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  )بعنوان نفر اول( دانشگاه آزاد اسالمی تهران فارغ التحصیل  رشته پزشکی از   

  فارغ التحصیل در مقطع تخصصی بیماریهاي داخلی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

  فارغ التحصیل در مقطع تخصصی بیماریهاي گوراش و کبد بالغین از دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دارا بودن بورد فوق تخصصی

  ر مقطع پزشکی علوم دانشگاه آزاد اسالمی تهرانپرانتزي د امتحاندر % 1کسب رتبه 

  ) نفر هفتم کشور(  91بورد تخصصی سال  امتحاندر % 5کسب رتبه 

  عنوان هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان سبزوار 

  : آموزش سوابق

91تدریس واحد بیماریهاي داخلی رشته علوم آزمایشگاهی سال : 1  

91- 92داخلی در مقطع فیزیوپاتولوژي رشته پزشکی  سال تدریس واحدهاي کورسهاي مختلف رشته . 2  

91- 92آموزش مقطع استارژر دانشجویان پزشکی سال .3  
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94در مقطع فیزیوپاتولوژي رشته پزشکی سال  گوارشهاي  تدریس واحد کورس بیماریهاي کبد و کورس بیماري. 4  

95فیزیوپاتولوژي رشته پزشکی سال هاي کبد و کورس گوارش در مقطع  تدریس واحد کورس بیماري.5  

94- 95آموزش مقطع استاژري دانشجویان پزشکی سال .6  

94- 95آموزش مقطع اینترنی دانشجویان پزشکی سال .7  

95 تدریس کارگاه هپاتیت در بیمارستان واسعی تابستان . 8  

:وهشیپژسوابق   

به دستگاه با  جدا شده از بیماران مبتال به پنومونی وابستهو باکتر ینتنماي حساسیت گونه هاي اس(  ISCچاپ مقاله با عنوان .1
  در مجله دانشکده پزشکی تهران )    Etestدو روش دیسک ایفیوژن و 

  
دوموناس آتروژوینوزاي  مقاوم به چند دارو در بیماران مبتال پنومونی وابسته به فراوانی باالي سو(  ISCچاپ مقاله با عنوان . 2

  پزشکی رازيدر مجله علوم تنفس مصنوعی دستگاه 
  ) ISI( چاپ مقاله . 3

Serum   inflammatory  markers  in the  eldery : ( are the useful  in differentiating   sepsis from 
SIRS ) 

 
زلزله بم در در بین آسیب دیدگان ناشی از تروما پس از بررسی  ارتباط بین اختالالت روانی و مشکالت گوارشی ( چاپ مقاله . 4

  بیمارستان شهر کرمان ، در فصلنامه علمی پژوهشی امداد و نجات
  
 ) HTLV1 ساخت وکتور ریپورتر القایی لوسیفراز یراي رد یابی فعالیت ویروس (  ISCچاپ مقاله . 5

  
پس از  90زائران حج تمتع بررسی ارتباط بین عالیم تنفسی و ریالفکس معده به مري در ( ارائه مقاله بصورت پوستر با عنوان . 6

  در نخستین همایش بین المللی پزشکی حج و زیارت کشورهاي اسالمی) بازگشت از سفر 
   

  ) 2016- 2017اپیدولوژي هپاتیت هاي ویروسی ( چاپ کتاب . 7
  
  استاد مشاور در پایان نامه  دانشجویی رشته پزشکی .8
  
 1395بهمن             Acta gastro entrology          ( ISI  )    ساب میت مقاله . 9
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