
   
                                    ناصر :نام

                                        اكراميان :خانوادگينام  

                                          محمد صادق: نام پدر
 نجف آباد: محل تولد

 287 - ع آ  :شماره نظام پزشكي 

  آزمايشگاهدكتراي علوم : آخرين مدرك تحصيلي
 
  

  :سوابق تحصيلي
  تاريخ خاتمه  تاريخ شروع  كشور دانشگاه محل تحصيل مقطع تحصيلي  رشته تحصيلي رديف
 30/05/1364 1/02/1363  ايران دانشگاه مشهد كارداني  علوم آزمايشگاهي 1
 20/09/1371 1/07/1365  ايران علوم پزشكي ايران دكترا  علوم آزمايشگاهي 2

 

  

  :رساله/نامهاطالعات پايان 

  راهنما اساتيد /استاد عنوان پايان نامه مقطع تحصيلي  رشته تحصيلي رديف
علوم 1

  آزمايشگاهي
  

قبل و بعد از باز ( كمپلمان و آنزيم هاي كبدي در معتادان بررسي سيستم  دكترا
  )پروري 

  خانم دكتر رضائي پور

  
 
  

  :سوابق مسئوليت فني
  تاريخ خاتمه  تاريخ شروع شهر خصوصي يا دولتي  نام آزمايشگاه رديف
  1/04/81  1/10/71 نجف آباد دولتي  نبي اكرم 1
  هم اكنون  1/07/72 نجف آباد خصوصي  دكتر اكراميان 2
  1/07/89  1/07/87  نجف آباد  خصوصي  امين يزدان شهر  3

  
  

   



  
  ):هانشريات، همايش( داخلي و خارجي مقاالت منتشر شده

 
  

  :تدريسسوابق 
  تاريخ خاتمه  تاريخ شروع  رشته تحصيلي-مقطع عنوان درس  مكان رديف

  1378  1372  كارداني )چند درس مختلف(پاراكلينيك دانشگاه آزاد اسالمي نجف آباد 1
 
  

  :بازآموزي هاي مدون، سمينار، كارگاه، كنفرانس، كنگره در  و سخنراني تدريس
  عنوان دوره يا كارگاه هاي آموزشي رديف
  چند ندريس به عنوان استاد دعوتي در برخي كالس هاي دانشگاه اصفهان  1

  چند تدريس كنترل كيفي در اداره ي امور آزمايشگاه هاي استان براي كار گروه ها 2

 
  

  ...شوراها، كميته ها و  انجمن ها، عضويت در
  تاريخ  محل عنوان رديف
  1370  تهران عضو موسس انجمن دكتراي علوم آزمايشگاهي 1
  1370- 1371  تهران انجمن دكتراي علوم آزمايشگاهي) مسئول مالي ( عضو 2
  1371- 1372  اصفهان مسئول انجمن دكتراي علوم آزمايشگاهي شاخه اصفهان 3
  1372- 1385  اصفهان عضو انجمن دكتراي علوم آزمايشگاهي شاخه اصفهان 4
  1385 - هم اكنون   اصفهان بازرس انجمن دكتراي علوم آزمايشگاهي شاخه اصفهان 5

 

 

         :)موسس، شراكت( سوابق آزمايشگاه شخصي
  نشاني نام آزمايشگاه  رديف
  نجف آباد دكتر اكراميان  1
  نجف آباد امين يزدان شهر  2
  نجف آباد شفا  3
  نجف آباد قمر بني هاشم  4

                                                                                 
  

  نام نشريه يا همايش  يا ارائهتاريخ انتشار   عنوان مقاله  رديف

  در كشور كانادا توسط استاد راهنما  1373  بررسي سيستم كمپلمان در معتادان  1
  )كنفرانس ايمنولوژي ( در شيراز   1375  بررسي سيستم كمپلمان در معتادان  2


