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سَابق تحصيلی
-1دیپلن علَم تجزبی دبیزستاى خَاجِ ًصیز جْزم 1368
-2فارغ التحصیل پشضکی عوَهی اس داًطکاُ پشضکی ضیزاس 1375
-3فارغ التحصیل دکتزای تخصصی جزاحی کلیِ ٍ هجاری ادراری اس داًطگاُ جٌذی ضاپَر اَّاس 1389
سَابق اجرایی
 -1هعاٍى درهاى داًطگاُ  1389تا 1392
 -2رییس هزکش فَریت ّای پشضکی 1382تا 1383
 -3رییس ادارُ ارسیابی عولکزد ٍ پاسخگَیی بِ ضکایات  1381تا 1383
 -4رییس ادارُ آهَسش ٍ پضٍّص 1382
سَابق آهَزشی
-1تذریس ٍاحذّای درسی ارٍلَصی اس 1389
ّ-2یات علوی اس 1391
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سَابق پژٍّشی
هقاالت :
1-Levels of aflatoxin M1 in different types of milk collected in Jahrom, Iran, winter-spring
2013,-2015American Journal of Animal and Veterinary Sciences.

شرکت در کٌگرُ ٍ سخٌراًی
کٌگرُ بيي الوللی داخلی
-1
-2
-3
-4

بزرسی هقایسِ ای هیشاى سشاریي در دٍگزٍُ القاءسایواى ٍ لیبز خَد بخَد ،اٍلیي ّوایص هلی بْذاضت بارٍری ٍ ًابارٍریً-جف
آباد اصفْاى ،پَستز1391،
ضزکت در کٌگزُ اخالق تَلیذ هثل جْزم بِ عٌَاى  ٍ reviewerعضَ کویتِ علوی دساهبز 2113
ضزکت در چْاردّویي  .پاًشدّویي .ضاًشدّویي ٍ ّیجذّویي کٌگزُ ارٍلَصی ایزاى
ضزکت در دٍاسدّویي کٌگزُ آسیایی ارٍلَصی دساهبز 2114

طرحْای تحقيقاتی
-1بزرسی هقایسِ ای پیاهذّای سایواى القایی ٍ خَدبخَد اًجام ضذُ در ضْزستاى جْزم در سال (1391بزرسی عَاهل سایواى القایی
ٍ پیاهذّای آى در جْزم) 1391
پایاى ًاهِ
-1ب زرسی ّوزاّی ًسبت اًگطت دٍم بِ چْارم با طَا پٌیس ًَساداى هتَلذ ضذُ در بیوارستاى هطْزی ضْزستاى جْزم1393
داٍری پایاى ًاهِ
 -1تاثیز دارٍی هاًیتَل بزتسزیع دفع قطعات سٌگ ٍ کاّص درد در سهاى سٌگ ضکي بزٍى اًذاهی در بیوارستاى پیواًیِ جْزم در
1391
سال 1391
-2تاثیز هاًیتَل بز تسزیع دفع قطعات سٌگ ٍ درد در حیي سٌگ ضکي بزٍى اًذاهی1391
-3بزرسی تزکیب سٌگْای ادراری بیواراى هزاجعِ کٌٌذُ بِ هزاکشدرهاًی جْزم1392
-4بزرسی عولکزدکلیِ دربیواراى هبتال بِ تاالسوی هاصٍر د ر ضْز جْزم1393
برگساری کارگاُ
ً-1ابارٍری در داًطگاُ پشضکی جْزم
-2اختالالت جٌسی هزداى در داًطگاُ پشضکی جْزم
-3آهَسش ًحَُ صحیح جاگذاری فَلی در داًطگاُ پشضکی جْزم
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