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 :علوم پزشکی ایران(فارغ التحصیل دکترای تخصصی هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون )دانشگاه  سوابق تحصیلی 
 



 

 مقطع تحصیلی رشته تحصیلی  موسسه آموزشی  از سال لغایت  عنوان پایان نامه 

 كارشناسی علوم آزمایشگاهی شکی کرمانعلوم پز 1385 1387 -

 کارشناسی ارشد هماتولوژی و بانک خون سازمان انتقال خون ایران   B 1391 1388های یتسازی لنفوسهای مشتق از پالکت بر تحریک و فعالتاثیر میکروپارتیکل

( در MTXهای ناشی از داروی متوترکسات )عوامل ژنتیکی موثر در مسمومیت

 (ALLبیماران کودک مبتال به لوسمی لنفوبالستیک حاد )
 دکترای تخصصی هماتولوژی و بانک خون علوم پزشکی ایران 1392 1398

 

 :سوابق شغلی 

 

 تصدیمحل  لغایت از سال عنوان شغل

 بیمارستان علی بن موسی الرضا -شهداد -کرمان 1384 1383 کاردان آزمایشگاه

 کلینیک آذین-کرمان 138۶ 1385 کاردان آزمایشگاه

 آزمایشگاه دکتر حوری-کرمان 1392 139۰ )کارشناس ارشد( سرپرست بخش هماتولوژی

 نامی آزمایشگاه-تهران 14۰۰ 1399 )دکترای تخصصی( سرپرست بخش هماتولوژی

 

 

 :مقاالتب( 
 

 نام مجله عنوان مقاله
نویسنده نفر 

 چندم
 ایندکس

ضریب تاثیر 

(IF) 
 سال چاپ

Polymorphisms within methotrexate pathway genes: Relationship 

between plasma methotrexate levels, toxicity experienced and outcome in 

pediatric acute lymphoblastic leukemia 

Iranian Journal of Basic 

Medical Sciences 
 PubMed 2.13 2020 اول

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7351433/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7351433/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7351433/


 

Effects of platelet microparticles on the activation of B cells Pathobiology Research اول ISC - 2013 

Effects of Reduced Mir-24 Expression on Plasma Methotrexate Levels, 

Therapy-Related Toxicities, and Patient Outcomes in Pediatric Acute 

Lymphoblastic Leukemia 

 

Reports of Biochemistry 

& Molecular Biology 

 

 PMC - 2020 اول

Effect of platelet-derived microparticles on the production of IgG 

antibody from human peripheral blood B-Lymphocytes 

 

Journal of Mazandaran 

University of Medical 

Sciences 

مسو  Scopus - 2016 

The effect of cell derived microparticles in transfusion medicine and 

adaptive immune system 

Archives of Medical 

Laboratory Sciences 

 

 NLM اول

Catalog 
- 2016 

Conjugates of B cells and platelet microparticles in the human peripheral 

blood 

Archives of Medical 

Laboratory Sciences 

 
 اول

NLM 

Catalog 
- 2016 

Evaluations of Detection Methods of Bacterial Contamination in Platelet 

Components 

International Journal of 

Medical Laboratory 
 اول

NLM 

Catalog 
- 2017 

Association of ABO Blood Group System and Anti-Sperm Antibody with 

Male Infertility 

International Journal of 

Medical Laboratory 
 سوم

NLM 

Catalog 
- 2014 

DNA Methylation and Its Role in the Development of Leukemia 
International Journal of 

Medical Laboratory 
 چهارم

NLM 

Catalog 
- 2019 

 
 

    

 
 

    

      

      

https://mjms.modares.ac.ir/browse.php?a_id=3267&sid=30&slc_lang=en
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7275838/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7275838/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7275838/
http://eprints.iums.ac.ir/4390/
http://eprints.iums.ac.ir/4390/
https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/728732
https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/728732
https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/728769
https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/728769
http://ijml.ssu.ac.ir/browse.php?a_id=197&slc_lang=en&sid=en&ftxt=1&html=1
http://ijml.ssu.ac.ir/browse.php?a_id=197&slc_lang=en&sid=en&ftxt=1&html=1
http://ijml.ssu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-7&slc_lang=en&sid=1
http://ijml.ssu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-7&slc_lang=en&sid=1
https://publish.kne-publishing.com/index.php/IJML/article/view/1396


 

 

 های تحقیقاتید ( پروژه
  

 عنوان طرح نحقیقاتی
 نوع فعالیت در طرح 

 )مجری یا همکار طرح(
 سال تصویب محل پژوهش

    -    

    -    

 

 فعالیت های آموزشی سوابق 

 

 سال تعداد واحد مقطع تحصیلی نام دوره/ درس مؤسسه محل تدریس

 1391- 139۰ واحد 5 کارشناسی علوم آزمایشگاهی علوم پزشکی کرمان

     

     

     

     

 

 های مختلف )آموزشی، پژوهشی(شرکت در دوره 
 

 محل برگزاری دوره)سطح( نوع  نام دوره

 علوم  پزشکی ایران مقدماتی  SPSSکارگاه 

 علوم پزشکی ایران پیشرفته  SPSSکارگاه 



 

 علوم پزشکی ایران مقدماتی  Endnoteکارگاه 

 علوم پزشکی ایران پیشرفته Endnoteکارگاه 

 علوم پزشکی ایران مقدماتی Prismکارگاه 

 علوم پزشکی ایران مقدماتی کارگاه مقاله نویسی

 علوم پزشکی ایران مقدماتی PubMedکارگاه 

 علوم پزشکی ایران مقدماتی کارگاه روش تحقیق

 

 

 مدرک زبان معتبر 

 

 تاریخ برگزاری نمره مدرکنام 

-   

 

  افتخاراتجوایز و 

 13۹2کسب رتبه سوم دوره دکترای تخصصی هماتولوژی درسال  -

 نادانشجویان استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی ایربنیاد عضو  -

 


