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ظَاثق کبری:

 خدذه در هٌققدِ هحدرٍم رٍظدتبی فبرظدیبى قدبًتی از تَاثدا ؼْرظدتبى آزادؼدْرثِ صدَرت ثیتَتدِ ٍدٍ هدَرد ًادبت ندبى هدبدرثبردار پرخقر
 پیگیری راُ اًذازی هرکس اٍرشاًط ثیي نبدُ ای  115در هٌققِ حبدثِ خیس فبرظیبى قبًتی ّوکبری در طرح کٌترل ّوِ گیری ٍثبی التَر در ظبل  84ثعٌَاى پسؼک هعئَل هرکس ؼْری آزادؼْر2 -خذه در ثیوبرظتبى ظَاًح ظَختگی ؼْرظتبى خبى ثجیي

 آهَزغ در هحضر اظبتیذ طت ظٌتی از نولِ اظتبد ًبظن-اظتبد عجبدیبًی ٍدکتر کردافؽبری ٍاظتبد ثیَض ٍ.... حضور در برنامه های تلویسیونی مجله پسشکی وخانه محبتت شتبکه استتانی گلستتاو وآگتاه ستازی متوم متردم ازاصول صحیح حفظ سالمت
 ّوکبری ثب هالِ ظیت ظجس ًٍگبرغ ٍچبح هقبلت طت ظٌتی ّوکبری ثب هالدِ آؼدیسی هتجد ًٍگدبرغ طدرز پخد ودباّب ٍهجدبًی تمبیدِ از هٌیدر طدت ظدٌتی نْد احیدبی هادذد فرٌّدتمبیِ ظبلن
 ّوکبری ثب اًاوي علوی طت ظٌتی در زهیٌِ تذریط کالظْب ٍثبزآهَزیْبی طت ظٌتی در زهیٌِ ّبی تمبیِ ،پَظ ٍ.... حضَر در ظویٌبر طالی ظجس ثعٌَاى ظخٌراى تذریط در کالظْبی آهبدگی پی اچ دی اًاوي طت ظٌتی ٍیراظتبری کتبة خَاة ٍثیذاری از دیذگبُ طت ظٌتی ٍطت ًَیي آهَزغ هجبًی اٍلیِ تمبیِ ٍاصَل حفظ ظاله در کَدکبى در دثعتبًْبی ؼبّذ گٌجذ کبٍٍض ٍیصُ ٍالذیي خصَصب هبدراى پرٍشُ تحقیقبتی در زهیٌِ درهبى کجذ چرة ثب گیبّبى دارٍیی ثَهی ٍکن ّسیٌِ ثعٌَاى پبیبى ًبهِ(در حبل انرا) ثرگساری ظویٌبر آهَزؼدی هجدبًی ٍاصدَل اٍلیدِ طدت ظدٌتی در ؼدْرّبی هختلدک اظدتبى کردظدتبى ٍیدصُ خدبًَادُ ّدبی رٍحبًیدٍداًؽاَیبى حَزُ ثب هذیری هرکس اظالهی ثسرگ ورة کؽَر
 درهبى ثیوبراى ثب اصَل طت ظٌتی در ؼْرّبی تْراى ٍگٌجذ کبٍٍض عضَی در کبرگرٍُ پصٍّؽی پَظ ٍهَ در طت ظٌتی تح ًیبرت هعبًٍ طت ظٌتی ّوکبری ثب گرٍُ زًبى ًٍبثبرٍری ٍ درهبى ثیوبراى ًبثبرٍر در ثیوبرظتبى اهبم خویٌی ثب ّوکبری طت ظٌتی ٍطت ًَیي ّوکبری درثرگساری اٍلیي ّوبیػ طت ظٌتی ،گیبّبى دارٍیی،طجیع گردی در ظبل  92در ؼْرظتبى ًقٌس تذریط ٍاحذ ثیوبریْبی زًبى در طت ظٌتی نْ داًؽاَیبًي هبهبیی داًؽگبُ گلعتبى تذریط ٍاحذ اختیبری هجبًی طت ظٌتی نْ داًؽاَیبى دارٍظبزی داًؽگبُ آزاد اظالهی تْراى -تذریط ٍاحذ اختیبری آؼٌبیی ثب طت ظٌتی در داًؽگبُ تْراى تح ًیبرت نْبدداًؽگبّی

