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 دا خ انمهب 

 سامانه علم سنجی اعضا هیات علمی آدرس صفحه شخصی در

 دانشگاهسایت درس صفحه شخصی در وبآ 

  فایل ها

 آخرین به روزرسانی: 

 تحصیلی و آموزشی  سوابق  

                    دانشگاه علوم پزشکی مشهد -فوق تخصص غدد متابولیسم بزرگسال ) عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی(فوق تخصص.1

 : بررسی پیامدهای متابولیک بالینی د پاراکلینیک در بیماران فئوکروموسیتوما )عنوان، راهنما، مشاور(پایان نامه 

 : دکتر زهرا مظلوم خراسانیراهنما استاد

 : حسن مهرداد مجدمشاور استادان

 ) عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی( تخصص)دکتری تخصصی(.2

 : بررسی دیسک فاکتورهای نفروپاتی در بیماران مبتال به دیابت تیپ دو راهنما، مشاور( )عنوان،پایان نامه   

 : دکتر رزیتا ناصریراهنما استاد

 دکتر منصور رضایی -: دکتر محمدعلی رحیمیمشاور استادان

 

 رحمان امرایینام و نام خانوادگی: 

 استادیار :مرتبه علمی

 R Ramraee1390@gmail.comایمیل:

 09163674548تلفن: 

 فکس: 

  9کوچه وحدت پالک -خیابان دلفان–خرم آباد آدرس:
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  ارشد) عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی( کارشناسی .3

 مشاور()عنوان، راهنما، پایان نامه     

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

 ) عنوان رشته، دانشگاه، سال فارغ التحصیلی(.کاردانی5

 شرکت در دوره های آموزشی و کارگاه ها 

 تأییدیه ها و مجوز ها 

 افتخارات و جوایز 

 کوهدشتچهارسال به عنوان تخصص داخلی در بیمارستان امام خمینی 4: سوابق کاری 

 سوابق بالینی 

 در مقاطع زیر(سوابق تدریس ( 

 فوق تخصص. 1   

 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  د. مشاوره   
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 مقاالت. ه   

 فارسی           

 

 انگلیسی               

Association between serum uric Aric Acid and proteinuria  

 

1.in patients with tpe2 diabetes and stages 1and 2 chronic kidney disease   

 مقاالتخالصه چاپ ارائه و و.           

 ملی   .1         

 بین المللی   .2          

 عالیق پژوهشی 

 کتب 

  عضویت در شورای نویسندگان و داوری مقاالت 

 عضویت در مجامع 

 عمومیعالیق ی عمومی/ ها مهارت 
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