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سوابق اجرایی
 استاديار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی يزد سرپرست مرکز تحقیقات سالمت و ايمنی غذا معاون آموزشی دانشکده بهداشت بازرس انجمن علمی بهداشت و ايمنی مواد غذايی ايران مدير گروه بهداشت و ايمنی مواد غذايی مدير مسئول مجله انگلیسی Journal of Food Quality and Hazards Control نائب رئیس شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده بهداشت عضو شورای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی يزد عضو پیوسته انجمن سم شناسی و مسمومیت های ايران عضو شورای توسعه فناوری سالمت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی يزد دبیر کمیته منتخب ارتقای دانشکده بهداشتمسئول اساتید راهنمای دانشکده بهداشت عضو شورای پژوهشی دانشکده بهداشت عضو شورای واحد توسعه آموزش ( )EDOدانشکده بهداشت دبیر کمیته انتخاب دانشجوی نمونه دانشکده بهداشت عضو تخصصی شورای تحصیالت تکمیلی پرديس بین الملل يزدعضو شورای پژوهشی دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت ،جامعه و مراکز علمی عضو کمیته راه اندازی مرکز آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی يزدعضو کمیته تدوين برنامه آموزشی مقطع دکتری تخصصی ( )PhDرشته بهداشت و ايمنی مواد غذايی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی
عضو کارگروه راه اندازی سامانه الگ بوک الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی يزد عضو شورای راهبردی و سیاستگذاری مرجعیت علمی دانشکده بهداشت نماينده دانشکده بهداشت در اداره کل استاندارد استان يزد عضو کارگروه حوزه آموزش دانشجو دبیرخانه اعتباربخشی موسسه ای دانشگاهعضو "هیئت ارزيابی درونی حیطه آموزش دانشجو" دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی يزدعضو هسته اجرايی نهمین المپیاد دانشجويی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی يزد عضو کمیته منتخب دوره دکتری تخصصی پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت عضو کمیته تألیف و ترجمه دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی يزد عضو کمیته برنامه ريزی درسی مبتنی بر ارزش دانشکده بهداشت عضو کمیته انتخاب دانشجوی استعداد درخشان و المپیاد دانشکده بهداشت عضو کمیته نظارت بر انتخابات شورای صنفی دانشجويان دانشگاه2

 عضو کمیته پذيرش دانشجوی  MD-PhDدانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی يزدرابط علم سنجی دانشکده بهداشت -مسئول و دبیر شورای راهبردی اساتید راهنمای دانشکده بهداشت

3

سوابق تحصیلی
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)PhD( دکتری تخصصی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

سم شناسی مواد غذايی

فوق دکتری

) بهداشت و کنترل مواد غذايی دانشگاه تهرانPhD(  نفر اول آزمون دوره دکتری تخصصی عضو مرکز استعدادهای درخشان دانشگاه تهران دارای بورد تخصصی بهداشت و کنترل مواد غذايی از دانشگاه تهران-
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حاجی محمدی بهادر  ،احرامپوش محمدحسن ،هاشمی سیما ،خلعتبری سپیده ،زارع فاطمه ،طاهری مسلم
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خلعتبری لیماکی سپیده ،اسالمی گیلدا ،حاجی محمدی بهادر ،عريان احمد ،زندی هنگامه ،دهقان حمیدرضا
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مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دانشگاه تهران .دوره  ،21شماره  ،0پايیز  ،2000صفحات
.02-00

.21

حاجی محمدی بهادر ،خلعتبری لیماکی سپیده ،گرايلو سکینه .)2001( .بررسی ديدگاه دانشجويان مقطع
کارشناسی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی يزد پیرامون درس بهداشت مواد غذايی.
فصلنامه علمی و پژوهشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی يزد .دوره  ،23شماره  .2صفحات -20
.07

.20

ايزدی فرخنده ،صادقی نژاد جواد ،حاجی محمدی بهادر ،شیبانی محمد تقی .)2000( .کارايی آزمون بافت
شناسی در تشخیص تقلب در گوشت چرخ کرده .فصلنامه سالمت و بهداشت .دوره  ،7شماره  .1صفحات  002تا
.001

.22

حاجی محمدی بهادر ،کیانی مهدی ،مصدق محمدحسین ،بیابانی جواد ،فالح زاده حسین ،طباطبايی محبوبه
سادات .)2000( .اثر فرايندهای حرارت دهی و انواع طبخ خانگی برنج بر غلظت آفالتوکسین  .B1فصلنامه
علمی -پژوهشی طلوع بهداشت .سال پانزدهم ،شماره سوم ،شماره مسلسل  .07صفحات  220تا .270

.27

باقیانی مقدم محمد حسین ،حاجی محمدی بهادر ،سلطانی منصوره ،دهقانی تفتی عارفه ( .)2001بررسی
آگاهی ،نگرش و عملکرد زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر يزد در مورد مواد غذايی آلوده به سم
آفالتوکسین .فصلنامه علمی -پژوهشی طلوع بهداشت .شماره پنجم ،مسلسل  .00صفحات  11تا .01

.20

زندی هنگامه ،حاجی محمدی بهادر ،امیری آسیه ،رنجبر علی محمد ،مظفری خسروی حسن ،فالح زاده
حسین ،وحیدی علیرضا ،دهقان امین ( .)2001بررسی اثر آنتی باکتريالی عصاره هیدروالکلی نعناع فلفلی بر
شش باکتری بیماريزا در مواد غذايی .فصلنامه علمی -پژوهشی طلوع بهداشت .شماره چهارم ،مسلسل .00
صفحات  11تا .00
9

.20

حاجی محمدی بهادر ،باقری معصومه ،زندی هنگامه ،دهقانی علی ،عريان احمد ،خلعتبری لیماکی سپیده،
حیدری علی .)2000( .بررسی آلودگی باکتريايی کبدهای عرضه شده در قصابی های شهر يزد در سال .2000
فصلنامه علمی -پژوهشی طلوع بهداشت .فصلنامه علمی -پژوهشی طلوع بهداشت .شماره پنجم ،مسلسل .00
صفحات  2تا .23

.13

حاجی محمدی بهادر ،دهقانی علی ،جواد زاده مرتضی ،شريعتی فر نبی ،زندی هنگامه ،مظفری خسروی
حسن ،اسالمی گیلدا .)2000( .اسپور کلستريديوم بوتولینوم و آلودگی قارچی در عسل های تولیدی ايران.
فصلنامه علمی -پژوهشی طلوع بهداشت .سال پانزدهم ،شماره ششم .صفحات  2تا .0

.12

غضنفری معصومه ،حاجی محمدی بهادر ،اسکندری سهیل ،کريمیان نادر ( .)2007بررسی موارد استفاده از
بافت های غیرمجاز در همبرگر های دست ساز در شهر تهران .فصلنامه علمی -پژوهشی طلوع بهداشت .سال
هفدهم ،شماره اول .صفحات  70تا .02

.11

اسالمی گیلدا ،خلعتبری سپیده ،عريان احمد ،ظهورتبار امین ،امیری آسیه ،حاجی محمدی بهادر (.)2002
مطالعه شیوع و شناسايی خصوصیات مولکولی لینگواتوال سراتا در گوسفند و بز کشتارشده در کشتارگاه يزد.
مجله تحقیقات دامپزشکی .دوره  .71شماره  .1صفحات  130تا .123

.10

حاجی محمدی بهادر ،احمدی آرا ( .)2002کارکرد مديريت راهبردی در کنترل بیماری های انگلی اندمیک
در ايران (مورد :فاسیولیازيس) .فصلنامه راهبردهای مديريت در نظام سالمت .سال دوم ،شماره  .1صفحات 110
تا .103

.11

حاجی محمدی بهادر ،منتصری هاشم ،ارجمندطلب سلیمان ،رزمجو محمد مهدی ،صیادی مهراب ،جاللی
محمد ،شیردلی مهرنوش ( .)2007مطالعه زنده مانی گونه های مختلف باکتريايی و خواص حسی دو نوع ماست
پروبیوتیک در طی تولید و نگهداری .فصلنامه علمی -پژوهشی طلوع بهداشت .سال هفدهم ،شماره سوم.
صفحات  02تا .02

.10

بکايی سعید ،خنجری علی ،نعمتی غزال ،ترابی کالکی میثم ،حاجی محمدی بهادر ،شیرعلی سالومه ،گیلوری
علیرضا ،شريفی الله ( .)2000بررسی میزان شیوع آلودگی به نوچه لینگواتوال سراتا درعقده های لنفاوی
مزانتريک گاوهای کشتارشده در دو کشتارگاه استان تهران .نشريه بیماريهای مشترک انسان و دام .جلد ، 1
شماره  .2صفحات  10تا .12

.12

مصدق مهرجردی محمد حسین ،شاه حسینی فاطمه ،حاجی محمدی بهادر ،دهقانی علی ،ياسینی اردکانی
سیدعلی ،جاهد غالمرضا ،ممیزی مهرجردی محمد حسن .)2001( .بررسی میزان اسید فیتیک و عوامل موثر بر
آن در خمیر و نان سنگک و بربری مصرفی در شهر يزد به روش  .HPLCفصلنامه علمی -پژوهشی طلوع
بهداشت( .پذيرش برای چاپ)

.17

صادقی نژاد جواد ،مروتی حسن ،کاويانی يکتا زهره ،فتاحی کمند ،حاجی محمدی بهادر ،آخوندزاده بستی
افشین ( .)2002ارزيابی آزمون بافت شناسی در تشخیص کمی بافت های غیرمجاز (پوست و استخوان مرغ) در
فراورده های کالباس و کباب لقمه بازساخته .فصلنامه علمی -پژوهشی طلوع بهداشت( .پذيرش برای چاپ)
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 کتب منتشر شده:.2

آخوندزاده بستی افشین ،حاجی محمدی بهادر ( .)2000اصول بهداشت گوشت و کشتارگاه های دامی.
انتشارات دانشگاه تهران .چاپ اول.

.1

حاجی محمدی بهادر ،احرام پوش محمد حسن ،خلعتبری سپیده ،ايزدی فرخنده ( .)2000درسنامه کارشناسی
ارشد بهداشت و ايمنی مواد غذايی .تهران .نشر جامعه نگر .چاپ اول.

.0

حاجی محمدی بهادر ،صفاری خوزانی مهرنوش ،احرام پوش محمد حسن ( .)2000لغت نامه ايمنی مواد
غذايی .تهران .انتشارات رويان پژوه .چاپ اول.

.1

حاجی محمدی بهادر ،اسالمی گیلدا ،زندی هنگامه ( .)2002سالمت و ايمنی محصوالت کشاورزی ارگانیک.
انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی يزد.

 طرح های تحقیقاتی: .2بررسی فراوانی و مقاومت آنتیبیوتیکی ايزولههای استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از شیر خام و برخی
محصوالت لبنی سنتی عرضهشده در شهر يزد در سال ( /2007مجری اول) مصوب مرکز تحقیقات سالمت و
ايمنی غذا دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی يزد (سال  .)2007کد طرح( 2301 :درحال اجرا)
 .1بررسی تاثیر مصرف برنج تراريخته بر برخی از باکتری های شايع فلور میکروبی روده رت ( /مجری سوم) مصوب
مرکز تحقیقات سالمت و ايمنی غذا دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی يزد (سال  .)2002کد طرح0003 :
(تکمیل گزارش نهايی).
.0
.1

.0

.2
.7

بررسی آلودگی انگلی در رتهای تغذيه شده با برنج تراريخته (مجری دوم) مصوب مرکز تحقیقات سالمت و ايمنی
غذا دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی يزد (سال  .)2002کد طرح( 0000 :تکمیل گزارش نهايی).
بررسی میزان آگاهی و ادراکات اساتید و دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی يزد نسبت به مصرف برنج تراريخته با
استفاده از الگوی اعتقاد بهداشتی ،در سال( /2000مجری اول) مصوب مرکز تحقیقات سالمت و ايمنی غذا
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی يزد (سال  .)2000کد طرح( 0211 :خاتمه يافته).
بررسی تاثیر پرتو الکترونی بر روی زنده مانی شیگال ديسانتری ،باسیلوس سرئوس و استافیلوکوکوس اورئوس در
گوشت( /مجری اول) .مصوب مرکز تحقیقات سالمت و ايمنی غذا دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی يزد (سال
 .)2001کد طرح( 1110 :خاتمه يافته).
بررسی اثر اسانس زيره سیاه روی غلظت هیستامین در سس تخمیری ماهی( /مجری اول) .مصوب مرکز تحقیقات
سالمت و ايمنی غذا دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی يزد (سال  .)2000کد طرح( 0720 :خاتمه يافته).
بررسی و شناسايی مولکولی تقلب در گوشت مورد استفاده در ترکیب همبرگرهای سنتی تولیدی در شهر يزد در
سال ( /2001مجری اول) .مصوب مرکز تحقیقات تشخیص مولکولی مخاطرات مواد غذايی دانشگاه علوم پزشکی
شهید صدوقی يزد (سال  .)2000کد طرح( 0201 :خاتمه يافته).
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 .0تعیین شیوع و شدت آلودگی به انگل لینگواتوال سراتا در دام های کشتاری در کشتارگاه يزد( /مجری اول) .مصوب
دانشکده پیراپزشکی ابرکوه دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی يزد (سال  .)2002کد طرح( 1002 :خاتمه يافته).
 .0بررسی وضعیت آلودگی ماست های پاستوريزه تولید شده شهر يزد به آفالتوکسین  M1در سال ( /2002مجری
اول) .مصوب شورای پژوهشی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی يزد (سال  .)2001کد طرح:
( 1107خاتمه يافته).
 .23فراوانی و الگوی آلودگی به سارکوسیستیس در گوسفندان کشتار شده در کشتارگاه شهرستان يزد در سال /2001
(مجری اول) .مصوب شورای پژوهشی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی يزد (سال .)2001
کد طرح( 0301 :خاتمه يافته).
 .22بررسی تاثیر آموزش بر آگاهی ،نگرش و عملکرد زنان شهر يزد در مورد مواد غذايی کپک زده و آلوده به
آفالتوکسین( /مجری دوم) .مصوب شورای پژوهشی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی يزد
(سال  .)2000کد طرح( 0002 :خاتمه يافته).
 .21بررسی مقدار آفالتوکسین  B1دريافتی از طريق جیره غذايی در کارکنان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی
شهید صدوقی يزد با استفاده از بیومارکر( /مجری اول) .مصوب مرکز تحقیقات تشخیص مولکولی مخاطرات مواد
غذايی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی يزد (سال  .)2000کد طرح( 0100 :خاتمه يافته).
 .20بررسی و مقايسه کارايی روش های فنل کلروفرم salting out ،و ستونی در استخراج  DNAاز انگل
سارکوسیستیس موجود در گوشت گاو( /مجری دوم) .مصوب مرکز تحقیقات تشخیص مولکولی مخاطرات مواد
غذايی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی يزد (سال  .)2000کد طرح( 0172 :خاتمه يافته).
 .21مطالعه کارايی آزمون بافت شناسی در تشخیص کیفی و کمی بافت های غیر مجاز پوست مرغ و چربی حیوانی در
گوشت چرخ کرده( /مجری اول) .مصوب مرکز تحقیقات تشخیص مولکولی مخاطرات مواد غذايی دانشگاه علوم
پزشکی شهید صدوقی يزد (سال  .)2000کد طرح( 0723 :خاتمه يافته).
 .20بررسی فراوانی موارد بافت های غیرمجاز و درصد گوشت به کار رفته در فراورده های گوشتی عرضه شده در شهر
يزد( /مجری اول) .مصوب مرکز تحقیقات تشخیص مولکولی مخاطرات مواد غذايی دانشگاه علوم پزشکی شهید
صدوقی يزد (سال  .)2000کد طرح( 0722 :خاتمه يافته).
 .22بررسی فراوانی باکتريهای پاتوژن جدا شده از سطح دست کارکنان آشپزخانه بیمارستانهای دولتی شهر يزد و
تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آنها در سال ( /2000مجری دوم) .مصوب مرکز تحقیقات تشخیص مولکولی
مخاطرات مواد غذايی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی يزد (سال  .)2000کد طرح( 0027 :خاتمه يافته).
( A modified DNA extraction method for food-borne Linguatula serrata nymphs/ .27مجری دوم).
مصوب مرکز تحقیقات تشخیص مولکولی مخاطرات مواد غذايی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی يزد (سال
 .)2000کد طرح( 0173 :خاتمه يافته).

 راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها:12

 .2بررسی فراوانی واريتههای تراريخته در ذرت و برنج وارداتی در سال ( .00استاد راهنمای اول) .مصوب دانشکده
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی يزد (سال .)2000
.1
.0
.1
.0

بررسی باقیمانده ژن های  cryIAو  P35در کبد رت های تغذيه شده با برنج تراريخته( .استاد راهنمای اول).
مصوب دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی يزد (سال .)2000
بررسی باقیمانده ژن های  cryIAو  P35در خون رت های تغذيه شده با برنج تراريخته( .استاد راهنمای اول).
مصوب دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی يزد (سال .)2000
معتبر سازی روش اندازه گیری آکريالمید درته ديگ توسط دستگاه ( LC-MS/MSاستاد راهنمای اول).
مصوب پرديس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی يزد (سال .)2001
مطالعه کارايی آزمون بافت شناسی در تشخیص مقدار گوشت بکار رفته در فراورده های گوشتی خام (همبرگر و
کباب لقمه) و حرارت ديده (سوسیس و کالباس) (استاد راهنمای اول) .مصوب پرديس بین الملل دانشگاه علوم

پزشکی شهید صدوقی يزد (سال .)2001
 .2مطالعه کارايی آزمون بافت شناسی در تشخیص کیفی و کمی بافت های غیر مجاز در فراورده های گوشتی خام
(همبرگر و کباب لقمه) و حرارت ديده (سوسیس و کالباس) (استاد راهنمای اول) .مصوب پرديس بین الملل
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی يزد (سال .)2001
 .7بررسی فراوانی و تشخیص مولکولی توکسوپالسما گوندی آی در گوشت و کبد گوسفند و بز کشتاری در شهر
يزد در سال ( 2001استاد راهنمای اول) .مصوب پرديس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی يزد
(سال .)2001
 .0مطالعه اثر باريکه الکترونی بر روی بقای باکتری سالمونال تیفی موريوم در سوسیس (استاد راهنمای اول).
مصوب دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی يزد (سال .)2000
 .0مطالعه اثر پرتوالکترونی بر بقای آسپرژيلوس فالووس و مقدار تولید آفالتوکسین  B1در پسته (استاد راهنمای
اول) .مصوب دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی يزد (سال .)2000
 .23بررسی اثر اسانس سیر و آويشن شیرازی روی غلظت هیستامین در سس تخمیری ماهی (استاد راهنمای اول).
مصوب دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی يزد (سال .)2000
 .22اثر پرتو الکترونی بر نابودی انگل سارکوسیستیس در گوشت گاو (استاد راهنمای اول) .مصوب دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی يزد (سال .)2000
 .21بررسی و تشخیص مولکولی انگل سارکوسیستیس هومینیس اليک در گوشت و اندام های خوراکی گاوهای
کشتاری در يزد (استاد راهنمای اول) .مصوب دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی يزد (سال
.)2000
 .20بررسی همبرگرهای صنعتی و دست ساز عرضه شده در شهر تهران از نظر اختالط با خمیر مرغ به روش PCR
و مقايسه آن با روش بافت شناسی (استاد راهنمای اول) .مصوب پرديس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید
صدوقی يزد (سال .)2000
 .21مطالعه تأثیر پرتو الکترونی بروی بقای باکتری بروسال در بستنی سنتی (استاد راهنمای اول) .مصوب پرديس
بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی يزد (سال .)2000
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 .20مطالعه کارايی آزمون بافت شناسی در تشخیص کیفی و کمی بافتهای غیر مجاز در گوشت چرخ کرده (استاد
راهنمای اول) .مصوب پرديس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی يزد (سال .)2000
 .22بررسی مقدار آلودگی به آفالتوکسین  B1در برنج های مصرفی شهر يزد و ارزيابی اثر فرايندهای مختلف روی
کاهش اين سم ( B1استاد راهنمای اول) .مصوب دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی يزد
(سال .)2001
 .27مقايسه اثر کاربرد پرتو الکترونی و عصاره نعنا فلفلی بر نابودی سالمونال و اشريشیا کلی در گوشت شتر (استاد
راهنمای دوم) .مصوب دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی يزد (سال .)2001
 .20بررسی آلودگی میکروبی در کبد گوسفند آلوده به کیست هیداتید و مقايسه آن با گروه کنترل (استاد راهنمای
دوم) .مصوب دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی يزد (سال .)2001
 .20بررسی مقدار آفالتوکسین  B1دريافتی از طريق جیره غذايی در زنان ساکن در شهر يزد با استفاده از نشانگر
بیولوژيکی در سال ( 2000استاد راهنمای اول) .مصوب دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی
يزد (سال .)2001
 .13بررسی ارتباط میزان آفالتوکسین  M1در شیر مادران شهر يزد و عوامل مرتبط با آن (استاد راهنمای دوم).
مصوب دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی يزد (سال .)2001
 .12مطالعه نقش نوچه لینگواتوال سراتا در انتقال عوامل باکتريايی به فراورده های دامی و تعیین دوزهای موثر
پرتوالکترونی در نابودی اين انگل (استاد راهنمای اول) .مصوب دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید
صدوقی يزد (سال .)2001
 .11بررسی میزان شیوع آلودگی عسل های تولید شده در ايران به اسپور کلستريديوم بوتولینوم و تعیین تیپ های
آن به روش مولکولی در سال ( 2001استاد راهنمای اول) .مصوب دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید
صدوقی يزد (سال .)2001
 .10بررسی وضعیت آلودگی شیر مادر به عناصر سمی نیکل و آرسنیک در ماه اول شیردهی (استاد مشاور) .مصوب
دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی يزد (سال .)2001
 .11تاثیر ماست و دوغ سین بیوتیک بر روی پاتوژن ها در طول دوره نگهداری (استاد مشاور) .مصوب دانشگاه آزاد
اسالمی واحد يزد واحد علوم و تحقیقات (.)2001
 .10بررسی اثر آنتی باکتريال عصاره گیاه خرفه روی افزايش عمر مفید گوشت چرخ کرده (استاد مشاور) .مصوب
دانشگاه آزاد اسالمی واحد يزد واحد علوم و تحقیقات (سال .)2001
 .12تاثیر آنزيم ترانس گلوتامیناز میکروبی بر روی خصوصیات پنیر سفید ايرانی (استاد مشاور) .مصوب دانشگاه آزاد
اسالمی واحد يزد واحد علوم و تحقیقات (سال .)2002
 .17بررسی میزان سرب ،کادمیوم و قلع در نانهای تولیدی شهرستان يزد (استاد راهنمای اول) .مصوب دانشکده
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی يزد (سال .)2002
 .10بررسی شیوع و تعیین گونه های سارکوسیست در نمونه های همبرگر عرضه شده در شهر يزد به روش مولکولی
(استاد راهنمای اول) .مصوب دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی يزد (سال .)2002
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 .10بررسی میزان شیوع و تعیین گونه انگل سارکوسیست در نمونه های گوشت گاو عرضه شده در شهر يزد به روش
مولکولی (استاد راهنمای اول) .مصوب دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی يزد (سال .)2002
 .03اث ر فرايند کشک سازی صنعتی و سنتی بر روی باقی مانده آفالتوکسین ( M1استاد راهنمای اول) .مصوب
دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی يزد (سال .)2002
 .02بررسی وضعیت بهداشتی کارگاه های تولیدی ارده و حلوا ارده با کیفیت شیمیايی و میکروبی اين محصوالت در
شهرستان اردکان (استاد مشاور) .مصوب دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی يزد (سال
.)2002
 .01اندازه گیری میزان اسید فیتیک در انواع نان های مصرفی شهر يزد به روش ( HPLCاستاد راهنمای دوم).
مصوب دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی يزد (سال .)2002
 .00مطالعه اثر باکتری های پروبیوتیک بر کاهش میزان آفالتوکسین  M1در ماست (استاد راهنمای اول) .مصوب
دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی يزد (سال .)2002
 .01بررسی وضعیت آلودگی میکروبی دستگاه های برش دهنده کالباس و کالباس های عرضه شده در فروشگاه های
شهر شیراز( .2002 ،استاد مشاور) .مصوب دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی يزد (سال
.)2002

 مقاالت ارائه شده در همایش های علمی:.2

عباسی معصومه شوازی ،حاج ابراهیمی زهرا ،حاجی محمدی بهادر .نگرش و هنجارهای انتزاعی در خصوص
مصرف روغن تراريخته :مطالعه موردی در کارکنان مراکز سالمت جامعه شهری شهر يزد .نهمین کنگره ملی
آموزش بهداشت و ارتقای سالمت 17 .تا  10آبان  .2007دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد.

.1

حاجی محمدی بهادر ،زندی هنگامه ،اسالمی گیلدا ،حسینی سعیده السادات ،باغبانی احمد ،پورصباغیان
مجتبی ،هاشمی سیده صبا ،لونی الهه .کاهش آلودگی باسیلوس سرئوس در گوشت گاو با استفاده از روش نوين
پرتودهی .ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی 1 .و  0بهمن  .2007دانشگاه
خوارزمی ،تهران.

.0

ايزدی فرخنده ،حاجی محمدی بهادر .مروری بر برخی آالينده های شیمیايی سرطان زا در فراورده های
گوشتی .همايش کشوری تغذيه و سرطان .يزد 03 -10 .بهمن  .2000صفحه .270

.4

صادقی نژاد جواد ،حاجی محمدی بهادر ،ايزدی فرخنده .مطالعه کارايی آزمون بافت شناسی در تعیین درصد
میزان گوشت بکار رفته در فراورده های گوشتی خام .همايش ملی کشاورزی ،آبزيان و غذا ،بوشهر 20.و 21آذر
.2000

.0

حاجی محمدی بهادر ،خلعتبری لیماکی سپیده  ،گرايلو سکینه .آگاهی ،نگرش و عملکرد زنان ساکن در شهر
تنکابن پیرامون مسمومیت غذايی .همايش ملی کشاورزی ،آبزيان و غذا ،بوشهر 20 .و 21آذر .2000
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 مطالعه هیستوپاتولوژيکی عوامل. خلعتبری سپیده، عريان احمد، اسالمی گیلدا،حاجی محمدی بهادر

.2

 اولین همايش کشوری مطالعات.باکتريايی منتقله توسط نوچه لینگواتوال سراتا در بافت های حیوانی
.10  صفحه.2000  خرداد0-0 . دانشگاه علوم پزشکی شیراز.میکروسکوپی
 بررسی ديدگاه دانشجويان مقطع کارشناسی دانشگاه. گرايلو سکینه، خلعتبری سپیده،حاجی محمدی بهادر

.7

 پانزدهمین همايش کشوری آموزش علوم.علوم پزشکی شهید صدوقی يزد پیرامون درس بهداشت مواد غذايی
.212  صفحه.2000  ارديبهشت0-22. دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی يزد.پزشکی
 مطالعه تاثیر کلريد سديم و حرارت بر نابودی انگل. خلعتبری سپیده، امیری آسیه،حاجی محمدی بهادر

.0

 آبان0-7 . دانشگاه شیراز. بیست و يکمین کنگره علوم و صنايع غذايی.لینگواتوال سراتا در شرايط آزمايشگاهی
.2001

:)Genbank-NCBI- Pubmed(  ژن های ثبت شده در بانک ژنی جهانی1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Hajimohammadi, B., Khalatbari-Limaki, S., Oryan, A., Gholamrezaei, M and Eslami,
G. (2014). Linguatula serrata isolate Yazd-6 18S ribosomal RNA gene, partial sequence.
ACCESSION: KJ009333.
Hajimohammadi, B., Zohourtabar, A., Moghaddam-Ahmadi, M., Oryan, A., Dehghani,
A. and Eslami, G. (2014). Sarcocystis cruzi isolate 102 18S ribosomal RNA gene, partial
sequence. ACCESSION: KF933850.
Eslami,G., Hajimohammadi,B., Manafi,L. and Athari,S. S,. (2016). Sarcocystis cruzi
isolate 12 18S ribosomal RNA gene, partial sequence. ACCESSION:KU240550.
Hajimohammadi,B., Eslami,G., Manafi,L. and Athari,S.S. (2016). Sarcocystis sinensis
isolate 14 18S ribosomal RNA gene, partial sequence. ACCESSION :KU240551
Manafi,L., Eslami,G. and Hajimohammadi,B. (2016). Sarcocystis cruzi isolate 15 18S
ribosomal RNA gene, partial sequence. ACCESSION: KU240552
Hajimohammadi,B., Eslami,G. and Manafi,L. (2016). Sarcocystis cruzi isolate 16 18S
ribosomal RNA gene, partial sequence. ACCESSION: KU240553.
Eslami,G., Hajimohammadi,B. and Manafi,L. (2016). Sarcocystis cruzi isolate 17 18S
ribosomal RNA gene, partial sequence. ACCESSION: KU240554.
Hajimohammadi,B., Manafi,L., Eslami,G. and Ehrampoush,M.H. (2016). Sarcocystis
cruzi isolate 18 18S ribosomal RNA gene, partial sequence ACCESSION: KU240555.
Eslami,G., Hajimohammadi,B and Manafi,L. (2016). Sarcocystis cruzi isolate 20 18S
ribosomal RNA gene, partial sequence. ACCESSION: KU240557.
Hajimohammadi,B., Eslami,G. and Manafi,L. (2016). Sarcocystis cruzi isolate 21 18S
ribosomal RNA gene, partial sequence. ACCESSION: KU240558.
Hajimohammadi,B., Eslami,G. and Manafi,L. (2016). Sarcocystis cruzi isolate 22 18S
ribosomal RNA gene, partial sequence. ACCESSION: KU240559.
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12.
13.
14.
15.
16.

Manafi,L., Hajimohammadi,B and Eslami,G. (2016). Sarcocystis cruzi isolate 2 18S
ribosomal RNA gene, partial sequence. ACCESSION: KU240560.
Eslami,G., Hajimohammadi,B and Manafi,L. Sarcocystis cruzi isolate 4 18S ribosomal
RNA gene, partial sequence. ACCESSION: KU240561.
Hajimohammadi,B., Eslami,G. and Manafi,L. (2016). Sarcocystis cruzi isolate 6 18S
ribosomal RNA gene, partial sequence. ACCESSION: KU240562.
Manafi,L., Hajimohammadi,B. and Eslami,G. (2016). Sarcocystis cruzi isolate 7 18S
ribosomal RNA gene, partial sequence. ACCESSION: KU240563.
Hajimohammadi,B., Eslami,G. and Manafi, L. (2016). Sarcocystis cruzi isolate 8 18S
ribosomal RNA gene, partial sequence. ACCESSION: KU240564.

: تقدیر نامه به دلیل ارجاع2000/1/10  مورخ12711  کسب تقديرنامه از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه به شماره-2
.به مقاالت در يک کتاب تخصصی مرجع
Sarcocystosis of Animals and "* در ویرایش دوم یک کتاب تخصصی مرجع (مندرج در ذیل) با عنوان

، در آمریکا به چاپ رسیده استTaylor & Francis Group  توسط انتشارات2116 " که در سالHumans
. به عنوان رفرنس ارجاع داده شده است،ب ه سه مقاله دکتر بهادر حاجی محمدی و همکاران
*Dubey J.P., Calero-Bernal R., Rosenthal B.M., Speer C.A., Fayer R. (2016).
Sarcocystosis of animals and humans. CRC Press, New York .

 و درج در پرونده2007/1/1  مورخ20270  کسب تقديرنامه از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه به شماره-1
پرسنلی به دلیل فعالیت و مشارکت (به عنوان مدير مسئول) در کسب نمايه بین المللی اسکوپوس برای مجله
Journal of Food Quality and Hazards Control

: شرکت در کارگاه ها و کنفرانس های علمی (به. دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی يزد.)07/0/20( " شرکت در کارگاه "اخالق در نشر.2
.) ساعت1 مدت
 لغايت07/22/1( " شرکت در " ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی.1
) ساعت22  (شرکت به میزان. تهران، دانشگاه خوارزمی.)07/22/0
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 .0شرکت در " اولین کنفرانس ملی علم و کار" ( .)01/1/27دانشگاه جامع علمی کاربردی استان يزد( -شرکت به
میزان  0ساعت).
 .1شرکت در "کارگاه اصول مقاله نويسی" .)2000/32/13( .مرکز تحقیقات تشخیص مولکولی مخاطرات مواد
غذايی .دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی يزد.
 .0شرکت در "کارگاه آشنايی با نحوه نمايه سازی مجالت علمی" .)2000/32/20( .مرکز تحقیقات تشخیص
مولکولی مخاطرات مواد غذايی .دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی يزد.
 .2شرکت در "کارگاه آموزشی  .)2001/30/13( ."PCR and RT-PCRدانشگاه تربیت مدرس.
 .7شرکت در "کارگاه مقاله نويسی فارسی" 02/23/12( .لغايت  .)02/23/17معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه
علوم پزشکی شهید صدوقی يزد.
8. Participation in course of “Scientific Peer-reviewing of biomedical/Health
Science Journal Manuscripts”. (August 5-6, 2015). National Institute for
Medical Research Development (NIMAD), Tehran, Iran.
 .0شرکت در دوره آموزشی " مهندسی ژنتیک و محصوالت تراريخته در خدمت محیط زيست ،امنیت غذايی و
سالمت انسان" 0( 2001/23/03 .ساعت) .کمیته سرمايه انسانی معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری
اسالمی ايران .تهران.
 .23شرکت در کارگاه دو روزه "مبانی پیشرفته روش تحقیق" 2001/2/22 .لغايت  .2001/2/21دانشکده پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس.
 .22شرکت در کارگاه "مقاله نويسی به زبان انگلیسی" .2001/2/23 .دانشکده پزشکی دانشگاه تربیت مدرس.
 .21شرکت در کارگاه "آموزش روش های ارتقای نمايه سازی و رتبه علمی نشريات بر اساس معیارهای بین المللی و
پايگاه های معتبر علمی" .2000/0/0 .دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی يزد.
 .20شرکت در کارگاه "روش تحقیق مقدماتی" 02/1/11 .لغايت  .02/1/10مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی يزد.

 مشارکت در برگزاری همایش ،سمینار ها و کارگاه های علمی: .2مسئول هماهنگی همايش ملی مهندسی ژنتیک در خدمت تولید غذای سالم و توسعه پايدار.
 .2001/22/10دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی يزد.
 .1سخنرانی در برنامه بازآموزی پیشگیری و درمان مسمومیت ها .)2000/30/27( .معاونت غذا و دارو،
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی يزد.
 .0سخنرانی در سمینار جايگاه تکنیک های مولکولی در تشخیص پاتوژن های منتقله از مواد غذايی.
( .)2000/37/11مرکز تحقیقات تشخیص مولکولی مخاطرات مواد غذايی .دانشگاه علوم پزشکی شهید
صدوقی يزد.
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 .1مدرس در دوره حضوری بیماريهای مشترک انسان و دام 00/0/1( .لغايت  .)00/0/20دانشکده بهداشت،
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی يزد.
 .0مدرس کارگاه روش های مولکولی تشخیص آفالتوکسین در مواد غذايی .)2000/1/21( .دانشگاه تربیت
مدرس.
 .2مدرس کارگاه آشنايی با مبانی مقدماتی نگارش مقاالت علمی .)00/0/0( .مرکز تحقیقات تشخیص مولکولی
مخاطرات مواد غذايی .دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی يزد.
 .7مدرس کارگاه آشنايی با اصول پروپوزال نويسی .)00/7/03( .مرکز تحقیقات تشخیص مولکولی مخاطرات
مواد غذايی .دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی يزد.

 عضویت در کمیته های علمی و داوری در مجالت علمی: .2عضو کمیته علمی پانزدهمین همايش کشوری آموزش علوم پزشکی .دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی يزد.
 22-0ارديبهشت .2000
 .1عضو کمیته علمی چهارمین همايش ملی کشاورزی ،آبزيان و غذا .بوشهر 20 .و 21آذر .2000
 .0عضو کمیته علمی و اجرايی همايش کشوری تغذيه و سرطان .دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی يزد .بهمن
.2000
 .1عضو کمیته اجرايی همايش بهداشت و ايمنی کار .دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی يزد .خرداد .2001
 .0داور کمیته تحقیقات دانشجويی دانشگاه
 .2عضو کمیته علمی برنامه ساماندهی وضعیت آرد و نان استان يزد/کارگروه سالمت و امنیت غذايی استان يزد
 .7عضو کمیته تخصصی ايمنی مواد غذايی تراريخته .دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی يزد.
 .0داور برخی از مجالت علمی داخلی و بین المللی
 .0عضو کمیته علمی همايش ملی مهندسی ژنتیک در خدمت تولید غذای سالم و توسعه پايدار 10 .بهمن .2001
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی يزد.
 .23عضو هیات تحريريه مجله Journal of Community Health Researches
 .22عضو هیات تحريريه نشريه پژوهش های سالمت محور ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 .21عضو هیات تحريريه مجله Journal of Food Safety and Hygiene
 .20داور مجله Journal of Food Science and Engineering, USA
 .21داور مجله Human & Veterinary Medicine, Romania

سوابق آموزشی
 - 2تدريس در دانشگاه علوم پزشکی ايران ()2000-2000
 - 1تدريس در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی يزد (از مهر سال  2003تا کنون) :مقطع کارشناسی ارشد
دروس :ايمنی مواد غذايی ،انگل شناسی مواد غذايی ،بهداشت وايمنی شیر و فراورده ها ،ايمنی وکیفیت گوشت
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و فراورده ها ،زبان تخصصی  ،اصول چاپ مقاله در مجالت علوم بهداشتی ،روش های تحقیق در علوم پزشکی---
مقطع کارشناسی :بهداشت مواد غذايی
0
1
0
2

 عضو کمیته تدوين برنامه آموزشی رشته بهداشت و ايمنی مواد غذايی در مقطع دکتری تخصصی ( )PhDدرشورای عالی برنامه ريزی علوم پزشکی وزارت متبوع (مصوب )01/0/27
 دريافت تشويق نامه از معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی يزد همراه با درج در پرونده پرسنلیدر خصوص قبولی همزمان  0نفر از دانشجويان گروه در مقطع دکتری (نامه شماره  212020مورخ .)01/2/10
 دريافت گواهی همکاری به مدت  73ساعت در هفتمین المپیاد علمی دانشجويان دانشگاه های علوم پزشکیکشور (نامه شماره  133102مورخ )01/0/03
 دريافت گواهی همکاری به مدت  13ساعت در هشتمین المپیاد علمی دانشجويان دانشگاه های علوم پزشکیکشور (نامه شماره  170213مورخ )00/22/10

 - 7شرکت در "کارگاه آموزش علوم پزشکی و توسعه پايدار" .)2000/31/22( .پانزدهمین همايش کشوری آموزش
علوم پزشکی .دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی يزد.
 - 0شرکت در "کارگاه ارائه راهکارهای ارتقا کیفیت آموزشی دانشگاه" .)01/21/2( .دانشگاه علوم پزشکی شهید
صدوقی يزد.
 - 0شرکت در "کارگاه شیوه های نوين ارزشیابی" .EDC .)2002/30/17( .دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی
يزد.
- 23شرکت در "کارگاه آماده سازی مدرسین المپیاد دانشجويی" .)01/1/22( .مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم
پزشکی .دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی يزد.
- 22کسب رتبه اول ارزشیابی اساتید دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی يزد (در نیمسال اول
سال تحصیلی  ،00-01نیمسال دوم سال تحصیلی  ،00-01نیمسال اول سال تحصیلی  )01-00نامه شماره
 00011مورخ 00/1/10
- 21کسب مقام فرايند برتر دانشگاهی در هجدهمین همايش کشوری آموزش علوم پزشکی و جشنواره شهید
مطهری در سال ( 2002همکار فرايند) .عنوان فرايند :فرايند شناسايی و پرورش دانشجوی نمونه :ترجمانی از
مديريت دانش در دانشکده بهداشت.

سوابق فرهنگی
 - 2رفعتی لیدا ،حسینی مطهره سادات ،فالح زاده علی رضا ،حاجی محمدی بهادر ( .)2000خواص تغذيه ای
برخی از غذاها در قرآن .انتشارات مصباح خوری .چاپ اول.
 - 1حاجی محمدی بهادر ،مروتی پوران ،احرامپوش محمد حسن ( .)2001گوشت حالل از منظر اسالم.
انتشارات انصار االمام المنتظر .چاپ اول.
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 - 0اطهاری سید شمس الدين ،حاجی محمدی بهادر ،خلعتبری سپیده ( .)2000اشارات اعجازگونه قرآن
کريم به اهل بیت (ع) .تهران .انتشارات رويای سبز .چاپ اول.
 - 1حاجی محمدی بهادر ،احرامپوش محمد حسن ،خلعتبری لیماکی سپیده ،شاه حسینی فاطمه ،مروتی
پوران .)2000( .نظريه ای پیرامون ارتباط بین حرمت خوراکی بافت غدد حیوانی از منظر اسالم و خطر ابتال
انسان به انگل لینگواتوال سراتا .ماهنامه تازه های دام و طیور و آبزيان .سال دهم .شماره  .00صفحات -22
.13
5- Hajimohammadi, B., Ehrampoush, M. H., Hajimohammadi, B. (2014).
Theories about effects of Islamic slaughter laws on meat hygiene. Health
Scope. 2(4):e14376.
 - 2حاجی محمدی بهادر ،اسالمی گیلدا ،خلعتبری لیماکی سپیده .نگرشی بر تاکید احاديث و متون اسالمی
پیرامون شستشوی دست ها و ارتباط آن با پیشگیری از ابتال به مسومیت غذايی از منظر علم پزشکی.
همايش ملی کشاورزی ،آبزيان و غذا ،بوشهر 20 .و 21آذر .2000
 - 7حاجی محمدی ،بهادر و احمدی آرا ،عماد .نگرش بر حرمت گوشت خوک از منظر قران کريم و خطرات
بهداشتی آن .همايش قران پژوهی و طب .دانشگاه علوم پزشکی گلستان.2003 .
 - 0حاجی محمدی بهادر ،اسالمی گیلدا ،حسینی مطهره سادات .بررسی برخی نظرات پیرامون حلیت
محصوالت غذايی تراريخته از ديدگاه اسالم .دومین همايش بین المللی سیره نبوی در طب .دانشگاه علوم
پزشکی فارس .شیراز .دی ماه .2001
 - 0شرکت در "کنگره بزرگداشت شهید دکتر سید رضا پاکنژاد" 2000/30/30( .لغايت .)2000/30/32
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی يزد.
- 23شرکت در "طرح ضیافت انديشه استادان با موضوع "تعلیم و تربیت"( .تابستان  .)2001دانشگاه علوم
پزشکی شهید صدوقی يزد.
- 22شرکت در " طرح ضیافت انديشه استادان با موضوع معرفت شناسی و تعلیم و تربیت"( .تابستان .)2002
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی يزد.
- 21شرکت در "طرح ضیافت انديشه استادان با موضوع تاريخ و فلسفه علم"( .تابستان  .)2000دانشگاه علوم
پزشکی شهید صدوقی يزد.
- 20شرکت در "کارگاه سبک زندگی اسالمی" .)2000/32/12( .دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی يزد.
- 21شرکت در "دوره آموزشی امداد و مديريت بحران"( .بهمن  .)2001کانون هالل احمر دانشگاه تربیت
مدرس.
- 20شرکت در کارگاه مهدويت .)2002/21/11( .دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی يزد.
- 22شرکت در دوره تربیت و تعالی 01/1/0( .لغايت  .)01/1/20مرکز تربیت و آموزش عقیدتی سیاسی حضرت
فاطمه (س) -قم .به مدت  00ساعت.
- 27شرکت در طرح يکروزه میقات صالحین ( .)00/0/03سازمان بسیج جامعه پزشکی استان يزد.
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- 20شرکت در کرسی آزاد انديشی ويژه اساتید با عنوان چالش های پیش روی انقالب اسالمی (.)01/22/10
معاونت دانشجويی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی يزد.
- 20عضويت در بسیج جامعه پزشکی يزد
- 13شرکت در دوره آموزشی طرح سالمت معنوی (روش های دعوت به نماز) 2001/0/27 .لغايت 2001/0/20
(0ساعت) .دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی يزد.
- 12تدريس در کارگاه فلسفه و چرايی حرمت گوشت خوک در دين اسالم .2001/2/03 .دانشگاه تربیت مدرس.
- 11شرکت در کنگره بزرگداشت شهدای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی
کشور .دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی يزد .يزد ،اسفند .2000
- 10شرکت در نشست هم انديشی اساتید .نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری .دانشگاه علوم پزشکی شهید
صدوقی يزد.00/23/22 .
- 11شرکت در نشست هم انديشی اساتید .نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری .دانشگاه علوم پزشکی شهید
صدوقی يزد.02/1/20 .
- 10مشارکت در حلقه صالحین بسیج جامعه پزشکی استان يزد .به مدت  03ساعت در سال .2000
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