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 در کنفرانس ها و سمینارها علمی و اجرایی همکاری
 

، دانشگاه علوم پزشکی شهید  کشور بهداشتی علوم های تازه دانشجویی ملی همایش چهاردهمین و المللی بین کنگره اولین داوری مقاالت .1

 1400، اسفند ماه بهشتی

 دانشگاه علم و فرهنگ تهران -2021ن المللی وب پژوهشی کنفرانس بی داوری مقاالت .2

 .1398، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، آذر ماه یعلوم پزشک یآموزش 9علوم اعصاب کالن منطقه  یمنطقه ا شیهما -عضو کمیته اجرایی .3

 .1398م پزشکی گناباد، آذر ماه ، دانشگاه علوکشور یو مغذ ییدارو اهانیصنعت گ کندیاستارتاپ و دادیرو نیاول، عضو کادر اجرایی .4

 1398 رماهیت -اتاق عمل کشور انیدانشجو یکنگره کشور نیدوم بخش پوستر یداور .5

 .1397، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، بهمن ادی: اعتیاجتماع یها بییاز آس یریشگیپ شیهما ،تیوب سا ریمدو  عضو کادر اجرایی .6

 1397آبان ماه  2و  1 -ویی دانشگاههای علوم پزشکی خراساناولین کنگره پژوهش های دانشج -داوری مقاالت .7

 انیدانشجو یکنگره پژوهش ها نیاول، و پنل یسالن سخنران مسوول، تیوب سا ریمد ،کنگره رخانهیمسوول دبیی و کادر اجراعضو  .8

 .1397، آبان گناباد یدانشگاه علوم پزشک -خراسان یعلوم پزشک یدانشگاه ها

 1396آذرماه  9و  8 -دوازدهمین کنگره سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور  -تداوری مکاتبه ای مقاال .9

 1396آذرماه  9و  8 -دوازدهمین کنگره سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور داوری بخش پوستر .10

، گناباد یدانشگاه علوم پزشک -شرق کشور یپزشکعلوم  انیدانشجو یکنگره پژوهش نیدوازدهم، یی و مسوول سالن سخنرانیکادر اجراعضو  .11

 .1396دانشگاه علوم پزشکی گناباد، آذر 



، شرق کشور یعلوم پزشک انیدانشجو یپژوهش شیهما نیششم، یکتاب خالصه مقاالت و صدور گواه نیاطالعات، تدو یفناور میعضو ت .12
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 مجالت -داوری های علمی
 مجله علمی مدیریت اطالعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور وردا -

 پژوهشی علم سنجی شاهد، دانشگاه شاهد -مجله علمی داور -

 علوم پزشکی تبریز، دانشگاه تصویر سالمتپژوهشی  -مجله علمی داور -

 تهران -دانشگاه علم و فرهنگ -داور مجله علمی وب پژوهشی -

 Library and Philosophy Practiceداور مجله علمی  -

 AJC (Advances in Journalism and Communications)داور مجله علمی  -

 از انتشارات اشپرینگر SN Applied Sciences (SNAS)داور مجله علمی  -

 Nursing: Research and Reviewsداور مجله علمی  -

 Frontiers in Nutrition (WOS IF: 6.576 )داور مجله علمی  -

 International Journal of Library and Information Services (IJLIS)داور مجله علمی  - 

 International Journal of General Medicine (WOS IF: 2.40 )داور مجله علمی  -

 Patient Preference and Adherence (WOS IF: 3.80)داور مجله علمی  -

 


