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 سابقه تحصیالت آموزشی:

 
 8615  دانشجوی  مقطع کاردانی در رشته علوم ازمايشگاهی در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند   8611تا 

 8611  تهران -پزشکی شهید بهشتیدانشجوی مقطع کارشناسی در رشته علوم ازمايشگاهی در دانشگاه علوم   8617تا 

 8617  علوم پزشکی مشهدهماتولوژی و بانک خون در دانشگاه در رشته  دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد     8670تا 

 

 سابقه فعالیت های آموزشی:

 

  تا کنون 70از اذر  -دانشکده پیراپزشکی -گروه علوم ازمايشگاهی –عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 

 حق التدريس رشته علوم ازمايشگاهی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد مربی 

  (رشته علوم ازمايشگاهی) 8و ازمايشگاه خونشناسی   8تدريس واحدهای خونشناسی نظری  

  رشته علوم ازمايشگاهی(  0و ازمايشگاه خونشناسی  0تدريس واحد های خونشناسی نظری( 

 ال خون  و ازمايشگاه ايمنوهماتولوژی )رشته علوم ازمايشگاهی(تدريس واحدهای ايمنوهماتولوژی و علوم انتق 

 )تدريس واحدهای کاراموزی در عرصه )دانشجويان علوم ازمايشگاهی 

 استاد مشاور دانشجويان علوم ازمايشگاهی 

 )تدريس واحد خونشناسی و طب انتقال خون )دانشجويان کارشناسی اتاق عمل 
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 دانشجويان کارشناسی  پیوسته و ناپیوسته هوشبری( تدريس واحد خونشناسی و طب انتقال خون( 

 (76اموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی سبزوار )اذر   -مدرس کارگاه مديريت کیفیت در  ازمايشگاه تشخیص پزشکی 

  ( 76دیاموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ) –مدرس کارگاه مديريت کیفیت در ازمايشگاه تشخیص پزشکی 

  (70دانشگاه علوم پزشکی نیشابور )دی   -مدرس کارگاه مراقبت از خون و ازمايشات سازگاری در بانک خون 

  (70دانشگاه علوم پزشکی نیشابور )ابان  –مدرس کارگاه اصول و تفسیر ازمايشات انعقاد خون 

 

 

 فعالیت های پژوهشی 

 

 ( مقاالت ارائه شده الف

 
1. Expression level of the PPP2R5C gene in patients with acute myeloid leukemia and chronic 

myeloid leukemia. Journal of biomedicine. 2016. 

2. The role of HFE gene mutation in the outbreak of hereditary hemochromatosis. Iranian journal of 

pediatric and oncology, volume2, number2, supplement1.spring 2012. 

  ابوالفضل راد ؛غالمرضا کرمی معدنی ؛ اسماعیل رستمی ؛معین فرشچیان ؛ مريم نجفی .6

 مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 6، شماره 00دوره  در سرطان مری Notchو ژنهای تارگت مسیر  SOX2بررسی ارتباط ژن 

 کتاب تالیف ب ( 

 نويسنده اول -انتشارات دانشگاه علوم پزشکی سبزوار   – "مرفولوژی سلول های خون محیطی"تالیف کتاب 
 

 
 

 تحقیقاتی  طرح ها(ج

 

 مجری اول -در بیماران مبتال به لوسمی لنفوسیتیک مزمن CIP2A بررسی بیان ژن   .8

 همکار طرح -جداسازی فلزات سنگین به روش اسپکتروفوتومتری جذب اتمی .0

 

 

 

 پوستر های ارائه شده در کنگره ها:( ج

 

1. Evaluation of PPP2R5C gene expression in acute lymphoblastic leukemia patients and comparison 

with control group: association with clinical and laboratory finding. 7th International Congress of 

Laboratory and Clinica.Tehran- Iran, February 12th – 14th, 2015. 

http://jsums.medsab.ac.ir/?_action=article&au=9736&_au=%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85++%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8C
http://jsums.medsab.ac.ir/?_action=article&au=9870&_au=%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%86++%D9%81%D8%B1%D8%B4%DA%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://jsums.medsab.ac.ir/?_action=article&au=9870&_au=%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%86++%D9%81%D8%B1%D8%B4%DA%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://jsums.medsab.ac.ir/?_action=article&au=9871&_au=%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84++%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C
http://jsums.medsab.ac.ir/?_action=article&au=9871&_au=%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84++%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C
http://jsums.medsab.ac.ir/?_action=article&au=9425&_au=%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B6%D8%A7++%DA%A9%D8%B1%D9%85%DB%8C+%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C
http://jsums.medsab.ac.ir/?_action=article&au=9425&_au=%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B6%D8%A7++%DA%A9%D8%B1%D9%85%DB%8C+%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C
http://jsums.medsab.ac.ir/?_action=article&au=8196&_au=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%84++%D8%B1%D8%A7%D8%AF
http://jsums.medsab.ac.ir/issue_57_94_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+22%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+6%D8%8C+%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86+%D9%88+%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF+1394.html
http://jsums.medsab.ac.ir/issue_57_94_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+22%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+6%D8%8C+%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86+%D9%88+%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF+1394.html
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2. Evaluation of PPP2R5C gene expression in acute myeloid leukemia, chronic myeloid leukemia and 

acute lymphoblastic leukemia. Mashhad University of medical sciences- student research 

symposium.  2012 

   

 

 

 

 کاربردی و فنی یمهارتها

 ايمنو هماتولوژیدر ازمايشگاه هماتولوژی  و در ازمايشگاه تشخیص طبی باالخص  اشنايی کامل با تمام وسايل و تکنیک ها  -

 و سلول های بنیادیآشنايی با وسايل کشت سلولی  -

 Real-time PCR ،ARMS PCR ،RFLP-PCRها از جمله  PCRآشنايی و کار با انواع  -

   Real- time PCRآشنايی و کار با دستگاه  -

 SDS PAGEآشنايی وکار با ژل الکتروفروز و ژل پلی آکريل آمید و  -

 خون از   RNAو  DNAاستخراج  -

 آشنايی و کار با دستگاه فلوسايتومتری  -

 reference manager Endnoteآشنايی و کار با نرم افزار های  -

 SPSSآشنايی با  -

 

 شرکت در کنگره بین المللی و ملی 

 

 8671ارديبهشت  7تا  1  -زيست شناسی و جنبه های کاربردی سلول های بنیادی شرکت در کنگره بین المللی  -

 8671خرداد  1تا  6شرکت در کنگره بین المللی سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی در روزهای  -

 8676بهمن  05تا  06 -شرکت در کنگره بین المللی ازمايشگاه و بالین -

 

 

 شرکت در دوره های آموزشی
 

 Workshop of:  Cancer stem cells laboratory technics and their role in causation and 

treatment of human cancers. Razi International Conference Center- Tehran 2014 

 Laboratory analysis of oncogenes as determinant of the course of cancer therapy. 

 Razi International Conference Center- Tehran 2014 

 Next Generation Sequencing. Razi International Conference Center- Tehran 2014 
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  Laboratory diagnostic basis of microarray. Razi International Conference Center- Tehran 

2014 

 PCR and RT- PCR : Sabzevar university of medical sciences- February 2014 

 DNA and RNA Extraction : Sabzevar university of medical sciences- February 2014 

 Cell Culture : Sabzevar university of medical sciences- February 2014 

  2931اذر  12تا  12 -اموزش عملی بانک خون : سازمان انتقال خون مشهد 

 2932خرداد  12و  12 -جستجوی منابع الکترونیک : دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 

  32اسفند  –شیوه های نوین تدریس : دانشگاه علوم پزشکی سبزوار کارگاه اموزشی 

 21 -دانشگاه علوم پزشکی مشهد -اشنایی با ساختار مقاالت تحقیقاتی، روش های بهینه جستجو در اینترنت 

 2932خرداد 

 2932ابان  -کارگاه اموزشی مقاله نویسی: دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

  2932دی  –اخالق حرفه ای اساتید و نحوه تعامل با دانشجو: دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 

 2939بهمن -کارگاه دانش افزایی استادان با موضوع تعامل استاد و دانشجو: دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 

 کی سبزواردانشگاه علوم پزش -کارگاه دانش افزایی استادان با موضوع مبانی اندیشه سیاسی در اسالم- 

 2932شهریور 

 2939ابان  -دانشگاه علوم پزشکی سبزوار -کارگاه دانش افزایی استادان با موضوع حجاب و عفاف 

 2939تیر  -دانشگاه علوم پزشکی سبزوار -کارگاه دانش افزایی استادان با موضوع تاریخ تمدن اسالمی یک 

  2939تیر  -دانشگاه علوم پزشکی سبزوار –کارگاه دانش افزایی استادان با موضوع اخالق حرفه ای یک 

 2939اذر  –دانشگاه علوم پزشکی سبزوار  -کارگاه مدیریت اضطراب و استرس 

 2939شهریور  -دانشگاه علوم پزشکی سبزوار -کارگاه دیدگاه طب سنتی 

 

 

 

 
 

 

 
 


