
  

  :ًام ٍ ًام خاًَادگی  هْزاى ٍالئی

 valaee.m@iums.ac.ir: ایویل  

 تلفي:88195950 -009821

  ، هعاًٍت غذا ٍ دار60ٍتْزاى، هیذاى آرصاًتیي، خیاتاى الًَذ، پالن : آدرط

 : تواط ٍ ًطاًی

  :تاریخ تَلذ 1345/12/20 

 :رضتِ تحصیلی  دارٍساسی 

 :هزتثِ علوی   دوتزای دارٍساسی اس داًطگاُ علَم پشضىی تْزاى 

 :ساتمِ وار  سال   27

 : همالِ تا عٌاٍیي  2

  1395آیا تشریك سیزجلذی ّپاریي در درهاى تزٍهثَآهثَلی ٍریذی جایگاّی دارد؟  -1

  1395اختالل ّای چطایی ایجاد ضذُ تز اثز هصزف دارٍ،  -2

تعذاد هماالت چاج ضذُ در  

 هجلِ علوی ٍ پضٍّطی داخلی 

 : همالِ تا عٌاٍیي  3

1-occurrence of heavy metals and their health risk assessment in  

mineral and drinking bottled water of Tehran, Iran, 2016 

2-Surreillance of potassium sorbat preservative in cake products 

(submit) 

3-Occurrence of ochratoxin  A in Grape juice of iran, 2017  

تعذاد هماالت چاج ضذُ در 

 هجلِ علوی ٍ پضٍّطی خارجی 

:  تا عٌاٍیي وتاب 2

  1395رٍش صحیح  استفادُ اس دارٍّای استٌطالی،   -1

 1398.گَش ٍ پَستدارٍ درهاًی غیز ًسخِ ای، تیواریْای چطن،  -2

 تعذاد وتاتْای چاج ضذُ تالیف 

تعذاد وتاتْای چاج ضذُ تزجوِ ٍ  - 

 گزدآٍری 



 :  94در سال 

تزرسی تاثیز اجزای طزح تحَل ًظام سالهت تز هیشاى هصزف آًتی تیَتیه ّای تشریمی -

در تیوارستاى ّای دٍلتی )94ٍ اردیثْطت 92اردیثْطت (تستزی لثل ٍ تعذ اس اجزای طزح 

 .  تاتعِ داًطگاُ علَم پشضىی ایزاى

 :  96در سال 

 .  ارسیاتی آگاّی عوَم درتارُ هماٍهت آًتی تیَتیىی _

 .  هطاتمت تجَیش ٍ هصزف هٌطمی  تَپزًَرفیي تا پزٍتىل درهاًی _

ارسیاتی اًطثاق ویفیت آسهایطات لزظ ّای استاهیٌَفي ،راًیتیذیي ،هتفَرهیي ٍ -

.   ًَتاریتال در سطح عزضِ ًسثت تِ گشارش ارائِ ضذُ اس  طزف وارخاًجات دارٍییف

 :  97در سال 

 . هیشاى آگاّی در تارُ هصزف هٌطمی دارٍّا در دٍراى تارداری ٍ ضیزدّی _

 .  ضٌاسایی ٍ ارسیاتی هٌاتع هَرد استفادُ تزای وسة اطالعات در هَرد هصزف دارٍّا _

ٍ تخص داخلی در طی دٍسال گذضتِ  در  icuهیشاى تجَیش آًتی تیَتیه در   _

 تیوارستاى  فیزٍس آتادی

تعذاد طزح ّای پضٍّطی هصَب 

 در داًطگاُ تِ عٌَاى هجزی طزح 

 1386-1381 ، (در سیستن هعاًٍت درهاى ٍ دارٍ)هذیز ًظارت تز اهَر دارٍ ٍ غذا ٍ آسهایطگاُ

  1386-1389ٍ هخذر  داًطگاُ علَم پشضىی ایزاى ،هذیز ًظارت تز اهَر دارٍ 

  1389-1392هذیز ًظارت تز اهَر دارٍ ٍ هخذر  داًطگاُ ضْیذ تْطتی ،

 1398-1392هعاٍى غذا ٍ دارٍ، 

 تاوٌَى 1398. هذیز هجوَعِ هذد ایزاى

 عٌاٍیي پست ّای هذیزیتی 

  

  

 


