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 سوابق آموزشی:

 تا کنون 0931عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جهرم از سال 

 تا کنون  0931تدریس دروس جراحی عمومی از سال  

 :اجراییسوابق 

 0933تا  0939سال  ازمسئول پزشکی قانونی جهرم 

 0939تا  0930عضو هیئت مدیره نظام پزشکی جهرم از سال 

 تا کنون 0931نظام پزشکی جهرم از ال  عضو هیئت بدوی انتظامی

 تا کنون 0933عضو شورای بالینی بیمارستان پیمانیه از سال 

 تا کنون 0931ریس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم از سال 

 تا کنون 0939مسول مرکز سرطان خاتم االنبیاء از سال 

 تا کنون 0936مسئول مرکز تحقیقات سالمت و بیماری های زنان از سال 

 

 :سوابق پژوهشی

 :مصوب  طرح های تحقیقاتی

 ری  م و م  ر  زانی  م و درم  ان ی نح  وه بالن  ت یتروم  ا در یش  کم داخ    یزیخ  ونر عل    یفراوان   یبررس   .0

 )مجری( گذشته سال ده در جهرم ی هیمانیپ مارستانیب در آن از یناش

 مراجع ه  م اران یب ری  م و م ر   در آن ریت ا   و یص در  نهیس   قفس ه  رناف ذ یغ و ناف ذ  یتروماه ا  یفراوان یبررس .2

 )مجری(ریاخ سال ده در جهرم هیمانیپ مارستانیب به کننده

 یتروم  ا از یناش   ح  اد درد ک  اه  در یدی  ور نیم  ورف ب  ا س  هیمقا در یدی  ور نیدوکائی  ل یا ربخش   یبررس   .9

 )همكار( جهرم هیمانیپ مارستانیب اورژانس به کننده مراجعه مارانیب در اندام

 ب ه  کنن ده  مراجع ه  نهیس   س رطان  ب ه  مب تال  زن ان  در توکسوپالس موز  یمولک ول  و کیس رولوژ  وعیش   یبررس .4

 )مجری( 0933 سال در جهرم شهرستان( ص)ایاالنب خاتم سرطان جامع مرکز

 ب  ا اگ  زوژن یه  ا هورم  ون مص  ر  زم  ان م  دت و یردهیش   یماهه  ا تع  داد ،BMI نیب   یهمراه   یبررس   .1

 اءی  االنب خ  اتم کی  نیکل ب  ه کنن  ده مراجع  ه س  ال 21-61 زن  ان نیب   در نهیس   میخ   خ  و  یه  ا ت  وده

 )مجری(جهرم

 الته  ا  ب  ه مب  تال م  ارانیب و پس  تان س  رطان ب  ه مب  تال م  ارنیدرب 99 نینترل  وکیا یس  رم س     س  هیمقا .6

 )مجری(پستان کیدپاتیگرانولوماتوزا
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 پرمنوپ  از و منوپ  از یه  ا خ  انم در نهیس   س  رطان ب  ه اب  تال و نیپ  روالکت هورم  ون  یاف  زا یهمراه   یبررس   .3

 )مجری(هیمانیپ مارستانیب سرطان جامع مرکز به کننده مراجعه

 ب  ر تعه  د و ر یپ  ذ ب  ر یمبتن   درم  ان و مثب  ت یروانشناس   ب  ر یمبتن   یدرم  ان گ  روه یا ربخش   س  هیمقا .3

 )مجری(پستان سرطان به مبتال زنان روان سالمت

)  پس تان  م زمن  و ح اد  یعفونته ا  ب ه  ب ه  مب تال  م اران یب در س رم  نیپ روالکت  س      یاف زا  ارتب ا   یبررس .3

 )مجری(یدرمان پاسخ با( تیماست

 )همكار(تیلنفوس به ژن هدفمند انتقال یبرا شونده یابیرد ی نانوسامانه کی یابیارز و یطراح .01

 و پس  تان س  رطان م  ورد در اءی  االنب خ  اتم ج  امع مرک  ز ب  ه کنن  ده مراجع  ه زن  ان عملک  رد و یآگ  اه یبررس   .00

 )مجری(33 سال در آن یغربالگر یروشها

 کی  نیکل ب ه  کنن ده  مراجع ه  زن ان  در پس تان  س رطان  یآگه    یپ   ب ا  یم ار یب ب ه  اب تال  س ن  راب ه یبررس .02

 )مجری(ایاالنب خاتم

 ب  ه نس  بت جه  رم شهرس  تان یدرم  ان یه  ا کی  نیکل ب  ه کنن  ده مراجع  ه زن  ان یبهداش  ت یه  ا ب  اور یبررس   .09

 )مجری(33-33 سال در پستان سرطان یغربالگر یها رو 

 )مجری(یدارشناسیپد م العه کی:  پستان سرطان به ابتال از بعد مارانیب اتیتجرب یبررس .04

 کی  نیکل ب  ه کنن ده  مراجع  ه زن  ان در پس تان  س  رطان ب  ه اب تال  و ید نیت  امیو کمب  ود نیب   ارتب  ا  یبررس   .01

 )مجری(0933-0933 سال در ایاالنب خاتم

 و محتم    مش  کو ، م  وارد یکینیپ  اراکل و ینیب  ال ک،ی  دموگراف ک،یولوژیدمی  اپ یه  ا ش  اخ  یبررس   .06

 )مجری( 33-33 سال در جهرم شهرستان هیمانیپ مارستانیب در شدهیبستر 03 دیکو به مبتال

 دی  کو ب  ه نس  بت جه  رم شهرس  تان یپزش  ک عل  وم انیدانش  جو عملک  رد و نگ  ر  ،یآگ  اه یبررس   .03

 )همكار(03

 آن ارتب  ا  و پس  تان یم  اموگراف در focal asymmetric density ب  ه مرب  و  یه  ا افت  هی یبررس   .03

 و یهورم  ون ش  اتی،آزمایبردار ریتص  و یه  ا افت  هی ، یک  یزیف ن  هیمعا نه،یس   باف  ت ت  راکم زانیب  ام ه  ا

 )مجری(یپاتولوژ

 شهرس  تان س  رطان ق  اتیتحق مرک  ز ب  ه کنن  ده مراجع  ه پس  تان س  رطان ب  ه مب  تال م  ارانیب درص  د ب  رآورد .03

 )همكار( 0933 تا 0931 سال از جهرم

 یدرم  ان یبهداش  ت خ  دمات دهن  دگان ارائ  ه و COVID-19 ب  ه مب  تال م  ارانیب س  تهیز تج  ار  نی  یتب .21

 )مجری(یرازدار اص  تیرعا درباره

 یپان دم  زم ان  در نهیس   س رطان  ب ه  مب تال  م اران یب در 03 دی  کوو روسی  و از یناش   اض  را   زانیم یبررس .20

 )مجری(جهرم شهرستان در کرونا

 و پس تان  س رطان  خص وص  در جه رم  ای  االنب خ اتم  ج امع  مرک ز  ب ه  کنن ده  مراجع ه  زن ان  عملک رد  و نگر  .22

 )مجری(0933 سال در آن یغربالگر یها رو 



4 
 

 شهرس تان  در پس تان  س رطان  ب ه  مب تال  زن ان  در ییغ ذا  یه ا  الگ و  ب ا  پس تان  س رطان  انیم ارتبا  یبررس .29

 )مجری(جهرم

 )مجری(پستان میبدخ و میخ خو  یها یماریب بت  .24

ب  دن از ب  دن در زن  ان مب  تال ب  ه س  رطان س  ینه مراجع  ه بررس  ی ارتب  ا  عملک  رد جنس  ی و ت  رس از تص  ویر  .21

 کننده به مرکز جامع سرطان شهرستان جهرم

بررس ی ب  اور ه  ای بهداش  تی زن  ان مراجع  ه کنن  ده ب  ه کلینی  ک ه  ای درم  انی شهرس  تان جه  رم نس  بت ب  ه   .26

 33-33رو  های غربالگری سرطان پستان در سال 

در زن ان مب تال ب ه س رطان پس تان در شهرس تان        بررسی ارتبا  میان س رطان پس تان ب ا الگ و ه ای غ ذایی       .23

 جهرم
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. افراز ایپر خردمند؛ رضایعل ؛یجاودان دیفرش ؛یحاتم ناصر ؛یعیرف الهام ؛یعباس رضایعل ؛*نیب حق هیمرض ؛یکالن دینو .7

. مجله کرونا یپاندم زمان در پستان سرطان به مبتال مارانیب در(  91 دیکوو) دیجد روسیو کرونا از یناش اض را  زانیم

 )اسکوپوس(زنان و نازایی ایران. 

 

 در یبدن توده شاخ  و یکیدموگراف اتیخصوص یبررس. نژاد زارع محمد ؛یعیرف الهام ؛*نیب حق هیمرض ؛یکالن دینو .8

 ایاالنب خاتم کینیکل به کننده مراجعه سالم یها خانم با آن سهیمقا و پستان میخ خو  یها توده به مبتال یها خانم

 )اسکوپوس( . مجله زنان و نازایی ایران.جهرم

 

 کی ار گز: انهیراز مصر  دنبال به بزر  تومور سیلودیف مورد کی یبررس. یعیرف الهام ؛*نیب حق هیمرض ؛یکالن دینو .1

 )اسکوپوس( . مجله زنان و نازایی ایران.نادر مورد

 

 یماریب مورد کی یبررس. یکالن دینو ،یجهرم راسخ اطهر ،یعیرف الهام ،یعباس رضایعل هوشمند، فرهنگ ،نیب حق هیمرض .91

 (ISc) . 9-8(: 4)98: 9911. مجله علوم پزشکی پارس. نادر مورد کی گزار : 9 درجه یس ح یسوختگ ا ر در مورایک

 


