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  :سوابق آموزشی

، انجمن علمی طب سنتی، )1( تبیین برخی از بیماري هاي قلبی و فشار خون از دیدگاه طب سنتی ایراندبیر علمی کنفرانس علمی یک روزه 

  1394دي 

، انجمن علمی طب )1( تبیین برخی از بیماري هاي قلبی و فشار خون از دیدگاه طب سنتی ایرانسخنرانی در کنفرانس علمی یک روزه 

  1394سنتی، دي 

 – کی، طب اسالمی و مکملموسسه مطالعات تاریخ پزش، "تدابیر حفظ سالمتی از دیدگاه طب سنتی ایران"دبیر علمی کنفرانس یک روزه 

  1394دي 

  1394آذر  -  موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسالمی و مکمل، )End Note  )17دبیر علمی کارگاه یک روزه  

 آذر -موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسالمی و مکمل، )2(هاي بارداري از دیدگاه طب سنتی دبیر علمی کنفرانس علمی یک روزه مراقبت

1394  

 - موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسالمی و مکمل، )1(هاي بارداري از دیدگاه طب سنتی بیر علمی کنفرانس علمی یک روزه مراقبتد

  1394شهریور 

  1394شهریور  -موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسالمی و مکملدبیر علمی پانزدهمین دوره آموزش مقدماتی طب سنتی، 

 - موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسالمی و مکملپانزدهمین دوره آموزش مقدماتی طب سنتی، در " عضااخالط و ا"تدریس مبحث 

  1394شهریور 

 1394، مهر  نقش تغذیه در درمان پرفشاري خونسخنرانی در کنگره ملی طالي سبز با عنوان 

 1394مهر  - )به عنوان استاد برتربرگزیده ( بیرجندبراي دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی  سنتی طب آموزش دوره در سخنرانی

 1394-1395نیمسال اول  - ، براي دستیاران طب سنتی 2تدریس مبحث کارورزي 

 1394-1395نیمسال اول  -، براي دستیاران طب سنتی پزشکی جامع مباحثتدریس 

 1394-1395نیمسال اول  - براي دانشجویان کارشناسی ارشد تاریخ پزشکی ،تدابیر و حفظ الصحه مباحثتدریس 
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، مهر ، انجمن علمی طب سنتی ایران"نقش تغذیه در درمان پرفشاري خون" - و جشنواره طب سنتی کنگره ملی طالي سبزدر ارائه سخنرانی 

1394 

- ایران پزشکی علوم دانشگاه مکمل، و اسالمی طب پزشکی، تاریخ مطالعات موسسه، سمینار آموزش مقدماتی طب سنتیتدریس در 

 1394هریورش

  1393دي ماه  - انجمن علمی طب سنتی ایران  –وزارت بهداشت با  عنوان فشار خون در طب سنتی ایران  انسخنرانی براي مدیر

 1393دي  –فرهنگسراي شفق  –سخنرانی با عنوان فشار خون از دیدگاه طب سنتی ایران 

 1394-1393نیمسال دوم  -سنتی براي دستیاران طب ساعت 22 تدریس مبحث اصول و مبانی درمان شناسی

 1394- 1393نیمسال دوم  - براي دستیاران طب سنتیساعت  19تدریس مبحث کلیات و امور طبیعیه 

 1394- 1393نیمسال دوم  -براي دستیاران طب سنتی ساعت 36  ،1 تدریس مبحث کارورزي

 1394- 1393نیمسال دوم  -براي دستیاران طب سنتی ساعت 36حث حفظ الصحه تدریس مب

  1394-1393نیمسال اول  –ساعت براي دستیاران طب سنتی  10تدریس مبحث تدابیر حفظ الصحه 

  1394-1393نیمسال اول  –ساعت براي دستیاران طب سنتی  16تدریس مبحث مبانی عالج 

  1394-1393نیمسال اول  –ساعت براي دستیاران طب سنتی  52تدریس مبحث دالئل و عالئم 

  1394-1393نیمسال اول  –ساعت براي دستیاران طب سنتی  4ه تدریس مبحث حفظ الصح

 1394-1393ساعت براي دانشجویان کارشناسی ارشد رشته تاریخ علوم پزشکی نیمسال اول  4تدریس مبحث حفظ الصحه 

  1394- 1393نیمسال اول  –ساعت براي دستیاران طب سنتی  20تدریس مبحث کلیات و امور طبیعیه 

  1394-1393نیمسال اول  –ساعت براي دستیاران طب سنتی  12ناسی تدریس مبحث درمان ش

 1393-1392نیمسال اول  –ساعت براي دستیاران طب سنتی  4تدریس مبحث اسباب و علل 

 ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهانکشوري پیشگیري و درمان با طب مکمل، همایش "حجامت، مکانیسم ها و کاربردهاي آن"ارائه سخنرانی 

 1393آبان ماه  - )سخنرانی برگزیده همایش(

 دوره پنجمینایران،  پزشکی علوم دانشگاه مکمل، و اسالمی طب پزشکی، تاریخ مطالعات موسسه "نحوه شرح حال گیري "تدریس مبحث 

 1393شهریور - سنتی طب متوسطه آموزش

شهریور  - ، دانشگاه علوم پزشکی تهران)انجمن تحقیقات طب سنتی ایران(، مرکز رشد استعدادهاي درخشان "مفردات غذایی"ریس مبحث تد

  1393ماه 

شهریورماه  - هاي آمادگی آزمون پی اچ دي براي پزشکان عمومی ، به دعوت انجمن طب سنتی ایران، کالس"امور طبیعیه"تدریس مبحث  

1393 

 آموزش دوره چهاردهمینایران،  پزشکی علوم دانشگاه مکمل، و اسالمی طب پزشکی، تاریخ مطالعات ، موسسه"ها اندام" تدریس مبحث

 1393مرداد - سنتی طب مقدماتی

 تخصصی دکتراي دانشجویان براي ایران، پزشکی علوم موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسالمی و مکمل، دانشگاه ،"قاروره" مبحث تدریس

   1393خرداد  -نتیس طب

ایران، سیزدهمین دوره آموزش مقدماتی  پزشکی علوم دانشگاه مکمل، و اسالمی طب پزشکی، تاریخ مطالعات ، موسسه"مزاج"تدریس مبحث

  1393خرداد  -طب سنتی

  1392ذرماه آ- ، براي مدیران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیانجمن طب سنتی ایرانبه دعوت  ،"نبض شناسی"تدریس مبحث  

 1392مهرماه  - هاي آمادگی آزمون پی اچ دي براي پزشکان عمومی ، به دعوت انجمن طب سنتی ایران، کالس"اخالط"تدریس مبحث  

  1392تیرماه  -تهراندانشگاه علوم پزشکی دوازدهمین دوره آموزش مقدماتی طب سنتی ایران، تدریس مبانی طب سنتی ایران،  

اخذ باالترین با (. ران، براي دانشجویان دکتراي تخصصی طب سنتیتهشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی ، دان"اخالط"تدریس مبحث 

  1391مهرماه تا آذرماه  - )5از  2/4نمره نظرسنجی 

  1391شهریور -تهران، دانشگاه علوم پزشکی هشتمین دوره آموزش مقدماتی طب سنتی ایرانتدریس مبانی طب سنتی ایران،  

  1391 -...دانشگاه علوم پزشکی بقیه ابسیج دانشجویی تئوري و عملی حجامت،  دو روزه برگزاري کارگاه 
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، موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسالمی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی "مبانی هیأت و نجوم و کاربرد آن در طب"برگزاري کارگاه  

 1390مهرماه  -تهران

انجمن (هاي توانمندسازي تحقیقاتی حوزه طب سنتی ایران، مرکز رشد استعدادهاي درخشان  ف کارگاهدوره سطوح مختل 4تدریس در 

  1389- 1390- ، دانشگاه علوم پزشکی تهران)تحقیقات طب سنتی ایران

  1390و1389-تدریس مبانی طب سنتی ایران، دانشگاه علوم پزشکی شاهد

 1389- ، دانشگاه علوم پزشکی شیرازسخنران سمینار دو روزه طب مکمل، اداره آموزش مداوم

در کنگره دانش پزشکی مردمی ایران زمین، دانشگاه  "جایگاه ستاره شناسی در طب عامیانه "مقاله تحت عنوان ) به صورت سخنرانی(ارائه 

  1387دیماه  -علوم پزشکی تهران

  

  :نامه سرپرستی پایان

اختیاري ادرار  آورده طب سنتی حاوي گیاه مورد با تولترودین در کنترل بیمقایسه اثر فر" - نامه دکتراي تخصصی طب سنتی پایانداور 

  1393فاطمه نوجوان، اسفند  "ها خانم

  مقایسھ تاثیر کپسول صمغ عربی با دارونما بر روند جوش خوردگی شکستگی دیستال "   -داور پروپوزال دکتراي تخصصی طب سنتی

  

  :سوابق عضویت

  تا کنون 1394دیماه  - فرهنگستان علوم پزشکی ایران –ب سنتی عضو گروه حکمت، طب اسالمی و ط

 تا کنون 1394تیر  - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -معاونت طب سنتی -عضو کمیته تدوین درسنامه طب سنتی

  تا کنون 1393دیماه  - عضو هیات مدیره انجمن علمی طب سنتی ایران

  تا کنون 1392مهرماه  - علوم پزشکی ایرانعضو مرکز رشد استعدادهاي درخشان دانشگاه 

  1392تا مهرماه  1391مردادماه  –عضو مرکز رشد استعدادهاي درخشان دانشگاه علوم پزشکی تهران

  تا کنون 1390اسفند  -عضو انجمن طب سنتی ایران

  1386سفند تا ا 1386بهمن  -عضو کارگروه تخصصی فناوري اطالعات تدوین نقشه جامع علمی کشور در حوزه سالمت

  1388اسفند تا  1383از سال -عضو انجمن پزشکان عمومی ایران

 تا کنون 1381 اردیبهشتاز  -عضو سازمان نظام پزشکی جمهوري اسالمی ایران

  

  :مهارت ها

  مهارت در انجام بادکش، حجامت، فصد و زالودرمانی 

  مهارت در خواندن متون طبی کهن به زبان فارسی قدیم 

 6س با نمره کل برابر با داراي مدرك آیلت 

  درك و ترجمه متون طبی عربی به زبان فارسی 

  ساعت  60توانایی خواندن متون طبی به زبان اردو با کمک فرهنگ لغات پس از گذراندن دوره آموزش زبان اردو به مدت 

  )تماعیاي از وزارت کار و امور اج داراي گواهی نامه مهارت فنی حرفه(مهارت در مراقبت پوست و مو  

  )Word ،Powerpoint(مهارت کار با کامپیوتر 

  ...و Pubmed،Science direct ،Ovid مهارت جستجوي مقاالت در پایگاه هاي اطالعاتی معروف نظیر 

 Endnoteمهارت کار با نرم افزار رفرنس نویسی 

  

  :ها تقدیرنامه

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مناسبت شرکت در تدوین  دریافت لوح تقدیر و تقدیرنامه از معاونت هماهنگی و دبیر مجامع -1

  نقشه جامع علمی کشور
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گذاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مناسبت شرکت در تدوین نقشه جامع  دریافت تقدیرنامه از ریاست شوراي سیاست -2

  علمی کشور

اکسیناسیون سرخک و سرخجه منجر به باالترین سطح پوشش در دانشگاه علوم دریافت تقدیرنامه به مناسبت شرکت فعال در طرح ملی و -3

  پزشکی شهید بهشتی

  

  :نامه توصیه

  .رییس دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران استاد فارماکوگنوزي، از جناب آقاي دکتر محمدرضا شمس اردکانی،

  یس دپارتمان داروسازي سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهراناز جناب آقاي دکتر غالمرضا امین، استاد فارماکوگنوزي، ری

  

  :هاي داوطلبانه شرکت در فعالیت

به مدت  27/1/83لغایت  13/1/83کمک رسانی به مردم آسیب دیده زلزله بم با حضور در منطقه به عنوان پزشک ستاد معین استان تهران، 

  .دو هفته

  

  :هاي آموزشی سوابق شرکت در دوره

  94 دي -فرهنگستان علوم پزشکی ایران -"خطاهاي پزشکی و روش هاي پیشگیري از آن"شرکت در کنفرانس علمی دریافت گواهی  - 1

 94آذر  – دانشگاه علوم پزشکی ایران "ثبت اختراع و مالکیت معنوي"دریافت گواهی شرکت در کارگاه  -2

 94، آبان "اخالق در پژوهش"دریافت گواهی شرکت در کارگاه  -3

 94، آبان OVIDدر کارگاه  دریافت گواهی شرکت -4

، ، انجمن علمی طب سنتی ایران"نقش تغذیه در درمان پرفشاري خون" -و جشنواره طب سنتی کنگره ملی طالي سبز دریافت گواهی -5

 1394مهر 

 94شهریور  -دانشگاه علوم پزشکی ایران "قرآن و عترت "دریافت گواهی شرکت در کارگاه  - 6

 94شهریور  - دانشگاه علوم پزشکی ایران" اندیشی حقوق بشرهم "کارگاه دریافت گواهی شرکت در  -7

 94 مرداد - دانشگاه علوم پزشکی ایران" 1تاریخ تمدن اسالمی "کارگاه دانش افزایی اساتید دریافت  -8

 94 خرداد -دانشگاه علوم پزشکی ایران "KTEC، ترجمان و تبادل دانش"کارگاه دریافت گواهی  -9

  93بهمن  –دانشگاه علوم پزشکی ایران  ”Concept Map “   وزشی نقشه مفهومی دریافت گواهی شرکت در کارگاه آم -10

  1393بهمن  –دانشگاه علوم پزشکی ایران  -)2(شنایی با شیوه نگارش مقاالت علمی آدریافت گواهی شرکت در کارگاه آموزشی  -11

 1393بهمن  –پزشکی  موزشآوزارت بهداشت، درمان و  –دریافت گواهی شرکت در کارگاه آموزشی فلسفه پزشکی  -12

  1393دي ماه-وزارت بهداشت  –معاونت طب سنتی  –ت علمی شرکت در جلسه اعضاي هیأدریافت گواهی  -13

  1393دي  –ت مدیره انجمن طب سنتی ایران شرکت در جلسه هیأدریافت گواهی  -14

  1393دي  –اکادمی کوثر  - )translation workshop(دریافت گواهی شرکت در کارگاه ترجمه  -15

دي  –دانشگاه علوم پزشکی ایران  -  Grounded theoryفت گواهی شرکت در کارگاه آموزشی روش تحقیق کیفی پیشرفته دریا - 16

1393 

، مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه »ارتباط موثر در عرصه آموزش با تاکید بر روابط استاد و دانشجو«داراي گواهی شرکت در کارگاه  -17

  1393ماه آبان  -  علوم پزشکی ایران

، مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم »سرقت ادبی و چگونگی کار با نرم افزارهاي تشخیص آن«داراي گواهی شرکت در کارگاه  -18

  1393آبان ماه - پزشکی ایران

آبان -  شکی ایران، مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پز» 2و 1روش هاي ارزشیابی بالینی «داراي گواهی شرکت در کارگاه  -19

 1393ماه 

  1392آذرماه  - ، واحد انتشارات و علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی تهران"نقد و داوري مقاالت"داراي گواهی شرکت در کارگاه  -20
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  1392آذرماه -  ، واحد انتشارات و علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی ایرانEndnoteداراي گواهی شرکت در کارگاه  -21

  1392ماه  آبان-  ، واحد انتشارات و علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی تهران"مرور سیستماتیک"کارگاه  داراي گواهی شرکت در -22

  1391بهمن ماه  -  داراي گواهی شرکت در کارگاه آموزشی طرح درس، دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران -23

  1391مهرماه  - یران، دانشگاه علوم پزشکی تهرانهاي شایع زنان از منظر طب سنتی ا داراي گواهی شرکت در برنامه بیماري -24

  1391شهریورماه  -  ، دانشگاه علوم پزشکی تهران)GCP-طراحی، تحلیل، انتشار(داراي گواهی شرکت در کارگاه کارآزمایی بالینی  -25

 - وم پزشکی تهران، موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسالمی و مکمل، دانشگاه علداراي گواهی شرکت در کارگاه یک روزه حجامت - 26

 89آبان ماه 

، موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسالمی و مکمل، دانشگاه )تئوري و عملی( "ماساژ درمانی"داراي گواهی شرکت در دوره آموزشی  -27

  1389مهرماه  -  علوم پزشکی ایران

، موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب  "سنتی ایران درمانی در طب جایگزین کاربرد موسیقی"داراي گواهی شرکت در کنفرانس علمی  -28

 1389ماه  آبان- اسالمی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی ایران

- ، مرکز تحقیقات طب سنتی ایران، دانشگاه علوم پزشکی شاهد"نسخه شناسی و تصحیح متون پزشکی "داراي گواهی شرکت در کارگاه  -29

  1389اردیبهشت ماه 

  1388اردیبهشت ماه - زشکی، سازمان نظام پزشکیداراي گواهی شرکت در دوره مدون اخالق پ -30

 1387مردادماه - داراي گواهی شرکت در دوره مدون طب ورزش، سازمان نظام پزشکی -31

، کار مشترك وزارت "سالمت  نظام در عدالت کیفیت و "آموزشی اصالح نظام سالمت و تأمین مالی پایدار  داراي گواهی شرکت در دوره -32

  1385آذرماه - زشکی و بانک جهانی با همکاري دانشگاه سملوایزبهداشت، درمان و آموزش پ

  1385آبان - ، دانشگاه علوم پزشکی تهران(Scientific writing)داراي گواهی شرکت در کارگاه آموزشی مقدماتی  -33

اسفندماه  - شکی تهراندانشگاه علوم پزهاي آزاد  دفتر آموزش، )مقدماتی و پیشرفته(سنتی  -طب اسالمیدوره داراي گواهی شرکت در  -34

  1386بهمن ماه  و1384

  1383مهرماه  -  ، سازمان نظام پزشکی"درمانی تغذیه و رژیم"داراي گواهی شرکت در اولین دوره کارگاه آموزشی  -35

  1383شهریورماه  -  هاي قلب، انجمن پزشکان عمومی ایران مدت اورژانس  راي گواهی شرکت در دوره آموزشی کوتاهاد - 36

  1383مردادماه  - کت در دوره پانزدهم کارگاه پیشگیري و درمان اعتیاد، سازمان نظام پزشکیداراي گواهی شر -37

، مرکز بهداشت شمیرانات، دانشگاه علوم پزشکی شهید )هاي اطفال هاي ادغام یافته ناخوشی مراقبت(داراي گواهی شرکت در کارگاه مانا  -38

  1381اسفندماه  -  بهشتی

  )در صورت نیاز ارائه خواهد شد(هاي آموزشی مدون و مداوم پزشکی  مربوط به دوره) عدد 43(هاي متعدد  داراي گواهی -39

  1389اسفند  - )1(هاي  گواهی شرکت در برنامه مدون فوریت -40

  1389اسفند  -)1(شرکت در دوره مدون رادیولوژي گواهی  -41

  1389اسفند  - )2(گواهی شرکت در برنامه مدون تغذیه  -42

  1389اسفند  - )1(ه گواهی شرکت در برنامه مدون تغذی -43

 1389اسفند  - )1(گواهی شرکت در برنامه مدون پوست  -44

  1389اسفند  -)2(گواهی شرکت در برنامه مدون گوش و حلق و بینی  -45

  1389اسفند  - گواهی شرکت در کنفرانس سالمت خانواده - 46

  1389تیر  - گواهی شرکت در برنامه مدون داخلی -47

  1388آبان  - گواهی شرکت در برنامه مدون اطفال -48

  1387مرداد  - )1(گواهی شرکت در برنامه مدون تغذیه  -49

 1387مرداد  -گواهی شرکت در دوره مدون دیابت -50

 1387مرداد  - گواهی شرکت در دوره مدون ناتوانی جنسی -51

  1387تیر  - گواهی شرکت در دهمین کنفرانس علمی پزشکان عمومی سراسر کشور -52
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  1387خرداد  -متخصص داخلی ایران گواهی شرکت در نوزدهمین کنگره سالیانه جامعه پزشکان -53

  1386بهمن  - ات اخالقی و معناي زندگیضگواهی شرکت در کنفرانس سرطان، تعار -54

  1386بهمن  -هاي شایع در ایران گواهی شرکت در کنفرانس پیشگیري و تشخیص زودرس سرطان -55

  1386بهمن  -گواهی شرکت در کنفرانس طب تسکینی در بیماران سرطانی - 56

  1386بهمن  - فرانس طب تسکینی براي پزشکان عمومیگواهی شرکت در کن -57

  1386آذر  -1387گواهی شرکت در همایش عدالت در سالمت با نگاهی به بودجه  -58

  1386آذر  -گواهی شرکت در هفتمین همایش پزشکان عمومی سراسر کشور -59

  1386آذر  -گواهی شرکت در دوره مدون پزشک و قانون - 60

 1386مرداد  -)1(ن اعتیاد گواهی شرکت در اولین دوره برنامه مدو - 61

  1386مرداد  -)2(گواهی شرکت در اولین دوره برنامه مدون اعتیاد  - 62

  1385اسفند  - )6(هاي  گواهی شرکت در دوره مدون فوریت - 63

  1385اسفند  -گواهی شرکت در هشتمین همایش پزشکان عمومی سراسر کشور - 64

  1385اسفند  -گواهی شرکت در دوره مدون آسم و آلرژي - 65

 1385اسفند -)9(در دوره مدون داخلی  گواهی شرکت -66

  1385اسفند  -)4(هاي  گواهی شرکت در دوره مدون فوریت - 67

  1385مرداد  -گواهی شرکت در برنامه مدون آموزش مداوم انجمن پزشکان عمومی ایران، برنامه مدون تب مالت - 68

  1385مرداد  -Bهپاتیت  گواهی شرکت در برنامه مدون آموزش مداوم انجمن پزشکان عمومی ایران، برنامه مدون - 69

  1385مرداد  - هاي مقاربتی گواهی شرکت در برنامه مدون آموزش مداوم انجمن پزشکان عمومی ایران، برنامه مدون بیماري -70

  1385مرداد   - گواهی شرکت در برنامه مدون آموزش مداوم انجمن پزشکان عمومی ایران، برنامه ماالریا و هاري -71

  1385تیر  - )1(وزش مداوم انجمن پزشکان عمومی ایران، برنامه مدون عفونیگواهی شرکت در برنامه مدون آم -72

  1385تیر  - )2(گواهی شرکت در برنامه مدون آموزش مداوم انجمن پزشکان عمومی ایران، برنامه مدون عفونی -73

  1385تیر   -گواهی شرکت در برنامه مدون آموزش مداوم انجمن پزشکان عمومی ایران، برنامه مدون جذام -74

  1385خرداد  - )1(اهی شرکت در برنامه مدون آموزش مداوم انجمن پزشکان عمومی ایران، برنامه مدون سل گو -75

  1385خرداد  - )2(گواهی شرکت در برنامه مدون آموزش مداوم انجمن پزشکان عمومی ایران، برنامه مدون سل  - 76

  1384آذر  - گواهی شرکت در کارگاه آموزشی ترومبوفلبیت و پیشگیري آن -77

  1383اسفند  - هاي قابل پیشگیري با واکسن و زنجیره سرما شرکت در بازآموزي پزشکان عمومی، مراقبت بیماري گواهی -78

  1383آبان  - بزرگساالن CPRگواهی شرکت در کارگاه  -79

  1382اردیبهشت  -گواهی شرکت در کارگاه آموزشی احیاي نوزادان -80

  1382اردیبهشت  -گواهی دوره آموزش عملی ختنه -81

 1381شهریور  -کارگاه آموزشی ترویج تغذیه با شیر مادر گواهی شرکت در -82


