآهَسی وبرؽٌبعبى ثْذاؽت حزفِ ای  هع

 داًؾگبُ علَم عبعت  4ثِ هذت در ثزًبهِ ثبس آهَسی هذٍى  عت وبر آهَسػ پشؽىبى  عوَهی   عخٌزاًی

 89پشؽىی ارٍهیِ عبل 
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  ثزگشاری دٍرُ اهَسؽی حفبظت ٍ ایوٌی در صٌبیع اعتبى وزهبًؾبُ ثب ّوىبری عبسهبى فٌی حزفِ ای

 87عبعت عبل  90اعتبى وزهبًؾبُ ثِ هذت 

 عبعت ثب ّوىبری وویتِ تحمیمبت داًؾجَیی داًؾگبُ  2ی ثِ هذت وبرگبُ اهَسؽی رٍػ تحمیك همذهبت

 92علَم پشؽىی لزعتبى عبل 

 عبعت  ثب ّوىبری وویتِ تحمیمبت داًؾجَیی داًؾگبُ علَم پشؽىی  4بثی ریغه ثِ هذت ؽیوبرگبُ ارس

 94لزعتبى عبل 

  بُ علَم پشؽىی عبعت ثب ّوىبری وویتِ تحمیمبت داًؾجَیی داًؾگ 4وبرگبُ ارسیبثی ریغه ثِ هذت

 95لزعتبى عبل 

  ُعخٌزاى دٍرHSE  ثِ هذت یه رٍس ثب ّوىبری ؽزوت آسهب ساگزط ٍ  ادارُ ول اعتبًذارد وزهبًؾبُ در

 در دٍ دٍرُ تبثغتبى ٍ سهغتبى  96عبل 

  عخٌزاى دٍرُ ولیبت ایوٌی ٍ ثْذاؽت ثِ هذت یه رٍس ثب ّوىبری ؽزوت آسهب ساگزط ٍ ادارُ ول

  96اعتبًذارد وزهبًؾبُ در تبثغتبى 

  عخٌزاى دٍرُ ارسیبثی ریغه ثِ هذت یه رٍس ثب ّوىبری ؽزوت آسهب ساگزط ٍ ادارُ ول اعتبًذارد

  96وزهبًؾبُ در تبثغتبى 

  ِعبعت ثب ّوىبری وویتِ تحمیمبت داًؾجَیی داًؾگبُ علَم  3هذت وبرگبُ رٍػ تحمیك همذهبتی ث

 93پشؽىی لزعتبى عبل 

  عبعت ثب ّوىبری وویتِ تحمیمبت داًؾجَیی داًؾگبُ علَم  3وبرگبُ رٍػ تحمیك همذهبتی ثِ هذت

 96پشؽىی لزعتبى عبل 

 
 
 
 

 : ٍ عضَیت در وویتِ ّبی فٌی تذٍیي اعتبًذارد هتذّب  عَاثك علوی
 ً 80ٍ  79ؾزیِ علوی رُ آٍرد عبلْبی عزدثیز  

  90عضَ وویتِ علوی ّفتویي ّوبیؼ ثْذاؽت ٍ ایوٌی وبر در اردیجْؾت هبُ عبل  

  مىسسو استاندارد و آسهَى عولىزد َّدّبی آسهبیؾگبّی  "عضَ وویتِ فٌی تذٍیي اعتبًذارد "

 تحقیقات صنعتی ایران

   داًؾگبُ علَم پشؽىی اصفْبى  80ٍ 79ٍ 78عضَ اًجوي علوی داًؾجَیبى ثْذاؽت حزفِ ای عبلْبی 

  داًؾگبُ علَم پشؽىی  80دثیز وویتِ علوی ّوبیؼ عزاعزی داًؾجَیبى ثْذاؽت حزفِ ای در عبل

 اصفْبى 

  رییظ وویغیَى فٌی تذٍیي اعتبًذارد : راٌّوب ثزای الشاًبت عالهت ٍ ایوٌی هزتجظ ثب هَاجِْ ؽغلی ثب

  94ارد ٍ تحمیمبت صٌعتی وزهبًؾبُ عبل وزٍهبت ًبهحلَل در آة ،ادارُ اعتبًذ

  92عضَ وویتِ علوی دٍهیي ّوبیؼ جبهعِ عبلن در عبل  

  88اجزایی اٍلیي ّوبیؼ ثْذاؽت حزفِ ای عبل عضَ وویتِ علوی  
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 عَاثك آهَسؽی :
  هزوش آهَسؽی  "وویتِ ّبی ایوٌی حفبظت فٌی ٍ ثْذاؽت وبر صٌبیع اعتبى اصفْبى  "دٍرُ آهَسؽی

  80ْذاؽت وبر ادارٓ وبر اعتبى اصفْبى عبل تحمیمبت ٍ ث

  دٍرُ آهَسؽی ارگًََهی ٍ عت وبر ) هذیزیت ارائِ خذهبت تین عالهت (  داًؾگبُ علَم پشؽىی اصفْبى

  82ٍ  80عبل 

   دٍرُ آهَسؽی عیغتن هذیزیت ایوٌی ٍ ثْذاؽت حزفِ ایOHSAS – 1999 اس ؽزوتIMQ   ایتبلیب عبل

83  ٍRWTUV Academy  85عبل  

  دٍرُ آهَسؽی عیغتن هذیزیت ایوٌی ثْذاؽت ٍ هحیظ سیغت  HSE – MS     RWTUV Academy 

  85عبل 

  دٍرٓ آهَسؽی تىٌیه ّبی ارسیبثی ریغه(RT)    RWTUV Academy  85عبل 

  اًجوي هتخصصغي ثْذاؽت وبر ایزاى  عیغتن هذیزیت ایوٌی ثْذاؽت ٍ هحیظ سیغت دٍرُ آهَسؽی،

 85عبل 

 ً زم افشاروبرگبُ آهَسػreference manager  86داًؾگبُ علَم پشؽىی تْزاى عبل 

  ُوبرگبsearching   86داًؾگبُ تْزاى عبل علوی داًؾجَیبى هزوش پضٍّؾْبی 

  وبرگبُ آهَسؽی ًزم افشارArcGIS  88داًؾىذُ ثْذاؽت داًؾگبُ تْزاى عبل 

  علَم پشؽىی داًؾگبُ  تَععِ آهَسػ عبعت هزوش هغبلعبت 12وبرگبُ آهَسؽی رٍػ تذریظ ثِ هذت

 88علَم پشؽىی ارٍهیِ عبل 

  وبرگبُ اهَسؽیEND NOTE   88عبعت هعبًٍت پضٍّؾی داًؾگبُ علَم پشؽىی ارٍهیِ عبل  6ثِ هذت 

  وبرگبُ آهَسؽیScientific writing   عبعت  هعبًٍت پضٍّؾی داًؾگبُ علَم  6همذهبتی ثِ هذت

 88پشؽىی ارٍهیِ عبل 

 عبعت هعبًٍت تحمیمبت ٍ فٌبٍری داًؾگبُ علَم  6ادُ پزداسی پیؾزفتِ ثِ هذت وبرگبُ آهَسؽی آهبر ٍ د

 88پشؽىی ارٍهیِ عبل 

  عبعت   هعبًٍت پضٍّؾی داًؾگبُ علَم پشؽىی ارٍهیِ عبل  6وبرگبُ اهَؽی اخالق در پشٍّؼ ثِ هذت

88 

 ( ثِ هذت 1وبرگبُ آهَسؽی رٍؽْبی ًَیي تذریظ )ػ علَم پشؽىی عبعت  هزوش هغبلعبت تَععِ آهَس 12

 89داًؾگبُ علَم پشؽىی ارٍهیِ عبل 

  وبرگبُ اهَسؽیcomputer use for Academic   عبعت  هعبًٍت تحمیمبت ٍ فٌبٍری  6ثِ هذت

  89داًؾگبُ علَم پشؽىی ارٍهیِ عبلغبل 

  وبرگبُ اهَسؽیHow to Write scientific and it published  عبعت  هعبًٍت تحمیمبت ٍ  6ثِ هذت

  89عبل ُ علَم پشؽىی ارٍهیِ داًؾگب فٌبٍری

  عبعت هعبًٍت تحمیمبت ٍ فٌبٍری داًؾگبُ علَم پشؽىی ارٍهیِ  6وبرگبُ رٍػ تذریظ اعضب تین ثِ هذت

  89عبل 

  عبعت هعبًٍت تحمیمبت ٍ فٌبٍری داًؾگبُ علَم پشؽىی ارٍهیِ  6وبرگبُ آهَسؽی علن عٌجی ثِ هذت

  89عبل 

 بسی ًوًَِ تَعظ هبوزٍٍیَ وبرگبُ آؽٌبیی ثب رٍػ آهبدُ عcustomer training   ؽزوت ٍارػ ؽیوی

 89ثْبر تْزاى عبل 
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  وبرگبُ اهَسؽیHow to Write scientific and it published  عبعت  هعبًٍت تحمیمبت ٍ  6ثِ هذت

 اداهِ وبرگبُ لجلی(  ( 89فٌبٍری داًؾگبُ علَم پشؽىی ارٍهیِ عبل 

 هزوش هغبلعبت تَععِ آهَسػ علَم پشؽىی داًؾگبُ علَم عبعت  6ت وبرگبُ آهَسؽی همبلِ ًَیغی ثِ هذ

 90در عبل  پشؽىی ارٍهیِ

  عبعت هزوش هغبلعبت تَععِ آهَسػ علَم پشؽىی  5همذهبتی ثِ هذت وبرگبُ اهَسؽی رٍػ تحمیك

 90داًؾگبُ علَم پشؽىی ارٍهیْغبل 

  سػ علَم پشؽىی داًؾگبُ علَم عبعت هزوش هغبلعبت تَععِ آهَ 5وبرگبُ اهَسؽی ًصت ٍیٌذٍس ثِ هذت

 90پشؽىی ارٍهیِ عبل 

  عبعت هزوش هغبلعبت تَععِ آهَسػ علَم پشؽىی داًؾگبُ علَم پشؽىی  4وبرگبُ داًؼ پضٍّی ثِ هذت

 90ارٍهیِ عبل 

  ٍ وبرگبُ اهَسؽی آهبرspss  ِعبعت هزوش هغبلعبت تَععِ آهَسػ علَم پشؽىی  6ثِ هذت  2پیؾزفت

 91هیِ عبل داًؾگبُ علَم پشؽىی ارٍ

  ُدٍرpre t0efel  90عبعت هجتوع فٌی تْزاى ًوبیٌذگی خزم آثبد عبل  60ٍ هىبلوِ فؾزدُ ثِ هذت 

  سثبًغزای تْزاى  2010ٍ  2011در عبلْبی  7دٍرُ همذهبتی سثبى تب عغح 

  ُهزوش هغبلعبت ٍ عبعت  5آهَسؽی اًتؾبر ًتبیج پضٍّؼ ، علن عٌجی ٍ عزلت علوی ثِ هذت وبرگب

 91َسػ علَم پشؽىی داًؾگبُ علَم پشؽىی لزعتبى عبل تَععِ آه

  وبرگبُ آهَسؽی آهَسػ ًزم افشارspss2  عبعت هزوش هغبلعبت ٍ تَععِ آهَسػ علَم پشؽىی  5ثِ هذت

 92داًؾگبُ علَم پشؽىی لزعتبى عبل 

  وبرگبُ اهَسؽی ًزم افشارspss1  بُ عبعت هزوش هغبلعبت ٍ تَععِ آهَسػ علَم پشؽىی داًؾگ 5ثِ هذت

 92علَم پشؽىی لزعتبى عبل 

  وبرگبُ اهَسؽی ًزم افشارzotero  عبعت هزوش هغبلعبت ٍ تَععِ آهَسػ علَم پشؽىی  5ثِ هذت

 92داًؾگبُ علَم پشؽىی لزعتبى عبل 

  عبعت هزوش هغبلعبت ٍ تَععِ آهَسػ علَم پشؽىی داًؾگبُ  5وبرگبُ اهَسؽی پضٍّؼ ویفی ثِ هذت

  92علَم پشؽىی لزعتبى عبل

 عبعت هزوش هغبلعبت ٍ تَععِ آهَسػ علَم پشؽىی  6رگبُ آهَسؽی تحمیك عولىزدی ثِ هذت وب

  92داًؾگبُ علَم پشؽىی لزعتبى عبل

  عبعت هزوش هغبلعبت ٍ تَععِ  6وبرگبُ آهَسؽی عزاحی ٍ ارسیبثی اسهًَْبی چْبرگشیٌِ ای ثِ هذت

  92آهَسػ علَم پشؽىی داًؾگبُ علَم پشؽىی لزعتبى عبل

 هَسؽی وبرگبُ اcorel drow   عبعت هزوش هغبلعبت ٍ تَععِ آهَسػ علَم پشؽىی داًؾگبُ  13ثِ هذت

  92علَم پشؽىی لزعتبى عبل

  ُوبرگبend note  عبعت هزوش هغبلعبت ٍ تَععِ آهَسػ علَم پشؽىی داًؾگبُ علَم پشؽىی  2ثِ هذت

 93لزعتبى عبل

  هزوش هغبلعبت ٍ تَععِ آهَسػ علَم   عبعت 4وبرگبُ هغبلعبت هؾبّذُ ای در علَم پشؽىی ثِ هذت

 93پشؽىی داًؾگبُ علَم پشؽىی لزعتبى عبل

  عبعت هزوش هغبلعبت ٍ تَععِ آهَسػ علَم پشؽىی داًؾگبُ علَم  2وبرگبُ ارسیبثی درًٍی ثِ هذت

 93پشؽىی لزعتبى عبل
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 یذ جَاى ثِ وبرگبُ اهَسؽی رٍػ تذریظ هجتٌی ثز فزا ؽٌبخت اس هجوَعِ وبرگبّْبی تَاًوٌذعبسی اعبت

 95هعبًٍت آهَسؽی ٍ هعبًٍت تحمیمبت فٌبٍری ٍاًؾگبُ علَم پشؽىی وزهبًؾبُ عبل عبعت  6هذت 

  عبعت هعبًٍت آهَسؽی ٍ  5وبرگبُ آهَسؽی هغبلعبت همغعی ٍ اوَلَسیه در علَم پشؽىی ثِ هذت

 95هعبًٍت تحمیمبت فٌبٍری ٍاًؾگبُ علَم پشؽىی وزهبًؾبُ عبل 

 12علوی ثِ صَرت پَعتز ٍ عخٌزاًی ثِ سثبى اًگلیغی ثِ هذت ی ارایِ هغلت وبرگبُ آهَسؽی هْبرتْب 

 95بًٍت اهَسؽی ٍ تحمیمبت فٌبٍری داًؾگبُ علَم پشؽىی وزهبًؾبُ در عبل ععبعت ه

 وبرگبُ آهَسؽی همبلِ ًَیغی علوی ٍ پشٍّؾی ISI 12  عبعت گزٍُ اهَسؽیPHD TEST  تْزاى در عبل

94 

 ً عبعت هعبًٍت اهَسؽی ٍ تحمیمبت فٌبٍری  6وًَِ ٍ ًوًَِ گیزی ثِ هذت وبرگبُ آهَسؽی تعییي حجن

 95داًؾگبُ علَم پشؽىی وزهبًؾبُ در عبل 

  عبعت هزوش هغبلعبت ٍ تَععِ آهَسػ علَم پشؽىی داًؾگبُ  4ثِ هذت   2وبرگبُ اهَسؽی رٍػ تذریظ

 95علَم پشؽىی لزعتبى عبل

  وبرگبُ اهَسؽیend note  غبلعبت ٍ تَععِ آهَسػ علَم پشؽىی داًؾگبُ عبعت هزوش ه  4ثِ هذت

 96علَم پشؽىی لزعتبى عبل

  عبعت هزوش هغبلعبت ٍ تَععِ آهَسػ علَم پشؽىی داًؾگبُ  12وبرگبُ اهَسؽی والط ٍارًٍِ ثِ هذت

 96علَم پشؽىی لزعتبى عبل

  وبرگبُ اهَسؽیword  ًؾگبُ عبعت هزوش هغبلعبت ٍ تَععِ آهَسػ علَم پشؽىی دا 6پیؾزفتِ ثِ هذت

  97علَم پشؽىی لزعتبى عبل در 

 

  عبعت هزوش هغبلعبت ٍ تَععِ آهَسػ علَم پشؽىی داًؾگبُ علَم  6وبرگبُ اخالق حزفِ ای ثِ هذت

  96پشؽىی لزعتبى عبل در 

  عبعت هزوش هغبلعبت ٍ تَععِ آهَسػ علَم  6وبرگبُ وبرگبُ هبلىیت فىزی ٍ ثجت اختزاع ثِ هذت

  97لزعتبى عبل در پشؽىی داًؾگبُ علَم پشؽىی 

  عبعت هزوش هغبلعبت ٍ تَععِ آهَسػ علَم پشؽىی داًؾگبُ علَم  6وبرگبُ ثجت ثزًذ تجبری ثِ هذت

  97پشؽىی لزعتبى عبل در 
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