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تحقیالت


دوتزای هذیزیت خذهبت ثْذاؽتی ٍ درهبًی  ،داًؾگبُ ػلَم پشؽىی ایزاى  /تْزاى  . 1389هؼذل ول18/ :



وبرؽٌبعی ارؽذ هذیزیت خذهبت ثْذاؽتی ٍ درهبًی داًؾگبُ ػلَم پشؽىی ایزاى .هؼذل ول18/67 :



وبرؽٌبعی ادارُ اهَر ثیوبرعتبًْب .داًؾگبُ ػلَم پشؽىی اففْبى  ،1376هؼذل ول .18.03



دیپلن ػلَم تجزثی.

سوابق اجرایی و آموزشی

عَاثك وبری:
-

سرپرست کویتِ پژٍّشْای داًشجَیاى داًشکذُ هذیریت ٍ اطالع رساًی پسشکی،داًشگاُ علَم پسشکی اصفْاى از آباى
. 1334

-

رئیس کویتِ ساختار ٍ فٌاٍریْای هذیریت در کارگرٍُ تَسعِ هذیریت داًشگاُ علَم پسشکی اصفْاى از 30شْریَر .1334

-

عضَ ّیات علوی داًشکذُ هذیریت ٍ اطالع رساًی پسشکی،داًشگاُ علَم پسشکی اصفْاى از هرداد .1334

-

عضَ ّیات علوی هرکس هطالعات ٍ تَسعِ آهَزش پسشکی داًشگاُ علَم بْسیستی ٍ تَاًبخشی،از هرداد هاُ 1333تا  31تیر
. 1334

-

سرپرست ٍ هذرس تین الوپیاد علوی داًشجَیاى داًشگاُ علَم بْسیستی ٍ تَاًبخشی در سال .1333

-

عضَ شَرای پژٍّشی داًشکذُ هذیریت ٍ اطالع رساًی پسشکی داًشگاُ علَم پسشکی ایراى از فرٍردیي 1332لغایت تیرهاُ
.1333

-

هعاٍى پژٍّشی هرکس تحقیقات علَم هذیریت ٍ اقتصاد سالهت داًشگاُ علَم پسشکی ایراى از هْرهاُ  1331لغایت خرداد
.1333
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-

هذیر هرکس تَاًوٌذسازی هرکس تحقیقات علَم هذیریت ٍ اقتصاد سالهت داًشگاُ علَم پسشکی ایراى از هْرهاُ  1331خرداد
.1333

-

استادیار داًشکذُ هذیریت ٍ اطالع رساًی داًشگاُ علَم پسشکی تْراى /ایراى از اسفٌذ هاُ  1330لغایت تیر هاُ .1333

-

هذیر هرکس تَاًوٌذ سازی هٌابع اًساًی سالهت داًشکذُ هذیریت ٍ اطالع رساًی پسشکی – داًشگاُ ع  .پ تْراى از هرداد
هاُ  1330تا هْر هاُ .1331

-

عضَ کویتِ آهَزش درٍس عولی داًشکذُ هذیریت ٍ اطالع رساًی پسشکی داًشگاُ علَم پسشکی ایراى از هْر هاُ .1331

-

عضَ کویتِ اجرایی ًخستیي کٌگرُ حاکویت بالیٌی ٍ ایوٌی بیوار .1331

-

عضَ ستاد ًَآٍری داًشکذُ هذیریت ٍ اطالع رساًی پسشکی .1331

-

عضَ شَرای آهَزش داًشکذُ هذیریت ٍ اطالع رساًی پسشکی .1331

-

کارشٌاس ادارُ اهَر بیوارستاًْا ،ادارُ بازرسی ٍ پاسخگَیی بِ شکایات ،حَزُ ریاست داًشگاُ علَم پسشکی اصفْاى
ّ ( 1333-1331وسهاى با فعالیت در هذیریت بْرُ ٍری).

-

کارشٌاس ادارُ اهَربیوارستاًْا ،هعاًٍت پشتیباًی – هذیریت بْرُ ٍری داًشگاُ علَم پسشکی اصفْاى .1333-1331

-

هذرس داًشگاُ ،داًشکذُ هذیریت ٍ اطالع رساًی پسشکی – داًشگاُ علَم پسشکی اصفْاى (.1333-1332حق التذریس)

تذریظ وبرگبُ ثِ سثبى فبرعی
-

وبرگبُ هذیزیت عالهت ٍیضُ الوپیبد ػلوی داًؾجَیبى ػلَم پشؽىی عبل 1393

-

وبرگبُ آؽٌبیی ثب ثیوِ ّبی عالهت ٍ پَؽؼ ّوگبًی عالهت ٍیضُ الوپیبد ػلوی داًؾجَیبى ػلَم پشؽىی عبل 1393

-

وبرگبُ هذیزیت ػولىزد داًؾگبُ ػلَم پشؽىی تْزاى 1391

-

وبرگبُ هذیزیت فزآیٌذ داًؾگبُ ػلَم پشؽىی تْزاى 1391

-

وبرگبُ ثزًبهِ ریشی اعتزاتضیه داًؾگبُ ػلَم پشؽىی تْزاى 1391

-

وبرگبُ رٍػ تحمیك ،هؼزفی اًَاع هغبلؼبت ٍ رٍػ تحمیك پیوبیؾی داًؾگبُ ػلَم پشؽىی تْزاى ( 1391دٍرُ تزثیت پضٍّؾگز)

سوابق ژپوهشی

همبلِّبی چبح ؽذُ در صٍرًبلْب:
Emergency Medicine Residency Program in Iran: Practical Options to Achieve Better
Performance(Letter to Editor), Iranian Journal of Public Health,44(5),2015,720-21.
The Quality of Food Services through Three Various Methods among Selected
Hospitals Affiliated to Tehran University of Medical Sciences, Based on the Servqual
Model, Journal of Health Policy and Sustainable Health,1(4), Autumn 2014.

-

Assessors’ attitudes toward and experiences of national quality standards: a
qualitative study in Iran, Accreditation and Quality Assurance,19(4), August 2014.

-

Evaluation of an Urban Phase of the Specialized Care Program for Diabetes in Iran:
Providers’ Perspectives, International Journal of Preventive Medicine, 5(8), August
2014.

-
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-

Electronic Health in Perspective of Healthcare Managers: A Qualitative Study in South
of Iran,Iranian Journal of Public Health,43(6),June 2014. (Corresponding Author).

-

Association of Health and Food Expenditures Inequality with Health Outcomes, A Case
study on Iranian Rural Households , Iranian Journal of Red Crescent Medical
Journal,16(3):e14335,2014.

-

Various Indicators for Assessment of Hospitals` Performance Status: Differences and
Dissimilarities, Iranian Journal of Red Crescent Medical Journal,16(4),April
2014.(Corresponding Author)

-

Clinical Governance in Iran: Theory to Practice. Procedia– Social and Behavioral
Sciences,2014,109,1174-1179.

-

-

-

Evidence for Policy Making: Health Services Access and Regional Disparities in Kerman,
Iranian Journal of Health Sciences ,2014;2(1):35-42.
Intra Sector Policy Interventions to Improve Iranian Health Financial System, Iranian Journal of
Health Sciences, 2013;1(2):1-9.
Faculty members viewpoints about the Present and the ideal teacher evaluation System in Tehran
University of Medical Sciences, Journal of Advances in Medical Education &
Professionalism2013;1(4).
Spiritual Leadership and Job Involvement of Employees in selected Hospitals of Isfahan:2010,
Iranian journal of health sciences 2013;1(2):35-42.(First Author)
Medical Tourism Industry; Challenges and Opportunities, Jokull Journal, Vol 63, No10; Oct 2013.
.(First Author)
Medial Tourism in Iran: Analysis of Opportunities and Challenges with MADM Approach” , Med
well Journals-Research Journal of Biological Sciences 5(3),251-257, 2010.(Corresponding Author)

هجلِ ػلوی،اجتوبػی ٍ ثزٍس عزعبى هؼذُ در هزداى ایزاى-اعتفبدُ اس ؽجىِ ػقجی هقٌَػی درهذلعبسی راثغِ ػَاهل التقبدی

-

.)(پذیزػ)(ًَیغٌذُ هغئَل،پضٍّؾی داًؾگبُ ػلَم پشؽىی ایالم
ثْبر،1 ُؽوبر، 22 ُدٍر، ِعت ٍ تشوی، هَرد ثیوبرعتبى ؽْذای تجزیؼ:تبثیز ػَاهل درٍى عبسهبًی ثز خاللیت ٍ ثْزُ ٍری وبروٌبى

-

)(ّوىبر.32-25 ،92

، رٍیىزد ویفی: چبلؾْب ٍ فزفتْبی فزارٍی ػزضِ ثزٍى هزسی خذهبت عالهت در ًظبم عالهت جوَْری اعالهی ایزاى

-

)(ًَیغٌذُ اٍل.91هْز،19 ُهجلِ ػلَم پشؽىی راسی؛ دٍر
) (ّوىبر.1391  ثْبر،2 ُ ؽوبر، فقلٌبهِ پبیؼ؛عبل یبسدّن، هغبلؼِ هَردی ایزاى:ٍضؼیت هَجَد گزدؽگزی پشؽىی

-

.1390  هْز ٍ آثبى،4 ُؽوبر،8 ُدٍر، هذیزیت اعالػبت عالهت،) تجبرت ثیي الوللی خذهبت عالهت در وؾَرّبی ػضَ( آعِ آى

-

)(ًَیغٌذُ هغئَل
ثزرعی راثغِ ثیي تؼْذ عبسهبًی ٍ هیشاى وبرثغت هؤلفِ ّبی عبسهبى یبدگیزًذُ در ثیي ثیوبرعتبًْبی آهَسؽی داًؾگبُ ػلَم

-

.89  هذیزیت اعالػبت عالهت؛ تبثغتبى،پشؽىی اففْبى
:هغبلؼِ تغجیمی ثزًبهِ وؾَرّبی هٌتخت در خقَؿ وبّؼ ریغه ٍ ایجبد ثیوبرعتبًْبی ایوي در هٌغمِ غزثی الیبًَط آرام
، ٍیضُ ًبهِ هذیزیت اعالػبت عالهت،ِ درهبى ٍهذیزیت ثحزاى در حَادث غیز هتزلج،چْبرهیي وٌگزُ ثیي الوللی ثْذاؽت
3

-

-

تحمیك پیزاهَى ثخؾْبی فیشیَتزاپی ثیوبرعتبًْبی آهَسؽی داًؾگبُ ػلَم پشؽىی ،ایزاى در عبل  ،1378فقلٌبهِ ثیوبرعتبى –
.1379

همبالت وٌفزاًظّب
-

جْبًی ؽذى فٌؼت عالهتً :خغتیي ّوبیؼ هلی عالهت ٍ تَعؼِ پبیذار ،آثبى -1387تْزاى.

-

ثبساریبثی گزدؽگزی عالهت :وٌفزاًظ فزفتْبی عزهبیِ گذاری در گزدؽگزی عالهت  – 1389 ،ویؼ.

-

پیبهذّبی گزدؽگزی عالهت ثز ًظبم عالهت ایزاى :اٍلیي وٌگزُ گزدؽگزی عالهت ٍ دٍهیي وٌگزُ هذیزیت ثیوبرعتبى  ،ثْوي
-1388تْزاى.

-

هغبلؼِ تغجیمی ثزًبهِ وؾَرّبی هٌتخت در خقَؿ وبّؼ ریغه ٍ ایجبد ثیوبرعتبًْبی ایوي درهٌغمِ غزثی الیبًَط آرام:
چْبرهیي وٌگزُ ثیي الوللی ثْذاؽت  ،درهبى ٍ هذیزیت ثحزاى در حَادث غیز هتزلجِ.

-

ؽبخـ ّبی عزاحی ثیوبرعتبى ایوي :چْبرهیي وٌگزُ ثیي الوللی ثْذاؽت  ،درهبى ٍ هذیزیت ثحزاى در حَادث غیز هتزلجِ.

-

ثزآٍرد تغجیمی ًغجت تؼذاد پزعٌل درهبًی ؽبغل ثِ تؼذاد ثیوبراى ثغتزی در ثخؾْبی هختلف ثیوبرعتبًْبی آهَسؽی داًؾگبُ
ػلَم پشؽىی اففْبى :اٍلیي ّوبیؼ وؾَری هذیزیت هٌبثغ درثیوبرعتبى -1381تْزاى – عبلي ّوبیؼ ّبی راسی.

-

ثزرعی همبیغِ ػولىزد ًغجت درآهذ – ّشیٌِ یه هزوش دٍلتی ثِ ثخؼ خقَفی :اٍلیي ّوبیؼ وؾَری هذیزیت هٌبثغ
درثیوبرعتبى -1381تْزاى – عبلي ّوبیؼ ّبی راسی.

-

هغبلؼِ تغجیمی تَسیغ ّشیٌِ ّب ٍ درآهذ ّبی ثیوبرعتبًْبی ؽْز اففْبى ٍ همبیغِ آى ثب اعتبًذاردّبی هَجَد در عبل:1379
اٍلیي ّوبیؼ وؾَری هذیزیت هٌبثغ درثیوبرعتبى -1381تْزاى – عبلي ّوبیؼ ّبی راسی.

تدوین دوره های آموزشی

-

هؾبروت در تذٍیي دٍرُ  MBAهذیزیت ثیوبرعتبى

 هؾبروت در تذٍیي دٍرُ  MBAهذیزیت آسهبیؾگبُ ثِ عفبرػ آسهبیؾگبُ هزجغ عالهت ٍسارتثْذاؽت،درهبى ٍ آهَسػ پشؽىی
 هؾبروت در عزاحی ٍ اجزای دٍرُ آهَسؽی هذیزیت ثیوبرعتبى  ،هجوَػِ دٍرُ ّبی تَاًوٌذ عبسی هذیزاى هؾبروت در عزاحی ٍ اجزای دٍرُ آهَسؽی هذیزیت عالهت  ،هجوَػِ دٍرُ ّبی تَاًوٌذ عبسی هذیزاى عتبدیداًؾگبّْبی ػلَم پشؽىی
 -هؾبروت در عزاحی ٍ اجزای دٍرُ آهَسؽی هذیزیت پزعتبری  ،هجوَػِ دٍرُ ّبی تَاًوٌذ عبسی هذیزاى

کتاب
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-

جْبًی ؽذى خذهبت عالهت :در آهذی ثز تجبرت ثیي الوللیی خیذهبت عیالهت؛ هزویش تحمیمیبت هیذیزیت
ثیوبرعتبًی داًؾگبُ ػلَم پشؽىی ایزاى.1392 ،عبیز ّوىبراى :دوتز عَگٌذ تَراًی

-

راٌّوبی تَعؼِ فزدیً،ؾز آرٍى ،تْزاى ،1394،عبیز ّوىبراى :دوتز عیذ حغبم عیذیي،عیوب رفیؼی،فیذیمِ
حغیٌی ججلی

پروژه های پژوهشی
 ثزرعی دیذگبُ هغئَلیي فٌی ٍ هذیزاى آسهبیؾگبُ ّبی تؾخیـ پشؽىی در خقَؿ فزایٌذ ارسیبثیاعتبًذاردّبی هذیزیت ویفیت،عزح ارتجبط ثب فٌؼت،هؼبًٍت پضٍّؾی داًؾگبُ ػلَم پشؽىی تْزاى(هجزی
عزح)
 اعتفبدُ اس ؽجىِ ػقجی هقٌَػی در هذل عبسی راثغِ ػَاهل التقبدی اجتوبػی ٍ ثزٍس عزعبى هؼذُ درهزداى،عزح پضٍّؾی هقَة داًؾگبُ ػلَم پشؽىی ایزاى( .هجزی عزح)
 اعتفبدُ اس تحلیل ّن اًجبؽتگی در ثزرعی راثغِ ػَاهل التقبدی-اجتوبػی ٍ ثزٍس عزعبى خَى در ایزاى،عزحپضٍّؾی هقَة داًؾگبُ ػلَم پشؽىی ایزاى( .هجزی عزح)
 عزح تذٍیي عٌذ عیبعت آسهبیؾگبُ ّبی تؾخیـ پشؽىی وؾَر ،عزح ارتجبط ثب فٌؼت،ؽوبرُ ،.....هؼبًٍتپضٍّؾی داًؾگبُ ػلَم پشؽىی تْزاىّ( .وىبر)
 فزایٌذ ارسیبثی هذیزیت ویفیت در آسهبیؾگبُ ّبی تؾخیـ پشؽىی ( : )ISO 15189دیذگبُ ارسیبثبى ،عزحارتجبط ثب فٌؼت،هؼبًٍت پضٍّؾی داًؾگبُ ػلَم پشؽىی تْزاىّ( .وىبر)
 تؼییي فالحیت ّبی رّجزی هذیزاى پزعتبری داًؾگبُ ػلَم پشؽىی ،عزح پضٍّؾی هقَة داًؾگبُ ػلَمپشؽىی ایزاى(در حبل اجزا)ّ(،وىبر)
 تحلیل فزفتْب ٍ چبلؾْبی جْبًی ؽذى عالهت ایزاى  ،ارائِ راّىبرّبی هٌبعت (رعبلِ دوتزی) هؼبًٍتپضٍّؾی داًؾگبُ ع .ح ایزاى . 1387-1389 .
 ثزرعی عیغتن هَجَد ارسیبثی في آٍری عالهت ( )HTAدر ایزاى ٍ عزاحی هذل ارتمبء یبفتِ اًتخبة ٍ اعتفبدُاس في آٍری هٌبعت در عیغتن عالهت؛ عبسهبى ثْذاؽت جْبًی(  – )WHOدفتز ایزاى( 1385.هقَة  -پبیبى
یبفتِ)ّ(،وىبر)
 تحلیل فزفتْب ٍ چبلؾْبی گزدؽگزی پشؽىی در ایزاى ،هزوش تحمیمبت هذیزیت ثیوبرعتبًی – ثیوبرعتبىّبؽوی ًضاد.1389-1390 ،
 ثزرعی راثغِ رّجزی هؼٌَی ٍ درگیزی ؽغلی در ثیوبرعتبًْبی هٌتخت داًؾگبُ ػلَم پشؽىی اففْبى ،هزوشتحمیمبت هذیزیت ٍ التقبد عالهت – داًؾگبُ ػلَم پشؽىی اففْبى(.1389 ،پبیبى یبفتِ)(،هجزی عزح)
 عٌجؼ ٍ همبیغِ وبرایی اعتبى ّبی جوَْری اعالهی ایزاى در دعتیبثی ثِ ؽبخـ تَعؼِ اًغبًی( )HDIثباعتفبدُ اس رٍػ تحلیل فزاگیز دادُ ّب ( )DEAدر عبل ّبی  ،88 ٍ 80داًؾگبُ ػلَم پشؽىی ٍ خذهبت درهبًی
ایزاى(.1388 ،پبیبى یبفتِ)ّ(،وىبر)
 ثْیٌِ عبسی عیغتن پذیزػ ثیوبرعتبًْبی آهَسؽی هٌتخت داًؾگبُ ػلَم پشؽىی اففْبى ( ،)1380هؼبًٍتپؾتیجبًی داًؾگبُ ع  .ح اففْبى (.هجزی)
 ثْیٌِ عبسی عیغتن تزخیـ ثیوبرعتبًْبی آهَسؽی هٌتخت داًؾگبُ ػلَم پشؽىی اففْبى( ،)1380هؼبًٍتپؾتیجبًی داًؾگبُ ػلَم پشؽىی اففْبى (.هجزی)
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 ثْیٌِ عبسی فزآیٌذ گزدػ دارٍ در ثیوبرعتبًْبی آهَسؽی ٍ درهبًی هٌتخت داًؾگبُ ػلَم پشؽىی اففْبى،هؼبًٍت پؾتیجبًی داًؾگبُ ػلَم پشؽىی اففْبى(. 1380 ،هجزی)
 تبثیز اجزای عزح خَد گزداًی ثز ّشیٌِ ّبی درهبى ثیوبراى ٍ هتَعظ البهت ثیوبراى در ثیوبرعتبًْبی آهَسؽیٍ غیز آهَسؽی ،هؼبًٍت پؾتیجبًی داًؾگبُ ػلَم پشؽىی اففْبىّ( . 1380 ،وىبر)
 اسریبثی التقبدی خذهبت رادیَتزاپی هزوش پشؽىی عیذ الؾْذا ،ثبًگزػ ثز ّشیٌِ توبم ؽذُ خذهبت در عبل ، 1379هؼبًٍت پؾتیجبًی داًؾگبُ ػلَم پشؽىی اففْبى( .هجزی)
 تذٍیي هجوَػِ ؽزح ٍظبیف هذیزاى ثیوبرعتبًْب ،هؼبًٍت پؾتیجبًی داًؾگبُ ػلَم پشؽىی اففْبى.1380-81 ،(ّوىبر)
 هغبلؼِ ػولىزد ؽجىِ ّبی ثْذاؽتی درهبًی اعتبى اففْبى ،هؼبًٍت پؾتیجبًی داًؾگبُ ػلَم پشؽىی اففْبى،ّ( .1379-81وىبر)

حضَر در وٌفزاًظ ٍوبرگبُ

 اخالق در پضٍّؼ ،داًؾگبُ ػلَم پشؽىی ایزاى1392، هذیزیت رٍاثظ ثیي فزدی،داًؾىذُ هذیزیت ٍ اعالع رعبًی پشؽىی  ،داًؾگبُ ػلَم پشؽىی ایزاى1392، دٍرُ تزثیت ارسیبة حبوویت ثبلیٌیٍ،سارت ثْذاؽت ،درهبى ٍ آهَسػ پشؽىی1391، وبرگبُ هجبسی عبسی،داًؾگبُ ػلَم پشؽىی تْزاى1391، وبرگبُ دادُ وبٍی پزٍفغَر ًخؼی داًؾىذُ هذیزیت ٍ اعالع رعبًی پشؽىی .1392 وبرگبُ Log book ًظبم پزداخت " DRGعویٌبر هؾتزن داًؾىذُ هذیزیت ٍ اعالع رعبًی پشؽىی ٍ داًؾگبُ United Nationهبلشی"  ، 1390/10/7داًؾىذُ هذیزیت ٍ اعالع رعبًی پشؽىی داًؾگبُ ع.ح .تْزاى.
 ّوبیؼ ثیي الوللی ارسػ آفزیٌی هغتوز ثز تفىز ًبة در هذیزیت ثیوبرعتبًی 1390/9/8 ،الی ،1390/9/10هزوشتحمیمبت هذیزیت ثیوبرعتبًی ّبؽوی ًضاد ٍ داًؾگبُ ػلَم پشؽىی ؽْیذ ثْؾتی.
 اٍلیي وٌگزُ گزدؽگزی عالهت ٍ دٍهیي وٌگزُ هذیزیت ثیوبرعتبى ( ارائِ همبلِ/عخٌزاًی) 29 ٍ28 ،ثْوي ، 1388تْزاى عبلي ّوبیؼ ّبی راسی.
 وٌفزاًظ فزفتْبی عزهبیِ گذاری در گزدؽگزی عالهت ( ارائِ همبلِ/عخٌزاًی)13ٍ12 ،خزداد ،1389جشیزُویؼ -هزوش ّوبیؾْبی ثیي الوللی.
 اٍلیي وٌفزاًظ ثیي الوللی حغبثذاری هذیزیت30 ،دی هبُ  ،1388تْزاى عبلي ّوبیؼ ّبی راسیٍ ،سارتثْذاؽت ثب ّوىبری پٌىَ
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 وبرگبُ آهَسؽی  ،88/1/22 ،Reference Managerداًؾىذُ هذیزیت ٍ اعالع رعبًی پشؽىی. عَهیي وٌفزاًظ ثیي الوللی ثَدجِ ریشی ػولیبتی 18 ٍ/17 ،تیزهبُ  ،1388تْزاى – هؤعغِ پٌىَ ثب ّوىبریٍسارت ثْذاؽت.
 ًخغتیي ّوبیؼ هلی عالهت ٍ تَعؼِ پبیذار29 ،آثبى  ،1387تْزاى – داًؾگبُ ػلَم پشؽىی ؽْیذ ثْؾتی. آؽٌبیی ثِ اعتبًذاردّبی هذیزیت سیغت هحیظ.1378/12/1 ،ISO14001 عغیغتن ّبی هذیزیت ویفیت ثبرٍیىزد  ISO 9000عزی  19-20 ،2000صاًَیِ  ،2006تْزاى – هؤعغِ .TUV وبرگبُ یه رٍسُ " ،87/11/30"ENDNOTEداًؾىذُ هذیزیت ٍ اعالع رعبًی پشؽىی. دٍهیي وٌفزاًظ ثیي الوللی ثَدجِ ریشی ػولیبتی ،86/2/17 ،تْزاى – عبلي ّوبیؼ ّبی راسی – هؤعغِ پٌىَ. دٍرُ آهَسؽی هویشاى داخلی هذیزیت سیغت هحیغی هجتٌی ثزعزی اعتبًذاردّبی )، (ISO 14001:2004 24-25فزٍردیي  ،1385هؤعغِ .TUV
 دٍهیي وٌفزاًظ ثیي الوللی فٌبٍری اعالػبت ٍ داًؼ 84/3/3 ،تب .84/3/5 دٍهیي وٌفزاًظ هذیزیت عزآهذی ثبًگزػ ثِ اثشار ٍ فتَى ًَیي دعتیبثی ثِ تؼبلی عبسهبى 16 ٍ18 ،اعٌفذ1383
 وبرآیی ٍ اثزثخؾی فؼبلیتْبی ثیوبرعتبًی ،82/3/24 ،اًجوي ػلوی ادارُ اهَرثیوبرعتبًْب. وبرگبُ رٍػ پضٍّؼ 82/6/22 ،لغبیت  ،82/6/26هؼبًٍت آهَسؽی داًؾگبُ ع  .ح ایزاى. اٍلیي ّوبیؼ وؾَری هذیزیت هٌبثغ درثیوبرعتبى (ثب ارائِ 3همبلِ ثِ ػٌَاى ّوىبر) ،1381 ،تْزاى – عبليّوبیؼ ّبی راسی.
 دٍهیي ّوبیؼ رؤعبی عتبد اؽتغبل داًؾگبّْبی ػلَم پشؽىی وؾَر 1381/10/21 ،لغبیت .1381/10/22 ًخغتیي عویٌبر هذیزیت ثیوبرعتبًی ثبػٌَاى ًظبم اعالػبت ثیوبرعتبًی ،اًجوي ػلوی ادارُ اهَرثیوبرعتبًْب وبرگبُ آهَسؽی ًزم ا فشاراعالػبت هذیزیت ثیوبرعتبى ،اًجوي ػلوی ادارُ اهَرثیوبرعتبًْب اٍلیي ّوبیؼ وؾَری هذیزیت جبهغ ویفیت در ثْذاؽت  ،درهبى ٍ آهَسػ پشؽىی25 ،تب  27تیزهبُ 1380 ّوبیؼ رؤعب ٍ هذیزاى ثیوبرعتبًْبی عزاعز وؾَر 14ٍ13 ،هْز هبُ  ،1379هؼبًٍت درهبى ٍسارت ثْذاؽت ّوبیؼ ًمؼ هذیزیت در ارائِ خذهبت ثْذاؽتی درهبًی /2/31 ،تب  ،79/3/2وزهبى.سوابق فرهنگی

-

ؽزوت در عزح ضیبفت اًذیؾِ اعتبداى تبثغتبى .1392

-

ؽزوت در عزح ضیبفت اًذیؾِ اعتبداى تبثغتبى .1391
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