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Start/End Date NAME OF INSTITUTION, City, State/Province 
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دانشگاه تهران   
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POST GRADUATE TRAINING 

Start/End Date NAME OF INSTITUTION, City, State/Province
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 دکترای علوم آزمایشگاهی دانشگاه شهید
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 Report to Dr. Who 

 

Start/End Date NAME OF INSTITUTION, City, State/Province 

 Title (Intern / Fellow) Area of Specialty 

 Report to Dr. Who 
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PROFESSIONAL APPOINTMENTS 

   

9631تا  9631بخش آموزش از سال   

9631و معاون آموزشی از سال   

 

 

 

PRIVATE PRACTICE 

 

91تا  33آزمایشگاه بقراط از سال   

 آزمایشگاه پاسکال

 

MEDICAL AND SCIENTIFIC SOCIETIES 

     

انجمن دکتری علوم آزمایشگاهی   IACLD عضو   

انجمن جنین شناسی و عضو  

 

    

 

 

COMMITTEE APPOINTMENTS  

 

 

اهیآموزش و پژوهش انجمن های علمی و صنفی دكترای علوم آزمايشگکمیته دبير علمی و مسئول ، عضو هيئت مديره      

نايمركز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن س آموزشی-پژوهشی  کمیتهعضو و مسئول فنی آزمايشگاه ، مدير  

 عضو كميته علمی فصلنامه آزمايشگاه و تشخيص

سينا جهاددانشگاهی ـ ابن های نوين علوم زيستیآوریهای ساليانه پژوهشگاه فنعلمی كنگره کمیتهعضو   
در دفتر مركزی جهاد تخصصی آموزش پزشکی  کمیتهت تکميلی و عضو شورای تحصيال عضو گروه تخصصی آموزشی طب سنتی،

 دانشگاهی

 6931ارزشيابی، اعتبار سنجی و تعالی بخشی مراكز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی از سال  کمیتهعضو 

 31آبان  9-5علمی پنجمين كنگره ملی و اولين كنگره بين المللی فناوری های نوين آزمايشگاهی  کمیتهعضو 
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POST DOCTORIAL CONFERENCES 

 
 مورد 3سينا های كالب ادواری پژوهشگاه ابنارائه مقاله و سخنرانی در ژورنال -

 های خونیدر ارتباط با خون و فرآورده 27ارائه كنفرانس در سال  -

، «آزمايشگاهی ايران با ساير كشورهای منطقه و جهانمقايسه تعرفه خدمات »های ارتقاء كيفيت با عناوين: سخنرانی در ادوار مختلف كنگره -

«Poct» ،«تأثير تعرفه های »،  «های مالی و تأثير آنها در كيفيت آزمايشاتنسبت»، «های مالی و تأثير آنها در كيفيت آزمايشاتنسبت

 «خدمات آزمايشگاهی بخش دولتی و خصوصی بر اقتصاد سالمت

و مزايای رقابتی ايران در عرصه خدمات پاراكلينيك در اولين كنگره گردشگری سالمت و دومين ها سخنرانی گردشگری سالمت، ويژگی -

 6911كنگره مديريت بيمارستان، كيش، ايران در سال 

 رانيا یپزشک صيتشخ یشگاهيخدمات آزما تيفيكنگره بين المللی ارتقاء ك

 سخنرانی در كنفرانس ها با  عنوانهای زير:

 زنان یكم تهاجم یها یو جراح وزياندومتر كنگره

 تا درمان( صي)عالئم آن از تشخوزياندومتر

 نيو بال شگاهيآزما یدوره ا -یعلم كنفرانس

 رانيا یپزشک صيتشخ یشگاهيخدمات آزما تيفيبين المللی ارتقاء ك كنگره

 نيو بال شگاهيآزما یدوره ا -یعلم كنفرانس

 یميوشيدر بخش ب تيفيك تيريمد یعلم كنفرانس

 مثل ديتول یالملل نيكنگره ب نيسوم

 الفا نسانس،يلوم یكم زا،ي: االیمنيسنجش ا یها روش

 شرفتهيسل كانتر پ یدستگاهها جيگراف ها و نتا ريتفس

 نيو بال شگاهيآزما یدوره ا - یعلم كنفرانس

 رانيا یپزشک صيتشخ یشگاهيخدمات آزما تيفيبين المللی ارتقاء ك كنگره

 نيهای تيروئيد، هورمون رشد و پروالكت( : هورمون6) هورمون

 یويغدد فوق كل یهای قسمت قشر( : هورمون7) هورمون

 های غدد جنسی( : هورمون9) هورمون

 یخون یكامل سلول ها شمارش

 ديروئيت یتست ها یشگاهيآزما یچالشها تيريو مد یشناس ديروئيت

 ديروئيت یتست ها یشگاهيآزما یچالشها تيريو مد یشناس ديروئيت
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 ديروئيت یتست ها یشگاهيآزما یچالشها تيريو مد یشناس ديروئيت

 یپزشک صيتشخ شگاهيدر آزما تيفيك تيريمد ستميبا اصول س يیآشنا

 ( : ادرار6بدن ) مايعات

 ، مايع سروزی و مايع سينوويالCSF( : 7بدن ) مايعات

 یدر بخش هماتولوژ یفيك كنترل

 یپزشک صيتشخ شگاهيدر آزما تيفيك تيريمد ستميبا اصول س يیآشنا

 ینيبال شگاهيدر آزما زريسوپروا يیافزا مهارت

 یدر بخش هماتولوژ یفيك كنترل

 یپزشک صيتشخ شگاهيدر آزما تيفيك تيريمد ستميبا اصول س يیآشنا

 CBC یخون یكامل سلول ها شمارش

 در باروری و ناباروری یـ دوره ای مداخالت آزمايشگاه یعلم یكنفرانسها

 یدر بخش هماتولوژ یفيك كنترل

 ینيبال شگاهيدر آزما زريسوپروا يیافزا مهارت

 ديروئيت یتست ها یشگاهيآزما یچالش ها تيريو مد یشناس ديروئيت

 ديروئيت یتست ها یشگاهيآزما یچالش ها تيريو مد یشناس ديروئيت

 ديروئيت یتست ها یشگاهيآزما یچالش ها تيريو مد یشناس ديروئيت

 ديروئيت یتست ها یشگاهيآزما یچالش ها تيريو مد یشناس ديروئيت

 نيهای تيروئيد، هورمون رشد و پروالكت( : هورمون6) هورمون

 یويغدد فوق كل یقسمت قشر ی: هورمون ها7هورمون

 های غدد جنسی( : هورمون9) هورمون

 نيو بال شگاهيخون: آزما قند

 یدر درمان نابارور یپزشک صيتشخ شگاهيآزما یاستانداردها

 :درار6بدن عاتيما

 یو سروز الينوويس عي، ماCSF:7بدن عاتيما

 تومورماركرها

 یميوشيدربخش ب تيفيك تيريمد

 یميوشيدربخش ب تيفيك تيريمد

 یپزشک صيتشخ شگاهيدر آزما تيفيك تيريمد ستميبا اصول س يیآشنا

 یميوشيدربخش ب تيفيك تيريمد
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 ICSH ديجد یارهايبر اساس مع جينتا یساز کسانيو  یسيو نحوه گزارش نو یخون یسلولها یهماتومورفولوژ

 بروسلوز

 شرفتهيپ یسل كانترها جيگراف ها و نتا ريتفس

 الفا نسانس،يلوم یكم زا،ي: االیمنيسنجش ا یها روش

 ICSH ديجد یارهايبر اساس مع جينتا یساز کسانيو  یسيو نحوه گزارش نو یخون یسلولها یهماتومورفولوژ

 ینيبال شگاهيدر آزما زريسوپروا يیافزا مهارت

 یشناس ديروئيت

 یشناس ديروئيت

 ICSH ديجد یارهايبر اساس مع جينتا یساز کسانيو  یسيو نحوه گزارش نو یخون یسلولها یهماتومورفولوژ

 یپزشک صيتشخ شگاهيدر آزما تيفيك تيريمد ستميبا اصول س يیآشنا

 رانيا یپزشک صيتشخ یشگاهيخدمات آزما تيفيارتقاء ك یكنگره كشور نيو دهم یالملل نيكنگره ب نيپنجم

 نايابن س -یجهاد دانشگاه یعلوم پزشک نينو یها یماهانه پژوهشکده فن آور یها كنفرانس

 نايابن س یو نابارور یبارور یدوره ا یها كنفرانس

 رانيا یپزشک صيتشخ یشگاهيخدمات آزما تيفيارتقاء ك كنگره

 نايپژوهشگاه ابن س یو نابارور یبارور یـ دوره ا یعلم یها كنفرانس

 رانيا یپزشک صيتشخ یشگاهيخدمات آزما تيفيارتقاء ك كنگره

 نيو بال شگاهيآزما یـ دوره ا یعلم یها كنفرانس

 شگاهيروشها توسط آزما یابيوستگارد: ارزش یدرسها

 شده یابيارزش یكردن روشها یگواه یوستگارد: راهها یدرسها

 یپزشک صيتشخ شگاهيدر آزما تيفيك یطراح یمبان

 رانيا یپزشک صيتشخ یشگاهيخدمات آزما تيفيبين المللی ارتقاء ك كنگره

 یاز نرمال تا لوسم یطيخون مح گستره

 ) تعرفه ارائه خدمات ( یشگاهيخدمات آزما یروزه ارزش نسب كي كنفرانس

 زنان یو سالمت باردار یبارور یابيدر ارز شگاهيآزما نقش

 نايابن س یو نابارور یبارور یدوره ا یها كنفرانس

 نيو بال شگاهيآزما یـ دوره ا یعلم یها كنفرانس

 نيو بال شگاهيآزما یـ دوره ا یعلم یها كنفرانس

 نيو بال شگاهيآزما یـ دوره ا یعلم یها كنفرانس

 نيو بال شگاهيآزما یـ دوره ا یعلم یها كنفرانس
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 نيو بال شگاهيآزما یـ دوره ا یعلم یها كنفرانس

 نيو بال شگاهيآزما یـ دوره ا یعلم یها كنفرانس

 نيو بال شگاهيآزما یدوره ا -یعلم كنفرانس

 نيو بال شگاهيآزما یدوره ا -یعلم كنفرانس

 نيو بال شگاهيآزما یدوره ا -یعلم كنفرانس

 نيو بال شگاهيآزما یدوره ا -یعلم كنفرانس

 نيو بال شگاهيآزما یدوره ا -یعلم كنفرانس

 یميوشيدر بخش ب تيفيك تيريمد یعلم كنفرانس

 یميوشيدر بخش ب تيفيك تيريمد یعلم كنفرانس

 یميوشيدر بخش ب تيفيك نيتضم تيريمد

 یپزشک صيتشخ شگاهيدر آزما تيفيك تيريمد ستميبا اصول س يیآشنا كنفرانس

 یزريسوپروا تيجامع ترب دوره

 الفا نسانس،يلوم یكم زا،ي: اال یمنيسنجش ا یها روش

 نيو بال شگاهيآزما یدوره ا - یعلم كنفرانس

 CBCخون  یكامل سلول ها شمارش

 CBCخون  یكامل سلول ها شمارش

 یميوشيدر ب تيفيك رتيمد

 یميوشيدر بخش ب تيفيك تيريمد یعلم كنفرانس

 یميوشيدر بخش ب تيفيك تيريمد یعلم كنفرانس

 یميوشيدر بخش ب تيفيك تيريمد یعلم كنفرانس

 یميوشيدر بخش ب تيفيك تيريمد یعلم كنفرانس

 نيو بال شگاهيآزما یدوره ا - یعلم كنفرانس

 نيو بال شگاهيآزما یدوره ا - یعلم كنفرانس

 نيو بال شگاهيآزما یدوره ا - یعلم كنفرانس

 نيو بال شگاهيآزما یدوره ا - یعلم كنفرانس

 در باروری و ناباروری یـ دوره ای مداخالت آزمايشگاه یعلم یكنفرانسها

 در باروری و ناباروری یـ دوره ای مداخالت آزمايشگاه یعلم یكنفرانسها

 در باروری و ناباروری یـ دوره ای مداخالت آزمايشگاه یعلم یكنفرانسها

 در باروری و ناباروری یـ دوره ای مداخالت آزمايشگاه یعلم یكنفرانسها
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 در باروری و ناباروری یـ دوره ای مداخالت آزمايشگاه یعلم یهاكنفرانس

 ینيبال شگاهيدر آزما زريسوپروا يیافزا مهارت

 یميوشيدربخش ب تيفيك تيريمد

 ینيبال شگاهيدر آزما زريسوپروا يیافزا مهارت

 ژوالنسيبانك خون و هموو نينو یکردهايرو

 

 

 

 

PUBLICATIONS 

    

 

 6911المللی غدد درون ريز كنگره بينارائه مقاله در ششمين  -

ايران با  مقايسه تعرفه خدمات آزمايشگاهی» های ارتقاء كيفيت با عناوين:ارائه مقاله و سخنرانی در ادوار مختلف كنگره -

آنها در های مالی و تأثير نسبت»، «های مالی و تأثير آنها در كيفيت آزمايشاتنسبت»، «Poct»، «ساير كشورهای منطقه و جهان

 «بخش دولتی و خصوصی بر اقتصاد سالمت تأثير تعرفه های خدمات آزمايشگاهی»،  «كيفيت آزمايشات

 مورد 3سينا های كالب ادواری پژوهشگاه ابنارائه مقاله و سخنرانی در ژورنال -

نامه علمی پژوهشی باروری و ـ فصل« آزمايش ادرار قبل و بعد از آزمايش منی در مردان ایبررسی مقايسه»انتشار مقاله  -

 .665ـ  663ـ صفحات  11ناباروری ـ تابستان 

ها و مزايای رقابتی ايران در عرصه خدمات پاراكلينيك در اولين كنگره گردشگری سالمت، ويژگی سخنرانی و ارائه مقاله -

 6911گردشگری سالمت و دومين كنگره مديريت بيمارستان، كيش، ايران در سال 

 
31آبان  9-5پنجمين كنگره ملی و اولين كنگره بين المللی فناوری های نوين آزمايشگاهی ارائه مقاله در  -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESEARCH PROJECT 
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 (خاتمه« )بررسي وجود عوامل باکتريايي، قارچي و انگلي موجود در اسكناسهاي رايج کشور»مجری طرح تحقيقاتی  -6

 )خاتمه( IDDMدر بيماران ديابتی وابسته به انسولين  Trace elementsمجری  طرح تحقيقاتی بررسی عناصر كم مقدار  -7

 برداری شده از ادرار بيماران سطح كشورهای باكتريايی نمونههمکار طرح تحقيقاتی بررسی مقاومت دارويی در سوش -9

 به دفتر مركزی جهاددانشگاهی «کلینیك سالمت»پيشنهاد و تنظيم طرح تأسيس  -4

آبلته مراتاد در متراج یر مرکتم درمتاد  کننده تاريخچه عفونتتبررسي ارزش پیشگويي» همکار طرح تحقيقاتی  -5

  6912سينا در سال ابن -جهاددانشگاهی زيستیهای نوين علوم آوریپژوهشکده فن « سیناناباروري ابر
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