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  :سوابق تحصیلی .2

   ):التحصیلی رشته، دانشگاه، سال فارغ( دکتراي عمومی

  1381پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، 

   ):مشاوراساتید راهنما، استاد عنوان، (دکتراي عمومی نامه  ایانپ

  

   ):التحصیلی رشته، دانشگاه، سال فارغ( ی بالینیتخصص يدکتر

  1390تخصص داخلی ، دانشگاه غلوم پزشکی تهران ، 
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   ):مشاوراساتید راهنما، استاد عنوان، (ی بالینی تخصص يدکترنامه  ایانپ

     تشخیص در پالسما  CD64 و  پالسمینوژن اروکینازي کننده فعال رسپتور گیري اندازه ارزش ارزیابی: عنوان

   .عفونی غیر سیستمیک التهابی پاسخ از باکتریال سپسیس

  براتی میترا دکتر خانم کار سر:  راهنما استاد

  شکرابی  مهدي دکتر:  مشاور اساد

  

  :)التحصیلی فارغعنوان رشته، دانشگاه، سال ( ی بالینیتخصصفوق  يدکتر

  1396 ، مشهد پزشکی علوم دانشگاه ، بالغین ریز درون غدد هاي بیماري تخصص فوق

  ):مشاوراساتید راهنما، استاد عنوان، (ی بالینی تخصصفوق  يدکترنامه  ایانپ

   2بررسی ارتباط سطح سرمی پپتید آیریسین با درگیري کاردیوواسکوالر در بیماران دیابت نوع : عنوان

  سرکار خانم دکتر زهرا مظلوم خراسانی: استاد راهنما 

 خامنه دکتر رامین : استاد مشاور
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 1397از سال دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان  :)هاي دانشکده، دانشگاه، در طول سال(استادیاري 

  تا کنون

  :)هاي دانشکده، دانشگاه، در طول سال(دانشیاري 

 :)هاي دانشکده، دانشگاه، در طول سال(استادي 
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  :سوابق تدریس .6



3 

 

  

  :سوابق بالینی .7
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