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 سوابق تحصیلی
 :هیاول التیالف( تحص

 
 تاریخ فراغت از تحصیل کشور لیشهر محل تحص مقطع تحصیلي رشته تحصیلي

 31/05/1377 ایران خرم اباد دبیرستان علوم تجربي

 

 :يدانشگاه التیب( تحص

 تاریخ فراغت از تحصیل کشور شهر دانشگاه  مقطع تحصیلي رشته تحصیلي

 31/4/1380 ایران همدان همدان يعلوم پزشک کارداني رادیولوژي

 18/06/1387 ایران تهران ایران يعلوم پزشک ارشناسيک رادیولوژي

 15/11/91 ایران تهران تهران يعلوم پزشک ارشدکارشناسي  فیزیک پزشکي

 - ایران اهواز جندي شاپور اهواز يعلوم پزشک دکترا فیزیک پزشکي

 

 لینوشته شده در دوران تحص ینامه ها انیپا

 

 راهنما دیاسات اینام استاد  يلیمقطع تحص نامه انیعنوان پا

فانتوم پروستات با روش  یدر پرتودرمان ینوترون یآلودگ یابیارز

با  سهیکد مونت کارلو و مقا از جبرانگر با استفاده هیدز بر پا لیتعد

 یعمل یریاندازه گ

 دکتر محمود اله وردی کارشناسی ارشد

ر د یحرکت ناهمدوس داخل وکسل وژنیفید یربرداریتصو یابیارز

 سرطان پروستات صیتشخ

دکتر محمد جواد  دکترا

 طهماسبی



 

 یو پژوهش یآموزش یشرکت در دورهها و کارگاهها

 تاریخ محل برگزاری دوره اموزشیکارگاه و عنوان  ردیف

 17/5/1390 تهران يپزشک انشگاه علومد يدر پزشک زریو ل کیبا حوزه اپت یيکارگاه، اشنا 1

 4/12/1394 اهواز يپزشک انشگاه علومد کارگاه، مقاله نویسي فارسي 2

 27/11/1394 اهواز يدانشگاه علوم پزشک مقدماتي spssکارگاه،  3

 28/11/1394 اهواز يدانشگاه علوم پزشک End Noteکارگاه،  4

 9/12/1394 اهواز يدانشگاه علوم پزشک Pubmedکارگاه، جستجو در  5

 18/9/1385 سازمان انرژي اتمي حفاظت در برابر اشعه يدوره اموزش 6

 6/10/1384 لرستان يدانشگاه علوم پزشک واژه پردازها، ICDL، يدوره آموزش 7

 1/10/1384 لرستان يدانشگاه علوم پزشک اطالعات يو فناور میمفاه ICDL، يدوره آموزش 8

 9/10/1384 لرستان يدانشگاه علوم پزشک ياطالعات يبانکها ICDL ،يدوره آموزش 9

 15/10/1384 لرستان يدانشگاه علوم پزشک صفحه گسترده ها ICDL، يدوره آموزش 10

 4/10/1384 لرستان يدانشگاه علوم پزشک اطالعات و ارتباطات ICDL، يدوره آموزش 11

 3/10/1384 لرستان يدانشگاه علوم پزشک لهایفا تیریو مد وتریاستفاده از کامپ ICDL، يدوره آموزش 12

 12/10/1384 لرستان يدانشگاه علوم پزشک ائه مطالبار ICDL، يدوره آموزش 13

 29/7/1387 لرستان يدانشگاه علوم پزشک MRIبه روش   يبردار ری،تصو يدوره اموزش 14

 4/6/1387 لرستان يدانشگاه علوم پزشک و حفاظت پرتو يلوژیوبیراد ،يدوره اموزش 15

 18/8/1385 لرستان يدانشگاه علوم پزشک يبه تخلفات ادار يدگینظام رس ،يدوره اموزش 16

 30/4/1387 لرستان يدانشگاه علوم پزشک ياناتوم ،يدوره اموزش 17

 20/11/1387 لرستان يدانشگاه علوم پزشک يو مناسبات انسان ياموزش اخالق ادار ،يدوره اموزش 18

 1/8/1387 لرستان يدانشگاه علوم پزشک يت يبه روش س يبردار ریتصو ،يدوره اموزش 19

 15/8/1385 وزارت بهداشت و درمان کارشناسان وکارکنان نظام سالمت يتوانمند ساز ،يدوره اموزش 20

 27/7/1387 لرستان يدانشگاه علوم پزشک يگراف ویراد ریتصاو يفیکنترل ک ،يدوره اموزش 21

 يقانون يبا جنبه ها یيو اشنا حیصح يمستند ساز ،يدوره اموزش 22

 يپزشک مدارک

 3/11/1387 لرستان يدانشگاه علوم پزشک

 13/7/1387 لرستان يدانشگاه علوم پزشک يسونوگراف ،يدوره اموزش 23

 2/6/1387 لرستان يدانشگاه علوم پزشک يولوژیراد ياناتوم ،يدوره اموزش 24

 

 

 



 

 

 مصوب دانشگاه یقاتیتحق یدر طرحها یهمكار

 

 طرح یفعل تیوضع تینوع فعال سال اجرا عنوان طرح ردیف

در حال  همكار مجری

 اجرا

پایان 

 یافته

توم فان یدر پرتودرمان ینوترون یآلودگ یابیارز 1

ا ب جبرانگر هیدز بر پا لیپروستات با روش تعد

با اندازه  سهیاستفاده از کد مونت کارلو و مقا

 یعمل یریگ

 پایان یافته همكار 1389

 

 سوابق شغلی

 تاریخ فعالیت

 1382از  شاغل در بیمارستان امام خمیني الشتر رادیولوژيکارشناس 

 1389تا  1384از  مسئول واحد رادیولوژي

 1381-1380 طرح نیروي انساني 

 

 با نرم افزارشنایی آ
1- Monte Carlo 

2- Matlab  

3- SPSS 

 


