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: مذارک تحصيلي
 داًطگاُ ػلَم پشضگي ایزاى1367-1365 فارؽ التحصیل کارداًي ػلَم آسهایطگاّي
 داًطگاُ ػلَم پشضگي تْزاى1376-1374 فارؽ التحصیل کارضٌاسي ػلَم آسهایطگاّي
1369 استخذام داًطگاُ ػلَم پشضگي ایزاى اس تاریخ
1383-1369 هحل خذهت هزکش تحقیقات ػلَم آسهایطگاّي
1383 داًطگاُ ػلَم پشضگي ایزاى داًطگذُ پیزاپشضگي

: سًابق فعاليت َای تحقيقاتي ي پژيَشي
1. Poormoghim H, Salek Moghadam A, Moradi-Lakeh M, Jafarzadeh M, Asadifar B, Ghelman
M, Andalib E. Systemic sclerosis: demographic, clinical and serological features in 100
Iranian patients.(2013). Rheumatology International 33: 1943-1950
2. Falahati M, Nami S, Zeini, F, Ghelman M, Ghasemi Z, Nozari Sh . Investigation of MannoseBinding Lectin Level and Deficiency in Patients With Dermatophytosis. (2013). Jundishapur
Journal of Microbiology. 6: 8255
3. Sharifi Sorkherizi M, Falahati M, Zeini F, LAkhlaghi L, Haydari-Kohan F , Ghelman M ,
Sharifiniya S. Evaluation of serological diagnosis indirect Immunofluorescence and ELISA in
comparison to direct examination and culture in vulvovaginal candidiasis. (2001). RJMS 18:
14-23
4. Abolfazli R ,Sara Samadzadeh S, Sabokbar T , Siroos B, Azad Armaki S,Aslanbeiki Ba, Ghelman
M , Taheri Ta, Shakoori Aa, Relationship between HLA-DRB1* 11/15 genotype and
susceptibility to multiple sclerosis in IRAN.(2014).Neurological Sciences.
5. Imani M, Dolatyar Dehkharghani A, Ghelman M, Mohammadloo M. Molecular technique for
detection of leishmania infantum isolates in Iran.(2014). Tropical Parasitology 4(1).

جْت اسدٍاج با استفادُ اس دٍرٍش

ُ بزرسي سزٍلَصیک تَکسَ پالسوادر خاًن ّای هؼزفي ضذ.1

 دکتز سْیال رٍحاًي- دکتز هْذی ضکزآبي- خذیجِ خاًؼلي ّا. االیشاٍ ایوًََفلَرساًس غیز هستقین
ٍ  هزداد5 ُ هجلِ تطخیص سال اٍل ضوار31 ِ صفح، – دکتز ساػذ ضْابي – هحسي غلواى
.1378 ضْزیَر

 .2بزرسي فزاٍاًي ّوشهاًي سزٍیسیت کالهیذیایي با ٍاصیيٍس باکتزیای ،لیال گٌجي – ّوا فزٍحص
تْزاًي – ًَر اهیز هظفزی – سارًگ یًَسي – هحسي غلواى  ،هجلِ داًطگاُ ػلَم پشضکي قن –
دٍرُ پٌجن ضوارُ اٍل – صفحِ  3الي .5
 .3دستَر الؼول اًجام آسهایص سٌجص آًتي بادی ضذ تَکسَپالسوا بِ رٍش ایوًََفلَرساًس غیز
هستقین.
 .4ارسیابي ارسش رٍش ّای تطخیص سزٍلَصیک ایوٌَفلَرساًس غیز هستقین ٍ االیشا در هقایسِ با
آسهایص هستقین ٍ کطت در تطخیص ٍلٍَاصیٌیت کاًذیذیایي .
(هیٌا ضزیفي سزخِ ریشی -دکتز هْزباى فالحتي -دکتز فزیذُ سیٌي -دکتز الهغ اخالقي -دکتز
فزیبا حیذری کْي -هحسي غلواى -سویِ ضزیفي ًیا)
هجلِ علَم پشضکي راسی دٍرُ  18ضوارُ  87ضْزیَر .1390
 ، Anti MCV .5هحسي غلواى هجلِ تطخیص سال دّن ضوارُ  54بْوي ٍ اسفٌذ 1386
 .6کٌتزل کیفي لَپ استاًذارد تْیِ ٍ تٌظین :هحسي غلواى
 .7بزرسي سزٍلَصیک تَکسَپالسوا درخاًن ّای هؼزفي ضذُ جْت اسدٍاج  ,با استفادُ اس دٍ رٍش االیشا
ٍ ا یوًََفلَرساًس غیز هستقین،خذیجِ خاًؼلي ّا دکتز هْذی ضکزابي دکتز سْیال رٍحاًي دکتز
ساػذ ضْابي هحسي غلواى  .هجلِ تطخیص آسهایطگاّي ضوارُ  5هزداد ٍ ضْزیَر
 1378 .8بزرسي فزاٍاًي ّوشهاًي سزٍیسیت کالهیذیایي با ٍاصیٌَس باکتزیایي ،لیال گٌجي ّوافزٍحص
تْزاًي ًَراهیزهظفزی ػبذالزسَل اکبزیاى سارًگ یًَسي هحسي غلواى  .هجلِ داًطگاُ ػلَم پشضکي
قن دٍرُ پٌجن ضوارُ اٍل بْار 1390

سيابق کاری ي پژيَشي :
 .1سَپزٍایشر بخص ایوًََلَصی ٍ سزٍلَصی هزکش تحقیقات ػلَم آسهایطگاّي .
 .2هسَِل بزًاهِ ریشی آهَسضي هزکش تحقیقات ػلَم آسهایطگاّي .

 .3ػضَ کویتِ ایشٍ هزکش تحقیقات ػلَم آسهایطگاّي.
 .4کارضٌاس آهَسضي هزکش تحقیقات ػلَم آسهایطگاّي .
ً .5وایٌذُ گزٍُ ػلَم آسهایطگاّي در کویتِ خزیذ هَاد ٍ تجْییشات داًطکذُ پیزاپشضکي .
 .6کارهٌذ ًوًَِ در سطح ٍسارت بْذاضت درهاى ٍ آهَسش پشضکي در سال 1380
 .7سزپزست کويتِ ًظارت بز کارٍرسی داًطجَیاى داًطگذُ پیزاپشضکي
 .8آهَسش درٍس ػولي داًطجَیاى پیزاپشضکي .
 .9سزپزست آسهایطگاُ ایوًََلَصی داًطکذُ پیزاپشضکي .
ّ .10وکاری در تذٍیي دٍرُ آهَسضي الکتزًٍیکي ّوَستاس
گًاَي َای کسب شذٌ :
 .1دارای گَاّي ضزکت در کالسْای تزبیت هزبي کٌتزل کیفي بیَضیوي(14-5اسفٌذ .)1374
 .2گَاّي ضزکت در دٍرُ تزبیت هزبي کٌتزل کیفي سزٍلَصی ٍ ایوًََلَصی 15- 13اسفٌذ 1379
 .3گَاّي ضزکت در دٍرُ

 basic molecular diagnosis and PCR technicاس ضزکت

سیٌاصى.
 .4گَاّي ضزکت در دٍرُ .New Thechnics of IFA,ELISA,BLOTTING,BIOCHIPS
 .5گَاّي ضزکت در دٍرُ  Flow Cytometryاس ضزکت . Partec
 .6گَاّي ضزکت در دٍرُ . Practical Workshop in manual immunohistochemistry
 .7گَاّي ضزکت در بزًاهِ فٌاٍری ّای ًَیي آسهایطگاّي(پشضکي). 1100495 .
شرکت در کىگرٌ ي سميىارَا
 .1ایوًََلَصی بیَضیوي ّواتَلَصی اًگل ضٌاسي هیکزٍب ضٌاسي در توام سالیاى  1370الي . 1383
 .2دٍرُ آهَسضي هقزرات ًظارت ٍ ارسضیابي

(کٌتزل کیفي ٍ ًحَُ کار با تاکَهتز-

کاًذاکتَهتز ٍ

سٌجص تزاسٍّای حساس) 13/05/86-19530
 .3دٍرُ آهَسش تضویي کیفیت در آسهایطگاُ ّای تطخیص پشضکي
. 21/11/87
 .4سویٌار کطت ادرارچالص ّا ٍ راّکارّا. 20/04/87-181118720 .

(هیکزٍب ضٌاسي )-20292

 .5دٍرُ آهَسش تضویي کیفیت در آسهایطگاُ ّای تطخیص پشضکي

(هیکزٍب ضٌاسي ) -20768

. 30/11/87
 .6سویٌار آسهایص تؼییي حساسیت دارٍیي چالص ّا ٍ راّکارّا

02/05/87-181118721 .

لغایت. 03/05/87
 .7دٍرُ آهَسش تضویي کیفیت در آسهایطگاُ ّای تطخیص پشضکي(پاتَلَصی) . 07/11/87-19294
 .8دٍرُ آهَسش تضویي کیفیت در آسهایطگاُ ّای تطخیص پشضکي (باًک خَى) . 22/10/87-18128
 .9دٍرُ آهَسش تضویي کیفیت در آسهایطگاُ ّای تطخیص پشضکي (سزٍلَصی). 24/07/87-20456
 .10دٍرُ آهَسش تضویي کیفیت در آسهایطگاُ ّای تطخیص (بیَضیوي).16/01/88-280 .
 .11دٍهیي کٌگزُ بیٌالوللي ٍ ّفتویي کٌگزُ کطَری ارتقا کیفیت.1100470.
 .12سویٌار یک رٍسُ ًَرٍبیَلَصی . 181118833 .
 .13دٍرُ آهَسش سیزُ ًبَی .
ّ .14وایص آسهایطگاُ ٍ بالیي (آسهایطگاُ ٍ بیواریْای داخلي) . 1100455
 .15اٍلیي کٌگزُ بیي الوللي ٍ ضطویي کٌگزُ کطَری ارتقا کیفیت . 1100459.
 .16چْارهیي ّوایص رٍس هلي هبارسُ با بیواریْای قابل اًتقال بیي حیَاى ٍ اًساى . 11027241 .
 .17دٍهیي ّوایص آسهایطگاُ ٍ بالیي. 1100460.
 .18سَهیي کٌگزُ بیي الوللي ٍ ّطتویي کٌگرُ کطَری ارتقا کیفیت 1100483 .
ّ .19وایص یک رٍسُ تغذیِ درهاًي در تزک اػتیاد .
 .20کٌگزُ سزاسزی ػٌاصز کنیاب ایزاى .
ّ .21وایص رٍسهلي هبارسُ با بیواریْای قابل اًتقال بیي اًساى ٍ حیَاى با تاکیذ هزاقبت بیواری سالک .
 .22گَاّي ضزکت در بزًاهِ فٌاٍری ّای ًَیي آسهایطگاّي(پشضکي). 1100495 .

*کارمىذ ومًوٍ در سطح يزارت بُذاشت درمان ي آمًزش پسشکي در سال 1380
* َمکار ومًوٍ کشًری از سًی اوجمه متخصصيه علًم آزمایشگاَي باليىي .

