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 :سوابق تحصیلي

 

 1731فارغ التحصیل پزشکی علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  -

 1731فارغ التحصیل رشته تخصص پزشکی هسته ای از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  -

 

 

 :هاي اجرایي مسئولیت

 

 1384تا  1731مسئول فنی بخش پزشکی هسته ای بیمارستان طالقانی کرمانشاه از سال  -

 

 .تا کنون  1733عضو هیئت علمی گروه رادیولوژی دانشکده پزشکی کرمانشاه از سال  -

 .راه اندازی بخش پزشکی هسته ای بیمارستان امام رضا کرمانشاه -

 . تاکنون 17۳۱مسئول فنی بخش پزشکی هسته ای بیمارستان امام رضا کرمانشاه ازسال  -

 ۳۸تاسال  1733معاون آموزشی بیمارستان طالقانی کرمانشاه ازسال  -

 

- 
17۳۱تا  17۳۸کرمانشاه ازسال عضوثابت کمیته گزینش علمی هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 

  

 :هاي آموزشي مسئولیت
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 17۳۸تا  1731تدریس پزشکی هسته ای به دانشجویان دانشکده پزشکی کرمانشاه ازسال  -

-  

 .تاکنون 17۳1تدریس روشهای پزشکی هسته ای به دانشجویان دانشکده پیراپزشکی کرمانشاه ازسال  -

- 
17۳۸تا  173۱فرولوژی اطفال ازسال تدریس پزشکی هسته ای به دستیاران فوق تخصص ن 

 17۳۸تاسال  173۳تدریس پزشکی هسته ای به دستیاران تخصصی رادیولوژی ازسال  - 

 17۳۸تا  17۳۱تدریس پزشکی هسته ای به دستیاران تخصصی قلب وعروق  -

 

 :ها عضویت در كمیته

 

 تاکنون 1733عضوهیئت علمی گروه رادیولوژی دانشکده پزشکی کرمانشاه ازسال  ❖

 

 17۳۱تا  17۳۸عضوثابت کمیته گزینش علمی هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ازسال      ❖

 

 

تا 1731سرپرست بخش پزشکی هسته ای بیمارستان طالقانی کرمانشاه ازسال   ❖

 
17۳۱ 

 .سرپرست راه اندازی بخش پزشکی هسته ای بیمارستان امام رضا کرمانشاه ❖

 

 :سرپرستي پایان نامه

 

"  بررسی اثرموادسازنده مختلف روپوشهای حفاظتی بر دزپرتویونساز عبوری درپزشکی هسته ای"راهنما استاد    ❖

 کارشناسی ارشد 17۳1راضیه پرورش  

 

در کودکان مبتال به عفونت دستگاه ادراری بسنری دربیمارستان رازی  TC-DMSAاستاد مشاور ارزیابی نتایج اسکن  ❖

 (3۱-33)کرمانشاه

 

تب دار بین UTIدر بیمارانی که به علت  DMSAسی نتایج سنتی گرافی کورتیکال کلیه بوسیله استاد مشاور برر ❖

 . در مرکز آموزشی درمانی رازی بستری شده اند 3۱-1731سالهای 

 

در تشخیص برگشت مثانه ای حالبی ادرار در کودکان مبتال به  VCUGو  IRCاستاد مشاور بررسی میزان همخوانی  ❖

UTI 

 

 

 :شده مقاالت چاپ 

 

- , farahnaz keshavarzi , katayoun Yazdchi, Mehrali Rahimi,Mansour Rezaei , Mahmood jalili 

vahid farnia, omran Davarinejad, Nasrin Abdoli, Post  Partum Depression and thyroid 

function.iranian J Psychiatry 6:3 , summer 2011 

- Mahmood Jalili , Omid Shahinmehr , Abdollah CHALECHALE, The analysis of whole – 

body bone scan imajes by using quantitative  improvement in brightness. Bulletin de la socieie 

Royale des sciences de Liege , vol .85, 85,2016, p.952-966 

- Jalili M , pavaresh R , Haghparadt A , khoshgard K , Eivazi M , Ghorbani M, An 

Investigation to Determine an Optimum Protective Garment Material in Nuclear Medicine . J 



7 

 

Biomed phys Eng 2018 ; 8(3). 

                                  

ن پور قربانی ، دکتر یعقوب میر غفاری ، دکتر عیسی نشاندار اصلی ، دکتر فریدون فتوحی ، دکتر حسیدکتر محمود جلیلی ،  *

، شماره 1۳سال .پژوهش در پزشکی .اسکن گویچه سرخ نشاندار در یک مورد ناهنجاری عروقی خونریزی دهنده لوله گوارش 

 .173۱اسفند _ مهر  ۱و  7های 

مقایسه دو روش تشخیص .،دکتر شمس وزیریان، دکتر احمد نیکی بخش ، دکتر سیدابوالحسن سیدزاده  دکتر محمود جلیلی*

شماره پی در پی )17۳۱سال نهم ، شماره دوم ، تابستان .حالبی ادرار در کودکان مبتال به عفونت ادراری _ برگشت مثانه ای 

11.) 

قدرت سونوگرافی در تشخیص اختالف طول . ه مکی ؛ منصور رضایی، دکتر نازنین فرشچیان ، سپیده سیادکتر محمود جلیلی  *

سال پانزدهم ، شماره پنجم ، آذر و دی ماه .و حجم کلیه ها جهت تعیین وجود اسکار کلیه در اطفال با سابقه عفونت ادراری 

 (11شماره پی در پی )17۳۸

                                    

 
 

                                                                                                                                                                   

                                                                                              


