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 دی.  28، 1396کارگاه اخالق در انتشار اثار پژوهشی، دانشکده علوم پزشکی مراغه ،  دبیر اجرایی برگزاری .8



 
 

 

 دوره ها ی آموزشی گذرانده شده

1. Online course “The Challenges of Global Health”, authorized by Duke University and offered 
through Coursera, Oct 21, 2021. 

2. Attending all modules of WHO Global School on Refugee and Migrant Health “Sharing country 

experiences on health and migration”, 25-29 October 2021. 

3. Online course “Health and peace: Concepts and tools for frontline workers” by WHO/EMRO, 
September 2, 2021. 

4. 2nd Digital Congress on COVID-19 Management & Treatment, 22 September 2021. 

5. Attended Hospital Management Seminar on 2014 

 کده علوم پزشکی ساوه. شرکت در دوره توانمند سازی اعضای هیات علمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دانش .6

 31، 1396شرکت در کارگاه آموزشی ارتقاء عملکرد بیمارستان با رویکرد تحلیل سناریو ، دانشگاه علوم پزشکی ایران،  .7

  اردیبهشت

 .3/6/96تا 27/5/96 دانشگاه علوم پزشکی شیراز،  شرکت در مدرسه تابستانه اخالق در پژوهش،  .8

 شهریور.  21-19، 1396شرکت در دوره سه روزه مرور سیستماتیک دانشکده علوم پزشکی مراغه ،  .9

 

 کننده ارائه سازمان و جوایز

 شان استعدادهای درخآئین نامه  2اده م "ک "بند موضوع  "تهانشجوی پژوهشگر برجسد"کسب امتیاز  .1

، دانشگاه علوم پزشکی "19-ایده های خالقانه جهت ترغیب افراد به تزریق واکسن کووید"کسب رتبه اول در مسابقه  .2

 .1401گیالن. 

  .1395دومین جشنواره پژوهشی دانشکده علوم پزشکی مراغه سال  ،پژوهشگر برتر در حوزه کارمندی .3

 .1396جشنواره پژوهشی دانشکده علوم پزشکی مراغه سال  فعال پژوهشی حوزه کارمندی، سومین .4

 های متوالیدریافت تقدیر نامه های متعدد در زمینه انجام امور محوله کاری در سال  .5

 

 

 



 
 

 کامپیوتر: با آشنایی میزان

 

- Proficient in Quantitative and Qualitative analysis  (SPSS) (MAXQDA) 

- Proficient in Microsoft Office  (Word, Powerpoint, Excel) 

 خارجی: های زبان با آشنایی میزان

- Listening: Upper-intermediate 

- Reading: Upper-intermediate 

- Speaking: Upper-intermediate  

- Writing: Intermediate 

 

 

 پژوهشی عالیق

 عوامل اجتماعی موثر بر سالمت.  -

 .سالمت نظام اصالحات -

 .سالمت سیاستهای تحلیل و سیاستگذاری -

 .المللی بین های استراتژی الملل و بین سالمت دیپلماسی سالمت، دیپلماسی سالمت جهانی، -

 سالمت اقتصاد -

  .تغییر مدیریت کیفیت، مدیریت استراتژیک، مدیریت -

 

 

https://scholar.google.com/citations?user=agOZR_oAAAAJ&hl=en 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200268094 

https://www.researchgate.net/profile/Mahnaz-Afshari-2 
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