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]دکتر شهروز

همتی[ کاندیداي هیئت مدیره انجمن علمی و صنفي دكتراي علوم آزمایشگاهي

دکترای علوم آزمایشگاهی
خیابان طالقانی جنب بانک سپه
سنقر کلیایی ،کرمانشاه
Postal Code
Telephone: 09183370797/ e-mail: drhemmatilab@yahoo.com

EDUCATION

مقطع کاردانی علوم آزمایشگاهی دردانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سال2631-2631

POST GRADUATE TRAINING

دکترای علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال263١-2631
POST DOCTORIAL WORK

تدریس دروس هماتولوژی و ویروس شناسی جهت دانشجویان علوم آزمایشگاهی وخونشناسی کاربردی جهت دانشجویان مامایی
در دانشکده پيرا پزشکی کرمانشاه در سال 2633-2631
تدریس دروس هماتولوژی و تجهيزات آزمایشگاهی جهت دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی26١2-2611

PROFESSIONAL APPOINTMENTS

افتتاح آزمایشگاه تشخيص طبی دکتر همتی درسال  2633درشهرستان سنقر کليایی تا کنون به مدت1٢سال

PRIVATE PRACTICE

آزمایشگاه تشخييص طبی دکتر همتی
سنقر کليایی-کرمانشاه

از سال  2633تا کنون

MEDICAL AND SCIENTIFIC SOCIETIES

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی ایران

از سال  2631تا کنون

سامانه جامع انجمن های علمی پزشكی ایران
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ضوهيئت تجدید نظر سازمان نظام پزشکی استان کرمانشاه به مدت  2٢سال



POST DOCTORIAL CONFERENCES

تازه های تشخيصی در ميکروبشناسی 26١3
آنالير مایع مغزی نخاعی 26١3
تشخيص افتراقی آنمی فقر آهن از تاسمی تریت با استفاده از نرم افزار متکی بر فرمولهای افتراقی26١1-
ميکروبشناسی تشحيصی –ترجمه و تاليف-دکتر شهروز همتی –دکتر مهناز آل یاسين2612-
RESEARCH PROJECTS

بررسی شيوع عفونت اندو سرویکال در زنان حامله در شهر کرمانشاه2611-
بررسی سطح توتال آنتی بادیهای سرميو ارتباط آن با مقاومت به درمانهای رایج در بيماران مبتال به ایميون ترومبوسيتو پنيک
پورپورامزمن مراجعه کننده به بيمارستان طالقانی در سال 26١2
ارزیابی سطح سرمی آلفا فيتو پروتئين و گونادوتروپين انسانی و آنژیوپوئيتين  1به عنوان تومور مارکر در بيماران مبتال به بدخيمی
های نورو اندو کرین26١6
در سلولـهای آدنوکارسينوم پستان در دو شرایط گلوکز با غلظت نرمال و گلوکز با  P53و -SIR T1 NF-Kbبررسی ميزان بيان
غلظت باال26١3
و ارتباط آن با ميزان  P53با توجه به وضعيت  MB-231-MDAو MCF-7بررسی ميزان فعاليت مسير گليکوليز دو رده سلولی
متاستاز رده های سلولی سرطان پستان26١1
بررسی فراوانی مقاومت آمينوگليکوزیدی و تعيين فيلوژنی در انتروباکترهای جدا شده از کودکان بستری در بيمارستان های شهر
REP-PCRکرمانشاه به روش 26١3
بررسی فراوانی مقاومت ماکروليدی و تعيين فيلوژنی در انتروباکترهای جدا شده از کودکان بستری در بيمارستان های شهر
ERIC-PCRکرمانشاه به روش 26١3
ترشحات سرویکوواژینال در تشخيص پارگی پيش از موعد پرده های جنينیBhCGحساسيت و ویژگی سنجش کمی
تاثير متغيرهای پيش از آناليز در آزمون های انعقادی26١1
چگونه با تلفن همراه خود از اسالیدهای ميکروسکپی عکس و فيلم بگيرید26١3
PERSONAL DATA

2636 -٢1-٢2
هرسين-کرمانشاه
فارسی
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