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 پیشینه شغلی:

 پزشکی گیالنعضو هیئت علمی مشمول طرح  و تعهدات دانشگاه علوم -1

 دانشگاه علوم پزشکی گیالن   EDC عضو شورای آموزش الکترونیک -2

 عضو شورای آموزشی دانشکده پرستاری مامایی پیراپزشکی لنگرود-3

 مسئول برنامه ریزی رشته کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیالن -4

 انشگاه علوم پزشکی گیالن مسئول برنامه ریزی رشته علوم آزمایشگاهی د-5

 عضو شورای پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی پیراپزشکی لنگرود-6

 .مسئول کارآموزی و کارورزی بیمارستانی دانشجویان علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی گیالن7

 اراک انشگاه علوم پزشکید پیمانی عضو هئیت علمی -8

 اراکپیراپزشکی دانشکده  و پژوهشی عضو شورای آموزشی -9

 :تدريس سوابق

جندی شاپور  پزشکی علوم دانشگاه پیراپزشکی دانشکده در و بانک خون هماتولوژی عملی تئوری و دروس تدریس :1388-1387

 اهواز

برای مقطع  در دانشگاه علوم پزشکی گیالن )انتقال خون(: تدریس دروس تئوری و عملی هماتولوژی و بانک و خون1391

کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشجویان علوم آزمایشگاهی،کارشناسی پیوشته و ناپیوسته هوشبری،کارشناسی اتاق 

 عمل،کارشناسی مامایی و پرستاری

 استاد مشاور کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشجویان علوم آزمایشگاهی: 1394لغایت  1391 

در دانشگاه علوم پزشکی  و ترمینولوژی پزشکی )انتقال خون(هماتولوژی و بانک و خون: تدریس دروس تئوری و عملی 1391

گیالن برای مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشجویان علوم آزمایشگاهی،کارشناسی پیوشته و ناپیوسته هوشبری،کارشناسی 

 اتاق عمل،کارشناسی مامایی و پرستاری
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و ترمینولوژی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی  )انتقال خون(تولوژی و بانک و خون: تدریس دروس تئوری و عملی هما1392

گیالن برای مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشجویان علوم آزمایشگاهی،کارشناسی پیوشته و ناپیوسته هوشبری،کارشناسی 

 اتاق عمل،کارشناسی مامایی و پرستاری

 وژی  و واحد سمینار کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی :تدریس واحد زبان تخصصی و ترمینول1392

: تدریس دروس تئوری و عملی هماتولوژی و بانک و خون)انتقال خون(و ترمینولوژی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی گیالن 1393

بری،کارشناسی اتاق برای مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشجویان علوم آزمایشگاهی،کارشناسی پیوشته و ناپیوسته هوش

 عمل،کارشناسی مامایی و پرستاری

 :تدریس واحد زبان تخصصی و ترمینولوژی  و واحد سمینار کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی 1393

 :تدریس واحد زبان تخصصی و ترمینولوژی  و واحد سمینار کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی 1394

اتولوژی و بانک و خون)انتقال خون(و ترمینولوژی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی گیالن : تدریس دروس تئوری و عملی هم1394

برای مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشجویان علوم آزمایشگاهی،کارشناسی پیوشته و ناپیوسته هوشبری،کارشناسی اتاق 

 عمل،کارشناسی مامایی و پرستاری

و پاتولوژی بیماریهای  ک و خون)انتقال خون(اتولوژی و بان: تدریس دروس تئوری و عملی هم1395،1396،1397،1398،1399

پیوسته دانشجویان علوم آزمایشگاهی،کارشناسی پیوشته و نابرای مقطع کارشناسی پیوسته  ی اراکلوم پزشکدر دانشگاه ع بدخیم

 و رادیوتراپی هوشبری،کارشناسی اتاق عمل

 

 

 :ارشد عنوان پايان نامه کارشناسی

ارزیابی سطح فعالیت پالسمایی پروتئینهای ضد انعقادی در بیماران مبتال به لوسمی لنفوبالستیک حاد و ارتباط آن -9

 و ترومبوز  DIC انعقاد منتشر داخل عروقی با

واکسن آنفلوانزا بر مبنای ژن کد کننده ی نوکلئوپروتئین در ترکیب با ژن کد کننده ی  DNAطراحی و ساخت  -4

 BALB/cو ارزیابی اثر ایمنولوژیک آن در مدل موشی  18اینترلوکین 
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 :داخلی سمینارهای و کنفرانسها در شده ارائه مطالب و مقاالت عناوين

با ارائه مقاله روشهای نوین تشخیصی در  83شرکت در کنگره داخلی ایدز و هپاتیت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل سال -1

HIV هپاتیت بصورت سخنرانی  و 

 Diagnosis and management of Human immunodeficiency virus (HIV) sero 

positivity and hepatitis B surface antigen (HBSAG) among blood donors 
 

در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال  National Congress of Stroke استروک سراسریشرکت در کنگره -2

راجعه،  استروک از جلوگیری در پالکتی درمان ضد و پایین مولکولی وزن با پارینه نقش با ارائه  مقاله 88

 بصورت پوستر حاد استروک ایسکمی پس از عروقی حوادث و وریدی ترومبوآمبولیسم

با ارائه مقاله افزایش انعقاد پذیری و  88شرکت در کنگره سراسری تاالسمی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران سال  -3

 ترومبوز در تاالسمی بصورت پوستر

های سلولنقش با ارائه مقاله  88شرکت در اولین کنگره سراسری  آندوتلیوم در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال -4

 ها بصورت سخنرانی های پروژنیتور آندوتلیال مشتق از مغز استخوان در سرطانآندوتلیال در گردش و سلول

رویکرد لوسمی لنفوسیتیک مزمن، شرکت در کنگره سراسری پاتولوژی با ارائه مقاله مکانیسم های سلولی مولکولی در -5

 نوین تشخیصی درمانی بصورت سخنرانی 

ارزیابی سطح با ارائه مقاله  89سراسری بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین سالکنگره یازدهمین شرکت در -6

 لوسمی لنفوبالستیک حاد بصورت پوستر فعالیت پروتئین های ضد انعقادی در بیماران مبتال به 

ئه ابا ار 91در شهریور  شرکت در کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی سلولی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی مشهد-7

در بیماران مبتال به لوسمی لنفوبالستیک حاد و ارتباط آن با ترمبوز و  FDPو  D-dimerمقاله ارزیابی سطح پالسمایی 

DIC  
Evaluation of plasma D-dimer and FDP level in patients with acute lymphoblastic 

leukemia and realationship with DIC and Thrombosis 
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 :خارجی سمینارهای و کنفرانسها در شده ارائه مطالب و مقاالت عناوين

Genetic Variants and Atherosclerosis-1 

                  کنگره

World Academy of Science Engineering and Technology                                                                       
 چاپ مقاله در کتابچه کنگره ،9002هلند، آمستردام 

The association of ACE gene insertion/deletion-9                               

polymorphism with coronary artery disease in Iranian subjects                                                                                                           
چاپ مقاله در ژورنال ،9002 جمهوری چک، در پراگهشتمین کنگره بین المللی بیماریهای عروق کرونر قلبی  ،

 مربوطه

-3 Evaluation of plasma activity level of anticoagulant proteins in patients with acute 

lymphoblastic leukemia in Shafa hospital Ahwaz   2010  

European review medical and pharmacological چاپ مقاله در ژورنال ایتالیایی    

 :داخلی مجالت در شده چاپ علمی مطالب و مقاالت عناوين

 و پزشک ؛ باال خون فشار در پالکتها عملکرد علیرضا؛ محسنی اصغر، الهی مهدی، طالبی محمود، خسروی -1

 25-27ص  ، 1387 اسفند-بهمن ، 36 شماره هفتم، سال آزمایشگاه،

 کاربرد و تفسیر اصول، علیرضا؛ اصغر،محسنی محمود،الهی مهدی،خسروی طالبی زری، نژاد طحان-2

 39-1388،42شهریور،-مرداد ، 39 شماره هفتم، سال آزمایشگاه، و پزشک ترومبواالستوگرافی؛

 و پزشک ؛ آهن متابولیسم های تازه بر مروری محمود؛ خسروی مهدی، طالبی اصغر، الهی علیرضا، محسنی-3

 27 ص ، 1388 اسفند-بهمن ، 42 شماره هشتم، سال آزمایشگاه، .

4-Screening and identifying of erythrocyte alloantibodies in patients with 

Thalassemia major referred to Ahvaz Shafa hospital 

 -974-961 صفحات ، 1392 تیر و خرداد ،2 شماره هفدهم، دوره فیض، پژوهشی –علمی ماهنامه دو - 

The Effect of Apple Juice on Antioxidant Enzymes and Lipid Profiles in 

Orchidectomized Rats 

 9303ه علوم پزشکی زاهدان  مجله علمی پژوهشی دانشگا

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=7DQ2qw8AAAAJ&citation_for_view=7DQ2qw8AAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=7DQ2qw8AAAAJ&citation_for_view=7DQ2qw8AAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC
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 :کارگاهها و ها کنگره

 3/2/88-31/1/88آزمایشگاهی  خدمات کیفیت ارتقاء کشوری کنگره هفتمین و المللی بین کنگره دومین -1

پزشکی  علوم آموزش توسعه مطالعات مرکز تکمیلی؛ تحصیالت دانشجویان تدریسی سازی مندنتوا آموزشی دوره -2

16/7/87-17/7/87 

 1392 توانمند سازی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیالنویژه کارگاه روش تحقیق  -3

 1392 کارگاه روش تدریس ویژه توانمند سازی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیالن -4

 1392کارگاه آموزش الکترونیک ویژه توانمند سازی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیالن  -5

  1391در انستیتو پاستور تهران  Real Time PCR,PCR, Gel Electrophoresis یآموزشکارگاه  -6

 1394و1393توانمند سازی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیالن کارگاههای  -7

 1395-1399 اراکئت علمی دانشگاه علوم پزشکی توانمند سازی اعضای هیکارگاههای  -8

 

 تالیف و ترجمه کتاب:

  Polymerase Chain Reaction کتاب-1

 
 

, Gomez Ramirez Patricia Arlen and Rodriguez-Hernandez Patricia Edited by

8, Hard cover, 566 pages, Publisher: InTech, Published: -0612-51-953-ISBN 978

, inlicense 3.0 BY CC May 30, 2012 under subject Engineering Biomedical 

DOI: 10.5772/2204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.intechopen.com/books/editor/polymerase-chain-reaction
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
http://www.intechopen.com/subjects/biomedical-engineering
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 Advances in the Diagnosis of Coronary Atherosclerosisکتاب -2

 

9, Hard cover, 378 pages, Publisher: -286-307-953-, ISBN 978Kiraç F. Suna Edited by

 Cardiology , in subjectlicense 3.0 BY CC underInTech, Published: November 09, 2011 

Medicine Cardiovascular and 

DOI: 10.5772/790 

http://www.intechopen.com/books/editor/advances-in-the-diagnosis-of-coronary-atherosclerosis
http://www.intechopen.com/subjects/cardiology-and-cardiovascular-medicine
http://www.intechopen.com/subjects/cardiology-and-cardiovascular-medicine
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

