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 :سوابق شغلی 

 

 محل تصدی لغایت از سال عنوان شغل

 علوم پزشکی سیرجان دانشگاه تاکنون 1398 عضو هیات علمی

 معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سیرجان 1400 1399 ر امور اداری و پشتیبانیمدی

 دانشگاه علوم پزشکی سیرجان 1400 1399 19-کارشناس آزمایشگاه تشخیص مولکولی کووید

کنگره بین المللی بیماری های منتقله بوسیله  1398 1398 شرکت در کنگره به عنوان کارشناس ارشد انگل شناسی

 ین و تغییرات آب و هواییناقل

 بیمارستان سیدالشهدا کرمان 1398 1394 کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی

 انگل شناسی شیراز بین المللی کنگره 1396 1396 شرکت در کنگره به عنوان کارشناس ارشد انگل شناسی

 بیمارستان مهرگان کرمان 1394 1393 کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی، بهداشتی  1392 1390 علمی علوم آزمایشگاهی کرمانریاست انجمن 

 کرمان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی، بهداشتی  1390 1389 معاونت پشتیبانی بسیج دانشجویی دانشگاه

 کرمان

خدمات درمانی، بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و  1390 1389 معاونت انجمن علمی علوم آزمایشگاهی کرمان

 کرمان

 

 

 

 



 

 :آموزشی 
 تدریس دروس انگل شناسی و قارچ شناسی دوره های کارشناسی دانشکده علوم پزشکی سیرجان

 انتدریس کارورزی دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی در بیمارستان امام رضا)ع( دانشکده علوم پزشکی سیرج

 

 

 :پژوهشی 
 طرح تحقیقاتی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان وسیرجان 4 همکاری و مجری

 

 :مدیریتی 
 سال 4به مدت ریاست و معاونت انجمن علمی علوم آزمایشگاهی *

 سال1دانشگاه علوم پزشکی کرمان به مدت معاونت پشتیبانی بسیج دانشجویی *

 ماه 6سال و 1به مدت مدیریت امور اداری و پشتیبانی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سیرجان *
 

 :خدماتی 
ت در مدت تصدی مدیریت اداری و پشتیبانی در معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی سیرجان موفق به ارایه خدما

 قابل توجه و مدیریت مطلوب کارهای پشتیبانی و خدمات عمومی که منجر به نظر مساعد هیئت بورد پزشکی وزارت

جهت پذیرش دانشجوی پزشکی در دانشکده سیرجان شد و  معاونت آموزشی ط کلیبهداشت مبنی بر آماده بودن شرای

 ص یافت.نفر دانشجوی رشته پزشکی برای اولین بار به دانشکده علوم پزشکی سیرجان اختصا 22تعداد  1400در مهر ماه 
 

 تقدیرنامه: 
 شهرستان سیرجان لوح تقدیر از امام جمعه محترم

 هرستان سیرجانلوح تقدیر از فرماندار ویژه ش

 لوح تقدیر از مدیر کل آزمایشگاه مرجع سالمت وزارت بهداشت

 لوح تقدیر از معاونت درمان وزارت بهداشت

 لوح تقدیر از آستان مقدسه حضرت معصومه)س(

 لوح تقدیر از ریاست و معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی

 هیئت علمی لوح های تقدیر و مقام های ورزشی در دوران دانشجویی و عضو

 

 :گواهینامه 
 دریافت گواهی نامه های متعدد در حوزه تدریس و اعضا هیئت علمی

 دریافت گواهی نامه های متعدد در حوزه علوم آزمایشگاهی

 گواهی نامه شرکت در کنگره های بین المللی انگل شناسی و حشره شناسی پزشکی
 



 

 مقاالت: 

 سال چاپ (IFتاثیر )ضریب  نویسنده نفر چندم مجله نام عنوان مقاله

Anti-Leishmanial and 

Immunomodulatory Effects of 

Epigallocatechin 3-O-Gallate on 
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and Gene Expression Profiling 

Iranian Journal of 
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 2019 1.01 اول

وضعیت بهره مندی از خدمات سالمت در 

سالمندان و ارائه راهکار ها و چالش ها: 

 مطالعه موردی شهرستان سیرجان

 - همکار -
هنوز چاپ 

 نشده است.

بررسی شیوع آنتی بادی ضد ویروس های 

تب دنگی، چیکونگونیا و نیل غربی در خون 

 .جمعیت انسانی مناطق جنوبی استان کرمان

 - همکار -
هنوز چاپ 

 نشده است.
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