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 سًابق تحصیلی

 يريد ي فراغت از تحصیل محل تحصیل رشتٍ تحصیلی مقطع تحصیلی

 80-82 پششکی سننذجدانشگبه ػلوم  اتبق ػول  کبردانی

 82-85 دانشگبه ػلوم پششکی کزهبى پزستبری کبرشنبسی نبپیوسته

 85-87 دانشگبه ػلوم پششکی تهزاى فیشیولوصی کبرشنبسی ارشذ

 87-92 دانشگبه ػلوم پششکی هشهذ فیشیولوصی (Ph.D)دکتزای تخصصی 

 

 سًابق آمًزشی

و تذریس فیشیولوصی ( 1386نیوسبل اول )سبػت  10تذریس فیشیولوصی تئوری به دانشجویبى کبرشنبسی هوشبزی بوذت  (۱

به ػنواى دانشجوی کبرشنبسی ارشذ ( 1387لغبیت  1386)سبػت  40ػولی به دانشجویبى پششکی، داروسبسی، دنذانپششکی بوذت 

 در دانشگبه ػلوم پششکی تهزاى

واحذ  10یشیولوصی تئوری و ػولی به دانشجویبى کبرشنبسی بهذاشت، اتبق ػول و پیزاپششکی و واحذ ف 5/3تذریس  (۲

در به ػنواى دانشجوی دکتزای تخصصی ( 1392لغبیت  1388)فیشیولوصی ػولی به دانشجویبى پششکی، داروسبسی و دنذانپششکی 

 دانشگبه ػلوم پششکی هشهذ



ای،  ، بهذاشت حزفهیبى کبرشنبسی پزستبری، هبهبیی، رادیولوصی، صنبیغ غذاییتذریس فیشیولوصی تئوری و ػولی به دانشجو( ۳

پبتوفیشیولوصی به دانشجویبى کبرشنبسی  نیش تذریس و ارشذ فیشیک پششکیای پششکی، دارو سبسی، دنذانپششکی و  دکتزای حزفه

 ػلوم پششکی کزهبنشبهبه ػنواى استبدیبر در دانشگبه ( 1397لغبیت  1393)ارشذ پزستبری داخلی جزاحی 
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 .۹۱يشی، داوشگاٌ علًم پسشکی َمدان، پائیس ي فارماکًل بیستمیه کىگرٌ فیسیًلًشیدر  پًسترارائٍ ( ۷

 ۹۳، زمستان سًمیه جشىًارٌ پصيَشی داوشجًیان تحصیالت تکمیلی داوشگاٌ علًم پسشکی مشُدارائٍ پًستر در ( ۸

 .۹۶داوشگاٌ علًم پسشکی کرماوشاٌ، تابستان  مدیریت بحرانملی ارائٍ پًستر در ايلیه کىگرٌ ( ۹

 فیشیولوصیشزکت در کنگزه هب و سیونبرهب بب هحوریت هوضوع   -

هقذهبتی و  SPSS ،Reference Management (EndNote) ،Scientific Writingهبی شزکت در کبرگبه -

هبی توانونذسبسی ویضه اسبتیذ  و نیش کبرگبه ارتببط هوثز بب دیگزاى و تقویت ههبرتهبی ارتببعی ،Western Blotپیشزفته، 

 دانشگبه ػلوم پششکی کزهبنشبه

 

ۺ سایر مًارد   

  آشنبیی کبهل و کبر بب نزم افشارMicrosoft Office (Word, Excell,…)  

 آهبری   هبیتسلظ بز نزم افشار

  راه انذاسیsetup هیپزتزهی در استزوک هغشی در گزوه فیشیولوصی دانشگبه ػلوم پششکی تهزاى 

  ثبت اختزاع دستگبه تنظین کننذه حزارتی و بزودتی دهبی بذى در سبسهبى ثبت اسنبد و اهالک کشور 

  سبیتوهتزیهولکولی هثل کشت سلولی، فلوآشنبیی بب تکنیکهبی سلولی و 



 روش ه و نیش القبی سکته هغشی ة کبذی آشنبیی بب تکنیکهبی جزاحی در هوش صحزایی هثل القبی کلستبس و سیزوس

 هبواهبولیک و فیالهنتتزو


