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سوابق تحصیلی

پزشکی عمومی: دانشگاه علوم پزشکی جهرم

تخصص: دانشگاه علوم پزشکی شیراز

سوابق اجرایی: -

سوابق آموزشی: تدریس دروس قلب جهت دانشجویان فیزیوپات و بالینی از سال ۸۷ تا کنون

سوابق پژوهشی :



طرح تحقیقاتي: 
۱-بررسی همراهی امپدانس شریان محیطی و مقاومت عروق ریوی با شدت کبد چرب غیر الکلی در بیماران شهرستان جهرم

۲- بررسی عوامل خطر در تشدید نارسایی قلبی جبران نشده در بیماران بستری در بخش قلب بیمارستان مطهری جهرم در طی سال 
های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶

۳- بررسی ارتباط سطح بی کربنات سرم با میزان بروز نارسایی سیستولی و دیاستولی قلب در بیماران با نارسایی کلیوی تحت 
همودیالیز در بیمارستان مطهری جهرم

۴-بررسی تغییرات اکوکاردیوگرافیک و الکتروکادیوگرافیک در بیماران مبتال به پره اکالمپشی شهرستان جهرم

۵-بررسی ارتباط سطح سرمی ویتامین دی با بروز میالژی ناشی از مصرف داروهای استاتین
۶-بررسی تاثیر داروی ال کارنیتین بر روی میالژی ناشی از داروهای استاتین در بیماران مراجعه کننده به کلینیک هنری در طی 

سالهای ۹۹-۹۸

۷- بررسی شکایت افتادن از تخت بیمارستانی حین درمان ارجاع شده به پزشکی قانونی استان فارس در طی سالهای از سال ۱۳۹۰ 
الی ۱۳۹۸

۸-بررسی همراهی سطح هورمون پاراتورمون با اختالالت ساختاری قلب در بیماران تحت همودیالیز

داوري پایان نامه  :   

 ۱- بررسی مقایسه ای فراوانی آنتی بادیهای ضد فسفاتیدیل اتانول آمین در بیماران مبتال به آنفارکتوس قلبی مراجعه کننده به بخش قلب 

بیمارستان پیمانیه جهرم و افراد  سالم

۲-بررسی اپیدمیولوژی مرگ ومیر و فاکتورهای خطر مرتبط با سکته حاد قلبی در بیماران بستری شده در بیمارستان پیمانیه جهرم طی 

سالهای ۸۹-۹۲

۳- بررسی مقایسه ای میزان سرمی Beta2-microglobulin و high sensitive C-Reactive Protein (hs-CRP) در بیماران مبتال به 

انفارکتوس قلبی حاد مراجعه کننده به بخش قلب بیمارستان پیمانیه جهرم و افراد سالم

۴- بررسی و مقایسه ضخامت انتیما مدیا شریان کاروتید مشترک در بیماران مبتال به بتا تاالسمی ماژور ، اینترمدیا و مینور با افراد سالم

۵- بررسی کفایت دیالیز در بیماران بخش همودیالیز بیمارستان استاد مطهری شهرستان جهرم

۶- مقایسه غلظت سرمی نئوپترین در مبتالیان به آنژین صدری پایدار و ناپایدار

۷-بررسی همراهی ویتامین D با ترومبوز آمبولی وریدی در بیماران مبتال به VTE بستری در بیمارستان های جهرم در سال های ۹۵-۹۴

۸-بررسی سطح ویتامین D در بیماران با فیبریالسیون دهلیزی حمله ای بستری در بیمارستان های جهرم طی سال های ۹۵-۹۴



  ST ۹-مقایسه غلظت سرمی نئوپترین در مبتالیان به سکته حاد قلبی با و بدون صعود قطعه

۱۰- بررسی تغییرات ترومبوسپوندین ۱ با سکته قلبی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان پیمانیه جهرم

۱۱- بررسی همراهی جهش rs505058 در ژن LMNA با بیماری کاردیومایوپاتی اتساعی خانوادگی در بیماران ایرانی

۱۲-بررسی مقایسه ای میزان سرمی کیس پپتین در بیماران مبتال به انفارکتوس قلبی حاد مراجعه کننده به بخش قلب بیمارستان پیمانیه 

جهرم و افراد سالم

۱۳- بررسی تحلیلی ۱۲ ساله شکایت از متخصصین قلب و عروق ارجاع شده به پزشکی قانونی استان فارس در طی سالهای ۱۳۸۵ لغایت 

۱۳۹۶


