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 به ترتيب از آخرين درجه تحصيليفرد درجات علمي  ـ  1

 سال اخذ مدرك کشور دانشگاه رشته تحصیلی با ذکر گرایش مقطع تحصیلی

 8541 ایران  تهران  جراحی پستان  فلوشیپ 

 8545 ایران تهران جراحی عمومی  تخصص 

 8514 ایران شاهد  پزشکی عمومی  دکتری 

 8511 ایران   دیپلم

 

 به ترتيب از آخرين شغل فرد سوابق شغلي  -2

 سمت
 مدت

 کشور شهر مؤسسهنام 
 تا تاریخ از تاریخ

 ایران  تهران معتمدسرطان پژوهشکده  کینیکل کنون 8/88/41 مسئول فنی اتاق عمل 

 ایران جاسک  بیمارستان خاتم االنبیاء  8/1/43 8/82/45 ریاست بیمارستان 

 ایران تهران معتمدسرطان پژوهشکده   04/88/41 دبیر کمیته علمی پزشکان عمومی

      

 

 سوابق علمي و پژوهشي  -3

 الف( تألیف و ترجمه کتاب 

 توضیحات سال ناشر عنوان ردیف

 SCHWARTZ'S PRINCIPLES OF SURGERY  ترجمه مبحث  8541 آرتین طبspleen 
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 های ارائه شده در همایش های علمی ج( مقاله

 نوع ارائه تاریخ و محل چکیده/کامل برگزارکننده عنوان همایش عنوان مقاله

      

      

      

 

 :طرح های پژوهشید( 

 عنوان طرح ردیف
 سمت در طرح   

 همکار(–) مجری 
 سال خاتمه کارفرما

 Impact of body mass index on breast cancer subtypes in 

Iranian women 8541 مرکز تحقیقات سرطان پستان دانشگاه تهران مجری 

     

     

 


