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 :سوابق تحصیلی

 (1390-1394) دانشگاه علوم پزشکی تبریز  -کارشناسی اتاق عمل

 (1394-1396)دانشگاه علوم پزشکی زنجان  - دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تشریح

 

 :سوابق آموزشی

  سال در 5یادگیری زبان انگلیسی به مدت Iran Language Institute و کسب Course Completion Certificate of 

Advanced Levels( in Accordance with the CEFR) in English language, English Department of Iran 

Language Institute 

 (1392-دانشگاه علوم پزشکی تبریز)شرکت در کارگاه پروپوزال نویسی و روش تحقیق مقدماتی 

 (1392)شرکت در اولین کنگره دانشجویی سرطان زنان با محوریت سرطان پستان دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

  شرکت در دومین مدرسه ی تابستانی مرکزRDCC کارگاه 7 در قالب  : 

، خالقیت و (SPSS)روش تحقیق، جستجوی منابع الکترونیکی، پروپوزال نویسی، مقاله نویسی، آمار و نرم افزارهای آماری

 (1393-داانشگاه علوم پزشکی تبریز)ایده پروری، نرم افزار رفرنس منیجر

 (1393)شرکت در اولین کنگره دانشجویی کشوری سرطان دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

 (1394- دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان)شرکت در کارگاه آموزشی روش تحقیق در کورس آنالین 

  شرکت در مدرسه ی تابستانی مرکزEvidence Based Medicine (1395-دانشگاه علوم پزشکی تبریز)  با محوریت

 :مرور سیستماتیک در قالب کارگاه های

Basic Principles of EBM, Introduction to RST, Bias Assessment, Article Appraising, Introduction to Meta-

Analysis, Article Writing, Article Submission 



 (1395- دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان )شرکت در کارگاه خالصه نویسی مقاالت 

  شرکت در کارگاه کار با نرم افزارEnd Note( 1395- دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان) 

  شرکت در کورس آنالین دانشگاه توبینگن آلمان با محوریتNeuroimmunology and Applied Bioinformatics ،

(2016) 

 

 

 :پژوهشی- سوابق علمی

 

 مقاالت ارائه شده

  ،نیکبخت راد مهساقوجا زاده مرتضی، اصغری الناز ،Assessing the Relationship between Operating 

Room-related Errors with Staff’s Critical Thinking سومین همایش کشوری ایمنی در نظام سالمت با محوریت ،

 (پوستر)1394ایمنی بیمار، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، آبان ماه 

  نیکبخت راد مهسا،  ایده طراحی ماسک مقاوم به نفوذ بخار فرمالین دارای نشانگر حساس به غلظت فرمالین، اولین

 (شفاهی)1394جشنواره ایده های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، آذر 

  ،نیکبخت راد مهساA study on In-Vivo and In-Vitro Anti-Cancer Effect of Lycorine: A Systematic 

Review (پوستر)1395، اولین همایش دانشجویی دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، آبان ماه 

 

 رتبه های کسب شده

  دانشگاه علوم پزشکی تبریز1390کسب رتبه سوم در بین دانشجویان فارغ التحصیل کارشناسی اتاق عمل ورودی ، 

 

 :موضوعات مورد عالقه تحقیق

 Clinical Anatomy 

 Head and Neck Anatomy 

 Histology 

 Neuroscience 

 Male Infertility 

 Cancer 

 

 :مهارت ها و عالئق

  کار با نرم افزارSPSSدر سطح مقدماتی  

 کار با نرم افزار متاآنالیز در سطح مقدماتی 

  کار با نرم افزارWordدر سطح متوسط  

  کار با نرم افزارPower Pointدر سطح متوسط  

  کار با نرم افزارEnd Noteدر سطح متوسط  

 ترجمه کتاب و متون مرتبط با علوم تشریح 

 مطالعه و تحقیق مرتبط با علوم تشریح 


