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ب) پاياننامههاي نوشته شده در دوران تحصیلی

عنوان پایاننامه

مقطع تحصيلي
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موقعیتهاي شغلی و حرفهاي

 .0كارشناس آزمایشگاه در:
بيمارستان امام رضا(ع) مشهد
بيمارستان رضوی مشهد
 .0استاد حق التدریس موسسه دانشمند وابسته به دانشگاه پيام نور مشهد
 .3راه اندازی و تجهيز آزمایشگاه پاتولوژی بيمارستان رضوی

حیطه هاي مورد عالقه تحقیقاتی:
 .0سلولي مولكولي
 .2زنتيک
 .3سلولهای بنيادی
 -0سرطان

نام استاد یا اساتيد راهنما
دكتر جينا خياط زاده

كارشناسي ارشد

دكتر عليرضا فاضل

معرفین علمی:
دكتر جينا خياط زاده  -استاد دانشگاه آزاد اسالمي مشهد 15050008560 -
دكتر كامران غفارزاده گان -معاونت آموزشي -پژوهشي بيمارستان رضوی مشهد 15038110156 -
عذرا ایزانلو -سرپرست امور پژوهشي بيمارستان رضوی مشهد15053600687 -
دكتر فرید فرخي -ریاست آزمایشگاه بيمارستان رضوی15030560567 -
دكتر محمدهادی سعيدمدقق-ریاست بخش عروق بيمارستان امام رضا(ع)
دكتر سعادت ميرصدرایي -پاتولوژیست
دكتر محمد حسن زاده نظرآبادی  -مدیر گروه ژنتيک دانشكده پزشكي مشهد

مدت

ردیف

عنوان دوره

0

گاركاه ایمونوهيستوشيمي

 0روز

0

Selection and validation of a
test method in clinical
laboratory

2ساعت

3

E-poster
Distribution pattern of some
glycoconjugates of hair
follicle regeneration in Rat

-

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

0

كارگاه آموزشي آسيب شناسي

0روز

اداره امور آزمایشگاهها

 0روز

بيمارستان رضوی

دوره

گواهينامه یا مدرک

مركز آموزش

شركت اسكان طب آسيا

تهران
0امين كنگره بين

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

المللي بيوشيمي و
بيولوژی مولكولي
0امين كنگره بين
المللي بيوشيمي و
بيولوژی مولكولي
كميته راهبری
آموزش وزارت
درمان و آموزش
پزشكي

5

كارگاه كنترل عفونت های
بيمارستاني

8

FCE Preparation course

-

7

دوره غيرحضوری مهارت گفتگو

01ساعت

موسسه انگليسي شكوه

مركز آموزش ضمن خدمت
آستان قدس رضوی

مشهد

مشهد

مشهد

دوره آموزشي مميزی داخلي
6

براساس الزامات آزمایشگاه مرجع

 0روز

شركت آریا سينا پژوهش

تهران

سالمت
5

شركت در  0امين كنگره بين المللي
بيوشيمي و بيولوژی مولكولي

Quality Assurance of
Microbiology in Medical lab

3روز

دانشگاه فردوسي مشهد

مشهد

 0روز

BRS Academy

تهران

6ساعت

شركت آریا سينا پژوهش

تهران

7امتياز

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

03

كارگاه سراسری مقاله نویسي

8ساعت

موسسه كوثر تهران

بيمارستان رضوی

00

4th Conference on Health
Tourism in Islamic
Countries

2روز

بيمارستان رضوی

مشهد

05

دوره آموزشي كشت سلولي

05روز

مركز تحقيقات بيمارستان خاتم

تهران

08

كارورزی در بخش ميكروشناسي

 0ماه

بيمارستان امام رضا(ع)

مشهد

01

00

00

دوره آموزشي تضمين كيفيت در
بخش ميكروبشناسي

سمينار سراسری ارتباطات حرفه ای
در علوم پزشكي

دانشكده پرستاری
و مامایي

