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آزمايشگاهي علوم دكتراي 	كانديداي هيئت مديره انجمن علمي و صنفي   [دكتر شهروز همتي] 

 

 

EDUCATION 

  

1365-1362مقطع كارداني علوم آزمايشگاهي دردانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه سال  

 

 

POST GRADUATE TRAINING 

 

1369-1375دكتراي علوم آزمايشگاهي دانشگاه علوم پزشكي ايران در سال  

 

POST DOCTORIAL WORK 

تدريس دروس هماتولوژي و ويروس شناسي جهت دانشجويان علوم آزمايشگاهي وخونشناسي كاربردي جهت دانشجويان 
  1376-1375در سال   در دانشكده پيرا پزشكي كرمانشاه  مامايي

1391-1388علوم آزمايشگاهي كارشناسي  دانشجويان جهت تجهيزات آزمايشگاهيتدريس دروس هماتولوژي و   

 

 

PROFESSIONAL APPOINTMENTS 

سال20سنقر كليايي تا كنون به مدت  درشهرستان 1377افتتاح آزمايشگاه تشخيص طبي دكتر همتي درسال   
 

 

PRIVATE PRACTICE 

تا كنون 1377از سال   آزمايشگاه تشخييص طبي دكتر همتي 
كرمانشاه-سنقر كليايي           

 

MEDICAL AND SCIENTIFIC SOCIETIES 

تا كنون 1375از سال    انجمن دكتراي علوم آزمايشگاهي ايران  
 

 

 

 

 

COMMITTEE APPOINTMENTS  

  سال 10ضوهيئت تجديد نظر سازمان نظام پزشكي استان كرمانشاه به مدت  

 

POST DOCTORIAL CONFERENCES 

1397تازه هاي تشخيصي در ميكروبشناسي   
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1397آنالير مايع مغزي نخاعي   

1398-افتراقي يبر فرمولها يبا استفاده از نرم افزار متك تيتر يفقر آهن از تاسم يآنم يافتراق تشخيص  
 

 ميكروبشناسي تشحيصي –ترجمه و تاليف-دكتر شهروز همتي –دكتر مهناز آل ياسين-1381
 

RESEARCH PROJECTS 

1382- بررسي شيوع عفونت اندو سرويكال در زنان حامله در شهر كرمانشاه  

بررسي سطح توتال آنتي باديهاي سرميو ارتباط آن با مقاومت به درمانهاي رايج در بيماران مبتال به ايميون ترومبوسيتو پنيك 
1391پورپورامزمن مراجعه كننده به بيمارستان طالقاني در سال   

تومور ماركر در بيماران مبتال به بدخيمي به عنوان  2ارزيابي سطح سرمي آلفا فيتو پروتئين و گونادوتروپين انساني و آنژيوپوئيتين 
1393هاي نورو اندو كرين  

SIR T1 NF-Kb-بررسي ميزان بيان  و   P53 در سلولـهاي آدنوكارسينوم پستان در دو شرايط گلوكز با غلظت نرمال و گلوكز با  
1396الغلظت با  

فعاليت مسير گليكوليز دو رده سلولي  بررسي ميزان MCF-7 و    MB-231-MDA توجه به وضعيت با   P53 و ارتباط آن با ميزان  
1395متاستاز رده هاي سلولي سرطان پستان  

بررسي فراواني مقاومت آمينوگليكوزيدي و تعيين فيلوژني در انتروباكترهاي جدا شده از كودكان بستري در بيمارستان هاي شهر 
1397كرمانشاه به روش  REP-PCR 

ن فيلوژني در انتروباكترهاي جدا شده از كودكان بستري در بيمارستان هاي شهر بررسي فراواني مقاومت ماكروليدي و تعيي
1397كرمانشاه به روش  ERIC-PCR 

BhCGحساسيت و ويژگي سنجش كمي  ترشحات سرويكوواژينال در تشخيص پارگي پيش از موعد پرده هاي جنيني   
1395تاثير متغيرهاي پيش از آناليز در آزمون هاي انعقادي  

1396تلفن همراه خود از اساليدهاي ميكروسكپي عكس و فيلم بگيريدچگونه با   
 

PERSONAL DATA 

                                                   

01-08- 1343  
    

كرمانشاه-هرسين     
    

 فارسي   
  

  

    


