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 برگسارکننذه

 تاریخ برگساری محل برگساری

داوشگبٌ علًم  آشىبیی بب بیًاوفًرمبتیک 1

 پسشکی تبریس
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 پسشکی تبریس

 1331 دانشکده بهداشت

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ فارغ  تاریخ ورود دانشگاه محل تحصیل رشته دوره ردیف

 التحصیلی

 8811 8811 داوشگبٌ تبریس کبرداوی دامپسشکی کبرداوی 1

کبرشىبسی علًم  کبرشىبسی 2

 آزمبیشگبَی دامپسشکی

 8811 8811 داوشگبٌ تبریس

 8831 8811 داوشگبٌ علًم پسشکی تبریس اوگل شىبسی پسشکی کبرشىبسی ارشذ 3

 ادامٍ دارد 8831 داوشگبٌ علًم پسشکی زوجبن اوگل شىبسی پسشکی (Ph.Dدکتری تخصصی) 4



 :سوابق علمی و پصوهشی

 مقاالت پژوهشی: -1

سال  مشخصات مجله نگارنذگان عنوان ردیف
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 شرکت در کنگره ها: -2
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 سخنرانی

بررسی میزان کیست هیداتیک در  3
مبتالیان به آبسه در افراد مراجعه 
کننده به بیمارستان امام رضا )ع( 

 1333-1331تبریز در سالهای 

مریم حاجی زاده 
-احمدپوراحسان –

-عادل اسپوتین
محمد حسن 

 کهنسال

هفتمین همایش 
سراسری و دومین 

کنفرانس منطقه 
ای انگل شناسی و 

 بیماریهای انگلی 

 پوستر

 تریکوسترونژیلوس های گونه تعیین 4
 کشتارگاه گوسفندان از شده جدا

 مورفومتری روش با تبریز

محمد حسن 
 کهنسال

اولین همایش 
پژوهشی  –علمی 

دانشجویان 
پیراپزشکی و 

بهداشت دانشگاه 
علوم پزشکی 

 زنجان

 پوستر

افزایش چشمگیر لیشمانیوز جلدی  5
در بیماران مراجعه کننده به مرکز 

 –بهداشت شهرستان پاسارگاد 
 استان فارس

محمد حسن 
اسماعیل –کهنسال 

 یارمحمدی

بیست و یکمین 
کنگره بین المللی 
 بیماریهای عفونی 

 پوستر

 



 :ثبت شن

 :( بشرح زیر NCBIمُرد ژن در باوک جٍاوی ژن )در  2ثبت 

JQ793891.1  , JQ989274.1  :ACCESION numbers 

 

 :سایر سوابق

 عضُ اوجمه اوگل شىاضی ایران -

 ُلُژی َ آلرژی ایران  در داوشگاي علُم پسشکی شٍید بٍشتیت در دٌمیه کىگري بیه المللی ایمىشرک -

 داوشگاي علُم پسشکی تبریس–تدریص درَش کرم شىاضی َ تک یاختً شىاضی  -

 پژٌَشی داوشجُیان پیراپسشکی َ بٍداشت داوشگاي علُم پسشکی زوجان –داَری مقاالت در اَلیه ٌمایش علمی  -


