
  مشهددانشگاه آزاد اسالمي واحد 
يدانشكده پزشك  

  )EDC (مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
   پژوهش در آموزشمركز 

  
 

  .بالمانع است ذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
  10 از      1 صفحه 

 واحد مشهد

 حسين مختاري
  ........................عفوني.بيماري هاي.آموزشيگروه  

  ........................ استادياررتبه دانشگاهي:
 رزومه
 1393ارديبهشت ماه 

 آموزشي و مطالعاتي گذرانده شدهدوره هاي  .3 تحصيالت .2 اطالعات شخصي .1

 ر اساس سبك ونكوور)انتشارات(ب .6 اداري) –سوابق اجرايي(علمي  .5 علمي دانشگاهي مرتبه .4

 طرح هاي تحقيقاتي در دست اجرا .9 پايان يافته طرح هاي تحقيقاتي .8  و پوسترسخنراني  .7

 تقدير نامه،جوايزو امتيازات ويژه .12 تجربيات .11 پايان نامه هاي دانشجويي .10

 فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي .15 عالئق تحقيقاتي .14مجامع علمي داخلي و بين الملليعضويت در  .13

  تسلط به زبان هاي بين المللي .17 لميتوصيه نامه ع .16

 اطالعات شخصي .1

  حسيننام:
 مختارينام خانوادگي:

 تاريخ تولد:*

 محل تولد:*

 وضعيت تاهل: *

   - 05112240080فن:لت- آريا بيمارستان - خيابان گلستان شرقي- مشهد - ايران  : (تلفن 

 فكس:

 mokhtari2789@mshdiau.ac.ir پست الكترونيكي:

 وب سايت:

  صندوق پستي:*
 روي سايت قرار نمي گيرد. اما بر  در آرشيو دانشكده پزشگي قرار گرفتهمحرمانه قلمداد شده و *)اين مطالب 

 تحصيالت .2

 ريخ دريافت مدركتا كشور شهر دانشگاه رشته درجه مدرك

 دكتري تخصصي
بيماري هاي 

 عفوني
 1379 ايران مشهد دانشگاه علوم پزشكي مشهد

دوره عالي بهداشت 
 عمومي

بهداشت 
 عمومي

 1378 ايران تهران دانشكده بهداشت

 دكتري عمومي
پزشكي 
 عمومي

دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد 
 اسالمي واحد تهران

 1372 ايران تهران



  مشهددانشگاه آزاد اسالمي واحد 
يدانشكده پزشك  

  )EDC (مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
   پژوهش در آموزشمركز 

  
 

  .بالمانع است ذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
  10 از      2 صفحه 

 واحد مشهد

 گذرانده شده و مطالعاتي شيدوره هاي آموز .3
a. دوره ها 

 تاريخ كشور شهر دانشگاه يا موسسه آموزشي طول مدت نام دوره

دوره عالي بهداشت
 عمومي

دانشگاه علوم-دانشكده بهداشت يك سال
 پزشكي تهران

 1378شهريور - 1377مهر  ايران تهران

      

b. كارگاه ها 

 تاريخ كشور هرش دانشگاه يا موسسه آموزشي طول مدت نام كارگاه

  16/6/91  ايران  مشهد  دانشگاه آزاداسالمي واحد مشهد  ساعت16  اخالق حرفه اي
 21/9/1390 ايران مشهد دانشگاه آزاداسالمي واحد مشهد ساعت32 انگيزش و ياددهي اثر بخش

دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد يك روز   CVتدوينآشنايي با
 مي واحد مشهدالاس

 26/8/1390 ايران مشهد

آشنايي با شيوه هاي توليد و چاپ 
   ISIمقاالت علمي در مجالت 

دانشكده پزشكي دانشگاه ساعت16
  آزاداسالمي واحد مشهد

  10/9/1388  ايران  مشهد

دانشكده پزشكي دانشگاه يك روز  )1(آشنايي با كتابخانه ديجيتال
  آزاداسالمي واحد مشهد

  23/4/1388  ايران  مشهد

دانشكده پزشكي دانشگاه ساعت18  )2(تالآشنايي با كتابخانه ديجي
  آزاداسالمي واحد مشهد

  15/12/1387  ايران  مشهد

 POWERآشنايي با نرم افزار

POINT 
  23/9/1386  ايران  مشهد دانشگاه آزاداسالمي واحد مشهد ساعت16

  26/10/1385  ايران  مشهد دانشگاه آزاداسالمي واحد مشهد ساعت8  نقش آموزش عالي در توسعه ملي
آشنايي با كامپيوتر و دوره مقدماتي 

  98ويندوز 
  26/2/1384  ايران  مشهد دانشگاه آزاداسالمي واحد مشهد ساعت32

  22/1/1384  ايران  مشهد  واحد مشهد سالميدانشگاه آزادا ساعت32  روش شناسي تحقيق
برنامه ريزي و الگو هاي تدوين طرح 

  درس
  25/6/1383  راناي  مشهد  واحد مشهد سالميدانشگاه آزادا ساعت24

         
آشنايي با مراجع الكترونيكي و بانك 

  هاي اطالعاتي پزشكي
  12/5/1383  ايران  مشهد دانشگاه آزاداسالمي واحد مشهد ساعت32

          
            
           



  مشهددانشگاه آزاد اسالمي واحد 
يدانشكده پزشك  

  )EDC (مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
   پژوهش در آموزشمركز 

  
 

  .بالمانع است ذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
  10 از      3 صفحه 

 واحد مشهد

          
            

 

 مرتبه علمي دانشگاهي .4

 دانشگاه رتبه دانشگاهي سال

 د اسالمي واحد مشهددانشكده پزشكي دانشگاه آزا استاد يار 1381

   

 

 اداري) –علمي اجرايي ( سوابق  .5

 محل خدمت تارخ خاتمه  تاريخ شروع عنوان پست

دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد   تا كنون 8/10/1389 عضو كميته آزمون هاي باليني كاراموزي و كارورزي   
  اسالمي واحد مشهد

عضو كارگروهتخصصي عفوني بررسي توانايي علمي 
يان عضويت در هيات علمي واحد ها و مراكز متقاض

  دانشگاه آزاد اسالمي استان خراسان رضوي

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد  تا كنون  1/10/1389

دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد  8/10/92 13/8/1388 مدير گروه بيماري هاي عفوني
 اسالمي واحد مشهد

گاه آزاد عضو كميته انتخاب كتاب دانشكده پزشكي دانش
  اسالمي واحد مشهد

  دانشكده پزشكي  تا كنون  25/4/1387

دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد  تا كنون 3/11/1386 پزشك معتمد دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد
 اسالمي واحد مشهد

 بيمارستان آريا 29/8/9/1388 6/4/1385 معاونت آموزشي بيمارستان آريا

  بيمارستان آريا  تا كنون  24/1/1384  بيمارستاني پزشك كميته كنترل عفونت هاي 
     

        
        
     

        

 انتشارات(بر اساس سبك ونكوور) .6
a. مقاله ها 

i. در مجالت فارسي 
1-  



  مشهددانشگاه آزاد اسالمي واحد 
يدانشكده پزشك  

  )EDC (مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
   پژوهش در آموزشمركز 

  
 

  .بالمانع است ذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
  10 از      4 صفحه 

 واحد مشهد

مجله علوم  .باباپور ن.مهدويان ش.بررسي اثر بخشي تيتر آنتي بادي ضد سرخجه زنان باردار.مختاري ح -1
 .131-136: 22.شماره6دوره.1389مشهد.1پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي 

.ملكي آ.فراواني آلودگي ويال هاي چند دوزي با مختاري حكازراني م.ظريف ذاكريان ب.حبيبي ف. -2
باكتري و گلبول قرمز در اطاق عمل و واحد هاي مراقبت ويژه ي بالغين و نوزادان.مجله علوم پزشكي 

 .172-167: 15.دوره چهارم.شماره 1387دانشگاه آزاد اسالمي مشهد.

در افراد با تست  HIV-1كازراني م. الهوتي م.روشني ن.شيوع آلودگي به. مختاري ححبيبي ف. - 3
: 11.دوره سوم.شماره 1387مجله علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد. سرولمژي مثبت سيفليس.

122-117. 

 
  

 
لتا در بيماران داراي .الهوتي م.روشني ن.قاسمي م.فراواني هپاتيت دم كازراني. مختاري ححبيبي ف. -4

: 10.دوره سوم.شماره1387مجله علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد. .B آنتي ژن سطحي هپاتيت
67-61.  

 
 بخش مراقبت ويژه نوزادان ..اميد ف. ارزيابي موارد كشت خون مثبت در بيماران بستري در مختاري ح - 5

 .155-161: 8وم.شمارهدوره .د1385مجله علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد.

.ارزيابي B . حبيبي ف. كازراني م.فراواني هپاتيت دلتا در بيماران داراي آنتي ژن سطحي هپاتيتمختاري ح -6
 ).82-83بهمن و آريا مشهد  ( 22روش مصرف آنتب بيوتيك ها در بخش هاي داخلي بيمارستان هاي 

  .19-23: 6دوره دوم.شماره:1385مجله علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد. 
آماري تغييذات ايجاد شده در مايع مغزي نخاعي  . حبيبي ف. كازراني م. بررسي ارتباطمختاري ح -7

بدنبال مننژيت مننگوكوكي با ميزان جدا سازي ارگانيسم در اسمير يا كشت مايع مغزي نخاعي در 
  .14-17: 5:دوره دوم.شماره1385ي مشهد.مجله علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسالم بيمارستان امام رضا(ع).
  

  
  

  
i. (يا ساير زبان ها)در مجالت انگليسي 

b. كتاب ها 

 پوستر و  سخنراني - 5
i. كنفرانس هاي داخلي 

  توضيحات  تاريخ محل برگزاري  عنوان سخنراني و پوستر

  بازآموزي پزشكان  5/11/92 بيمارستان آريا آميبيازيس



  مشهددانشگاه آزاد اسالمي واحد 
يدانشكده پزشك  

  )EDC (مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
   پژوهش در آموزشمركز 

  
 

  .بالمانع است ذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
  10 از      5 صفحه 

 واحد مشهد

مصرف منطقي آنتي بيوتيك ها در عفونت
  اد دستگاه تنفسي فوقانيهاي ح

  بازآموزي پزشكان  24/10/92 بهمن22بيمارستان

  بازآموزي پزشكان  18/9/92 بهمن22بيمارستان درمان ايدز

  بازآموزي پزشكان  14/9/92 بيمارستان آريا  عالئم باليني بروسلوز

  بازآموزي پزشكان  20/8/92 بهمن22بيمارستان HTLVدرمان

  بازآموزي پزشكان  8/7/92 بهمن22بيمارستان  پيشگيري از آنفلوانزا

CCHF   بازآموزي پزشكان  10/4/92 بهمن22بيمارستانتشخيص  

  بازآموزي پزشكان  6/4/92 بيمارستان آريا درمان وبا

  بازآموزي پزشكان  26/11/91 بيمارستان آريا  پيشگيري از آنفلوانزا

  پزشكان بازآموزي  13/9/91 بهمن22بيمارستان درمان ايدز

  بازآموزي پزشكان  13/7/91 بيمارستان آريا  سل خارج ريوي

  بازآموزي پزشكان  10/7/91 بهمن22بيمارستان  اپيدمي آنفلواتزا

  بازآموزي پزشكان  5/4/91 بهمن22بيمارستان  اپيديديميت حاد

  بازآموزي پزشكان  18/12/1390 بيمارستان آريا  سل خارج ريوي

  بازآموزي پزشكان  8/9/1390 بهمن22بيمارستان HIVپيشگيري و درمان عفونت 

  بازآموزي پزشكان  11/7/1390 بهمن22بيمارستان تازه هاي آنفلوانزا(پيشگيري و كنترل)

  بازآموزي پزشكان  11/11/1389 بهمن22بيمارستان عفونت هاي حاد بيضه و اپيديديم

در ايران وHIV and AIDS اپيدميولوژي
  جهان 

بازآموزي پزشكان و دبير   8/9/1389 نبهم22بيمارستان
  علمي

Needle stick injury(NSI)بيماري هاي)
  منتقله از خون)

بازآموزي پزشكان و دبير   25/5/1389 بهمن22بيمارستان
  علمي

  بازآموزي پزشكان  23/2/1389 بيمارستان آريا عفونت هاي بافت استخوان



  مشهددانشگاه آزاد اسالمي واحد 
يدانشكده پزشك  

  )EDC (مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
   پژوهش در آموزشمركز 

  
 

  .بالمانع است ذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
  10 از      6 صفحه 

 واحد مشهد

CCHFبازآموزي پزشكان و دبير   3/12/1388 بهمن22بيمارستان كنگو)-(تب خونريزي دهنده كريمه
  علمي

AIDS بازآموزي پزشكان  12/9/1388 بيمارستان آريا  

  بازآموزي پزشكان  9/9/1388 بهمن22بيمارستان پيشگيري دارويي ايدز

همايش ملي پاندمي آنفلوانزاي جديد(روش
  هاي پيشگيري) 

دانشگاه آزاد اسالمي واحد
  مشهد

 و دبير علمي همايش ملي  15/7/1388

  آموزش مداوم پزشكان  9/7/1388 بهمن22بيمارستان بيماري هاي عغوني در حاملگي

بازآموزي پزشكان و دبير   29/5/1388 بهمن22بيمارستان بيشتر بدانيمCCHFاز
  علمي

  بازآموزي پزشكان  22/4/1388 بهمن22بيمارستان وباي التور

  آموزش مداوم پزشكان  3/2/1388 بيمارستان آريا تب كريمه كنگو

  آموزش مداوم پزشكان  14/9/1387 بيمارستان آرياAIDSدر ايران

AIDSكنفرانس هاي ادواري  4/9/1387 بهمن22بيمارستان  

  كنفرانس هاي ادواري  20/9/1386 بهمن22بيمارستان هم پيمان در برابر گسترش ايدز

دانشكده علوم پزشكي و تب مالت
خدمات بهداشتي درماني 

  بزوارس

  آموزش مداوم پزشكان  24/7/1386

  كنفرانس هاي ادواري  6/7/1387 بهمن22بيمارستان آنفلوانزا

AIDS بازآموزي پزشكان  16/9/1385 بيمارستان آريا  

خطرات شغلي ناشي از بيماري هاي عفوني در
 پرسنل پزشكي

  بازآموزي پزشكان  21/2/1385 بيمارستان آريا

HIV AND NSIآموزش پرسنل   16/8/1384 بهمن22بيمارستان
  بيمارستان

آموزش پرسنل   6/5/1384 بهمن22بيمارستان ايزوالسيون
  بيمارستان



  مشهددانشگاه آزاد اسالمي واحد 
يدانشكده پزشك  

  )EDC (مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
   پژوهش در آموزشمركز 

  
 

  .بالمانع است ذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
  10 از      7 صفحه 

 واحد مشهد

آموزش پرسنل   4/5/1384 بهمن22بيمارستان تزريق سالم
  بيمارستان

پيش گيري بيماري هاي عفوني در وقايع
  طبيعي

  كنفرانس هاي ادواري  25/1/1384 بيمارستان آريا

ii.  بين الملليكنفرانس هاي 
  توضيحات تاريخ محل برگزاري  عنوان سخنراني و پوستر

ارزيابي آلودگي ميكروبي گوشي هاي پزشكي
  در بيمارستان آريامشهد

(پانزدهمين كنگره بين المللي پوستر  5/4/2012 تايلند
  بيماري هاي عفوني)

 

 پايان يافته طرح هاي تحقيقاتي - 6

 ركشو شهر همكاران طرح مجري طرح  عنوان طرح
تاريخ 
 شروع

تاريخ 
 پايان

       

       

 
 طرح هاي تحقيقاتي در دست اجرا: - 7

  
 پايان نامه هاي دانشجويي - 8

 عنوان مقطع  رشته نام دانشجو
تاريخ 
 دفاع

پزشكي   سلمان ضيايي
  عمومي

دكتري حرفه
  اي

بررسي فلور ميكروبي پوست دست كاركنان شاغل در بيمارستان 
  1391  1391آريا مشهد در سال 

پزشكي   الهه جدي
  عمومي

دكتري حرفه
  1391  )1391-1381بررسي عوامل اپيدميواوژي سل خارج ريوي (  اي

پزشكي   عارفه ابويساني
  عمومي

دكتري حرفه 
  اي

در كارورزان و دانشجويان پرستاري و needle stickبررسي شيوع
مامايي و پرستاران و ماماهاي شاغل در بيمارستان هاي آموزشي 

  اد اسالمي واحد مشهددانشگاه آز
1389  

  1388بررسي آلودگي ميكروبي گوشي هاي پزشكي مورد استفاده در دكتري حرفه پزشكي   فروغ آيته اللهي



  مشهددانشگاه آزاد اسالمي واحد 
يدانشكده پزشك  

  )EDC (مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
   پژوهش در آموزشمركز 

  
 

  .بالمانع است ذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
  10 از      8 صفحه 

 واحد مشهد

 1388بيمارستان آريا در سال اي  عمومي

پزشكي   شيما مهدويان
  عمومي

دكتري حرفه
  اي

بررسي تيتر آنتب بادي ضد سرخجه زنان باردار مراجعه كننده به 
  1388  بهمن22ك زنان و زايمان بمارستان كليني

پزشكي   فرحناز براتي
  عمومي

دكتري حرفه 
  اي

بررسي شيوع باكتريوري و مقاومت ميكروبي در بيماران با 
تا  1384بهمن از سال 22بيمارستان ICUكاتترادراري بستري در

1387     
1387  

پزشكي   نفيسه خسروي
  عمومي

دكتري حرفه 
  اي

  يكروبي كاتتر هايبررسي ميزان آلودگي م
بهمن و آريا در سال 22وريدي در بيماران بستري در بيمارستان هاي 

1386  
1387  

پزشكي   سلماز فرخ پور
  عمومي

دكتري حرفه
  اي

ارزيابي موارد كشت خون مثبت در بيماران بستري در 
NICU 1385تا  1383بهمن مشهد از سال 22بيمارستان 

1386  

پزشكي   رضا سحابي
  عمومي

حرفه دكتري 
  اي

تعيين شيوع ناقلين بيني استافيلوكوك طاليي و مقاومت ميكروبي 
آن به متي سيلين در پرسنل درماني و اداري شاغل در 

  1384بهمن در سال 22بيمارستان
1385  

پزشكي   مهدي خواجه پور
  عمومي

دكتري حرفه
  اي

ارزيابي روش مصرف آنتي بيوتيك ها در بخش هاي داخلي بمارستان 
  1384  )1382-1383ن و آريا(بهم22هاي 

پزشكي  پريسا غني زادگان
  عمومي

دكتري حرفه 
  اي 

شاخص هاي آزمايشگاهي مايع مغزي  بررسي ارتباط بين
نخاعي(قندوپروتئينوسلول)در بيماران مبتال به مننژيت سلي بامثبت 

با استفاده از روش استوارت در بيمارستان امام CSFشدن اسمير
 )1375-1383رضا(ع)مشهد(

1384  

احسان كماتي
 يزدي

پزشكي 
 عمومي

دكتري حرفه
 اي

بررسي ارتباط آماري تغييرات ايجاد شده در مايع مغزي نخاعي 
بدنبال مننژيت مننگوكوكي با ميزان جدا سازي ارگانيسم در اسمير 

-1383يا كشت مايع مغزي نخاعي در بيمارستان امام رضا(ع)(
1373( 

1384 

 تجربيات - 9
a. آموزشي 

 حل تدريسم عنوان درس
تعداد
 واحد

 مقطع رشته تحصيلي مدت تدريس

 دكتري حرفه اي پزشكي سال11  3 دانشكده پزشكي تئوري دروس عفوني

 عملي بخش عفوني(كارورزان)
بيمارستان

 بهمن و آريا22
 دكتري حرفه اي پزشكي سال11  4



  مشهددانشگاه آزاد اسالمي واحد 
يدانشكده پزشك  

  )EDC (مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
   پژوهش در آموزشمركز 

  
 

  .بالمانع است ذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
  10 از      9 صفحه 

 واحد مشهد

 عملي بخش عفوني(كارآموزان)
بيمارستان

 بهمن و آريا22
 حرفه ايدكتري  پزشكي سال11  4

 دكتري حرفه اي پزشكي سال7  ساعت2 دانشكده پزشكي  تئوري درس آرتريت هاي عفوني

 دكتري حرفه اي پزشكي سال6  ساعت4 دانشكده پزشكي  درس تراپوتيك عفوني

بيمارستان  عفونيskill labدرس 
  بهمن و آريا22

 دكتري حرفه اي پزشكي سال6  ساعت2

b. كلينيكي و عملي 

c. ساير 

- ( افتخارات علميايز و امتيازات ويژهتقدير نامه،جو - 10
 :اختراعات)

 مكان زمان  عنوان نوع

  از ظزف دانش آموختگان  1392 استاد برگزيده گروه عفوني تقدير نامه
 1385زشكي ورودي پ

  از ظزف دانش آموختگان  1391 استاد برگزيده گروه عفوني تقدير نامه
 1384زشكي ورودي پ

دانشگاه آزاد اسالمي واحد  1390 مارستان آريامعاونت آموزشي بي تقدير نامه
 مشهد

  از ظزف دانش آموختگان  1390 استاد برگزيده گروه عفوني تقدير نامه
 1383زشكي ورودي پ

  از ظزف دانش آموختگان  1389 استاد برگزيده گروه عفوني تقدير نامه
 1382زشكي ورودي 

  ف دانش آموختگان از ظز 1386 استاد برگزيده گروه عفوني تقدير نامه
 1379زشكي ورودي 

 

 داخلي و بين المللي مجامع علميدر عضويت  - 11

 تاريخ خاتمه  تاريخ شروع عنوان

 تا كنون 1384 عضو انجمن متخصصين عفوني ايران شاخه خراسان رضوي



  مشهددانشگاه آزاد اسالمي واحد 
يدانشكده پزشك  

  )EDC (مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
   پژوهش در آموزشمركز 

  
 

  .بالمانع است ذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
  10 از      10 صفحه 

 واحد مشهد

   

 

 عالئق تحقيقاتي - 12
 فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي - 13
 توصيه نامه علمي - 14

ردي
 ف

نام و نام 
 فخانوادگي معر

رتبه 
 دانشگاهي

رشته 
 تحصيلي

آدرس و تلفن محل 
 كار

 آدرس و تلفن منزل

آدرس پست 
الكترونيكي و 
 سايت شخصي

1        

2              
  

 هاي بين المللي تسلط به زبان - 15

 نمره مكان دريافت مدرك تاريخ دريافت مدرك نوع مدرك

    

    

 


