علی خانی جیحونی-استادیار – رسمی آزمایشی

سوابق اجرایی
 -1قائم مقام معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی فسا
 -2دبیر هیات اجرایی و سرپرست دبیرخانه جذب اساتید دانشگاه علوم پزشکی فسا
 -3مسئول مرکز امور هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا
 -4ریاست دانشکده بهداشت فسا
 -5معاون آموزشی دانشکده پرستاری فسا
 -6مدیر گروه رشته بهداشت عمومی فسا
 -7عضو شورای پژوهشی دانشگاه
 -8عضو کمیته ارتقا اساتید
 -9عضو کمیته ارزیابی بسته های طرح تحول آموزش کالن منطقه 5
-11دبیر کمیته سوانح و حوادث
 -11مسئول بیماریهای غیر واگیر شبکه بهداشت درمان الرستان

عناوین برتر

 -1استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکی فسا سال 1395
 -2پژوهشگر برتر سال  1394دانشگاه علوم پزشکی فسا
 -3پژوهشگر برتر سال  1389دانشگاه علوم پزشکی فسا
 -4رتبه اول جشنواره شانزدهم مطهری با طرح :تدوین ،توسعه و اجرای برنامه آموزشی و کوریکولوم
دوره کارآموزی در عرصه کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی به منظور افزایش تطابق توانمندی های
آموزشی،پژوهشی دانشجویان با نیازهای واقعی جامعه
-5کسب فرایند آموزشی برتر درون دانشگاهی(علوم پزشکی شیراز) دهمین جشنواره آموزشی
مطهری-طرح:طراحی ،اجرا ،ارزشیابی سیستم ادغام جهت ارتقاء سطح آموزش و توتنمندی
دانشجویان رشته بهداشت عمومی در درس بهداشت روانی و اعتیاد
-6رتبه اول جشنواره هفدهم مطهری با طرح :ارائه مشاوره راهنمایی و هدایت دانشجویان کارشناسی
بهداشت عمومی به سمت تربیت پژوهشگر نظام سالمت
 -7رتبه اول در جشنواره هفدهم مطهری با طرح :استفاده از کارگاه های آموزش تکمیلی در آشنایی
دانشجویان پزشکی با برنامه کشوری پزشک خانواده
 -8رتبه اول درون دانشگاهی در جشنواره هجدهم شهید مطهری با طرح :تدوین ،توسعه و اجرای
برنامه آموزشی کارورزی در عرصه پرستاری سالمت فرد ،خانواده ،جامعه و محیط دوره کارشناسی
پیوسته رشته پرستاری به منظور توانمندسازی دانشجویان با پاسخگویی به نیازهای واقعی جامعه
 -9رتبه اول درون دانشگاهی در جشنواره هجدهم شهید مطهری با طرح :یاد دهی کدهای اخالقی در
یک دوره کارآموزی به دانشجویان پرستاری با روش ایفای نقش و تبیین فرآیند یادگیری این
دانشجویان از این برنامه در دانشگاه علوم پزشکی فسا:یک مطالعه ترکیبی
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-53بررسی رابطه بین شیوع افسردگی و عادات غیر بهداشتی با اضافه وزن و چاقی در دانشجویان دانشگاههای فسا -کد رهگیری:
94135
-54بررسی رفتارهای ارتقادهنده سالمت بر اساس مدل پندر در زنان معلم شهرستان فسا در سال تحصیلی  -1395-1394کد
رهگیری94127:
-55بررسی آگاهی و عملکرد داوطلبین ازدواج شهرستان فسا در خصوص بیماری تاالسمی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی؛  -1395کد
رهگیری94126:
-56بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر اساس تئوری خودکارآمدی بر رفتار مربوط به سالمت زنان در شهرستان فسا درسال  -94کد
رهگیری94116:
-57بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر اساس تئوری خودکارآمدی بر رفتار باروری زنان در شهرستان فسا در سال  -94کد
رهگیری94115:
-58بررسی تاثیر آموزش برنامه پزشک خانواده بر آگاهی ،نگرش و عملکرد دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا -کد رهگیری:
94197
-59بررسی تاثیر آموزش تغذیه و پیاده رویی بر اساس مدل BASNEFدر تغییر شاخصهای متابولیک سالمندان مبتال به دیابت نوع
دو -کد رهگیری94191 :
-61بررسی آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاههای شهرستان فسا نسبت به مصرف قلیان بر اساس نظریه رفتاربرنامهریزی شده و
عوامل مرتبط با آن -کد رهگیری94191 :
-61بررسی تاثیر برنامه آموزشی بر رفتار خودتنظیمی فشارخون در بیماران فشار خونی شهر فسا براساس مدل اعتقاد بهداشتی در سال
 -1394کد رهگیری94188 :
-62مقایسه تاثیر آموزش بهداشت دهان و دندان به دوشیوه سخنرانی و نمایش فیلم بر اگاهی ،نگرش وعملکرد دانش اموزان مقطع
ابتدایی -کد رهگیری94187 :

-63بررسی عوامل مرتبط با الگوی تغذیه ای در زنان تحت پوشش مراکزخدمات درمانی شهرستان فسا براساس مدل پرسید در سال
 -1394کد رهگیری94186:
-64بررسی ارتباط پوکی استخوان با ازدست دادن دندانها وخشکی دهان درزنان مبتال به پوکی استخوان -کد رهگیری94173 :
-65بررسی تاثیر برنامه های آموزش مراقبتهای پس اززایمان برکیفیت زندگی مادران مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمان شهر
فسادرسال -1394کد رهگیری94146:
-66ارتباط نمایه توده بدنی ومیزان افزایش وزن زنان باردار با وزن هنگام تولد و نمره آپگار نوزاد -کد رهگیری94139 :
-67تاثیر برنامه آموزشی بر پیشگیری از افسردگی پس از زایمان در زنان باردار شهرستان فسا -کد رهگیری94134 :
-68بررسی تاثیر مداخله آموزشی برانجام پاپ اسمیر در زنان شهرستان فسا براساس مدل اعتقاد بهداشتی -کد رهگیری94132 :
-69تاثیر مداخله اموزشی در پیشگیری از بیماریهای مقاربتی در زوجین شهرستان فسا براساس مدل اعتقاد بهداشتی در سال-1394
کد رهگیری94129:
-71تاثیر مداخله آموزشی بر رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پستان براساس مدل اعتقاد بهداشتی در زنان مراجعه کننده به
مراکزبهداشتی شهرستان فسا -کد رهگیری94128 :
-71ترسیم نقشه ی جغرافیایی شیوع سرطانهای معده و روده بزرگ در شهرستان فسا در سال -1393کد رهگیری94126:
-72شیوع اختالالت اسکلتی_ عضالنی و تعیین شاخص MAPOدر پرسنل درمانی در بیمارستان ولیعصر (عج) شهرستان فسا در سال
 -1394کد رهگیری94121:
-73سالهای از دست رفته عمر به علت مرگ زود رس ناشی ازسرطان معده در شهرستان فساطی سالهای  -1392-93کد
رهگیری94119:
-74بررسی فراوانی اختالالت اسکلتی عضالنی و برخی عوامل ارگونومیک مرتبط درکارکنان اداری دانشگاه علوم پزشکی فسا درسال
 -1394کد رهگیری94118:
-75بررسی عملکرد زنان یائسه شهر فسا در پیشگیری از پوکی استخوان براساس مدل اعتقاد بهداشتی -کد رهگیری94115 :
-76ارتباط استرس روانی و اجتماعی بر اختالالت اسکلتی عضالنی در بین کارمندان بانکهای شهر فسا درسال  -1394کد
رهگیری93223:
-77بررسی اثرمداخله آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر آگاهی و رفتار مراقبت از دندان کودکان دبستانی در شهر
فسا؛سال -1394کد رهگیری93222:
-78بررسی رفتارهای پیشگیری کننده از عفونتهای بیمارستانی در پرستاران بیمارستان حضرت ولیعصر فسا و بیمارستان شریعتی
براساس مدل اعتقاد بهداشتی -کد رهگیری93218 :
-79بررسی شیوع سوء تغذیه و برخی از عوامل موثر بر آن در دانش آموزان ابتدایی شهرستان فسا -کد رهگیری93216 :
-81بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر رفتارهای پیشگیری کننده از دیابت بارداری در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی
درمانی فسا -کد رهگیری93212 :
-81بررسی کارآیی ابزار محاسبه خطر پوکی استخوان ( )SCOREبرای غربالگری افراد مراجعه کننده به مرکز سنجش تراکم
استخوان شهرفسا -کد رهگیری93156 :
-82بررسی کیفیت زندگی افراد مبتال به پوکی استخوان و مقایسه آن با افراد سالم -کد رهگیری93153 :
-83بررسی آگاهی و نگرش مادران نوزادان متولد شده در بیمارستان ولیعصر فسا در خصوص زردی نوزادی -کد رهگیری93119 :
-84بررسی سبک زندگی سالمندان شهر شیراز و فسا در سال  -1391کد رهگیری91128:
-85بررسی ارتباط گروههای خونی با سرطان پروستات در بیماران مراجعه کننده به بیمارستانهای نمازی و شهید فقیهی شیراز -کد
رهگیری91119 :
-86بررسی شیوع افسردگی پس از زایمان و عوامل موثر بر اندر مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی شهرفسا -کد رهگیری89117 :
-87بررسی ارتباط بین نگرش مذهبی و سالمت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا -کد رهگیری89128 :
-88دیدگاه اساتید دانشگاه علوم پزشکی فسا در مورد عوامل موثر بر تغییرات نمره ارزشیابی آنان  -1388کد رهگیری88117:
-89بررسی تاثیر برنامه آموزشی بهورزان بر اساس الکویبزنفروی رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری سالک در خانواده های تحت
پوشش آنها در شهرستان فسا -کد رهگیری88112 :

-91بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده بر ارتقای رفتارهای خودمراقبتی سالمندان مبتال به
استئوآرتریت زانو -کد رهگیری97042:
 -91بررسی شیوع و عوامل موثر بر عفونت های بیمارستانی در بیمارستان ولیعصر فسا از سال  1393تا  1395کد رهگیری97146 :
 -92بررسی رفتار های تغذیه ای پیش گیری کننده از مسمومیت بارداری در زنان باردار کد رهگیری97151 :
 -93بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر عملکرد آرایشگران مرد نسبت به پیش گیری از بیماری ایدز کد
رهگیری97153 :
 .94بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان ریه در افراد سیگاری-
کد 97121

پایان نامه تحت راهنمایی اینجانب
-1بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل اعتقادبهداشتی وحمایت اجتماعی برمیزان مشارکت افراد در انجام آزمایش خونمخفی
جهت غربالگری سرطان کولورکتال -کد رهگیری9218 :
-2بررسی کاربرد نظریه رفتاربرنامه ریزی شده در رفتارهای تغذی های مرتبط بابیماریهای قلبی عروقی در زنان شهرفسا -کد رهگیری:
9217
-3بررسی کاربردمدل اعتقادبهداشتی بررفتارهای پیشگیری کننده ازسندرم پیش ازقاعدگی دردختران دبیرستانی شهرفسا -کد
رهگیری9216 :
-4بررسی تاثیرمداخله آموزشی مبتنی برالگوی پرسیدبرارتقای رفتارهای پیشگیری کننده ازسرطان پوست دردانش آموزان شهرفسا-
کد رهگیری9214 :
-5بررسی کاربردنظریه رفتاربرنامه ریزی شده درانجام خودآزمایی سینه درزنان مراجعه کننده به مراکزبهداشتی درمانی شهرفسا -کد
رهگیری9213 :
-6بررسی تاثیرآموزش مبتنی برنظریه رفتاربرنامه ریزی شده برپیشگیری ازپرخاشگری دردانش آموزران مقطع ابتدایی مدارس دولتی
شهرفسا -کد رهگیری9118 :
-7بررسی تاثیرمداخله آموزشی مبتنی برمدل پرسیدبرای القاءرفتارهای پیشگیری کننده ازسرطان پوست به دانش آموزان دبیرستانی
شهرفسا -کد رهگیری9112 :
-8بررسی اختالالت اسکلتی عضالنی،سالمت عمومی وکیفیت زندگی زنان بارداردرماههای مختلف بارداری -کد رهگیری9115 :
-9بررسی تاثیرمداخله آموزشی مبتنی برنظریه رفتاربرنامه ریزی شده درپیشگیری از مصرف قلیان دربین دانش آموزان دبیرستانی
شهرستان فسا -کد رهگیری9114 :
-11کاربردتئوری رفتاربرنامه ریزی شده درپیشگیری ازسوءمصرفمواددربین دانش آموزان دبیرستانی شهرفسا -کد رهگیری9148 :
-11کاربردتئوری رفتاربرنامه ریزی شده برارتقای رفتارهای جنسی ایمن دربین معتادین تحت پوشش مراکزاعتیادشهرفسا -کد
رهگیری8841 :
-12کاربردمدل بزنف درتحلیل رفتارخوددرمانی دربین بیماران دیابتی نوع دوشهرستان فسا -کد رهگیری9113 :
-13بررسی تاثیرآموزش بررفتارهای پیشگیری کننده ازآرتروززانودرزنان باالی  41سال شهرفسابراساس تئوری رفتاربرنامه ریزی شده-
کد رهگیری9138 :
-14بررسی پاسخ رفتاری نسبت به مداخله سالمت استخوان درزنان قبل ازسن یائسگی -کد رهگیری9136 :
-15بررسی دیدگاه پزشکان خانواده شهری وروستایی درخصوص ثبت الکترونیکی پرونده های بیماران براساس مدل اعتقادبهداشتی
درشهرستان فسا -کد رهگیری9135 :

 -17بررسی رفتارهای پیشگیری کننده ازپوکی استخوان درافرادمراجعه کننده به مرکزبهداشتی درمانی شهرفسابراساس الگوی
فرانظری -کد رهگیری9124 :
-18بررسی ارتباط افسردگی بابیماری پوکی استخوان درافرادمراجعه کننده به مرکزسنجش تراکم استخوان شهرفسا -کد رهگیری:
9121
-19بررسی رفتارهای پیشگیری کننده ازبیماری قلب وعروقی وطراحی واجرای مداخله آموزشی مبتنی برمدل اعتقادبهداشتی
درافرادباالی  41سالشهرفسا -کد رهگیری9114 :
-21بررسی تاثیرمداخلهی آموزشی برمراقبت ازچشم دربیماران دیابتی نوع  2براساس مدل اعتقادبهداشتی -کد رهگیری9113 :
-21بررسی تاثیرمداخلهی آموزشی برمزاقبت ازپاوچشم دربیماران دیابتی نوع  2براساس تئوری رفتاربرنامه ریزی شده -کد رهگیری:
9112
-22بررسی رفتارشیردهی مادران وطراحی واجرای مداخله آموزشی مبتنی برتئوری رفتاربرنامه ریزی شده درشهرستان فسا -کد
رهگیری8927 :
-23بررسی شیوع استعمال سیگاروموادمخدروارتباط آن باپروفایل چربیهای خون درجمعیت روستایی :فازاول مطالعه کوهورت فسا -کد
رهگیری8912 :
-24بررسی رابطه بین شیوع افسردگی وعادات غیربهداشتی بااضافه وزن وچاقی دردانشجویان دانشگاههای فسا -کد رهگیری8919 :
-25بررسی وضعیت مراقبت ازپاوچشم دربیماران دیابتی نوع  2شهرستان فسابراساسن نظریه رفتاربرنامه ریزی شده -کد رهگیری:
8917
-26بررسی عوامل پیش بینی کننده انجام رفتارهای غربالگری روتینHIVدرپرستاران بیمارستان ولیعصرفسابراساس تئوری عمل
منطقی -کد رهگیری8828 :
-27بررسی کیفیت زندگی افراد مبتالبه پوکی استخوان ومقایسه آن باافرادسالم -کد رهگیری8814 :
-28بررسی کارایی ابزار محاسبه خطر پوکی استخوان scoreبرای غربالگری افرادمراجعه کننده به مرکز سنجش تراکم استخوان
شهرستان فسا -کد رهگیری8813 :
-29بررسی عوامل مرتبط بامصرف قلیان در بین دانشجویان شهرستان فسابراساس نظریه رفتاربرنامه ریزی شده -کد رهگیری8732 :
-31بررسی ارتباط پوکی استخوان با ازدستدادن دندانها وخشکی دهان درزنان مبتال به پوکی استخوان -کد رهگیری8719 :
 -32بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر عملکرد آرایشگران مرد نسبت به پیشگیری از بیماری ایدز کد
رهگیری8944 :
 -31بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده بر ارتقای رفتارهای خود مراقبتب سالمندان مبتال به
اتئوآرتریت زانو 8945
-32بررسی ارتباط بین سازه های نظریه رفتار برنامه ریزی شده و انجام آزمون های غربالگری سرطان در افراد مراجعه کننده به مراکز
بهداشتی درمانی فسا 97124
-33بررسی رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان دهان بر اساس الگوی پرسید در افراد مصرف کننده قلیان در شهر فسا 97118
-34کاربرد تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر ارتقای رفتارهای پیشگیری کننده از سوء مصرف مواد در دانش آموزان پسردبیرستانی شهر
فسا 97111

و  01پایان نامه به عنوان استاد راهنما در رشته کارشناسی ارشد مدیریت در مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه آزاد
مرودشت
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 داور چندین مجله داخلی و خارجی-

شرکت در کارگاهها
96/6/21  کارگاه علم سنجی توسط معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی فسا در تاریخ-1
 ساعت2  به مدت96/7/3 کارگاه اخالق در انتشار آثار پژوهشی توسط معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی فسا در تاریخ
 دوره آموزشی طرح سالمت معنوی (آموزش احکام نماز بیماران) در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی فسا در تاریخ-2
 ساعت6  به مدت96/6/8
 ساعت توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی3  به مدت96/6/12 فرهنگی اخالق حرفه ای در تاریخ- کارگاه آموزشی-3
دانشگاه فسا
 ساعت توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه6  به مدت96/12/8  کارگاه آموزشی دانش پژوهی آموزشی در تاریخ-4
فسا
 ساعت توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه فسا3  به مدت96/11/4  کارگاه تکنولوژی در آموزش در تاریخ-5
 ساعت توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه فسا3  به مدت1395/5/31 کارگاه تحلیل آزمون در تاریخ-6

 -7کارگاه آشنایی با نحوه نگارش فرآیند جشنواره مطهری در تاریخ  95/8/3به مدت  3ساعت توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش
پزشکی دانشگاه فسا
 -8برنامه مدون یک روزه با عنوان تدریس مبتنی بر روانشناسی مثبت در تاریخ  95/2/21به مدت  4ساعت
 -9کارگاه مالکیت فکری و ثبت پتنت در تاریخ  1395/9/22توسط مدیریت فناوری سالمت مرکز رشد واحدهای فناوری سالمت
دانشگاه علوم پزشکی فسا به مدت  4ساعت
 -11کارگاه آموزش به مددجو خانواده در دانشکده پرستاری با همکاری مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه فسا به مدت 4
ساعت به عنوان مدرس
 -11کارگاه آموزشی آزمون استاندارد در تاریخ  94/1/22به مدت  4ساعت توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه فسا
 -12دوره آموزشی نحوه طراحی سواالت  concept mapبه مدت  2ساعت در سال  1394توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش
پزشکی دانشگاه فسا
 -13جلسات تخصصی شورای هم اندیشی با عنوان (تن و من) و تعامل اخالقی استاد و شاگرد توسط شورای هم اندیشی استادان
دانشگاه علوم پزشکی فسا
 -14جلسات تخصصی شورای هم اندیشی با عنوان جایگاه فلسفه در علم
 -15کارگاه توجیهی آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی
 -16کارگاه های واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) در سال  1393به مدت  11ساعت
 -17درهمایش ملی قرآن ،سالمت و سبک زندگی به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی فسا با کد  19113به مدت  9ساعت شرکت کردند
 -18کارگاه اصول و فرآیند پرستاری مبتنی بر شواهد در تاریخ  93/5/26به مدت  11ساعت توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش
پزشکی دانشگاه فسا
 -19کارگاه معرفت افزایی اعضاء محترم هیئت علمی (مواد مخدر و آسیب های روانشناختی آن) در تاریخ  92/4/25با همکاری مرکز
مشاوره دانشگاه علوم پزشکی فسا و 92/9/3
 -21با مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در امر المپیاد به مدت  21ساعت آموزشی همکاری فعال داشته اند
 -21کارگاه یکماهه فلوشیب آموزش پزشکی بهمن ماه  1388مرکز آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 -22کارگاه آموزشی برنامه ریزی درسی و طرح درس ) )Course &Lesson Plan

 -23کارگاه نگارش گزارش و مقاالت حاصل از تحقیقات کیفی تاریخ  87/8/9دانشگاه علوم پزشکی همدان

 -24شرکت در کارگاه مدیکال ژورنالیسم تاریخ  89/5/11تا  89/5/14دانشگاه علوم پزشکی فسا

 -25شرکت در کارگاه آشنایی با آیین نامه ارتقا اعضای هیات علمی تاریخ  1391/12/19تا  1391/12/21دانشگاه علوم پزشکی
فسا

 -26شرکت در کارگاه آشنایی با آیین نامه اداری استخدامی اعضای هیات علمی تاریخ  1391/12/19تا  1391/12/21دانشگاه
علوم پزشکی فسا
 -27شرکت در کارگاه آشنایی با دستورالعمل ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی تاریخ  1391/12/19تا  1391/12/21دانشگاه
علوم پزشکی فسا
 -28شرکت در کارگاه آشنایی با مهارت استاد مشاور تاریخ  1391/12/19تا  1391/12/21دانشگاه علوم پزشکی فسا
 -29شرکت در کارگاه  HSEدانشگاه تربیت مدرس تهران 1391
 -31برگزاری کارگاه آموزشی اطالعات در اسالم به عنوان مدرس تاریخ  15الی  21شهریور ماه  1389دانشگاه علوم پزشکی فسا
 -31شرکت در کارگاه فشرده مروری بر مفاهیم آماری و نرم افزار  SPSSتاریخ  1389/5/18دانشگاه علوم پزشکی فسا

 -32شرکت در کارگاه مبارزه با بیماریهای واگیر و غیر واگیر تاریخ  83/7/13شبکه بهداشت درمان الرستان

 -33شرکت در سمینار آموزشی ارتباطات و تکنولوژی آموزشی تاریخ  83/9/11شبکه بهداشت و درمان الرستان
-34شرکت در کارگاه  End noteدانشگاه علوم پزشکی فسا اردیبهشت ماه 1392
 -35شرکت در کارگاه روش تحقیق دانشگاه علوم پزشکی فسا اردیبهشت ماه 1392
 -36شرکت در کارگاه پزشکی مبتنی بر شواهد دانشگاه علوم پزشکی فسا مهر ماه 1397
 -37شرکت در مدرسه تابستانه دانشگاه علوم پزشکی فسا شهریور ماه 1397

