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 در هيي    .گذرانيي ا ا  جايين دوران تحصييي و و وسطهييا  را در تانهييس ن  سووبق تحصیلوو   

فيي را احسحصييي   شذينفسيي  تيي   و در هيي    تييينا كو دانشييه ا و ييط  ش تييكو در رتييس  ش تيي

در هيي   . شذينفسيي  تيي   تييينا دانشييه ا  وغيي  و اوصيي  در رتييس  تصصصييو    تيي   .در هيي 

بي  وهيطان و يط تي يد  هي   وطفق بي  دري فيد دانشيه و  ربيطرد تصصصيو  تي   و ا   

 و مو در دانشه ا و ط  ش تكو جان  وشغط  بك ر ت  .
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حسبق تحآمبزش :

 تا کنون 4931عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جهرم از سال 

 تدریس دروس نورولوژی جهت دانشجویان فیزیوپات و بالینی

 

ح:قجرقی سبق تح

 تا کنون 4931عضو شورای بالینی بیمارستان پیمانیه از سال 

 عضو گروه  تایید مرگ مغزی دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 مسئول تاییدیه بیماران ام اس در شهرستان جهرم

 

ح:سبق تحپژوهش 

ح:ملببححطرححهایحصیق قاص 

 تیطنور) اسطکلروز پط یمولت یمطاریب هیطاول بطروز عالئط  بطا ،یسطرم D نیتطامیو سطح  کمبود یهمراه یسبرر .4

 )مجری( CNS در ها پالک تیموقع و تعداد و...(  و یحس -یحرکت ک،یاپت

 

 )مجری(بالغ نر ییصحرا موش در نیدولوکست از یناش یکبد تیسم بر نینانوکورکوم اثر .2

 

 بطه مبطتال مطارانیب در یگرنطیم سطردرد بطا  قنطدخون و  یطپروفا دیطپیل سطح  و خطون فشطار یهمراه یبررس .9

 )مجری(کنترل گروه با آن سهیمقا و  جهرم شهرستان در گرنیم

 

 بططه کننططده مراجعططه مططریآلزا مططارانیب در توکسوپالسططموز سططروپرواسنس یفراوانطط یا سططهیمقا یبررسطط .1

 )مجری(جهرم یها مارستانیب

 

 بططه کننططده مراجعططه یلپسطط یاپطط مططارانیب در توکسوپالسططموز سططروپرواسنس یفراوانطط یا سططهیمقا یبررسطط .5

 )مجری(جهرم یها مارستانیب

 

 در۲۹۳۱-۲۹۳۱ یسططالها در( MS) سیاسططکلروز پطط یمالت یمططاریب کیولوژیدمیططاپ یهططا یژگططیو یبررسطط .6

 )مجری(جهرم شهرستان
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 کرونططا یپانططدم زمططان در اس ام بطه مبططتال مططارانیب در 43 دیططکوو روسیطو از یناشطط اضططحرا  زانیططم یبررسط .1

 )مجری(4933 سال در جهرم شهرستان در

 
 جهطرم شهرسطتان در کرونطا یدمیطاپ زمطان در 43 دیطکوو از اس ام بطه مبطتال مطارانیب یآگطاه زانیطم یبررس .8

 )مجری(4933 سال در

 

 یهططا مارسطتانیب در( 43 دیطکوو) دیطجد روسیطو کرونطا از یناشط مطرگ و ابطتال مطوارد یولوژیدمیطاپ یبررسط .3

 )همكار(فارس استان

 

 در نیفرمطال تسطت از اسطتااده بطا درد یحسط آسطتانه بطر بطوپروفنیا بطا ثعلط  شطهیر یآبط عصطاره اثطر سهیمقا .41

 (همكار) نربالغ ییصحرا موش

 

 پنتططیلن توسطط  شططده القططا تشططن  بططر( Dactylorhiza maculate) ثعلطط  شططهیر یآبطط عصططاره ریتطط ث .44

 (همكار) بالغ نر ییصحرا موش در تترازول

 

 

 شططده دیططابتی یهططا رت نیجنطط مخچططه ینططیجن تکامطط  رونططد بططر زرد صططبر اهیططگ یدروالکلیططه ی عصططاره اثططر .42

 (همكار) نیاسترپتوزوس با( کی نوع)

 

 ینیبطططال عالئطط  و یالتهطططاب یفاکتورهططا زانیطططبرم انططهیراز اهیطططگ دانططه یدروالکلیطططه عصططاره اثطططر نیططیتع .49

 )همكار(نر ییصحرا موش در یتجرب منیا خود تیلیانساالوم
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