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تحصیالت
دکترا در رشته علوم آزمایشگاهی از دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی سال 5831
عضویتها
-

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی

فعالیتهای اجرایی
-

مسئول بخش کلينيکال آزمایشگاه مرکز تحقيقات سل و بيماری های ریوی سال 5831و5832

-

کارشناس مسئول مدیریت نظارت بر امور آزمایشگاه های تشخيص طبی معاونت درمان از سال 5832
لغایت 5821

-

رئيس آزمایشگاه بيمارستان 51خرداد از آبان ماه 5832

-

مشاور اجرایی ریاست بيمارستان 51خرداد از اردیبهشت ماه  5821لغایت تيرماه 5821

-

مدیر مرکز پزشکی آموزشی درمانی 51خرداد از تيرماه  5821تا اسفند 5822

-

رئيس اداره نظارت و برنامه ریزی آزمایشگاه های درمانی کشور–معاونت سالمت وزارت بهداشت از سال 5821
لغایت 5822

-

معاون اجرایی اداره کل امور آزمایشگاه های کشور از سال  5822تا سال 5823

-

رئيس اداره نظارت بر امور آزمایشگاه های دانشگاه شهيد بهشتی از اسفند  5822تا شهریور 5823

-

مدیر کل آزمایشگاه مرجع سالمت وزرات بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی از شهریور  5823تا 5832

-

مرخصی بدون حقوق از سال  5832تا سال 5831

-

بازنشستگی از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

-

موسس و مسئول فنی آزمایشگاه پاتوبيولوژی سعيد از سال  582۱تا کنون 51۱۱

مجموعه فعالیتها
-

نماینده اداره کل امور آزمایشگاه های تشخيص طبی وزارت بهداشت در برنامه های:

 -5تدوین نرم افزار جامع آزمایشگاه های کشور
 -2هماهنگ کننده ادارات امور آزمایشگاه های دانشگاه های کشور
 -8شرکت در سلسله جلسات تدوین دستورالعمل کميته آزمایشگاه در شرایط بحران
 -1نماینده اداره کل جهت بازدید و ساماندهی آزمایشگاه های منطقه زلزله زده بم
 -1نماینده و همکار مرکز مدیریت بيماری های وزارت بهداشت در:
الف ) طرح کشوری اندازه گيری قند و ليپيد
ب ) طرح کشوری غربالگری نوزادان
ج ) تدوین دستورالعمل مننژیت
د ) نظارت و بازدید آزمایشگاه های درگير غربالگری تاالسمی در استان های مختلف کشور
و ) نظارت و بازدید آزمایشگاه های تشخيص آزمایشگاهی سل در استان های مختلف کشور
مقاالت
-

بررسی تغييرات ایمونولوژیک در بيماری سل از طریق اندازه گيری  – AOA-ACEایمنوگلوبولين های
 IgM, IgG, IgAعليه  A60مایکوباکتریوم در مسلولين خلط مثبت قبل از درمان و بعد از یک تا  2ماه از
شروع درمان – کنگره بين المللی سل در تهران

-

اندازه گيری مقدار  ADA- CRP – ALKPدر مایع پلور بيماران دارای پلورزی سلی و غيرسلی – کنگره
بين المللی سل تهران

-

بررسی اندکهای گویچه های قرمز خون در سوختگی حرارتی – مجله پژوهشی دانشگاه قزوین

-

استانداردسازی نيروی انسانی در آزمایشگاه های تحت پوشش دانشگاه شهيد بهشتی – کنگره ارتقاء کيفيت
خدمات آزمایشگاهی – تهران

-

مقایسه سطح سرمی  CA-125در بيماران مبتال به سل ریوی ،سل پلورال و سل فعال ریوی درمان شده

-

correlation between urine MIF and chronic rejection in pediatric renal transplantation
Clinical renal transplantation

urine macrophage migration inhibitory factor level in human
acute renal allograft rejection

Abstract Title

Clinical renal transplantation

Abstract Category

-

طراحی مدل دسترسی جغرافيایی به مراکز آزمایشگاهی تشخيص پزشکی کشور ایران :روش شناسی و چالش آن

-

(
)

ترجمه مقاالت
 -5اثر هورمون رشد و  Gf-1بر وضعيت سيستم ایمنی – پروتئين فاز حاد – سيتوکين ها و آلبومين در بيماران
مبتال به سوختگی – مجله جراحی پالستيک و ترميمی ایران سال  2شماره 3
 -2تعادل اسيد باز طی ورزش سنگين – مجله طب ورزشی سال  1شماره 52
 -8روند طبيعی ليگامان متقاطع قدامی زانو -ارزیابی بيوشيميایی مایع مفصلی – مجله طب ورزشی سال  8شماره
2
 -1بررسی شيوع آلودگی به ویروس های هپاتيت  Bو هپاتيت  Cو  HIVدر بيماران بيمارستان  51خرداد طی
 51سال و بستری شده در اورژانس جراحی دست -مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان سال  2شماره 5

