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 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   

017-32434290 
 

017-32423093 
 
 
 

 گرگان
 ایران

کار محل تلفن  

  دورنگار
 نشانی

  کدپستی
پستی صندوق  

 شهر

 کشور
تحصیلی سوابق  

کل میانگین التحصیلى فارغ تاریخ  تحصیل محل شهرکشور و   تحصیل محل دانشگاه    دوره 

تهران-ایران 1364   کاردانی دانشگاه علوم پزشکی ایران 

تهران-ایران 1373  ی تهراندانشگاه علوم پزشک   دکترا 
 
 



زبان با آشنایی  

مکالمه مهارت میزان ترجمه مهارت میزان   زبان 
 انگلیسی خوب خوب

 

اي حرفه هاي مهارت  

فعالیت آغاز تاریخ اى حرفه  مهارت عنوان   

  
 

شغلی سوابق  

خاتمه تاریخ شروع تاریخ  خدمت محل سازمان  اه مسئولیت عناوین   
 مسئول آزمایشگاه مرکزي بهداشت 1375
 مسئول امور آزمایشگاههاي استان 1375
گرگان پزشکی علوم دانشکده 1375 حکومتی تعزیرات11 ماده کمیسیون ویژه بازرس   
دانشگاه رفرانس آزمایشگاه 1376  مسئول 
پژوهشی, آموزشی معاونت پیراپزشکی 1376  
پیراپزشکی آموزشکده 1376  سرپرست 
درمانی بهداشتی امور 1377 حکومتی تعزیرات ویژه بازرس   
شبانه دوره سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گرگان 1378  
آزمایشگاهی علوم گروه 1380  سرپرست 
بدوي انضباطی کمیته دبیر دانشگاه علوم پزشکی گرگان 1380  
 دبیر کمیته رایانه دانشگاه علوم پزشکی گرگان 1380
گرگان پزشکی علوم دانشگاه 1380  مسئول هماهنگی همایشها و نمایشگاهها در هفته پژوهش 

    

  

تحقیقاتی عالیق  

فعالیت آغاز تاریخ عالقمندى عنوان   

  
 

شده تدریس هاي دوره  

تدریس تاریخ و مکان دروس عناوین   

  
 



شده تدریس هاي کارگاه  

برگزارى تاریخ  برگزار سازمان 
 کننده

آموزشى هاى دوره و ها کارگاه عناوین  

 کنفرانس منطقه اي کتابخانه هاي پزشکی  1382

 برنامه مدون بازآموزي ساري  1374

  شناسائی ناقلین تاالسمیو  کارگاه کشوري پیشگیري از بروز موارد جدید کنگره پاتولوژي  1375

 سمینار سل  1375

 برنامه مدون بازآموزي علوم آزمایشگاهی  1377

 کارگاه مقدماتی آموزش پزشکی  

 سمینار بازآموزي آمادگی و پاسخ پزشکی در حوادث هسته اي  1386

 سمیناربازآموزي اخالق پزشکی  1385

 بیماري-خودآموز پریون ماهیت  1385

 کارگاه آموزشی اینترنت متوسطه  1385

 کنگره کشوري اخالق پزشکی  1385

 سومین کنگره بین المللی بهداشت،درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه  1385

 

ها کارگاه در مشارکت  

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

    
هاي منتشر شده کتاب  

 نام کتاب سال 
دکتر مرادي -دکتر احمدي  -دکتر قائمی   بیمار -پریون ماهیت    

 



راهنمایی تحت دانشجویان  

پایان سال ااجر محل  )دانشجو( مجرى   عنوان 
    

شده ارایه مقاالت  

برگزارى سال  عنوان نگارندگان 
فصلنامه بیماریهاي عفونی و گرمسیري  1387

وابسته به انجمن متخصصین بیماریهاي 
 گرمسیري عفونی و

 بین ارتباط بررسیآنتی بادي هاي ضد کالمیدیا پنومونیه در سرم افراد مبتال به سندرم حاد کرونری
 تولید کارخانه در شاغل کارگران در کبدي هاي آنزیم سطح با سرم استراز کولین آنزیم تغییرات
گیاهی هاي کش آفت  

پژوهشی فیض - فصلنامه علمی 1386  در بیماران تاالسمیک شهرستان گرگان HTLV-1 فراوانی آنتی بادي ضد 
بررسی سطح سرمی آنتی بادي بر علیه  1386

آنفلوانزا بعد از واکسیناسیون کاروان حجاج 
 کنترل در شهر گرگان و گروه

کنترل در  بررسی سطح سرمی آنتی بادي بر علیه آنفلوانزا بعد از واکسیناسیون کاروان حجاج و گروه
 شهر گرگان

علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگانمجله  1385  کاهش سطح کولین استراز گلبولهاي قرمز در کارکنان کارخانه تولید سموم گیاهی 
1381شیوع انگلهاي روده اي در کودکان دبستانی علی آباد کتول در سال مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 1383  

فصلنامه پژوهشی کمیته تحقیقات  1383
نشگاه علوم پزشکی گلستاندا -دانشجویی  

 بررسی فراوانی فلور قارچی هوا و وسایل اتاقهاي عمل مرکز آموزشی درمانی گرگان

مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات  1382
 بهداشتی درمانی سبزوار

f ررسی تأثیر تغییرات غلظت سیترات بروي آزمایش زمان پروترومبین و وابستگی آن به زمانب  

اورولوژي ایرانمجله  1381  مقاومت آنتی بیوتیکی در عوامل باکتریال جداشده از عفونتهاي ادراري در شهر گرگان 
فصلنامه پژوهشی کمیته تحقیقات  1381

دانشگاه علوم پزشکی گلستان -دانشجویی  

 بررسی عوامل ایجاد کننده درماتوفیتی در مراجعین به مراکز تشخیصی پوست گرگان

1381 
 

پژوهشی کمیته تحقیقات فصلنامه 
دانشگاه علوم پزشکی گلستان -دانشجویی  

دقیقه 5مقایسه نتایج آزمایش هماتوکریت در زمان کمتر از   

 


