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 سوابق اجزايي:

جْرم پسؼکی علَم داًؽگبُ آهَزؼی ّبی رؼتِ گعترغ ؼَرای عضَ  

 ( University Open Dayهعٍَل برگساری هراظن رٍز هعرفی داًؽگبُ علَم پسؼکی جْرم)

 جْرم پسؼکی علَم یتِ ٍبَهتریکط داًؽگبًُوبیٌذُ هعبًٍت آهَزؼی در کو

 (0493)ظبلتبظیط آزهبیؽگبُ فیسیک ٍ دزیوتری داًؽگبُ علَم پسؼکی جْرم

 ؼیراز( پسؼکی علَم )داًؽگب94ُکعب عٌَاى کبرهٌذ ًوًَِ در ظبل دریبفت لَح تمذیر ٍ 

 کبرؼٌبض اهَر داًؽجَیی ٍآهَزغ داًؽگبُ ؼیراز

ؼیراز کبرؼٌبض آهَزغ داًؽگبُ علَم پسؼکی  

داًؽگبُ علَم پسؼکی ؼیراز ارؼذ گرٍُ رادیَلَشیکبرؼٌبظی راٌّوبیی داًؽجَیبى کبرؼٌبظی ٍ هؽبٍرُ ٍ  

ؼیراز پسؼکی علَم داًؽگبُ دزیوتری ٍ فیسیک آزهبیؽگبُ هعؤٍل  

  ؼیراز پسؼکی علَم داًؽگبُبرًبهِ رٍز هعرفی داًؽگبُ )رؼتِ رادیَلَشی( هعؤٍل 

( ًفر0511گبُ داًؽجَیی کؽَر)خَابگبُ هفتح داًؽگبُ ؼیراز بب جوعیتی ببلػ برهذیریت بسرگتریي خَابهعؤٍل   

 سوابق آهوسشي:

0411کعب رتبِ دٍم  فبرغ التحصیلی کبرؼٌبظی ارؼذ ظبل   

درض فیسیک پسؼکی داًؽجَیبى رؼتِ پسؼکیتذریط   

(ؼیراز پسؼکی علَم داًؽگبُ) رادیَلَشی  رؼتِ ٍ آزهبیؽگبُ عوَهی فیسیک درض تذریط  

(ؼیراز پسؼکی علَم داًؽگبُ) رادیَلَشی رؼتِ داًؽگبّی پیػ ٍ عوَهی ریبضی تذریط  

(جْرم ٍ ؼیراز پسؼکی علَم داًؽگبُ) آزهبیؽگبّی علَم  رؼتِ بیَفیسیک درض تذریط  

(جْرم پسؼکی علَم داًؽگبُ) عول اتبق رؼتِ عول اتبق در آى کبربرد ٍ پسؼکی فیسیک درض تذریط  



  (جْرم ٍ ؼیراز پسؼکی علَم داًؽگبُ) آزهبیؽگبّی علَم  رؼتِ آزهبیؽگبُ ٍ هیعوَ فیسیک درض تذریط

   جْرم( پسؼکی علَم داًؽگبُ)  بْذاؼت  رؼتِ بیَفیسیک درض تذریط

جْرم( پسؼکی علَم داًؽگبُ) یط درض فیسیک َّؼبری رؼتِ َّؼبریتذر  

پسؼکی ؼیراز( ) داًؽگبُ علَم بیَلَشی داًؽجَیبى رؼتِ رادیَلَشیتذریط درض رادیَ  

:سوابق پژوهشي   

 کنگزه ها:

 ایراى( پسؼکی علَم داًؽگب19ُخرداد)همبلِ ارائِ بب ایراى پسؼکی فیسیک کٌگرُ ًْویي در ؼرکت

 پسؼکی علَم داًؽگب19ُآببى)همبلِ ارائِ بب ایراى پرتَی علَم داًؽجَیبى تحمیمبتی علوی جؽٌَارُ اٍلیي در ؼرکت

 ؼیراز(

 ایراى( پسؼکی علَم داًؽگب91ُاردیبْؽت)همبلِ ارائِ بب ایراى پرتًَگبری علَم کٌگرُ ًْویي در ؼرکت

 تْراى( پسؼکی علَم داًؽگب19ُبْوي)پسؼکی علَم در لیسر کبربرد الوللی بیي کٌگرُ اٍلیي در ؼرکت

 پسؼکی علَم داًؽگب0491ُ)آببًوبMefompُای فیسیک پسؼکی  هعؤٍلیت اجرایی در اٍلیي کٌفراًط خبٍرهیبًِ

 یراز(ؼ

  ( ؼیراز پسؼکی علَم داًؽگب0491ُآببًوبُ)( MEFOMP) خبٍرهیبًِ پسؼکی فیسیک کٌفراًط اٍلیي در ؼرکت  

(ؼیراز پسؼکی علَم داًؽگبُ 94 اظفٌذ)ایراى تصَیربرداری اًفَرهبتیک کٌفراًط در ؼرکت  

  ( تْراى سؼکیپ علَم داًؽگبُ 94 آببى)همبلِ ارائِ بب ایراى پسؼکی فیسیک کٌگرُ یبزدّویي در ؼرکت 

: کارگاهها  

ؼیراز ( پسؼکی علَم هعبًٍت آهَزؼی داًؽگبُ)ؼرکت در کبرگبُ آهَزؼی رٍغ تذریط  

( ؼیراز پسؼکی علَم داًؽگبُ آهَزؼی هعبًٍت)ؼرکت در کبرگبُ رٍؼْبی ارزؼیببی  

هطْری،ٍالیت رکت در دٍرُ آهَزؼی فرٌّگی حَزُ علَم اظالهی اظبتیذ ؼبهل تفعیر لرآى، ظیر هطبلعبتی ؼْیذ ؼ

 فمیِ ٍ ًْج البالؼِ)ًْبد رّبری(



 ؼیراز( پسؼکی علَم داًؽگبُ )هعبًٍت تحمیمبت ٍ فٌبٍریEndnote X5هَزؼی تخصصی آؼرکت در کبرگبُ 

 پسؼکی علَم داًؽگبُ تکویلی تحصیالت تببعتبًی هذرظِ)همذهبتی ٍ پیؽرفتِ   SPSSؼرکت در کبرگبُ آهَزؼی 

 (ؼیراز

 فلَظبیتَهتری )هذرظِ تببعتبًی تحصیالت تکویلی داًؽگبُ علَم پسؼکی ؼیراز( ؼرکت در کبرگبُ آهَزؼی

(ؼیراز پسؼکی علَم داًؽگبُ فٌبٍری ٍ تحمیمبت هعبًٍت) ؼرکت در کبرگبُ آهَزؼی ظلَلْبی بٌیبدی  

( ؼیراز  پسؼکی علَم داًؽگبُ فٌبٍری ٍ تحمیمبت ) هعبًٍت PCR در کبرگبُ آهَزؼی اصَل ٍتکٌیکْبیؼرکت   

 پسؼکی علَم داًؽگبُهعبًٍت تَظعِ هذیریت ٍ ًیرٍی اًعبًی )پصٍّػ ٍهعتٌذظبزی فرایٌذ آهَزؼی دٍرُ در ؼرکت

  ؼیراز(

( ؼرکت در کبرگبُ آهَزؼی تَاًوٌذظبزی داًؽجَیبى  ارؼذ ٍدکتری)داًؽگبُ علَم پسؼکی اَّاز  

جْرم( پسؼکی علَم داًؽگبُؼرکت در کبرگبُ رٍؼْبی تذریط هَفك ٍ ًبهَفك)  

(جْرم پسؼکی علَم داًؽگبُ)در کبرگبُ اصَل حرفِ ای گری ؼرکت  

 4ٍ0درجِ ICDLکعب گَاّیٌبهِ 

 عالیك پصٍّؽی:

 آًبلیس هتبفبز ٍکؽت ظلَلْبی فیبرٍبالظت اًعبًی

 بررظی خَاؾ هحبفظت کٌٌذگی پرتَی آًتی اکعیذاًْب 

  عٌَاى پبیبى ًبهِ:

بذُ در ظلَلْبی فیبرٍبالظت اًعبًی ًبؼی از اؼعِ گبهبررظی اثر حفبظتی لیکَپي بر آظیبْبی کرٍهَزهی ایجبد ؼ  

574-10،ؾ  0491، پبییس 5،ؼوبرُ  01هجلِ علوی پسؼکی داًؽگبُ علَم پسؼکی اَّاز، دٍرُ   


