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  یلی :سوابق تحص

 1376اتمام دوره  شاپور اهواز یجند یدانشگاه علوم پزشک یراپزشکیدانشکده پ یشکاهیعلوم آزما یکاردان

 1380اتمام دوره  شاپور اهواز یجند یدانشگاه علوم پزشک یراپزشکیدانشکده پ یشکاهیعلوم آزما یکارشناس

 1385اتمام دوره  شاپور اهواز یندج یدانشگاه علوم پزشک یدانشکده داروساز یارشد سم شناس یکارشناس

 1397اتمام دوره  شاپور اهواز یجند یدانشگاه علوم پزشک یدانشکده داروساز یسم شناس یدکتر

 

 



 :سوابق آموزشی 

 : الف( تدریس  

 تا کنون )دانشگاه علوم پزشکی دزفول( 1390ی سالهای علوم آزمایشگاهی طرشته  سم شناسی تئوری و عملی درس-1

 )دانشگاه علوم پزشکی دزفول( 1390ی عملی عملی رشته علوم آزمایشگاهی سال پاتولوژ-2

 تا کنون )دانشگاه علوم پزشکی دزفول( 1395درس پزشکی قانونی و مسمومیت ها رشته پزشکی طی سالهای  -3

 دزفول( ی)دانشگاه علوم پزشک 1391-92درس هماتولوژی و بانک خون  سالهای -4

 تا کنون )دانشگاه علوم پزشکی دزفول( 1398ی رشته علوم آزمایشگاهی طی سالهای درس شیمی تئوری و عمل -5

 تا کنون )دانشگاه علوم پزشکی دزفول( 1398طی سالهای  2فوریت های داخلی  -6

 تا کنون )دانشگاه علوم پزشکی دزفول( 1398طی سالهای  2داخلی 2فوریت های پیشرفته -7

 99مقدمات آزمایشگاهی سال  -8

 گزاری کارگاه های آموزشیب( بر

 14/9/1392مسمومیت با متانل  باز آموزی 

 

 داخل و خارج  در مجامع علمیج( سخنرانی 

 

 نامه و دانشگاه آن. ی و مشاوره لیسانس ، کارشناسی ارشد و دکتری همراه با عنوان پایانید( لیست پایان نامه های تحت راهنما

دانشگاه آزاد "ر سمیت کبدی استامینوفن در موش سفید کوچکثر حفاظتی پروتوکاتچوئیک اسید ببررسی ا" .1

 محمد حسین بذلهکارشناسی ارشد سم شناسی اسالمی واحد علوم دارویی، 

 19-و شمارش پالکت در بیماران بستری کوید ( PT،PTT ،D-Dimerبررسی تغییرات پارامترهای انعقادی ) .2

 دکتری -وارتباط آن با مرگ و میر

و ارتباط آن با شمارش پالکت و سطح  ICUبستری در بخش  19-سیستئن سرم در بیماران کویدبررسی بیومارکر همو .3

 دکتری -دایمر جهت پیش بینی ترومبوز-دی



 -1396-1398بررسی اپیدمیولوژیکی مسمومیت در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بزرگ دزفول در سال  .4

 دکتری

 سوابق پژوهشی :
 انتشار کتاب :

 

 اله :انتشار مق

 ( :ISIپژوهشی و بین الملی)-مقاالت علمی  در مجالت معتبر علمی

چاپ در   HPLCبررسی و تعیین مقدار زیرالنون در در گندم های کارخانجات آرد شهرستان اهواز به روش  -1

 1386،اردیبهشت و خرداد 6آموزشی و پژوهشی سال سوم ، شماره –ماهنامه صنعت آرد و غذا ماهنامه اطالع رسانی 
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 : داخل و خارج کنگره های -مقاالت در مجموعه مقاالت همایش های بین المللی

  پوستر



  ملی(بین ال )کنگره 1384شرکت در سمینار سم شناسی بیمارستان امام خمینی تهران  -1

بررسی اپیدمیولوژی و   (یالمل نی)کنگره  ب1385ار سم شناسی دانشگاه ساری شرکت و ارائه مقاله در سمین -2

 آزمایشگاهی بیماران عقرب گزیده بستری در بخش داخلی بیمارستان سینای اهواز ارائه پوستر در سمینار

  zeralenone(یالمل نی)کنگره  ب1393شرکت و ارائه مقاله در سمینار سم شناسی دانشگاه ساری  -3

 )کنگره  بین الملی(1395مینار سالیانه پاتولوژی و آزمایشگاه شرکت در س -4

Regulators of Autophagy and the Cell Cycle -Coشرکت در پانزدهمین سمینار بین المللی سم شناسی  -5

Induced Hepatic Toxicity. 19st International Iranian Congress of Toxicology. -in Arsenic

.hran, IRANnovember2019, Te 19 

 

 

 

 طرح های پژوهشی مصوب )در دست اجرا، خاتمه یافته( :

 Laurusبررسی پروفایل سمیت حاد و تحت مزمن عصاره هیدروالکلی گیاه برگ بو ) .1

nobilis) در موش بزرگ آزمایشکاهی 

 

 شرکت در فعالیت های میدانی، برگزاری نمایشگاه ها :

 

  سوابق اجرایی :

 :جوایز و افتخارات علمی 

و عضو دانشجویان  جندی شاپور اهوازاز دانشگاه علوم پزشکی  دکتری سم شناسیکسب رتبه اول در مقطع  (1

 استعدادهای درخشان.

 

 

 عضویت در مجامع و انجمن های علمی :

 

 :) تسلط بر زبان های خارجی ، نرم افزار یا دستگاه(مهارت ها 

 مهارت در زبان انگلیسی 



 فلیم فتومتری، اتمیک، مهارت کار با اسپکتروفتومتری ،GC، HPLCاتوآناالیزر ودیگر دستگاههای مربوطه ، 

 ایی با نرم افزارهایآشن   prism، Office Microsoft، End note و Reference manager 
 


