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فارغ التحصیل مقطع کارشناسی بیولوژی از دانشگاه علوم پایه زابل 7337
فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد خونشناسی و بانک خون آزمایشگاهی از دانشگاه علوم پزشکی
کرمان 7331

مهارتهاي تخصصی کامپیوتر و نرم افزاري
- 7تسلط بر نرم افزارEndnote
- 0تسلط بر نرم افزارSPSS
 -3تسلط برجستجوی پایگاههای علمی
 -1تسلط بر نرم افزار Wordو power point

دوره هاي گذرانده شده عمومی
دوره آموزشی امداد و کمک های اولیه

32/20/27

دوره آموزشی مهارت های داوطلبی

32/23/03

زبان سطح یک

32/23/72

مهارتهاي تخصصی
 -7تسلط بر آزمایشات مختلف سرولوژي
- 0تسلط بر تکنیک االیزا
- 3تسلط بر تکنیک فلوسیتومتري
- 4تسلط بر تکنیک  RFLPو PCRو Real rime
- 5تسلط بر تکنیک HLA Typing
- 0تسلط بر استخراج ( )DNA&RNA Extractionاز خون
-1تسلط به طراحی پرایمر
-6بررسی  PBSو الم های مغز استخوان در مورد تغییرات رده های سلولی خونی
 -3تست های پایه و تشخیصی ازمایشگاهی با محوریت هماتولوژی و ایمنوهماتولوژی (تهیه چک

سل و تعیین دوز آمپول روگام(
 -72انواع رنگ امیزی های سیتوشیمیایی

دوره هاي گذرانده شده تخصصی

دوره آموزشی تحلیل پیشرفته داده ها با spss
39/77/74
دوره آموزشی هموویژیالنس در سازمان انتقال خون کرمان

31/20/71

دوره آموزشی االیزا در سازمان انتقال خون کرمان

30/20/20

دوره اموزشی ازمایشان سرولوژی در سازمان انتقال خون کرمان

شرکت در کنگره ها و همایش ها
کنگره بین المللی طب انتقال خون در تهران
31/23/01
کنگره بین المللی استم سل و پزشکی بازساختی در تهران
اولین سمینار پالکت و پزشکی بازساختی ایران در کرمان
35/77/73
عضو کادر اجرایی سمینارپالکت و پزشکی بازساختی ایران در کرمان
35/77/73
شرکت در کمپین حمایت از بیماران هموفیلی
35/70/72
کنگره بین المللی بیماری های خونی ،چالش های جدید در تشخیص همراه با ارائه پوستر
30/20/73
شرکت در کنفرانس آشنایی با مرفولوژی گلبولهای قرمز و سفید و تغییرات آنها
30/26/25

35/21/07

مقاالت
بررسی محور کموکاین گیرنده  CCR-5/CCL-5در بیماران تاالسمی ماژور

31/20/75

بررسی شبکه کموکاین سایتوکاین در بیماران سیکل سل/مینی ریویو

31/00/70

فعالیتهاي پژوهشی
انجام طرح تحقیقاتی بررسی پروتئین های فیبرینولیتیک در بیماران تاالسمی ماژور
31/29/23

سوابق تدریس
تدریس واحد آزمایشگاه خونشناسی 7و آزمایشگاه ایمنوهماتولوژی جهت دانشجویان علوم
آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی سیرجان در نیمسال اول 35-30
تدریس واحد آزمایشگاه خونشناسی 7جهت دانشجویان علوم آزمایشگاهی دوره کاردانی و کارشناسی
دانشگاه علوم پزشکی بم نیمسال دوم 35-30

