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      دكتري تخصصي مقطع تحصيلي:                1356 سال تولد:                طاهري كالني          نام و نام خانوادگي:         مروت           نام:

 علوم آزمايشگاهي باليني -شناسي پزشكي ميكروب رشته تحصيلي:             ايران       كشور:             دانشكده پزشكي -ع پ تهران اه:دانشگ

 قطعي دانشگاه علوم پزشكي لرستان رسمي علمي عضو هيات،  استاد تمام رتبه علمي، پست سازماني، وضعيت  استخدامي:

  شيفعاليت هاي آموزشي و پژوه -1

  1387دانش آموخته دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده پزشكي سال 

  1397دانشجوي دوره تخصص علوم آزمايشگاهي باليني دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران از مهرماه 

 انشگاه علوم پزشكي لرستاندانشكده پزشكي د قطعي ضو هيات علمي رسميع و استاد تمام 

 در مجالت  مقاله انگليسي 110 و انتشار تاليفISI  وPubMed 

  21دارا بودنH-Index=   در مقاله  110با تعدادScopus  ،90  مقاله درPubMed  مقاله در  90وISI Web of Sciences 

 جلد كتاب تخصصي در زمينه ميكروب شناسي باليني 6تاليف و ترجمه 

  مورد سخنراني و ارئه پوستر در مجامع علمي داخلي و خارج كشور 20نجام بيش از او  تخصصيپايان نامه پزشكي و 25بيش از راهنمايي و مشاوره 

 سال 10پرستاري و مامايي در مقاطع عمومي و ارشد و تخصصي به مدت  -بهداشت -پيراپزشكي -تدريس جهت دانشجويان رشته هاي پزشكي 

  تاكنون 1387دانشگاه و استان از سال  پژوهشگر برتراستاد نمونه آموزشي دانشگاه علوم پزشكي ايالم و لرستان و 

  از سوي معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت نفر 2استاد صاحب صالحيت تربيت دوره دكتري پژوهشي به تعداد 

  طرح تحقيقاتي در زمينه هاي مختلف بهداشت و درمان در سطح استان 40اجرا و مشاوره بيش از 

 1390در سال  رتبه چهارم هيجدهم دوره جشنواره رازي در بخش پژوهشگران جوان 

  1382رتبه سوم دوره دكتري تخصصي ميكروب شناسي پزشكي كشور در سال 

  1397رتبه سوم تخصص علوم آزمايشگاهي باليني كشور در سال 

 فعاليت هاي اجرايي -2

 1388تا 1382دو دوره متوالي از سال  عضو هيات مديره انجمن علمي ميكروب شناسي ايران به مدت 

 1390تا  1388دانشگاه علوم پزشكي ايالم از سال ائم مقام معاونت آموزشي ق 

  1397 تا 1390از سال و لرستان  معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي ايالم 

  تاكنون 1387سال  ازو لرستان  مدير گروه ميكروب شناسي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ايالم 

  از دوره هشتم تا كنون پزشكي و باكتري شناسي پزشكي كشور ميكروب شناسيسراسري عضو شوراي سياسگذاري و كميته علمي كنگره هاي 

 تاكنون 1388از سال و لرستان   علوم پزشكي ايالم عضو شوراهاي مختلف آموزشي و پژوهشي دانشكده و دانشگاه 

  1393تا  1389ايي جذب هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي ايالم از سال دبير هيات اجرعضو حقيقي و 

 فرهنگي، سياسي و اجتماعي فعاليت ها و كسب عناوين -3

 88تبه برتر مسابقات قران اساتيد دانشگاه علوم پزشكي ايالم و  دانشگاههاي علوم پزشكي كشور در سال ر 

 1394 1388زشكي ايالم از سال م پمدير كارگروه فرهنگي اساتيد و نخبگان دانشگاه علو 

 1394تا  1388استان ايالم  از سال  بسيج جامعه پزشكي مدير كارگروه آموزشي و پژوهشي 

 1394تا  1388از سال  بسيج جامعه پزشكي استان ايالم  عضو شوراي مركزي استاني 

  1378دبير انجمن اسالمي بخش دانشكده اي دانشگاه تبريز در سال 

 1394تا  1389ت راهبردي اساتيد نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه از سال دبير شوراي مطالعا   

 




