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 دا خ انمهب 

 سامانه علم سنجی اعضا هیات علمی شخصی در آدرس صفحه

 سایت دانشگاهدرس صفحه شخصی در وبآ 

  فایل ها

 آخرین به روزرسانی: 

 تحصیلی و آموزشی  سوابق  

 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی –غدد بزرگسال  ) عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی(فوق تخصص.1

 بررسی چاقی کودکان و ابتال به دیابت در بزرگسالی )عنوان، راهنما، مشاور(پایان نامه                     

 یبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک -داخلی  ) عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی( )دکتری تخصصی(تخصص.2

 علل خونریزی گوارشی فوقانی در بیماران )عنوان، راهنما، مشاور(پایان نامه                   

  ) عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی(ارشد کارشناسی .3

 )عنوان، راهنما، مشاور(پایان نامه                   

 ) عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی( کارشناسی .4

 رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی() عنوان کاردانی.5

 کامران یعقوب پور نام و نام خانوادگی: 

 استادیار :مرتبه علمی

 drkamranyaghoobpour@gmail.com ایمیل:

 09123890493تلفن: 

 فکس: 

  بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد آدرس:

http://sci.lums.ac.ir/
http://www.tums.ac.ir/memberfiles/rnegarandeh
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 متدو.لوژی و روش تحقیقشرکت در دوره های آموزشی و کارگاه ها : 

 تأییدیه ها و مجوز ها 

 افتخارات و جوایز 

 سوابق کاری 

 سوابق بالینی  : 

 در مقاطع زیر(سوابق تدریس ( 

 سال 1:  فوق تخصص .1   

 سال 3: تخصص  .2    

 کارشناسی ارشد.3    

 کارشناسی .4    

 کاردانی .5    

  عنوان ،محل و زمان کارگاه(برگزاری کارگاه( 

  عنوان دقیق درج شده در ابالغ، تاریخ شروع و اتمام(سوابق اجرایی( 

  سوابق پژوهشی 

 ابداعات و اختراعاتالف.    

 طرح های پژوهشی ب.

 پایان نامه ها و رساله ها راهنمایی . ج  

 پایان نامه ها و رساله ها  همشاور. د   

 مقاالت. ه   

 . فارسی           

1. 

 1 انگلیسی               

http://sci.lums.ac.ir/


 
 

 

رسانی پزشکی و تامین منابع مدیریت اطالع آوری،دانشگاه علوم پزشکی لرستان،  معاونت تحقیقات و فن

  علمی

                 http://sci.lums.ac.ir                                                    066-33120232    تلفن:           

            Email: sci@lums.ac.ir  

 1397ماه  خرداد

1. 

 مقاالتخالصه چاپ ارائه و . و

 ملی   .1   

 بین المللی   .2   

 عالیق پژوهشی 

 جلد اطلس بیماریهای نادر ایران 2 کتب 

 بنیاد بیماران نادر ایرانکمیسیون علمی :  عضویت در شورای نویسندگان و داوری مقاالت 

  عضویت در مجامع 

 عالیق عمومیی عمومی/ ها مهارت 
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