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توانایی های عمومی:
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 -1انگلیسي در تد خوب
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از انممن متخصالالصالالان

فعالیت های آموزشی
 -آموز

عملي دستیاران داخلي دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه در دوره چرخشي هماتولوژی-انکولوژی

 مشارکع در تدریس نظری مباتث مرتبط با رشته هماتولوژی-انکولوژی به دستیاران داخلي مشارکع در تدریس دروس نظری دانشمویان پزشکي دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه -مشارکع در برگزاری برنامه گزار

صبحگاهي در بیمارستان امام رضا کرمانشاه

 مشارکع در جلسات  CPCدر بیمارستان امام رضا کرمانشاه مشارکع در جلسات معرفي بیمار و کمیته مورتالیتي بیمارستان امام رضا کرمانشاه مشارکع درطراتي سواالت آزمون های ارتقا ،پیش کارورزی و آزمون های درون گروه تدریس در برنامه های بازآموزی در کرمانشاه سخنراني در سمینار پیوند سلول های بنیادی غرب کشور اسفند 97 سخنراني در سمینار با موضوع لنفوم در کرمانشاه خرداد 98 -همکاری با گروه هماتولوژی-انکولوژی دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي در آموز

به دستیاران ،کارآموزان

و کارورزان و نیز دستیاران داخلي در طول دوره دستیاری فوق تخصصي
 سخنراني در نهمین کنگره کشوری سالیانه پیوند و سلولهای بنیادی کرمانشاه بهمن 98..........................................................................................................................................

فعالیتهای پژوهشی
الف -پایان نامه ها
 پایان نامه فوق تخ ص صی :ارزیابي ارتباط میزان  tim3در سطح پی سما با بروز  GvHDتاد در بیماران کاندیدپیوند سلول بنیادی آلوژنیک

 درLDL مستقیم و محاسبه ای سنمش میزان

 تعیین ویژگي کارکرد آنالیتیک دو رو: پایان نامه دوره تخصصی-

-88 تشخیص و طبقه بندی هایپرکلسترولمي در افراد مراجعه کننده به یک آزمایشگاه تشخیص طبث شهر تهران در سال
1387
جبری در دان شمویان پز شکي دان شگاه علوم- برر سي شیوع اختیل و سوا سي: پایان نامه دوره پز شكی عمومی1380 پزشکي کرمانشاه در سال
 مقاالت-ب
مسالالتقیم و محاسالالباتي
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allogenic hematologic stem cell transplantation. J Clin Lab Anal. 2020; 00:e2371.
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Stem Cell Transplantation. J Mazandaran Univ Med Sci. 2021; 31 (198) :194212.
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 فصل کتاب-ج
1. Nejatisafa A, Faccio F, Nalini R. Psychological aspects of pregnancy and
lactation in breast cancer patients. In: Alipour S, Omranipour R,Editors. Diseases
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 سایر فعالیتهای پژوهشی-د
 عضویع و همکاری با کمیته تحقیقات دانشمویي دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه در دوران تحصیلي پزشکي.1
عمومي
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فعالیت های اجرایی و مدیریتی
 فوق تخصص خون و سرطان بزرگسال-الف
 گروه داخلي دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه، استادیار گروه خون و سرطان بزرگسال-1

 تخصص داخلی-ب
93 تا89  پزشک متخصص داخلي متعهد خدمات در بیمارستان شهرستان تاکستان از سال-1
91  تا89  مسئول کمیته کنترل عفونع های بیمارستاني در بیمارستان تاکستان از سال-2

 -3مسئول فني بیمارستان تاکستان از  89تا 93
ج -پزشك عمومی
 -1خدمع به عنوان پز شک م سئول مرکز بهدا شتي درماني رو ستایي دولع آباد در شهر ستان جوانرود کرمان شاه -سال
های 1382-83
..........................................................................................................................................

فعالیت های درمانی
 -1ویزیع بیماران سرپایي در درمانگاه بوستان بیمارستان امام رضا کرمانشاه
 -2ویزیع بیماران سرپایي در کلینیک ویژه دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه
 -3ویزیع بیماران بستری در بخش خون و انکولوژی بیمارستان امام رضا
 -4ویزیع بیماران بزرگسال مبتی به تاالسمي در درمانگاه تاالسمي ممتمع درمانگاهي بوستان کرمانشاه
 -5پاسخگویي به مشاوره های خون و انکولوژی بیماران بستری در سایر بخش ها
 -6آنکالي خون و انکولوژی
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عضویت در انجمن های علمی و پزشكی
 -1عضویع در انممن هماتولوژی و انکولوژی ایران
-2عضویع در انممن متخصصین گوار

و کبد ایران سال  89تا 94

 -3عضویع در انممن متخصصان داخلي ایران
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سوابق ورزشی
 -1گواهي مربي گری در رشته ژیمناستیک
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