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سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی"دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ” 1389/6لغایت 1391/11
عنوان پایان نامه:

" مقایسه سطح بیان ژنهای  RAD51و γH2AXپس از تابش پرتوهای یونیزان به لنفوسیتهای خون محیطی
به منظور ارزیابی ترمیم  DNAدربیماران مبتال به سرطان سینه وافراد سالم" نمره پایان نامه20 :
کارشناسی رشته رادیولوژی"دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران"  1386/11لغایت 1388 /11
کاردانی رشته رادیولوژی"دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد"  1384/7لغایت 1386/6
سوابق آموزشی:
 -1تدریس در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از سال  91تا کنون (تدریس بیش از  100واحد تئوری و عملی )
 -2دبیر علمی بیش از ده کارگاه حفاظت پرتویی در بیمارستان های استان کهگیلویه و بویراحمد
عالیق پژوهشی:
رادیوبیولوژی ،حفاظت پرتویی ،تصویربرداری پزشکی  ،بیوالکترومغناطیس  ،پزشکی هستهای  ،رادیوتراپی.
سوابق پژوهشی:
 -1طراحی و ساخت دستگاه جابجا کننده تخت های بیمارستانی( )Bed Moverدر دانشگاه علوم پزشکی اهواز
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:پوستر
1.The prevalence of factor V leiden (G1961A); MTHFR(C677T) and PT(G20210A)
gene mutation in patients with vein thrombosis who visited the Tehran Vale Asr Hos
pital and The Hemophilia –Thalassemia Sarvar's clinic in Mashhad
2. Evaluation of the effect of occupational exposure to ionizing radiation on blood
cells for radiology staff in Yasuj, Iran
3.The evaluation of individual radiosensitivity by measuring the expression of γH2A
X gene in peripheral blood lymphocytes
)94یاسوج- تبیین تجارب پرسنل رادیولوژی از حفاظت پرتویی بیمار (تحقیقات کیفی در علوم سالمت-4
 دستاوردهای بالینی مورد انتظار از دانشجویان رادیولوژی از نظر مربیان و اساتید بالینی (تحقیقات کیفی در علوم-5
)94یاسوج-سالمت
:جوایز و عناوین
 رتبه اول (بخش سخنرانی) کنگره تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز-1
 رتبه اول دانشجوی نمونه فرهنگی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-2

:ارائه سخنرانی
)91  اسفند27-29(کنگره تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
)94  بیماری ها کاربردهای بالینی یاسوج(اردیبهشت،کنگره بین المللی خون
:سوابق شغلی
)93/4  لغایت92/2(  بیمارستان حضرت زهرای مرضیه اصفهان، اشتغال در بخش تصویربرداری
2

اشتغال در بخش تصویربرداری  ،بیمارستان فوق تخصصی امام خمینی(ره) اهواز 89/8(.لغایت )91/6

اشتغال در بخش تصویربرداری  ،بیمارستان تخصصی ارتوپدی اختر تهران ( 87/6لغایت )88/6
محل دورههای آموزشی:
 مرکز تحقیقات سلولی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مرکز رادیوتراپی وشیمی درمانی بیمارستان گلستان اهواز.شرکت در کارگاههای آموزشی:
 ، PubMed ،SPSS ، MRI،CT scan ، End noteمقاله نویسی و...
شرکت در کنگره:
 )1شرکت در اولین کنگره نشریات دانشجویی کشور در سال  85در بابل .
 )2شرکت در دومین کنگره نشریات دانشجویی کشور در سال  86در کرمان.
 )3شرکت در کنگره تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز( 27-29اسفند )91
 )4شرکت در کنگره بین المللی خون ،بیماری هاو کاربردهای بالینی آن در یاسوج ( 15-13اردیبهشت )94

مهارت های آزمایشگاهی:
- RNA extraction from Blood
- cDNA Synthesis
- Real time PCR
- PCR
- Quality Control in PCR
- Horizontal & Vertical Electrophoresis: Agarose& Poly Acryl amid.

مهارت های نرم افزاری:
)2) REST (Relative expression soft Ware
4) Step one pulse Real time PCR
6) End Note
سوابق اجرایی:

1) Microsoft office
3) Primer express
5) SPSS

 )1مسئول فیزیک بهداشت استان کهگیلویه و بویر احمد از  93تا اکنون
 )2مسئول کمیته تحقیقات دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از  94تا اکنون
 )3مدیر مسئول نشریه طلوع
 )4سردبیر خبرنامه زیرگذر
 )5عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
 )6مسئول برگزاری اردوهای علمی ( دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)
 )7مسئول برگزاری نمایشگاه کتب علمی (دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)
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