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  دانشگاهی اطالعات تحصیلی

سال  دانشگاه  مدرك تحصیلی ردیف

 شروع

 رشته تحصیلی سال اخذ مدرك

دانشگاه علوم پزشکی   کاردانی  1

 لرستان

 علوم آزمایشگاهی 1380  1377

دانشگاه علوم پزشکی   کارشناسی  2

 شهید بهشتی

 علوم آزمایشگاهی  1384  1382

دانشگاه علوم پزشکی   کارشناسی ارشد 3

 ایران

 قارچ شناسی پزشکی  1393  1391

دانشگاه علوم پزشکی  دکتري 4

 تهران

1394  

 2( رتبه 

 کشوري)

 قارچ شناسی پزشکی 1398

  

  

  

  

  سابقه اشتغال و فعالیت در واحدهاي پژوهشی و آموزشی



 ٢

 و خاتمه تاریخ شروع محل اشتغال نوع فعالیت ردیف

  کاردان آزمایشگاه  
تیر  7بیمارستان شهداي  

  دورود 
  1382تا 1380

  کارشناس آزمایشگاه  1

بیمارستان تامین اجتماعی 

  خرم آباد

  )پیمانی(استخدام 

  1385تا 1384

  کارشناس آزمایشگاه  1
بیمارستان شهداي عشایر 

  خرم آباد
 1393تا 1385

  تاکنون 1393  دانشکده پزشکی خرم آباد  کارشناس آموزشی علوم پایه پزشکی  

2  
مسئول کنترل کیفی و استاندارسازي بخش 

آزمایشگاه مرکز آموزشی درمانی شهداي عشایر 

  خرم آباد

بیمارستان شهداي عشایر 

  خرم آباد
  1/5/87تا  1/4/86

سوپروایزر بخش آزمایشگاه مرکز آموزشی  درمانی   3

  شهداي عشایر خرم آباد

بیمارستان شهداي عشایر 

  خرم آباد
  1/11/90تا  20/1/87

سوپروایزر شیفت عصر بخش آزمایشگاه مرکز   4

  آبادآموزشی درمانی شهداي عشایر خرم

بیمارستان شهداي عشایر 

  خرم آباد
  1/10/93تا  1/11/90

  1390  دانشگاه علوم پزشکی لرستان  برگزاري و اجراي دوره هاي بازآموزي آزمایشگاه  5

  تاکنون  1398از   لرستان یدانشگاه علوم پزشک  عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی   6

معاون پژوهشی گروه انگل شناسی و قارچ شناسی   7

  دانشکده پزشکی
  تاکنون 1400از   لرستان یدانشگاه علوم پزشک

دانشگاه  Herbal Medicinesهمکاري با مجله   7

  علوم پزشکی لرستان به عنوان داور مقاالت
  تا کنون 96از   دانشگاه علوم پزشکی لرستان

8  
در برگزاري کالس هاي آموزشی  و ارتقاء همکاري 

سطح علمی پرسنل آزمایشگاهی بیمارستان هاي 

  ایران

  1388  دانشگاه علوم پزشکی لرستان

9  
عضو فعال انجمن علوم آزمایشگاهیان استان 

  لرستان
  تا کنون 1389  دانشگاه علوم پزشکی لرستان

10  
عضو کمیته اجرایی پنجمین کنگره قارچ شناسی 

  ایرانپزشکی 

دانشگاه علوم پزشکی و 

  خدمات درمانی ایران
 تاکنون 1393



 ٣

  تاکنون 1398  سازمان نظام پزشکی ایران  عضو سازمان نظام پزشکی ایران  11

عضو کارگروه اعتبار بخشی رشته ارشد انگل   12

  شناسی 
  تا کنون 1400  دانشگاه علوم پزشکی لرستان

 
 

  

  اطالعات پایان نامه و رساله دکتري

  نمره  نام دانشگاه  تاریخ دفاع  دوره  عنوان  ردیف

1  

بررسی اثر ضد قارچی عصاره 

برگ و میوه گیاه پسته 

  )Pistacia atlanticaکوهی(

بر گونه هاي استاندارد قارچی و 

  مقایسه اثر آن با مایکونازول

کارشناسی 

  ارشد
09/09/1393  

دانشگاه علوم پزشکی 

  ایران

درجه  20

  عالی

2  

ریزگردها(گرد و بررسی تاثیر 

غبار) در آلودگی قارچی هواي 

شهر خرم آباد و مایکوزهاي 

تنفسی در بیماران با ضعف 

سیستم ایمنی در بیمارستان 

  هاي شهر خرم آباد

  15/11/1398  دکتري
دانشگاه علوم پزشکی 

  تهران

درجه  20

  عالی

 

  96اختراع در سال جزو پژوهشگران و مخترعین برتر دانشگاه علوم پزشکی لرستان با دوثبت 

  سابقه تدریس قارچ شناسی پزشکی در کلیه رشته ها و دانشکده هاي دانشگاه علوم پزشکی

 تاکنون 93از سال  لرستان

  علمی مقاله  چندیندارايISI   وPubmed   و شرکت در کنگره هاي و سمینار هاي علمی به

  شیطرح پژه 7همکاري با مجري و  و عنوان ثبت پوستر و مجري کنگره 

  به خاطر حسن انجام وظیفه تقدیر نامه و تشویقی از طرف مدیران دانشگاه 10داراي بیش از 

  ساعت کالس عمومی و تخصصی آموزشی ضمن خدمت استخدامی 800داراي بیش از 

 و اذان داراي مقام برتر در زمینه قرآنی 

   و  استان لرستان کیوکوشین سنتیدان دو رشته رزمی در سبک کیوکوشین کاراته و دبیر سبک

 داراي چندین قهرمانی در سطح کشوري و استانی



 ٤

 

  

  

  

  

  

 

  سابقه اشتغال و تدریس در واحدهاي پژوهشی و آموزشی -5

رد

  یف

  سال تحصیلی  دانشگاه  رشته تحصیلی  مقطع  عنوان تدریس

دانشگاه علوم   پرستاري  کارشناسی  قارچ شناسی  1

  پزشکی لرستان

93-94  

دانشگاه علوم   علوم آزمایشگاهی  کارشناسی  قارچ شناسی  2

  پزشکی لرستان

93-94  

دانشگاه علوم   پرستاري  کارشناسی  قارچ شناسی  3

  پزشکی لرستان

93-94  

فوریت هاي   کارشناسی  قارچ شناسی  4

  پزشکی

دانشگاه علوم 

  پزشکی لرستان

93-94  

دانشگاه علوم   مدارك پزشکی  کارشناسی  قارچ شناسی  5

  پزشکی لرستان

93-94  

دانشگاه علوم   علوم آزمایشگاهی  کارشناسی  شناسی قارچ  6

  پزشکی لرستان

93-94  

دانشگاه علوم   پرستاري  کارشناسی  قارچ شناسی  7

  پزشکی لرستان

93-94  

فوریت هاي   کاردانی  قارچ شناسی  8

  پزشکی

دانشگاه علوم 

  پزشکی لرستان

93-94  

دانشگاه علوم   فناوري سالمت  کارشناسی  قارچ شناسی  9

  لرستانپزشکی 

93-94  

دانشگاه علوم   علوم آزمایشگاهی  کارشناسی  قارچ شناسی  10

  پزشکی لرستان

94-95  
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دانشگاه علوم   پرستاري  کارشناسی  قارچ شناسی  11

  پزشکی لرستان

94-95  

دانشگاه علوم   اتاق عمل  کارشناسی  قارچ شناسی  12

  پزشکی لرستان

94-95  

علوم دانشگاه   اتاق عمل  کارشناسی  قارچ شناسی  13

  پزشکی لرستان

94-95  

دانشگاه علوم   بهداشت محیط  کارشناسی  پاتوبیولوژي(قارچ)  14

  پزشکی لرستان

94-95  

ــی   15 ــناس میکروب ش

  (قارج)1

دانشگاه علوم   بهداشت عمومی  کارشناسی

  پزشکی لرستان

94-95  

ــی   16 ــناس میکروب ش

  عمومی(قارچ)

دانشگاه علوم   علوم تغذیه  کارشناسی

  پزشکی لرستان

94-95  

دانشگاه علوم   پرستاري  کارشناسی  قارچ شناسی  17

  پزشکی لرستان

94-95  

دانشگاه علوم   پرستاري  کارشناسی  قارچ شناسی  18

  پزشکی لرستان

94-95  

ــی   19 ــناس میکروب ش

  (قارچ)1

دانشگاه علوم   بهداشت عمومی  کارشناسی

  پزشکی لرستان

95-96  

دانشگاه علوم   بهداشت محیط  کارشناسی  پاتوبیولوژي(قارچ)  20

  پزشکی لرستان

95-96  

ــ کروبیم  21 ــناس  یش

  (قارچ)1

دانشگاه علوم   بهداشت عمومی  کارشناسی

  پزشکی لرستان

95-96  

ــ کروبیم  22 ــناس  یش

  (قارچ)یعموم

دانشگاه علوم   علوم تغذیه  کارشناسی

  پزشکی لرستان

95-96  

دانشگاه علوم   پرستاري  کارشناسی  قارچ شناسی  23

  پزشکی لرستان

95-96  

دانشگاه علوم   پرستاري  کارشناسی  قارچ شناسی  24

  پزشکی لرستان

95-96  

دانشگاه علوم   پرستاري  کارشناسی  قارچ شناسی  25

  پزشکی لرستان

95-96  

دانشگاه علوم   پرستاري  کارشناسی  قارچ شناسی  26

  پزشکی لرستان

95-96  
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ــ کروبیم  27 ــناس  یش

  (قارچ)1

دانشگاه علوم   بهداشت عمومی  کارشناسی

  پزشکی لرستان

96-97  

دانشگاه علوم   بهداشت محیط  کارشناسی  (قارچ)يولوژیپاتوب  28

  پزشکی لرستان

96-97  

دانشگاه علوم   پرستاري  کارشناسی  قارچ شناسی  29

  پزشکی لرستان

96-97  

دانشگاه علوم   پرستاري  کارشناسی  قارچ شناسی  30

  پزشکی لرستان

96-97  

ــ کروبیم  31 ــناس  یش

  (قارچ)1

دانشگاه علوم   بهداشت عمومی  کارشناسی

  پزشکی لرستان

96-97  

ــی   32 ــناس میکروب ش

  عمومی(قارچ)

دانشگاه علوم   علوم تغذیه  کارشناسی

  پزشکی لرستان

96-97  

ــ کروبیم  33 ــناس  یش

  (قارچ)1

دانشگاه علوم   بهداشت عمومی  کارشناسی

  پزشکی لرستان

96-97  

علوم دانشگاه   بهداشت محیط  کارشناسی (قارچ)يولوژیپاتوب  34

  پزشکی لرستان

98-97 

دانشگاه علوم   پرستاري  کارشناسی  قارچ شناسی  35

  پزشکی لرستان

98-97 

دانشگاه علوم   پرستاري  کارشناسی  قارچ شناسی  36

  پزشکی لرستان

98-97 

دانشگاه علوم   مامایی  کارشناسی  قارچ شناسی  37

  پزشکی لرستان

98-97 

علوم دانشگاه   مامایی  کارشناسی  قارچ شناسی  38

  پزشکی لرستان

98-97 

انگل شناسی و قارچ   39

  شناسی

دانشگاه علوم   پرستاري  کارشناسی

  پزشکی لرستان

98-97 

انگل شناسی و قارچ   40

  شناسی

دانشگاه علوم   پرستاري  کارشناسی

  پزشکی لرستان

98-97 

انگل شناسی و قارچ   41

  شناسی

دانشگاه علوم   پرستاري  کارشناسی

  پزشکی لرستان

98-97 

انگل شناسی و قارچ   42

  شناسی

دانشگاه علوم   پرستاري  کارشناسی

  پزشکی لرستان

98-97 
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ــی   43 ــناس میکروب ش

  (قارچ)1

دانشگاه علوم   بهداشت عمومی  کارشناسی

  پزشکی لرستان

98-97 

ــی   44 ــناس میکروب ش

  عمومی(قارچ)

دانشگاه علوم   علوم تغذیه  کارشناسی

  پزشکی لرستان

98-97 

عمومی   دکتري   قارچ شناسی   45

  دندانپزشکی

دانشگاه علوم 

  پزشکی لرستان

98-99  

انگل شناسی و قارچ   46

  شناسی

دانشگاه علوم   مامایی  کارشناسی

  پزشکی لرستان

98-99  

انگل شناسی و قارچ   47

  شناسی

دانشگاه علوم   پرستاري  کارشناسی

  پزشکی لرستان

98-99  

انگل شناسی و قارچ   48

  شناسی

دانشگاه علوم   پرستاري  کارشناسی

  پزشکی لرستان

98-99 

دانشگاه علوم   پزشکی  پزشکی قارچ شناسی  49

  پزشکی لرستان

ترم تابستان 

98 

  تدریس   تا کنون در همه دانشکده ادامه دارد  50
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LAMP,HRM.PCR 

  تالیف  

  تالیف    درمان بیماریهاي انگلی و قارچی  5

شناسی ویژه دانشجویان دندان قارچ   6

  پزشکی

  تالیف  

  



 ١٠

  فعالیتهاي بین المللی  -9

  ردیف
عنوان 

  فعالیت
  سازمان بین المللی

  
  مالحظات  دوره زمانی

1            

2            

 

  آثار بدیع ارزنده علمی و ...  و گواهینامه، تقدیر نامهاختراعات و ابداعات،  -10

  سال   روزساعت و   موسسه / سازمان   عنوان  ردیف

کسب رتبه سوم بخش ابداعات  و   1

  اختراعات 

دومین جشنواره تحقیقات و 

فناوري دانشگاه علوم پزشکی 

  لرستان

-  1396  

اخذ تقدیرنامه به عنوان کارشناس   2

  آزمایشگاه بیمارستان شهداي عشایر

دانشگاه علوم پزشکی و 

یمارستان شهداي ب-لرستان

  عشایر

-  1386  

عنوان مدیر خدمات اخذ تشویقی به   3

پرستاري مبنی بر جدیت در انجام 

  امور محوله

دانشگاه علوم پزشکی و 

یمارستان شهداي ب-لرستان

  عشایر

-  1387  

اخذ تقدیرنامه به عنوان کارشناس   4

  آزمایشگاه بیمارستان شهداي عشایر

دانشگاه علوم پزشکی و 

یمارستان شهداي ب-لرستان

  عشایر

-  1387  

نوان مسئول اخذ تشویقی به ع  5

آزمایشگاه بیمارستان شهداي عشایر 

  مبنی بر جدیت در انجام امور محوله

دانشگاه علوم پزشکی و 

یمارستان شهداي ب-لرستان

  عشایر

-  1388  

اخذ لوح تقدیر به عنوان مسئول   6

  آزمایشگاه بیمارستان شهداي عشایر

دانشگاه علوم پزشکی و 

یمارستان شهداي ب-لرستان

  عشایر

-  1389  

تقدیرنامه جهت همکاري در برگزاري   7

کالس هاي آموزشی ارتقاء سطح 

علمی پرسنل آزمایشگاهی 

  بیمارستان هاي استان لرستان

  1388  -  دانشگاه علوم پزشکی لرستان
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اخذ تقدیرنامه به عنوان کارشناس   8

  آزمایشگاه بیمارستان شهداي عشایر

دانشگاه علوم پزشکی و 

یمارستان شهداي ب-لرستان

  عشایر

-  1389  

اخذ تشویقی به عنوان مدیر خدمات   9

نمونه بخش  پرسنلپرستاري مبنی 

  آزمایشگاه 

دانشگاه علوم پزشکی و 

یمارستان شهداي ب-لرستان

  عشایر

-  1392  

رتبه اول مسابقات اذان جشنواره   10

  کشوري هدهد

  1400    و لرستان یدانشگاه علوم پزشک

اخذ تشویقی به عنوان مدیر خدمات   11

نمونه بخش  پرسنلپرستاري مبنی 

  آزمایشگاه 

دانشگاه علوم پزشکی و 

یمارستان شهداي ب-لرستان

  عشایر

-  1393  

تقدیرنامه حضور و همکاري در   12

موسسه خیریه کرامت دانشگاه علوم 

  پزشکی لرستان

  1398  -  دانشگاه علوم پزشکی لرستان

پنجمین کنگره گواهی شرکت در   13

ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی 

  تشخیص طبی

انجمن علمی دکتراي علوم 

آزمایشگاهی تشخیص طبی 

  ایران

تا  14/10/85  ساعت 30

16/10/85  

گواهی شرکت در سمینار آموشی   14

  سیاه سرفه و دیفتري

تحقیقات میکروبیولوژي مرکز 

انستیتوپاستور ایران  و مرکز 

ارت مدیریت بیماري هاي وز

بهداشت، درمان و آموزش 

 پزشکی

  5/9/85  روز 1

گواهی شرکت در پنجمین کنگره   15

ارتقاء کیفیت خدامات آزمایشگاهی 

  ایران-تشخیص پزشکی

انجمن علمی دکتراي علوم 

آزمایشگاهی تشخیص طبی 

  ایران

  15/10/85  ساعت 2

16  
گواهی شرکت در کارگاه بهینه سازي 

  مصرف خون 

علوم انجمن علمی دکتراي 

آزمایشگاهی تشخیص طبی 

  ایران

  16/10/85  ساعت 2

گواهینامه شرکت در دوره مفاهیم   17

  )1پایه فناوري اطالعات(فناوري

سازمان مدیریت و برنامه ریزي 

  استان لرستان 

  10/12/85  

گواهینامه دوره به کارگیري کامپیوتر   18

  )2و مدیریت فایلها(فناوري 

سازمان مدیریت و برنامه ریزي 

  استان لرستان 

  10/12/85  ساعت 8
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گواهی شرکت در کارگاه ها تفسیر  19

  الم 

انجمن علمی دکتراي علوم 

آزمایشگاهی تشخیص طبی 

  ایران

  16/10/85  ساعت 2

گواهی شرکت در کارگاه آموزشی  20

تضمیت کیفیت در آزمایشگاه 

  میکروب شناسی

رفرانس اداره آزمایشگاه هاي 

  ایران

تا  3/9/85  ساعت 30

8/9/85  

گواهی شرکت در اولین کنگره بین  21

الملی و ششمین کنگره کشوري 

  ارتقاء کیفیت

انجمن علمی دکتراي علوم 

آزمایشگاهی تشخیص طبی 

  ایران

تا  24/11/86  ساعت 28

27/11/86  

گواهی شرکت در کنفرانس  22

 Aآنفوالنزاي نوع 

  5/6/88  ساعت 8  لرستاندانشگاه علوم پزشکی 

گواهی شرکت در اولین کنگره بین  23

المللی  و ششمین کنگره کشوري 

  ارتقاء کیفیت 

انجمن علمی دکتراي علوم 

آزمایشگاهی تشخیص طبی 

  ایران

تا  24/11/86  ساعت 28

27/11/86  

گواهینامه شرکت در دوره آموزش  24

توجیهی بدو خدمت(ویژه دوره 

  کارکنان دولت)توجهی بدو خدمت 

تا  14/11/87  ساعت 60  استانداري لرستان

10/12/87  

گواهی شرکت در کارگاه روش 29 25

  تحقیق مقدماتی  

 12  دانشگاه علوم پزشکی لرستان

  روز3ساعت/

تا  13/8/94

15/8/94  

گواهی شرکت در کارگاه روش 30 26

  تحقیق مقدماتی  

 3ساعت/ 12  دانشگاه علوم پزشکی لرستان

  روز

1394  

گواهی شرکت در کارگاه مقاله  27

  نویسی 

 1ساعت/ 4  دانشگاه علوم پزشکی لرستان

  روز

4/9/94  

شرکت در پنجمین کنگره قارچ  28

  شناسی پزشکی ایران 

تا  13/9/97  روز  2  دانشگاه علوم پزشکی تهران 

15/9/97  

گواهی شرکت در پنجمین کنگره  29

  قارچ شناسی پزشکی ایران 

تا  9/97//13  روز 2  پزشکی ایراندانشگاه علوم 

15/9/97  

گواهی  حضور و ارائه مقاله در  30

پنجمین کنگره قارچ شناسی پزشکی 

  ایران 

تا  13/9/97  روز 2  دانشگاه علوم پزشکی ایران

15/9/97  

گواهی شرکت در پنجاهمین کارگاه  31

استراتژي هاي آموزشی  و روش هاي 

  تدریس

 /8/98/ 28  روز 2  دانشگاه علوم پزشکی تهران

  29/8/98تا 
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گواهی همکاري با پایگاه  شهید   31

شهریار رحیمی واکسیناسیون کووید 

19   

  6/1400    لرستاندانشگاه علوم پزشکی 

کنگره  سیزدهمینگواهی شرکت در   32

ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی 

  تشخیص طبی

  2020    تهران یدانشگاه علوم پزشک

  

  تکمیلیپایان نامه تحصیالت  -11

  دانشگاه  عنوان پایان نامه  ردیف
مقطع 

  تحصیلی

استاد 

مشاور / 

  راهنما

سال 

  تحصیلی

1  

بررسی کلونیزاسیون قارچی 

در بیماران داراي اختالل 

تنفسی  بستري در 

بیمارستانهاي شهر خرم آباد 

 1400-1399سال

  علوم پزشکی لرستان
پزشکی 

  عمومی
  راهنما

1399-

1400  

2  

 بررسی اثزات هم زمان

خوشاریزه و آویشن بر عوامل 

  قارچی کاندیدایی

  علوم پزشکی لرستان
پزشکی 

  عمومی
  1400  مشاور

3  

بررسی اثزات هم زمان نعنا 

فلفلی بر عوامل قارچی 

  آسپرژیلوسی

  علوم پزشکی لرستان
پزشکی 

  عمومی
  1400  مشاور

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            
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14            

  

  هاي آموزشی غیردانشگاهیدوره -

  محل برگزاري  تاریخ  عنوان دوره  ردیف

1  

گواهینامه پایان دوره 

آموزشی بسیج(ویژه آموزش 

  هاي عمومی)

1393  
واحد سازمان بسیج جامعه پزشکی 

  یمارستان شهداي عشایرب -لرستان

  گواهینامه مهارت حسابداري   2
سازمان آموزش 

  و حرفه ايفنی 
28/9/74  

 


