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  سوابق تحصیلی :

75کاردانی علوم ازمایشگاهی:دانشگاه علوم پزشکی لرستان ورودی   

 78راز ورودی کارشناسی ناپیوسته علوم ازمایشگاهی :دانشگاه علوم پزشکی شی

 81دانشگاه تربیت مدرس ورودی  خون شناسی ازمایشگاهی و بانک خون کارشناسی ارشد 

 1393دانشگاه تربیت مدرس ورودی  خون شناسی ازمایشگاهی و بانک خون : PhD دکتری تخصصی

 :سوابق آموزشی 

 1390تا  1386دانشکده پزشکی از –مربی تعهد خدمت دانشگاه علوم پزشکی لرستان -

هماتولوژی و ایمنوهماتولوژی نظری و عملی ،اصول فنی و تجهیزات ازمایشگاهی و کنترل کیفی  درس دروسم-

 1390تا  1386از سال  خونشناسی رشته علوم ازمایشگاهی، خونشناسی و انتقال خون رشته های هوشبری و اتاق عمل

 90 و 89در سالای خرم اباد و الیگودرز ساعت کالسهای پودمانی در پایگاههای انتقال خون شهرستانه 80مدرس -

مدرس دوره اموزشی تضمین کیفیت در ازماشگاه سرولوژی برنامه اموزش مداوم ضمن خدمت کارکنان ازمایشگاههای -

 1390 شهرستان خرم اباد

   1390د خرم اباشهرستان مدرس کارگاه کنترل کیفی هماتولوژی در مراکز بهداشت -

 1389 خرم اباد شهرستان ون برنامه اموزش ضمن خدمت کارکنان ازمایشگاههایمدرس دوره اموزشی بانک خ-

 1390 خرم ابادشهرستان ضمن خدمت هماتولوژی و تست های انعقادی ازمایشگاههای اموزش  مدرس برنامه -

  1390زشکی لرستان در سال پت اعضای هیات علمی دانشگاه علوم جه e-learningمدرس کارگاه - 

 

 



 ن نامه و کتابداوری پایا

 1390سال  تالیف دکتر محمد رضا مهرابی درسنامه جامع خونشناسی دانشگاه ازاد اسالمی واحد بروجردداوری -

داوری پایان نامه با عنوان بررسی اختالالت عملکرد جنسی مرتبط با داروهای مهار کننده اختصاصی بازجذب سروتونین -

عه کننده به کلینیک تخصصی و اموزشی اعصاب و روان شهرستان خرم اباد از در بیماران مبتال به اختالل افسردگی مراج

 1387تا مرداد  1386اسفند 

 داوری مقاالت

  1388فصلنامه علمی پژوهشی یافته -تاثیر اموزش بر کاهش الودگی کشت های خون -

 1387 شهرستان زابل 1386ارزیابی شیوع مارکرهای سرمی هپاتیت ب در کوهورت سنی متولدین -

 برگزاری کارگاه های آموزشی

 1383کارگاه روش تحقیق و تحلیل اماری دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس همکاری در برگزاری -

 1389دانشگاه علوم پزشکی لرستان سلولهای خونی نرمال و لوسمیک بررسی مرفولوژیک کارگاه برگزار کننده -

 1390 زشکی لرستان در سالپاعضای هیات علمی دانشگاه علوم ت جه e-learningکارگاه برگزار کننده   -

 

 ایراد سخنرانی 

  1387 دانشگاه علوم پزشکی لرستانکنفرانس بیماری های خون و بدخیمی ها  -

 1389دانشگاه علوم پزشکی لرستانکنفرانس یک روزه بیماری های خون و بدخیمی ها  -

 1389 گاه علوم پزشکی لرستاندانشکنفرانس یک روزه طب نوین انتقال خون -

 سوابق پژوهشی :

 ( :ISIپژوهشی و بین الملی)-مقاالت علمی  در مجالت معتبر علمی-
1-Parvovirus B19 infection in Human Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells Affects Gene 

Expression of IL-6 and TNF-α and also Affects Hematopoietic Stem Cells Differentiation,Indian 

Journal of Hematology and Blood Transfusion (2019) 

، فصلنامه پژوهشی خون (AML)در بیماران مبتال به لوسمی میلوییدی حاد N-RASژن  61و  13، 12بررسی جهش کدون های -2

 1،شماره 4، دوره 86،بهار 

ن های ضدانعقادی و پالکت ها در بیماران مبتال به لوسمی لنفوبالستیک حاد، اسپارژیناز بر فعالیت پروتیی-بررسی اثرات تزریق ال-3

 2شماره  2،جلد 89مجله کومش ،زمستان 

 13، شماره1390، مجله یافته،(ALL)در اطفال مبتال به لوسمی لنفوبالستیک حاد  N-RASبررسی جهش های ژن -4

 

چکیده مقاالت در همایش های منطقه ای، ملی و بین  خارجداخل و  کنگره های -مجموعه مقاالت همایش های بین المللی

 المللی:

 

 



 student  st1Human sheep cimera :a unic model for human hematopoiesis investigation ,-1

conference of biotechnology ,Tehran university of medical science ,2005. 

در پایگاه انتقال  HIV،HCV،HBVان پر خطر مشکوک به ابتال به ویروسهای اهدا کنندگ نقش خودحذفی محرمانه در-2

 1388خون شهرستان خرم اباد ، سومین همایش رفتارهای پرخطر دانشگاه شهید صدوقی یزد 

 

 ششمین کنگره ژنتیک ایراندر بیماران مبتال به لوسمی میلویید حاد   N-RASژن  61بررسی فراوانی جهش کدون -3

1385 .  

   

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

دانشگاه علوم پزشکی  (ALL)در اطفال مبتال به لوسمی لنفوبالستیک حاد N-RASبررسی جهش های ژن رح تحقیقاتی طمجری -

 لرستان.
 

  سوابق اجرایی :

  1388ل امور فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال ؤمس-

 1386 خش بانک خون بیمارستان محک ب لؤمس -

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

 تسلط متوسط به زبان انگلیسی -

 PCR ،Real Time PCR،Nested PCR ،RFLP-PCRآشنایی با تکنیک های -

 سلولی  RNAو DNAروشهای استخراج -

 یمی اشنایی با فلوسیتومتری و رنگ امیزی های سیتوش-

 برای طراحی پرایمر gene-runnerاشنایی با برنامه های الیگواناالیزر و -

 graphpad prismاشنایی با نرم افزار -

 اشنایی با تکنیک های کشت سلول های پرایمری و سل الین -

 SDS-PAGEاشنایی با الکتروفورز افقی و -

 


