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 خدابردی کلوی
 
 
 
 
 
 
 
 

 دانشکده پیراپزشکی
 مربی

الکترونیک پست  

اینترنتى پایگاه نشانى  

کامل نام  

تولد محل  

تولد تاریخ  

تاهل وضعیت  

تحصیلى رشته آخرین  

مدرك آخرین اخذ محل  

شغلی اطالعات  

خدمت محل  

علمی درجه  

  

استخدامی وضعیت   

خدمت نوع رسمی  
 

  

تماس اطالعات   

208-01732436105  
 

017-32423630 
 
 
 
 

 گرگان
 ایران

کار محل تلفن  

  دورنگار
 نشانی

  کدپستی
پستی صندوق  

 شهر

 کشور

 

 

 

 



تحصیلی سوابق  

کل میانگین  تاریخ 
التحصیلى فارغ  

تحصیل محل شهرکشور و  تحصیل محل دانشگاه    دوره 

تهران-ایران   بهشتی شهید دانشگاه   لیسانس علوم آزمایشگاهی 

تهران-ایران   کارشناس ارشد هماتولوژي و بانک  دانشگاه تربیت مدرس 
 خون

 
 

زبان با آشنایی  

مکالمه مهارت میزان ترجمه مهارت میزان   زبان 
 انگلیسی خوب خوب

 

اي حرفه هاي مهارت  

فعالیت آغاز تاریخ اى حرفه  مهارت عنوان   

 مهارتهاي تدریس و تحقیق در علوم پزشکی 

 پژوهش و تحقیق 

 مقاله نویسی 

 

شغلی سوابق  

خاتمه تاریخ شروع تاریخ  خدمت محل سازمان  اه مسئولیت عناوین   
 سوپر وايزر آزمايشگاه سپاه  

 مركز بھداشت گنبد  

  ھیأت علمي  دانشگاه علوم پزشكي گلستان  

     

تحقیقاتی عالیق  

فعالیت آغاز تاریخ عالقمندى عنوان   
 ھماتولوژي و انعقاد 

 )( ١-Th يمني سلولي وابسته به اكتیواسیوناسلولھاي اكتور  

 



شده تدریس هاي دوره  

تدریس تاریخ و مکان دروس عناوین   
 ھماتولوژي و بانك خون تمام دوره ھا ي علوم آزمايشگاھي دانشگاه 

 بیوشیمي دانشگاه آزاد گرگان 

 ھماتولوژي زيست شناسي جانوري 

 ايمنوھماتولوژي پزشكي 

 ھماتولوژي و بانك خون اتاق عمل و ھوشبري 

 مامايي 

 

شده تدریس هاي کارگاه  

برگزارى تاریخ برگزارى محل  کننده برگزار سازمان  آموزشى هاى دوره و ها کارگاه عناوین   

 مقاله نويسي    

 روش تحقیق   

 

ها کارگاه در مشارکت  

برگزارى تاریخ برگزارى محل  کننده برگزار سازمان  آموزشى هاى دوره و ها کارگاه عناوین   

 تمامي كارگاھھاي برگزار شده در دانشگاه   

 

تحقیقاتی هاي طرح  

تکمیل تاریخ  وضعیت 
 طرح

اجرا محل  سازمان 
 حامى

پژوهشى هاى طرح عناوین مجریان  

     
بررسي تاالسمي مینور در 

 مراجعین به آزمايشگاھھا

     
 Oft ررسي توان تشخیصي تستب

 در تاالسمي مینور

كم خوني در كودكان عقب مانده      
 ذھني

 

راهنمایی تحت دانشجویان  

پایان سال ااجر محل  )دانشجو( مجرى   عنوان 
 دوره ھاي مختلف علوم آزمايشگاھي و پزشكي   

 



 

 کتاب چاپ شده
مجله مشخصات  سال  عنوان نگارندگان 

  چكیده بیوشیمي بالیني   

 

 
 عنوان مقاله انگلیسی

 سال نویسندگان


