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 سوابق تحصیلي:

 سال اخذ مدرک دانشگاه محل اخذ مدرک گرایش رشته تحصیلی مقطع تحصیلی

 1381 ع.پ. مشهد  علوم آزمایشگاهی کارشناسی

 1392 ع.پ. تهران  نانوفناوری پزشکی کارشناسی ارشد

 1398 ع.پ. تهران  نانوفناوری پزشکی دکتری تخصصی
 

 تحصیلي: آخرین مقطع نامه عنوان پایان

بصورت موضعي و تزریق زیر جلدی  آن یدیروماتوئ تیاثرات ضد آرتر يابیزهر زنبور عسل و ارز یحاو ونینانوامولس هیته

 در رت
 

 آموزشي)دانشگاهي(فعالیت سوابق 

 تاریخ رشته ومقطع تدریس محل تدریسدانشگاه 

 1397الی  1385 ساعت( 205) کارکنان آزمایشگاه های مراکز بهداشت و درمان ع.پ. مشهد

 1397 ساعت( 6) دانشجویان کارشناسی ارشد نانوفناوری پزشکی ع.پ. تهران

مهندسی علوم و صنایع کارشناسی ارشد استاد مشاور پایان نامه  موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی 

 زیست فناوری شیغذایی گرا

1399 

 1399 کارشناسی ارشد میکروبشناسی پزشکیاستاد مشاور پایان نامه  ع.پ. کرمان

 1400 دکتری حرفه ای داروسازیاستاد مشاور پایان نامه  ع.پ. کرمانشاه

 کارشناسی ماماییدانشجویان عملی  پزشکی درس میکروبشناسی ع.پ. تربت حیدریه

 ساعت( 24) 

1401 

درس قارچ شناسی پزشکی عملی دانشجویان کارشناسی مامایی  ع.پ. تربت حیدریه

 ساعت( 12)

1401 

 1401 ورزش کارشناسی ارشد فیزیولوژیاستاد مشاور پایان نامه  تربت حیدریهواحد دانشگاه آزاد اسالمی 

 1401 شناسیاستاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد زیست  دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد
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 مقاالت:
 عنوان ردیف

 نام نشریه نمایه
ضریب 

 (IFتأثیر)

تعداد  سال چاپ

 نویسندگان 

نفرچندم 

 مقاله

1 
Feasibility of clinoptilolite application as a 
microporous carrier for pH-controlled oral 
delivery of aspirin 

ISI 
Journal of Acta 
Chimica Slovenica 1.263 2014 5 سوم 

2 
Are RIG-1 and MDA5 Expressions 

Associated with Chronic HBV Infection؟ ISI 
Journal of Viral 
immunology 

1.716 2015 
 

 دهم 10

3 
The combined effects of Aloe vera gel and 
silver nanoparticles on wound healing in 
rats 

ESCI 
Nanomedicine 
Journal ESCI 

2016 

 اول 5 

4 
Spatio-temporal epidemiologic mapping, 
modeling and prediction of tuberculosis 
incidence rate in northeast of Iran 

 –علمی 

 پژوهشی

Journal of Analytical 
Research in Clinical 
Medicine 

- 2017 
 

 چهارم 6

5 
Serum Levels of IL-6, IL-8, TNF-α, and TGF-
β in Chronic HBV-Infected Patients: Effect 
of Depression and Anxiety 

ISI 
Journal of 
Laboratory 
medicine 

1.084 2018 
 

 مسئول 12

6 
Probing the effects of some 
physicochemical factors on hemolytic 
activity of bee venom 

ISC 
Biomacromolecular 
Journal 

 اول 5 2018 

7 
Assessment of hemolytic activity of bee 
venom against some physicochemical 
factors 

ISI 
Journal of Asia-
Pacific Entomology 

 اول 6 2019 1.101

8 

Development of mosquito protective 
textiles using nanoemulsion of 
Eucalyptus globulus and Syzygium 
aromaticum essential oils 

ISI Malaria Journal 2.631 2021 9 هفتم 

9 

Topical Bee Venom Nano-emulsion 
ameliorates serum level of Endothelin-1 in 
collagen-induced Rheumatoid Arthritis 
model 

ESCI BioNanoScience ESCI 2021 4 مسئول 

10 

Hybrid PCL/chitosan-PEO nanofibrous 
scaffolds incorporated with A. euchroma 
extract for skin tissue engineering 
application 

ISI 
Carbohydrate 
Polymers 

 ششم 8 2022 9.371

11 
Anti-rheumatic activity of topical 
nanoemulsion containing bee venom in 
rats 

ISI 
European Journal of 
Pharmaceutics and 
Biopharmaceutics 

 اول 6 2022 5.571

12 

Antioxidative, anticancer, and antibacterial 
activities of a nanoemulsion based gel 
containing Myrtus communis L. essential 
oil 

ISI Chemical Papers 2.097 2022 6 دوم 

13 Topical delivery of bee venom through the 
Skin by a Water-in-oil Nanoemulsion  

ESCI 
Nanomedicine 
Journal 

ESCI 2022 4 اول 

14 

Anti-inflammatory and Anti-nociceptive 
Effects of Cinnamon and Clove Essential 
Oils Nanogels: An in vivo Study 

ISI 

BMC 
Complementary 
Medicine and 
Therapies 

 سوم 6 2022 3.659

15 
In-vitro assessment of essential oils as 
anticancer therapeutic agents: A 
systematic literature review 

Scopus 
Jordan Journal of 
Pharmaceutical 
Sciences 

 دوم 6 2022 0.18

16 Topical bee venom nanoemulsion in 
collagen-induced arthritis model; effects 

ISI 
BMC Pharmacology 
and Toxicology 

2.483 Submitted 7 اول 



on the biochemical and hematological 
parameters 

17 
Subcutaneous injection of bee venom in 
Wistar rats; effects on blood cells and 
biochemical parameters 

ISI 
Journal of 
Pharmacopuncture 

ESCI Submitted 6 اول 

18 

Antioxidative, anticancer, and antibacterial 
activities of a nanoemulsion based gel 
containing Myrtus communis L. essential 
oil 

ISI 
BMC Pharmacology 
and Toxicolog 

2.843 Submitted 6 دوم 

19 

Enhanced colloidal stability of silver 
nanoparticles by green synthesis approach: 
characterization and anti-leishmaniasis 
activity 

ISI 
Pathogens and 
Global Health 

2.733 Submitted 8 هفتم 

20 
Recent advances in topical delivery of 
active ingredients for common skin 
diseases using micro- and nanoemulsions 

ISI 
International 
journal of 
pharmaceutics 

5.875 Submitted 8 اول 

21 

Phytosomal curcumin alleviates collagen-
induced arthritis through down-regulating 
Th17 and upregulating regulatory T cell 
responses in an animal model 

ISI IUBMB Life 3.885 Submitted 7 چهارم 

 

 

 های علمي به تفکیک ملي وبین المللي :شده در همایشخالصه مقاالت/پوستر پذیرفته /مقاالت 
محل  نام همایش عنوان 

 برگزاری

سال 

 برگزاری

 نوع ارائه

 سخنراني 1390 تهران ششمین همایش ملي مطالعات پیراپزشکي کاربرد نانوذرات کیتوزان در درمان سرطان پانکراس 1

سیزدهمین همایش ملي دانش آموختگان  نقره و ژل آلوئه ورا در ترمیم زخمبررسي اثر نانوذرات  2

 نانوفناوری

 سخنراني 1392 تهران

آنالیز زمین آماری میزان بروز سل انساني شهرستان های کاشمر، خلیل آباد و  3

 بردسکن در استان خراسان رضوی

اولین همایش بین المللي علوم زیستي و 

 بیوفیزیک شیميدوازدهمین همایش 

 پوستر 1392 تبریز

اولین همایش بین المللي علوم زیستي و  اثر توام نانوذرات نقره و ژل آلوئه ورا در ترمیم زخم در رت 4

 دوازدهمین همایش بیوفیزیک شیمي

 پوستر 1392 تبریز

 پوستر 1396 تهران اولین همایش ملي زنبور عسل مطالعه رفتار همولیتیک و تغییرات ساختاری زهر زنبور عسل 5

 پوستر 1397 گرگان پانزدهمین همایش بیوفیزیک شیمي تاثیر فاکتورهای فیزیکوشیمیایي بر فعالیت زهر زنیور عسل 6

 پوستر 1398 تهران اولین فستیوال نانوفناوری پزشکي تهیه نانوامولسیون های حاوی زهر زنبور عسل 7

های  آزمایشگاه به شده ارجاع باردار مادران در TSHآزمایشات  نتایج ارزیابي 8

 خلیل آباد شهرستان سالمت جامع خدمات مراکز

دوازدهمین همایش بین المللي و 

هفدهمین همایش ملي ارتقاء کیفیت 

 خدمات آزمایشگاهي

 پوستر 1398 تهران

 به شده ارجاع افراد در مدفوع در مخفي خون آزمایشات غربالگری نتایج ارزیابي 9

 جامع سالمت شهرستان خلیل آباد خدمات مراکز های آزمایشگاه

دوازدهمین همایش بین المللي و 

هفدهمین همایش ملي ارتقاء کیفیت 

 خدمات آزمایشگاهي

 پوستر 1398 تهران

 پوستر 1398 تهران دومین همایش نافیبر ایران ارزیابي اندازه نانوامولسیون های آب در روغن حاوی زهر زنبور عسل 10

 پوستر 1398 تهران سیزدهمین همایش سالیانه روماتولوژی  اندازه گیری فاکتورهای بیوشیمي و خونشناسي در رت مدل آرتریت 11

 پوستر 1398 تهراننانومدیسین سومین همایش بین المللي  تیاثرات ضد آرتر يابیزهر زنبور عسل و ارز یحاو ونینانوامولس هیته 12



 نانوسیفتي بصورت موضعي و تزریق زیر جلدی در رت آن یدیروماتوئ

 پوستر 1399 مشهد هشتمین کنگره بین المللي نانوفناوری  نرخ عبور زهر زنبور عسل به وسیله نانوامولولسیون ها در فرانز دیفیوژن سل 13

را در مدل  1تلینعي زهر زنبور عسل، میزان سرمي اندونانوامولسیون های موض 14

 دهندآرتریت بهبود مي 

 آموختگان دانش کشوری همایش

 پزشکي نانوتکنولوژی

 پوستر 1400 تهران

ساخت داربست نانوفیبری ژالتین/کاپروالکتون و بررسي اثر آن روی تکثیر رده  15

 سلولي فیبروبالست

 سخنراني 1400 تهران همایش نافیبر ایران سومین

 

 

 تالیف/ ترجمه کامل یا بخشي از کتاب:

 انتشارسال  عنوان کتاب
 کاملتالیف / ترجمه 

 کتاب

تالیف / ترجمه 

 از کتاب بخشي

سمت در تالیف/ ترجمه 

 کتاب

تشخیص آزمایشگاهي توبرکلوزیس به وسیله 

 میکروسکوپي خلط

 مترجم  ترجمه 1396

 

 

 های پژوهشي:طرح

ردی

 ف

سمت در  عنوان

 طرح

سال 

انجام 

 طرح

وضعیت 

 طرح

1 
انساني شهرستان های کاشمر، خلیل آباد و بردسکن در استان آنالیز زمین آماری میزان بروز سل 

 خراسان رضوی
 خاتمه 1393 همکار اصلي

2 
کنترل پ  تحت خوراکي دارورساني در آسپیرین حامل بعنوان کلینوپتیلوالیت از استفاده امکان بررسي

 هاش
 خاتمه 1393 همکار اصلي

3 
 B در بیماران مبتال به هپاتیت   TGF-Bو IL-6 ،IL-8 ،TNF-αبررسي سطح سرمي سایتوکاین های 

 مزمن با درجات مختلف افسردگي و اضطراب
 خاتمه 1394 مجری

 خاتمه 1396 مجری تهیه نانوامولسیون حاوی زهر زنبور عسل و بررسي اثرات ضد آرتریت روماتوئیدی آن در رت 4

5 
یق زیرجلدی بر موضعي و تزربررسي اثر استفاده از نانوامولسیون حاوی زهر زنبور عسل بصورت 

 1میزان اندوتلین 
 خاتمه 1398 مجری

6 
اندازه گیری پارامترهای بیوشیمي و خونشناسي در آرتریت التهابي مدل رت توسط نانوامولسیون های 

 حاوی زهر زنبور عسل بصورت موضعي
 خاتمه 1398 مجری

 خاتمه 1399 مجری  FRAP, MDA, NO, katalazارزیابي اثرات نانوامولسیون حاوی زهر زنبور عسل بر میزان سرمي  7

8 
غربالگری و  شناسایي میکروارگانیسم های بومي تولیدکننده  بیواتانول از باغات انگور شهرستان خلیل 

 آباد )خراسان رضوی( 

مجری و استاد 

 مشاور
 خاتمه 1399

9 
 آن بیوفیلمي ضد و میکروبي ضد خواص ارزیابي و دانه سیاه روغني اسانس حاوی امولسیون نانو تهیه

 آئروژینوزا سودوموناس و ارئوس استافیلوکوکوس های ایزوله روی بر

مجری و استاد 

 مشاور
 خاتمه 1399



10 
 تیآرتر يوانیدر مدل ح 12 نینترلوکیخانواده ا یهاژن انیبر ب توزومالیف نیکورکوم ریتأث يبررس

 دیروماتوئ
 1399 همکار

در حال 

 انجام

 خاتمه 1400 مجری بررسي اثر تزریق زیرجلدی زهر زنبور عسل بر پارامترهای خوني و بیوشیمي رت 11

 خاتمه 1400 مجری ساخت دستگاه ضدعفوني کننده آب در مقیاس صنعتي 12

13 
جهت کاربرد به عنوان زخم  نیکروس یحاو توزانیکا دروژلیه یيایضد باکتر تیخاص يابیو ارز هیته

 پوش
 1400 همکار

در حال 

 انجام

14 
سنجش اثر مهار کنندگي اشعه فرابنفش محصور شده در بستر نانوذرات سیلیکوني بر رشد باکتری 

 آبيهای گرم مثبت و گرم منفي در منابع 
 خاتمه 1400 مجری

15 
 ياثرات درمان يابیو ارز لیشده با عصاره زنجب یبارگذار یها ونینانوامولس يابیساخت و مشخصه 

 دیروماتوئ تیآرتر يوانیمدل ح یآن بر رو

مجری و استاد 

 مشاور
1400 

در حال 

 انجام

16 
 ياثر بهبوددهندگ يابیو ارز نیسیوانکوما کیوتیب يو آنت نیکروس یحاو يتوزانیکا دروژلیه هیته

 يوانیدر مدل ح يزخم برش

مجری و استاد 

 مشاور
1401 

در حال 

 انجام

17 
مدل  یآن بر رو ياثرات درمان يو بررس نیکلروک يدروکسیه یحاو یها ونینانوامولس زیسنتز و آنال

 دیروماتوئ تیآرتر يوانیح
 1401 همکار

در حال 

 انجام

18 
 یها میآنز يو برخ کیبر شاخص آتروژن بوسیرو یاریکانکارنت و مکمل  نیاثر هشت هفته تمر

 اضافه وزن یزنان دارا نیو مقاومت به انسول یکبد

مجری و استاد 

 مشاور
1401 

در حال 

 انجام

 

 داوری های مقاالت، طرح های تحقیقاتي، کتاب و ...

 ورد(م 5) سامانه پژوهان دانشگاه علوم پزشکي تربت حیدریه داوری در 

  مورد( 2) فساداوری در سامانه پژوهان دانشگاه علوم پزشکي 

 مورد( 3) نشریه علمي پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تربت حیدریه داوری در 

 داوری در Journal of Nanoparticle Research (1 )مورد 

  داوری درBiomacromolecular Journal (1 )مورد 

  داوری در نشریهJournal of pharmacopuncture (1 )مورد 

 مورد( 1تربت حیدریه ) دانشگاه دولتي داوری کتاب، انتشارات 

 ( 2ناظر طرح تحقیقاتي در دانشگاه علوم پزشکي تربت حیدریه )مورد 

 پژوهشي و...: ها و مجامع علمي/ مجالت علمي عضویت در انجمن

 بازآموزی پرسنل آزمایشگاه( عضو بانک اساتید دانشگاه علوم پزشکي مشهد )آموزش مداوم و 

 )عضو بسیج جامعه پزشکي )کارشناس تحقیق و ارزشیابي و عملیات بازرسي کانون جامعه پزشکي 

  ایران سالمت فناوری زیست علمي انجمنعضو 

 عضو انجمن نانوفناوری پزشکي ایران 

 عضو انجمن میکروبشناسي ایران 

 عضو انجمن شیمي ایران 

https://research.mums.ac.ir/general/cartable.action
https://research.mums.ac.ir/general/cartable.action


 جوایز و افتخارات:

  (1390امور آزمایشگاه معاونت های بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي مشهد ) آزمایشگاه نمونهکارشناس 

 ( 1395کسب رتبه ممتاز در اجرای طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع) 

  (1395کارمند نمونه شبکه بهداشت و درمان شهرستان خلیل آباد )کسب عنوان 

  (1396بیماری های غیر واگیر دانشگاه علوم پزشکي تهران )دریافت لوح تقدیر از رییس مرکز تحقیقات 

 ( 1396دریافت لوح تقدیر از معاونت فرهنگي دانشجویي دانشگاه علوم پزشکي تهران) 

 ( 1396دریافت لوح تقدیر از ریاست دانشگاه علوم پزشکي مشهد) 

  (1390مشهد )دریافت لوح تقدیر از مدیر توسعه شبکه و ارتقا سالمت دانشگاه علوم پزشکي 

 ( 1396دریافت لوح تقدیر از مدیر توسعه سازمان و تحول ادری دانشگاه علوم پزشکي مشهد) 

 ( 12دریافت لوح تقدیر از معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي مشهد )مورد 

 ( 17دریافت لوح تقدیر از مدیریت شبکه بهداشت و درمان خلیل آّباد )لوح 

 لوح( 3ر شهرستان خلیل آباد )دریافت لوح تقدیر از فرماندا 

 ( 1393دریافت لوح تقدیر از مسئول بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان خلیل آباد) 

 ( 1399دریافت لوح تقدیر از معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکي تربت حیدریه) 

 (1400اه علوم پزشکي تربت حیدریه )دریافت لوح تقدیر از معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری دانشگ 

 (1401) دریافت لوح تقدیر از معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکي تربت حیدریه 

 لوح تقدیر 41 دریافت در مجموع 

 :و شغلي سوابق اجرایي

 (1397الي  1384ل آباد )دانشگاه علوم پزشکي مشهد، شهرستان خلیهای آزمایشگاه امور  کارشناس مسئول 

 (1383الي  1382بهداشت،  یکارشناس آزمایشگاه بیمارستان شهید مدرس )کاشمر، پیام آور 

 ( 1388الي  1383سوپروایزر آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر شاکری) 

  ،(1380کارشناس آزمایشگاه آزمایشگاه تشخیص طبي دکتر منصف )مشهد 

  (1380)مشهد، مهر  بیمارستانکارشناس آزمایشگاه آزمایشگاه تشخیص طبي 

  ،(1388، 1387کارشناس آزمایشگاه بیمارستان حضرت ابوالفضل )ع( )کاشمر 

  ،(1387کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبي دکتر شفیعي )کاشمر 

  (1399)تربت حیدریه، تربت حیدریه کارشناس پژوهش دانشکده پیراپزشکي دانشگاه علوم پزشکي 

  (1400تربت حیدریه، )استادیار دانشکده پیراپزشکي دانشگاه علوم پزشکي تربت حیدریه 

  (1400تربت حیدریه، برنامه عملیاتي معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری )مسئول پایش 

  (1400تربت حیدریه، )عضو بسته پاسخگویي اجتماعي دانشگاه علوم پزشکي تربت حیدریه 

  (1400تربت حیدریه، )عضو کمیته تحقیقات دانشجویي دانشگاه علوم پزشکي تربت حیدریه 

 (1400تربت حیدریه، )چهاردهمین المپیاد دانشجویي دانشجویان پزشکي کشور  تفکر در علوم پایه در کمیته مسئول 

 ( 1401تربت حیدریه، استاد مشاور فرهنگي معاونت دانشجویي فرهنگي دانشگاه علوم پزشکي تربت حیدریه) 



 

  ها:سایر مهارت

 تیمي کار ذهنیت با مسئله لداشتن روحیه ح و خالق -1

 داشتن مهارت های نرم افزاری شامل :  -2

Microsoft Office Professional, ICDL1,2, Graph-Expert Professional, Graph-pad prism, Origin-Lab, 
Digimizer, Image-J, SPSS, Minitab, Endnote, Photoshop, Modeling software e.g. Hyper Chem-Pro, Chem-

Bio Office Ultra, Chem-Craft, Gaussian and Gauss view, Mercury, Avogadro. 

 نگل شناسي،ا تجزیه ادرار، سرولوژی، ایمونولوژی، شناسي، خون بیوشیمي،: تشخیص پزشکي آزمایشگاهي روشهای شناخت -3

 هورمون و مولکولي. تحلیل و تجزیه میکروبیولوژی، شناسي، قارچ

، تفرق کوآگلومتری سلول، کشت آناالیزر،اتو ، الکتروفورز ، PCR ، الیزا: پزشکي آزمایشگاهي تجهیزاتو اپراتوری  شناخت  -4

 (نور پویا، طیف سنجي، یونوگرام

 :فیزیکوشیمیایي توصیف تجهیزات و روشها شناخت -5

DLS, SEM, TEM, Cryo TEM, AFM, MRI, HPLC, Capillary Electrophoresis, FTIR, XRD, UV-Visible 
Spectrophotometer 

 ،CH50 همولیز آزمایش ،MTT ، LDH سلول سمیت گیری اندازه سلولي، کشت: درون تني و برون تني روشهای شناخت -6

 آمیزی رنگتکنیک های  هیستوپاتولوژی، اتآزمایش ایمونوهیستوشیمي، فلوسیتومتری، حاد، تحت و حادبیماری های  مطالعات

 میکروارگانیسم ها

 ، روماتوئید آرتریت ، دیابت ،(بریدگي و سوختگيدر حیوانات آزمایشگاهي ) زخم  سازی مدلکار با حیوانات آزمایشگاهي،  -7

 .داروها تجویز و تزریق برداری، نمونه لیشمانیا،

 

 کارگاههای تخصصي:شرکت در دوره ها یا 

 XRDتحلیل و آنالیز نتایج  -1

 (GCP-RCTدوره جامع کارآزمایي بالیني ) -2

 (CE) پیشرفته و الکتروفورز موئین (HPLC) کروماتوگرافي مایع با کارایي باال -3

 دوره جامع اصول کار با حیوانات آزمایشگاهي -4

 آشنایي با مالکیت فکری -5

 فناورانهپتنت ابزاری برای حفاظت از نوآوری های  -6

 ثبت اختراعات حوزه سالمت -7

 معرفي کانون پتنت ایران -8

 مسیر های حفاظت از اختراعات در خارج از ایران -9

 جستجوی پتنت  -10

 معرفي سازمان ها و دعاوی حقوقي  -11



 نحوه ثبت درخواست در پرتال کانون پتنت -12

  patentscopeآشنایي با پایگاه  -13

  Lenzآشنایي با پایگاه  -14

 ماالریاتشخیص میکروسکوپي  -15

 غربالگری فنیل کتون اوری -16

 کارگاه( 3بیماری های منتقله از آب و غذا ) -17

 اصول تغذیه و بهداشت -18

 سیاه سرفه -19

 دیابت و فشار خون -20

 گیاهان دارویي و دانش سنتي  -21

 اختراع ثبت بر تاکید با فکری مالکیت با آشنایي -22

 است نینبودن مسئله ا ایبودن  ،یفکر تیمالک -23

 وداع با اسلحه -24

 آمورفآلیاژهای  -25

 آشنایي بامجالت نامعتبر و جعلي -26

 انتشار کتب علمي در ایران و جهان -27

 SPSS دوره تخصصي نرم افزار  -28

 تجزیه و تحلیل داده های آماری -29

 اخالق در پژوهش های زیست پزشکي -30

 نحوه نگارش متن اختراع -31

 تحلیل رفتار متقابل -32

 مرور نظام مند و متاآنالیز -33

34- ICDL 1ساعت 130  2و 

 قرآن و سالمت یرشته ا انیم قیروش تحق -35

 سبک زندگي قرآني -36

 امر به معروف و نهي از منکر -37

38- Scientific writing 

 خطاهای رایج آماری -39

 گیری آگاهانهکارگاه تفکر انتقادی و تصمیم -40

 يخارج یدر ژورنالها يداخل قاتیتحق جیارائه نتا یامدهایپ -41

 از ایده تا محصول -42

 ساعت  963گاه های مراکز بهداشتي درماني آزمایشدوره های آموزشي تخصصي مربوط به پرسنل  -43

 ساعت  480دوره های آموزشي عمومي مربوط به پرسنل آزمایشگاه های مراکز بهداشتي درماني  -44

 

 



 

 زبان انگلیسي )متوسط به باال( :خارجي تسلط به زبان یا داشتن مدرک زبان

 2  رتبه در آزمون ورودی یا دانشنامه تخصصي یا فوق تخصصي:

 9  برای متقاضیان علوم پایه: phdکارشناسي ارشد یا  رتبه در آزمون ورودی

  19  برای متقاضیان علوم پایه: phdنمره پایان نامه کارشناسي ارشد یا 

 :اخذ جایزه از جشنواره یا المپیاد معتبر علمي

 

 سابقه کار در رشته تخصصي:

 ارشد و دکتری در حوزه نانوفناوری پزشکي از مقطع همزمان سال 10سال سابقه خدمت با پایه علوم آزمایشگاهي و  15 

 در دانشگاه علوم پزشکي مشهد مورد آزمایشگاه تشخیص طبي و مراکز نمونه گیری طي سنوات خدمتي 9راه اندازی و تجهیز 

 

 یاد ملي نخبگان یا استعدادهای درخشان:عضویت در بن

 

 اختراعات :

 "عفوني کننده آب در مقیاس صنعتي دستگاه ضد"ثبت اختراع با عنوان 

 

 لینک گوگل اسکوالر:

 
EluiAAAAAJ&hl=en3https://scholar.google.com/citations?user=g  

 

 لینک اسکوپوس:

 
56943401800https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=  

 
 لینک پابلونز:

 
orehttps://publons.com/dashboard/records/sc/  

https://scholar.google.com/citations?user=g3EluiAAAAAJ&hl=en
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56943401800
https://publons.com/dashboard/records/score/

