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 1372دیپلم تجربی دبیرستان نمونه دهخدا تنکابن    سال 

 1379-1372دانشگاه علوم پزشکی مازندران  سال  دکترای عمومی از

 1386-1382دکترای تخصصی ) بیماریهای داخلی ( دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 

 1392-1389دکترای فوق تخصصی ) بیماریهای قلب و عروق ( دانشگاه علوم شیراز  سال 

 1395- 1393شیراز  سال  دکترای فلوشیپ فوق تخصصی اینترونشنال کاردیولوژی دانشگاه علوم پزشکی

 

 سوابق اموزشی : -

 1385تدریس دروس بیماریهای داخلی به دانشجویان داروسازی دانشگاه علو پزشکی مشهد -

و  1385تدریس دروس بیماریهای داخلی و معاینه فیزیکی و نشانه های بالینی به دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد -

1385  

 تا کنون  1392یهای داخلی به دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار از تدریس دروس بیمار-

 تا کنون  1392تدریس دروس بیماریهای قلب و عروق به دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار از -

  1388مدرس دوره اموزش دزیمیتری و پرتو های یونیزاسیون به پرسنل بیمارستان شهید بهشتی وشهر   -

  1388برای پرسنل بیمارستان شهید بهشتی نوشهر   CPCRمدرس دوره اموزش -

 1393ارائه کنفرانس پیشگیری از ترومبو امبولب ریه جهت پرسنل بیمارستان واسعی سبزوار  -



 1392جهت پرسنل بیمارستان واسعی سبزوار   CPCRکنفرانس  ارائه -

 1381و1380ر تنکابن برای امدادگران هالل احم  CPCRمدرس کارگاه  -

 

 

 سوابق اجرایی : -

 1389و  1388عضو هیئت بدوی انتظامی نظام پزشکی نوشهر  -

 1389و 1388و  1387عضو کمیته کنترل عفونت بیمارستان شهید بهشتی نوشهر  -

  1389و  1388عضو کمیته مدییت بحران بیمارستان شهید بهشتی نوشهر  -

 1395عضو کمیته مدیریت درمان سکته حاد قلبی  -

 تا کنون  1392عضو هیئت علمی گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار از  -

 تا کنون  1395عضو انجمن اینترونشنال کاردیولوژی ایران از  -

 

 پایان نامه ها :  -

 

پزشکی عمومی : مقایسه عوارض و مرگ و میر بیمارستانی ناشی از سکته حاد قلبی بین دو جنس زن و مرد در بیماران  -

 در بیمارستان امام خمینی ساری و فاطمه الزهرا )س( ساری بستری

 

 82در ترشحات  برونش در بیماران مشکوک به سل ریوی در  TBبر روی  PCRدکتری تخصصی : بررسی نتایج روش  -

 بیمار مراجعه کننده به بیمارستان قائم )عج( مشهد 

 

در بیماران مبتال به سکته حاد  CCL18و CCL5 دکترای فوق تخصصی : ببرسی ارزش پیش گویی کننده سطح سرمی  -

 قلبی قدامی در کوتاه مدت و دراز مدت 

 

( برخورد با بیماران مبتال به فیبریالسیون دهلیزی برای دانشگاه علوم پزشکی  GUIDELINEنوشتن دستورالعمل )  -

  1392شیراز 

 

قلبی برای دانشگاه علوم پزشکی شیراز ( دستور العمل مصرف داروهای ضد پالکتی در بیماران GUIDELINE نوشتن )  -

1395  

 

 مقاالت کنگره های خارجی و داخلی :  -

 

- Evaluation of the results of PCR on Mycocterlum Tuberculosis(TB) 



 

- In BAL among of 82 suspected to pulmorary TB patients  

 

 میالدی  2007مطرح شده در کنگره ریه اروپا ، سوئد سال 

 

بررسی شیوع عوامل خطرزای بیمایهای قلب و عروقی در مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی درمانی مشهد در سومین  -

 )کنگره بین المللی (  –تهران  – 1393دی ماه –کنگره اموزش بیمار و خود مراقبتی 

 

بر میزان شیوع بیماریهای قلب و عروق در مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی در چهارمین کنگره   BMIبررسی اثر  -

 شیراز )کنگره بین المللی ( 1394پیشگیری از بیماریهای قلب و عروق در مهرماه 

 

 

 مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر داخلی و خارجی : 

 

- Lactobacillus acidoplilus modulates Lipopolysaccharide induced expression of micro 

RNA21.155633 and in human endithehal cells.  

  Spriager  2016  june volume 8چاپ شده در مجله  -

-  

- Correlation of early and late ejecation fractions with CCL5 and CCL18 levels in acute 

Anterior Myocardial infarction 

  volume 13 2016 , سال :  Iran journal of immunologyدر چاپ شده 

 

 

 

 

 

 

 شرکت در همایشها و کارگاه ها : -

 

 تهران  1395دهمین کنگره سالیانه انجمن اینترونشنال ایران   -

 



 اصفهان  1395سومین کنگره بین المللی رادیال انزیو گرافی   -

 

 اصفهان  1394دومین کنگره بین المللی رادیال انژیوگرافی  -

 

 شیراز  1394چهارمین کنگره پیشگیری از بیماریهای قلب و عروق  -

 

 استانبول  2015نهمین کنگره قلب و عروق خاورمیانه  -

 

 پاریس  euro PCR  2016کنگره  -

 

 شیراز  CTO  2015کارگاه اموزشی  -

 

 تهران  2009ان کنگره بین المللی نارسایی قلب ایر -

 

 تهران  1388نهمین کنگره بین المللی بیماریهای گوارش و کبد ای ران   -

 

 تهران  1387دومین همایش قلب و فنا وری های هنوین  -

 

 شیراز  2016سال    FFRکارگاه اموزشی  -

 

 شیراز  ETOSS traning session for gair 2015کارگاه اموزشی  -

 

 تهران  1388کارگاه اموزشی اندوسکوپی فوقانی  -

 

 مشهد  1382کارگاه اموزشی روش تحقیق  -

 

 1382کارگاه اموزشی مقدماتی اشنایی با بانکهای اطالعاتی و ژورنال های پزشکی  -

 

  1388کارگاه کشوری ارتقای سالمت رفتار و ترک دخانیات  -

 

 1387کنفرانس سرطان پستان سمینار روش های تشخیص و درمان بیماریهای خون و  -

 

 1388سمینار اموزش بیماریهای عفونی  -

 



 1386دوره اموزش اندوسکوپی فوقانی  -

 

  1386دوره اموزش رکتوسیگموئیدسکوپی  -

 

 

 عناوین و افتخارات : 

  1388پزشک نمونه دانشگاه علوم پزشکی مازندران  -

 1389پزشک نمونه نظام پزشکی شهرستان نوشهر و چالوس  -

 1392امتحان بورد فوق تخصصی بیماریهای قلب و عروق نفر پنجم  -

 1389دریافت لوح تقدیر ا فرماندار شهرستان نوشهر به خاطر عملکرد مناسب  -

تقدیر شده توسط ریاست هالل احمر شهرستان تنکابن برای ارائه خدمات مناسب به سیل زدگان به عنوان نیروی داوطب  -

 1382هالل احمر 

  1388بیمارستان شهید بهشتی نوشهر  تقدیر شده از طرف ریاست -

 مهارتهای تخصصی و فوق تخصصی :  -

  takizawaتحت نظر پروفسور   CTOگذراندن دوره اموزشی  -

 پاریس  europcr2016در  FFRگذراندن دوره اموزشی  -

 گذراندن دوره حفاظت در برابر اشعه  -

 گذراندن دوره اموزش اندوسکوپی تشخیص فوقانی  -

 گذراندن دوره اموزش رکتوسیگموئیدسکوپی   -


