
 به نام خذا

 (Curriculum Viteaشناسنامه سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی)

 مشخصات فردی (1

 بببک نام:

 ًبم خبًَادگی: پَرغالهعلی

 ًبم پدر: رضب

 د: رشتهحل تَل

 رشتِ تحصیلی: کبرشٌبس ارشد علَم تشریح بب پبیِ کبرشٌبسی اتبق عول

 پیراپسشکی شرق گیالى-داًشکدُ پرستبری ٍ هبهبیی -: داًشگبُ علَم پسشکی گیالىًشبًی هحل کبر

    357869:9390 تلفي هحل کبر:

 

 طرحی علوی ّیئت عضَ  وضعیت استخذامی: (2

 

 سوابق تحصیلی (3

 5703-5737پیراپسشکی شرق گیالى -داًشکدُ پرستبری ٍ هبهبیی-از داًشگبُ علَم پسشکی گیالىاتبق عول  یکبرشٌبس 

 5737-:573داًشکدُ پسشکی -الىکبرشٌبسی ارشد علَم تشریح از داًشگبُ علَم پسشکی گی 

 

 عنوان پایان نامه (4

 پلن گیبُ هیَُ ّیدرٍالکلی عصبرُ التْببی ضد اثر بررسی(Sambucus ebulus )ائَزیٌَفیلی بیٌی ّبی پَلیپ بر in vitro 

 

 موزشی سوابق آ (5

  ُ5736-5737 پیراپسشکی شرق گیالى-پرستبری ٍ هبهبییتدریس ٍاحد عولی کبرٍرزی داًشجَیبى اتبق عول در داًشکد 

 

 

 

 



 سوابق پژوهشی (6

 به زبان فارسی:

 پلن گیبُ هیَُ ّیدرٍالکلی عصبرُ التْببی ضد اثر بررسی(Sambucus ebulus )ائَزیٌَفیلی بیٌی ّبی پَلیپ بر in vitro پبیبى(

 ًبهِ اتوبم یبفتِ(

  بررسی هقبٍهت آًتی بیَتیکی ببکتری استبفیلَکَک اٍرئَس جداشدُ از زخن ّبی عفًَی ٍ عَاهل هحیطی در اتبق عول بیوبرستبى

 حقیقبتی در حبل اجرا(ترشت)طرح ٍالیت 

 به زبان انگلیسی:

 TNF-alpha G/A308 polymorphism association with nasal polyposis in North part of 

Iran(ُچبپ شد) 

 

 قاله در سمینارها و کنگره هاشرکت و ارائه م (7

 ٌ5703 پیراپسشکی شرق گیالى-داًشکدُ پرستبری ٍ هبهبیی-داًشگبُ علَم پسشکی گیالىبر تبزُ ّبی پژٍّشی در سوی 

  5735 پیراپسشکی شرق گیالى-داًشکدُ پرستبری ٍ هبهبیی-داًشگبُ علَم پسشکی گیالىدر سویٌبر علوی اعتیبد 

 داًشکدُ پرستبری ٍ هبهبیی-داًشگبُ علَم پسشکی گیالىدر  کٌگرُ کشَری داًشجَیی عفًَت ّب ٍ هقبٍهت دارٍیی-

 5735 پیراپسشکی شرق گیالى

 5739در داًشگبُ شْید بْشتی تْراى  ایراى تشریحی علَم سراسری کٌگرُ دٍازدّویي 

  ُ573در داًشگبُ ایراى  ایراى ببزسبختی پسشکی ٍ ببفت هٌْدسی ّبی پیشرفت سراسری کٌگر: 

 

 شرکت در کارگاه ها (8

 5735اًجوي گیبّبى دارٍیی ایراى در تْراى  کبرگبُ آهَزشی تْیِ کرم ّبی گیبّی 

 

 تقذیرها و جوایس (9

 5703-5737ُ علَم پسشکی گیالى در رشتِ ی کبرشٌبسی اتبق عول داًشجَی ًفر اٍل ٍ استعداد درخشبى داًشگب 

 ًفر اٍل در زهیٌِ طرح ّبی پژٍّشی رشتِ ی پسشکی در یبزدّویي جشٌَارُ داًشجَیبى هوتبز، هبتکر ٍ ًَآٍر استبى گیالى 

  5737-:573گیالى در رشتِ ی کبرشٌبسی ارشد علَم تشریح ًفر دٍم داًشگبُ علَم پسشکی داًشجَی 

  5733 پیراپسشکی شرق گیالى-داًشکدُ پرستبری ٍ هبهبییتقدیر بِ عٌَاى فعبل ًوًَِ فرٌّگی در 

 در ّفتِ خَابگبُ ّب  پیراپسشکی شرق گیالى-داًشکدُ پرستبری ٍ هبهبییدر ٌَاى داًشجَی ًوًَِ سبکي خَابگبُ، تقدیر بِ ع

5733 

  5733تقدیر بِ عٌَاى داًشجَی جْبد گر بسیجی استبى گیالى در سبل 

 5735یي داًشگبّی استبى گیالى تقدیر بِ عٌَاى داًشجَی قْرهبى ٍرزشی در هسببقبت ب 


