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مجله  ال،هاي هماتولوژیك اطفها و پارامترهاي نوین آنها در بيماريپتانسيل استفاده باليني از رتيكولوسيت ی.کامران منصور ،علی ملکی .36

 .1386 كودكانهای بيماری

 .1386، كودكانهای مجله بيماری ،کرمانشاه اطفال در نوزادان و پارامترهاي هماتولوژیكتعيين مقادیر مرجع . علی ملکیکامران منصوری، . 37

 .  1392، 60-61 هایشماره. پزشك و آزمايشگاهنشريه . تصویربرداری دیجيتال در هماتولوژیکاربرد . علی ملکی، 38

 .91ذر ماه آ -سال دوم شماره يازدهم ، نشريه آواي آزمايشگاه، . تشخيص كرایوگلبولين از روي گستره خون محيطي39

 .1393. نشريه پيام آزمايشگاه، خون نگاهی به كاربردهاي فلوسيتومتري در طب انتقال. 40

 .1393. نشريه پيام آزمايشگاه، های خونی پاراپروتئينمیهای کاذب بيوشيميایی ناشی از بيماریسنجش. 41

 .1393. نشريه پيام آزمايشگاه، تالالت بدخيم و غير بدخيم هماتولوژیکخدر ا بيوشيميایی کاذب هایردیابی پاسخ. 42
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ی دانشگاه مجله دانشکده پزشک. های خونی معمولهای خودکار هماتولوژی در بيماریهای اریتروسيتی به دست آمده از دستگاهتفسير هيستوگرام. 43

 .1394 آذر ،9، شماره 73علوم پزشکی تهران، دوره 

 .1394 پيام آزمايشگاه،مجله . ها: گزارش مورد و مروری بر مقاالتافزایش کاذب در شمارش خودکار پالکت. 44

 .1395، فروردين 86-87مجله پيام آزمايشگاه، شماره . (1های خونی؛ نگاهی به اهميت شرح حال )رویکرد تشخيصی به بيماری. 45

 .1395 ، تير88-89مجله پيام آزمايشگاه، شماره . (2های خونی؛ نگاهی به اهميت معاینه فيزیکی )رویکرد تشخيصی به بيماری. 46

 

 .1395 ارديبهشتو  ، فروردين86-89شماره  مجله پيام آزمايشگاه،. در آزمایشگاه های کنترل کيفیبرنامه. 47

 .1395 و تير خرداد، 88-89شماره  مجله پيام آزمايشگاه،. (2)بخش  ولوژیکعوامل فيزی -آناليتيک( در آزمایشگاهمرحله پيش از آزمایش )پره. 48

 .1395 شهريورو  مرداد، 90-91شماره  مجله پيام آزمايشگاه،. (3)بخش  یایشگاهآزمهای پاسخر بآزمایش  انجام مرحله پيش ازاثرات . 49

 .1395 ، مهر و آبان92شماره  مجله پيام آزمايشگاه،. (4های آزمایشگاه )بخش اثرات مرحله پيش از انجام آزمایش بر پاسخ. 50

 .5139 ، آذر و دی93شماره  له پيام آزمايشگاه،مج. (5های آزمایشگاه )بخش اثرات مرحله پيش از انجام آزمایش بر پاسخ. 15

52. Aberrant Methylation of APAF1 Gene in Acute Myeloid Leukemia Patients. International Journal of Hematology-

Oncology and Stem Cell Research. Article in press.  

53. Aberrant promoter methylation pattern of apoptotic gene APAF1 in myelodysplastic syndrome patients. 

International Journal of Hematology-Oncology and Stem Cell Research (IJHOSCR), 1 April 2017. Volume 11, Number 2. 

 .5139ند ، اسف96شماره  مجله پيام آزمايشگاه،. های آزمایشگاههای پزشکی تأثيرگذار بر پاسخوضعيت -45

 .6139 ارديبهشت، 79شماره  مجله پيام آزمايشگاه،. مرتبط با ناشتایی، ورزش و ... متغيرهای آناليتيک: پره -55

 .6139، تير 98شماره  مجله پيام آزمايشگاه،. آناليتيک در آزمایشگاه )بخش هشتم(پرهمرحله  -65

 .6139، تير 99شماره  مجله پيام آزمايشگاه،. (های پزشکی )بخش نهمآناليتيک در آزمایشگاهپرهمرحله  -75

 .6139، شهريور 102شماره  ه،مجله پيام آزمايشگا. های پزشکی: متغيرهای مربوط به خونگيری از سياهرگآناليتيک در آزمایشگاهپرهمرحله  -85

شماره  يام آزمايشگاه،پمجله . )بخش دوم(سياهرگ  : متغيرهای مربوط به خونگيری از(11)قسمت  های پزشکیآناليتيک در آزمایشگاهپرهفاز  -95

 .6139، دی و بهمن 106

شماره  ام آزمايشگاه،مجله پي. یرگرخس مویرگی و: متغيرهای مربوط به خونگيری (12)قسمت های پزشکی آناليتيک در آزمایشگاهپرهفاز  -60

 .1397 فروردينو  اسفند، 108

 .1397سفند و فروردين ا، 108شماره  مجله پيام آزمايشگاه،. خونگيری ابزارهای: (13)قسمت پزشکی  هایآناليتيک در آزمایشگاهپرهفاز  -61

 

62. Mostafa Zoorpaikar, Reza Khalili Dizaji, Ali Maleki, Mohsen Zhaleh, Sajjad Babaei, Nasrollah Sohrabi. The 

Prevalence of Cytomegalovirus, Hepatitis B, Hepatitis C and HIV Infections among Hemophilic Patients in 

Sanandaj in 2017. Apr-Jun 2018 supplementary issue of Asian Journal of Pharmaceutics (AJP). 

 

63. Mostafa Zoorpaikar, Reza Khalili Dizaji, Ali Maleki, Mohsen Zhaleh, Sajjad Babaei, Nasrollah Sohrabi. The 

Study of Mnsod Val16Ala Genotypes and Its Association with Helicobacter Pylori in Peptic Ulcer Patients in 

Kermanshah City, West of Iran. Apr-Jun 2018 supplementary issue of Asian Journal of Pharmaceutics (AJP). 

 

 داخلي المللیو بينکشوری هاي بصورت سخنراني در همایشمقاالت ارائه شده 

 .، تهران1383 ديخدمات آزمايشگاهي،  سومين كنگره ارتقاء كيفيت، هاي آنها براي آناليزرهاي هماتولوژيمواد كنترل كيفي و ویژگي .1

 .تهران ،1383ديماه خدمات آزمايشگاهي تشخيص پزشكي ايران،  ء كيفيتسومين كنگره ارتقا ها،آناليزرهاي هماتولوژي، دستاوردها، محدودیت .2
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چهلمين سال  ، كنگره آزمايشگاههاي پزشكي، گذشته، حال، آينده، بزرگداشتعلوم بيومدیكال پيشرفته و كاربرد آنها در آناليزرهاي هماتولوژي. 3

 . ، ايرانان، تهر1383خرداد س آزمايشگاه رفرانس ايران، تاسي

زشكي ايران، ، چهارمين كنگره ارتقاء كيفيت خدمات آزمايشگاهي تشخيص پبرد باليني پارامترهاي رتيكولوسيتي در ارزیابي بيماریهاي خونيكار. 4

 ، تهران.1384بهمن  12-14

نولوژي و آلرژي ايران، ، هفتمين كنگره ايموكندمي فعاليت سيستم فيبرینوليز را تسریع A5E10بادي منوكلونال ضد پالسمينوژن انساني آنتي .5

 وم پزشكي مشهد.، دانشگاه عل1383ارديبهشت  15-17

 .، تهران1387ارديبهشت  26تا  23دومين همايش آزمايشگاه و بالين، . کاربرد علوم بيومدیكال نوین در ارزیابی عملکرد پالکتها.  6

 واحد جويبار. ، دانشگاه آزاد1387ارديبهشت  19ايران،  انوبيوتكنولوژيای نهمايش منطقه نخستين هاي خون مبتني بر نانوبيوتكنولوژي.جایگزین. 7
8. Maleki A, Ebrahimzadeh M.E, Meshkani R. Epigenetic biomarkers in Hematopoietic Malignancies. 2nd International & 7th 

National Congress on Quality Improvement in Clinical Laboratries, April 2009, Tehran, Iran. 

9. Maleki A. Automation in Hematology Laboratory. 3nd International & 8th National Congress on Quality Improvement in 

Clinical Laboratries, April 2010, Tehran, Iran. 

10. Maleki A. Evaluation of peripheral blood film review criteria in medical laboratories in Kermanshah. 4nd International & 9th 

National Congress on Quality Improvement in Clinical Laboratries, April 2011, Tehran, Iran. 

بزرگداشت استاد دکتر محمد قريب و سومين  سی و در سخنرانیارائه به صورت . هاها و فرصتگاهی نوزادان، چالشهماتولوژی آزمایش. 11

  .1391پزشکان کودکان کشورهای آسيايی اروپايی، تهران، کنگره دوازدهمين 

اسري سر کنگرهين چهارم در سخنرانیارائه به صورت . ت خونیهای بيوشيميایی در اختالالنتایج کاذب تستعلی ملکی، دکتر رضا مشکانی.  .12

 ، دانشگاه علوم پزشكي لرستان، خرم آباد.1391پيشگيري از خطاهاي پزشكي، ارديبهشت 

 در سخنرانیارائه به صورت . یهماتولوژو تله گسترش خونی مجازی. ، دکتر ماشا اله ترابی، دکتر احمد کاظمی، جبرئيل فرضیملکی . علی14

 .تهران، تهران، دانشگاه علوم پزشكي 1391 آبان، مديسنالمللی بيمارستان الکترونيکی و تلهسمپوزيوم بينين موس

 در سخنرانیارائه به صورت های خونی معمول کودکان. های خودکار هماتولوژی در بيماریهای گرافيکی دستگاهتفسير داده. . علی ملکی15

 ، تهران.1394کان ايران و سی و ششمين بزرگداشت استاد دکتر محمد قريب، ارديبهشت ماه همايش ساليانه انجمن پزشکان کود

نگره پنجمين ک در سخنرانیارائه به صورت . های سردزارش یک خطای آزمایشگاهی ناشی از آگلوتينينگ. علی اصغر کيانی، دکتر . علی ملکی16

 .آبادخرم، لرستانزشكي ، دانشگاه علوم پ1394 ديماه، پيشگيری از خطاهای پزشکی

17. Ali Maleki. Methylation Silencing of Apoptotic Protease Activating Factor-1 in Acute Myeloblastic Leukemia. 

5thNational & 1st International Congress on Novel & Innovative Laboratory Technologies, 25-27 October 2017. 
Tehran, Iran. 

 . 1396های غربالگری در تزریق خون. کنفرانس یک روزه تزریق خون. دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، تير آزمایش علی ملکی.. 18

 .1396های بنيادی. دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، اسفند های بنيادی خونساز. سومين سمپوزیوم سلوللولسژنتيک اپی علی ملکی.. 19

 .1396های بنيادی. دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، اسفند های بنيادی خونساز. سومين سمپوزیوم سلولنتيک یلولژاپی علی ملکی.. 20

 

 و کشوری المللیبين هايبصورت پوستر در همایش مقاالت ارائه شده

1. The A2C8 and MC2B8 antihuman plasminogen monoclonal antibodies can inhibit  fibrinolytic system. ISLH 2005 

(XVIIIth International Symposium on Technological Innovations in Laboratory Hematology)  May 11-14, 2005, San Francisco in 

San Francisco, California. 

2. Accelerative Role of antiplasminogen  Monoclonal Antibody on Fibrinolysis system activity. ISLH 2006, the XIXth 

International Symposium on Technological Innovations in Laboratory Hematology, April 25-28, 2006, Amsterdam, The 

Netherlands.  

3. Manipulation of Fibrinolytic System and Angiogenesis by Antiplasminogen Monoclonal Antibodies. XVIIth Rgional 

congress of ISBT, June 23-27,2007, Madrid. 
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4. Maleki A, Mirshahi M, Pourfathollah A.A. Induction of Catalytic Activity of Plasminogen by Monoclonal Antibody 

A5E10 in the Presence of Plasminogen Activators. XXII Congress of the International Society on Thrombosis and Haemostasis 

(ISTH), 2009, Boston, U.S.A. 

5. Maleki A, Akrami M, Mirshahi M. Introducing a Useful Monoclonal Antibody for Thrombolytic Therapy. 14th Congress 

of the European Hematology Association (EHA), June, 4-7, 2009, Berlin, Germany.  

 

6. Mansouri k, Mirshahi M, Maleki A. The Stimulating Effect of Anti-Plasminogen Monoclonal Antibody (A1D12) on Clot 

Lysis and Angiogenesis. 14th Congress of the European Hematology Association (EHA), June, 4-7, 2009, Berlin, Germany.  

 

7. Maleki A. Evaluation of reproducibility of differential leukocyte count among laboratory technicians. The 12 

th Asian-Pacific Congress of clinical Biochemistry (APCCB 2010), October3-7, 2010 COEX, Seoul, Korea.    

 

8. Maleki A . Appropriate Criteria for Microscopic evaluation of bloodSmear: What and When? The 12 th 

Asian-Pacific Congress of clinical Biochemistry (APCCB 2010), October3-7, 2010 COEX, Seoul, Korea.    

 

9. Maleki A, Jalali Far MA, Mansouri K, Ebrahimian Sh. Determination Of Immunity Status Against Hepatitis B 

In Staff Of Hazrate Maasuomeh In Kermanshah. 2010 International Society of Blood Transfusion Vox Sanguinis 

(2010) 99 (Suppl. 1), 1–516.  

 

10. Aeinfar V, Payandeh M, Aeinfar M, Maleki A. A New Method For Diagnosis And Predicting Blood Diorders 

And Cancer Using Artificial Neural Networks Based On H1 Blood Test Results.  XXIIIrd International Symposium on 

Technological Innovations in Laboratory Hematology. UK from May 10 – 12, 2010. 
 

11. Jalali Far MA , Ghasemzadeh A, Sajadi SM, Bahrami H, Maleki A. Blood Components Production Types And 

Rate In Ahwaz Blood Transfusion Service During 6 Months. 2010 International Society of Blood Transfusion Vox 

Sanguinis (2010) 99 (Suppl. 1), 1–516.  

 
12. Mehrdad Payandeh, Mehrnoush Aeinfar, Mohammaderfan Zaree, Ebrahim Soltanian, Hoshang Yosefi,  Ali Maleki. Assessing 

the Frequency of Protein C and Prrotein S Deficiency in Deep Vein Thrombosis Patients Referring to Kermanshah 

Transfusion Center. Int. Jnl. Lab. Hem. 2012 34 (Suppl. 1) 1-180. 

 

زمايشگاهي تشخيص خدمات آ دومين كنگره ارتقاء كيفيت، دار در خون محيطيمارش گلبولهاي قرمز هسته. رهاوردي نوین در تشخيص و ش13

 ، دانشگاه علوم پزشكي ايران، تهران، ايران.1382پزشكي ايران، ديماه 

 خدمات آزمايشگاهي ارتقاء كيفيت دومين كنگره ،هاي هماتوپوئيتيكبندي بدخيمي. معرفي سيستم پاندا به عنوان یك روش ابتكاري نوین در دسته14

 ، دانشگاه علوم پزشكي ايران، تهران، ايران.1382ديماه  تشخيص پزشكي ايران،

 . ، ايرانتهران، 1383ايران، ديماه  شناسيش ساليانه آسيبهماي،  HIV. تغييرات هماتولوژیك در بيماران مبتال به عفونت 15

  ، تهران، ايران.1383، ديماه ايران شناسيش ساليانه آسيبهماي، فلوسيتومتري یا ایمونوهيستوشيمي. 16

چهلمين  ، گذشته، حال، آينده، بزرگداشتكنگره آزمايشگاههاي پزشكي، تدارك یك پروتكل جامع جهت تضمين كيفيت در آزمایشگاه هماتولوژي. 17

 ، تهران، ايران. 1383خرداد  سال تاسيس آزمايشگاه رفرانس ايران،

ينده، بزرگداشت آ، گذشته، حال، كنگره آزمايشگاههاي پزشكي، كانترها(ي گرافهاي گزارش شده از آناليزرهاي هماتولوژي )سلقدرت تشخيص. 18

 ، تهران، ايران.1383خرداد  چهلمين سال تاسيس آزمايشگاه رفرانس ايران،

كنگره ، درمانييوند مغز استخوان و شيمي، شاخصي حساس از فعاليت هماتوپوئز بدنبال پ(IRF)فراكشن رتيكولوسيتهاي نارس . 19 

 ، تهران، ايران.1383خرداد ، گذشته، حال، آينده، بزرگداشت چهلمين سال تاسيس آزمايشگاه رفرانس ايران، آزمايشگاههاي پزشكي

گداشت چهلمين سال تاسيس ، گذشته، حال، آينده، بزرشكيكنگره آزمايشگاههاي پز، هاي ارتقاء كيفيت در آزمایشگاههاي تشخيص طبيبرنامه. 20

 ، تهران، ايران.1383خرداد آزمايشگاه رفرانس ايران، 
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هماتولوژي و انكولوژي  ، چهارمين همايشتواند فعاليت سيستم فيبرینوليز را مهار كندمي A2C8بادي منوكلونال ضد پالسمينوژن انساني آنتي. 21

 .يران، مشهد، ا، دانشگاه علوم پزشكي مشهد1383تيرماه ايران، 

، 1384 كنگره ارتقاء كيفيت خدمات آزمايشگاهي تشخيص پزشكي ايران، بهمنچهارمين . تضمين كيفيت و اهميت آن در آزمایشگاه هماتولوژي، 22

 تهران، ايران.

زشكي پتشخيص  كنگره ارتقاء كيفيت خدمات آزمايشگاهي چهارمين، هاهاي اخير در فلوسيتومتري و كاربرد آنها در تشخيص لوسميپيشرفت. 23

 ، تهران، ايران.1384ايران، بهمن 

گاهي كنگره ارتقاء كيفيت خدمات آزمايش چهارمين، هاي بنيادي خونساز و فاكتورهاي موثر بر رشد آنها در آزمایشگاه كشت سلولي. سلول24

 ، تهران، ايران.1384تشخيص پزشكي ايران، بهمن 

25. Evaluation of The Role of Plasminogen/Plasmin System in Angiogenesis by Antiplasminogen Monoclonal Antibodies. 

The 9th Iranian Congress of Biochemistry & the 2nd International Congress of Biochemistry and Molecular Biology. Oct. 29-

Nov, 1, 2007, Shiraz, Iran. 

26. Blood substitutes based on Blood Cells and Proteins Engineering. Iran’s First International Conference on Biomaterials. 

November 12 – 15, 2007, University of Tehran & Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.  

 

27. Maleki A, Ebrahimzadeh M.E. Genetic Markers and their Diagnosis Role in Hematologic Malignancies. 1st  International 

& 6th National Congress on Quality Improvement in Clinical Laboratries, Feb 2008, Tehran, Iran. 

 

28. Maleki A, Ebrahimzadeh M.E. The Molecular Diagnostics and Hematologic Diseases. 1st  International & 6th National 

Congress on Quality Improvement in Clinical Laboratries, Feb 2008, Tehran, Iran.      

 

29. Ebrahimian Sh, Maleki A, Omranii M, Ranjbar A. Evaluation of Blood Culture in Neonatal Suspected 

Septicaemia in Hazrate Masoomeh Hospital of kermanshah. 2nd International & 7th National Congress on Quality 

Improvement in Clinical Laboratries, April 2009, Tehran, Iran. 

 
30. Maleki A, Meshkani R. Evaluation of urinary tract infection in jaundice neonates. 10th Iranian Congress of Biochemistry 

& 3rd International Congress of Biochemistry and Molecular Biology, November 2009, Tehran, Iran.  

 

همايش ، هاي هماتوپوئيتيكبندي بدخيمير دستهد 1Hبوالریتي آناليزرهاي سري هاي دو كانال پروكس و بازوفيل/ لوپتانسيل سيتوگرامها و داده. 31

 . ، تهران، ايران1384 ديماه ،شناسي ايرانساليانه آسيب

 ران، ايران. ، ته1384، ديماه شناسي ايرانانه آسيبهمايش سالي هاي حاصل از آناليزرهاي هماتولوژي،معيارهاي بازبيني، تاٴیيد و یا رد پاسخ. 32

، اولين سمينار سراسري پيشگيري از خطاهاي پزشكي، ارديبهشت هاي آزمایشگاهي در آزمایشگاه هماتولوژيچگونگي پيشگيري از خطا .33

 ، دانشگاه علوم پزشكي لرستان، خرم آباد، ايران.1384

تيرماه ولوژي ايران، هماتولوژي و انكپنجمين همايش بادیها، پالسمينوژن منوكلونال آنتيتسریع فعاليت سيستم فيبرینوليز انساني توسط آنتي. 34

 . ، شيراز، ايران، دانشگاه علوم پزشكي شيراز1384

، 1385 ، ديماهاولين همايش آزمايشگاه و بالين های سلولی در پایش کاليبراسيون آناليزرهای هماتولوژی،های کنترلها و محدودیتقابليت .35

 تهران، ايران.

 .ران، ايران، ته1385اه ديم، ايش آزمايشگاه و باليناولين هم ا،ژي؛ قابليتها، محدودیتهدر آناليزرهاي هماتولو هاي هشداردهندهسيستم. 36

 ان.، تهران، اير1385، ديماه اولين همايش آزمايشگاه و بالين بادیها و پتانسيل استفاده چند منظوره از آنها،پالسمينوژن منوكلونال آنتيآنتي. 37

وم ، دانشگاه عل1386ين سمينار سراسري پيشگيري از خطاهاي پزشكي، ارديبهشت دوم، هماتولوژي ارزیابی منابع خطا در سل کانترهای. 38

 پزشكي لرستان، خرم آباد، ايران.

ان، و آلرژی اير ششمين همايش ايمونولوژی . دستکاری دو سيستم فيبرینوليز و آنژیوژنز با استفاده از آنتی پالسمينوژن منوکلونال آنتی بادیها،39
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10 

انشگاه علوم د، 1388نخستين همايش سراسری اندوتليوم، ارديبهشت ماه ها در مهار آنژیوژنز. باديآنتيکاربردهای بالقوه منوكلونال  .41

  شکی اصفهان.زپ

ين سمينار سراسري پيشگيري از خطاهاي پزشكي، ارديبهشت سوم، اتوماتيکCBCگستره خون محيطی و پتانسيل آن در تشخيص خطاهای . 42

 ، خرم آباد.، دانشگاه علوم پزشكي لرستان1388

 

، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي. تهران، 1389ژنتيك ايران، خرداد يازدهمين كنگره . خونیهاي یهای ژنوميک در ارزیابی بدخيمروش. 43

 ايران. 

 د.يز شکیزلوم پ، دانشگاه ع1388 ،قرآن و طبهمايش سراسری ها. خونیهای دینی اسالم در پيشگيری و درمان کمجستاری در نقش آموزه. 44

 زد.ي شکیز، دانشگاه علوم پ1388ارديبهشت ماه ، همايش سراسری قرآن و طبطب قرآنی بهترین راهکار در دستيابی به سالمت پایدار. . 45
 

  ، تهران.1383اه مين همايش بين المللي بيماريهاي كودكان، مهرمشانزده. کرمانشاهدر ایكتریك  نوزادان در ادراري عفونت موارد ارزیابی. 46

ماه هريورشايران،  کنگره فيزيولوژی و فارماکولوژیمين هيجده، وليتيکترومبهای پالسمينوژن در درمانبادیهای ضد آنتي احتمالیپتانسيل . 47

 ، ايران. مشهد، مشهد، دانشگاه علوم پزشكي 1386
 

ماه ارديبهشت، های بنيادیاصول تئوری سلولکشوری ين همايش م، چهارهای بنيادیهای کليدی سلولها، تنظيم کنندهRNAميکروعلی ملکی، . 48

 ، ايران. شيراز، شيراز، دانشگاه 1389

. هریت آزمایشگاش متخصصين علوم آزمایشگاهی در مدینقجهانی، احمد فاطمی، اصغر کيانی، محمد شاه. علی ملکی، دکتر رضا مشکانی، علی49

 هران.، ت1390چهارمين کنگره آزمايشگاه و بالين، 

 

ن ششمياتوماتيک.  CBCپارامترهای تشخيصی نوین در آزمایش . فر، محمد شاه جهانیعلی ملکی، دكتر نجم الدين ساکی، محمدعلی جاللی. 50

  ، اهواز.1390همايش انجمن خون و سرطان کودکان ايران، 

 Evaluation of One- Year analysis Test Results in Infant and Children Hospitalized in Hazrat. علی ملکی. 51

Masumeh Hospital in Kermanshتهران.1390المللی آزمايشگاه و بالين، ديماه . پنجمين کنگره بين ، 
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 المللیهای کشوری و بينشرکت در همایش

 وستر(په سخنرانی و )همراه با ارائ ایران المللی ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص طبیه دوره کنگره کشوری و بینچهارد. شرکت در 1
 .های پیشین آورده شده()گواهی ارائه در بخش

های پیشین آورده ر بخشد)گواهی ارائه  )همراه با ارائه سخنرانی و پوستر( و بالین المللی آزمایشگاهدوره کنگره کشوری و بین نه. شرکت در 2
 .شده(

های پیشین در بخش )گواهی ارائه ئه سخنرانی و پوستر()همراه با ارا پزشکی )گذشته، حال و آینده(ی هاکنگره آزمایشگاه اولین. شرکت در 3
 .آورده شده(

با ارائه  )همراه ایمونولوژي و آلرژي المللیبين كنگرهو اولين  هفتم كنگره ایمونولوژي و آلرژي ایرانو  های ششمدوره. شرکت در 4
 .های پیشین آورده شده(خشرائه در ب)گواهی اسخنرانی و پوستر( 

تر( )همراه با ارائه پوس (1386؛ مشهدشکی زدانشگاه علوم پ) ایران کنگره فيزیولوژی و فارماکولوژیمين جدههي. شرکت در 5
 .های پیشین آورده شده()گواهی ارائه در بخش

ای هبخش )گواهی ارائه در همراه با ارائه سخنرانی() (1387جویبار؛ ) ای نانوبيوتكنولوژي ایراننخستين همایش منطقهکت در . شر6
 .پیشین آورده شده(

رائه در )گواهی ا)همراه با ارائه پوستر(  (1388؛ شکی اصفهانزدانشگاه علوم پ)سراسری اندوتليوم  همایشنخستين کت در . شر7
 .های پیشین آورده شده(بخش

)گواهی ارائه در ستر( )همراه با ارائه پو (1389شهيد بهشتي؛ شکی زدانشگاه علوم پ)ژنتيك ایران یازدهمين كنگره . شرکت در 8
 .پیشین آورده شده(های بخش

ارائه  )گواهی)همراه با ارائه پوستر(  (1389؛ شيرازدانشگاه ) های بنيادیکشوری اصول تئوری سلولمين همایش چهار. شرکت در 9
 .های پیشین آورده شده(در بخش

تر( )همراه با ارائه پوس (1390اهواز؛ شکی زعلوم پدانشگاه )ششمين همایش انجمن خون و سرطان کودکان ایران . شرکت در 10
 .پیشین آورده شده( های)گواهی ارائه در بخش
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رائه پوستر( )همراه با ا (1389بیست و دومین همایش بین المللي بیماریهاي كودكان)تهران؛ ( و 1383شانزدهمین ). شرکت در 11
 .های پیشین آورده شده()گواهی ارائه در بخش

 رائه سخنرانی و)همراه با ا پیشگیری از خطاهای پزشکی )دانشگاه علوم پزشکی لرستان(کنگره کشوری  مپنجهای اول تا دورهر . شرکت د12
 .های پیشین آورده شده()گواهی ارائه در بخش پوستر(

 .شده( های پیشین آورده)گواهی ارائه در بخش )همراه با ارائه پوستر( شناسی ایرانهمایش سالیانه آسیبدوره  دو. شرکت در 13

ه های پیشین آورد)گواهی ارائه در بخش پوستر( سخنرانی و )همراه با ارائه همایش هماتولوژی و انکولوژی ایراندوره  چهار. شرکت در 14
 .شده(

 .پیشین آورده شده(های )گواهی ارائه در بخش )همراه با ارائه پوستر( همایش کشوری قرآن و طب دانشگاه علوم پزشکی یزد. شرکت در 15

تهران؛ سی و سومين بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب و دوازدهمين کنگره پزشکان کودکان کشورهای آسيایی اروپایی ). شرکت در 16

 .های پیشین آورده شده()گواهی ارائه در بخش)همراه با ارائه سخنرانی(  (1391

ا ارائه ب)همراه  (1391تهران؛ دانشگاه علوم پزشكي )، مدیسنلکترونيکی و تلهالمللی بيمارستان اسومين سمپوزیوم بين شرکت در. 17
 .های پیشین آورده شده()گواهی ارائه در بخشسخنرانی( 

 (ارائه مقاله همراه با) های نوین آزمایشگاه، همایش فناوری سه دوره. شرکت در 18

 ئه خواهد شد(رت لزوم مدارک ارا)در صو اله(ق)بدون ارائه مدیگر  های متعددو همایش هاسمینار ...... به همراه شرکت در

 

 مدارک زبان انگليسی

 . 1386و  1382، 1379از دانشگاه تربيت مدرس در سالهای  TOEFEL. دارای مدرک قبولی زبان انگليسی 1

 .1388از دانشگاه تهران در سال  TOEFEL. دارای مدرک قبولی زبان انگليسی 2

 .1387و  1386از وزارت علوم تحقيقات و فناوری در سالهای  MCHEزبان انگليسی  . دارای مدرک قبولی3

 .1388از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال  MHLE. دارای مدرک قبولی زبان انگليسی 3

 

 و مسئوليناساتيد دانشگاهی های توصيه نامه

 Pourfa@modarres.ac.irmail: -E ,کده پزشکی دانشگاه تربيت مدرس. اله. استاد ايمونولوژی دانش. پروفسور علی اکبر پورفتح1

   ac.irmirshahi@modares.mail: -Eدانشگاه تربيت مدرس. . دکتر منوچهر ميرشاهی. دانشيار بيوشيمی دانشکده علوم پايه2

 yahoo.co.uk20farhadzmail: -E@استاد هماتولوژی دانشکده پيراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ايران. . دکتر فرهاد ذاکر. 3

 kavianis@modares.ac.irmail: -E . استاد هماتولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه تربيت مدرس. دکتر سعيد کاويانی. 4

 . دکتر آنيتا رنجبر. متخصص کودکان و نوزادان. رياست بيمارستان حضرت معصومه )س( کرمانشاه. 5

 رياست بيمارستان حضرت معصومه )س( کرمانشاه.. دکتر نادر منصفی. پزشک عمومی. 6

 سئول فنی آزمايشگاه بيمارستان حضرت معصومه )س( کرمانشاه.. دکتر پيمان کشاورزيان. پاتولوژيست. م7

 

mailto:Pourfa@modarres.ac.ir
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 هاکميته علمی سمينارها و کنگرهعضو دبير علمی و 

 . 96های بنيادی و طب بازساختی. دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، اسفند . عضو کميته علمی سومين سمپوزیوم سلول1

 .97 مرداددانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، «. های مختلف علوم پزشکیکاربرد فلوسایتومتری در حوزه». دبير کنفرانس علمی 2

 

 در حال انجامانجام شده و  های پژوهشیطرح

ر و. با همکاری اداره امهای تشخيص طبی استان کرمانشاهبررسی وضعيت کنترل کيفی بخش هماتولوژی آزمایشگاه. 1

 .)اتمام(( )مجری طرح های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهآزمايشگاه

ره . با همکاری اداهای تشخيص طبی استان کرمانشاهبررسی معيارهای تهيه و بررسی گستره خون محيطی در آزمایشگاه. 2

 .)اتمام( )مجری طرح( های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهامر آزمايشگاه

مکاری مديريت درمان سازمان . با هبينی آسفکسی نوزاداندر پيش NRBCبررسی ارزش گازهای شریانی و شمارش . 3

 .)در حال انجام( )مجری طرح( تامين اجتماعی کرمانشاه

مين با همکاری مديريت درمان سازمان تا. اكسيدانت نوزادان یرقاني در قبل و بعد از فتوتراپي بررسي وضعيت آنتي. 4

 .)در حال انجام( )مجری طرح( اجتماعی کرمانشاه

ال به ای برگزیده مرتبط با فاکتورهای رونویسی، آپوپتوز و سرکوب کننده تومور در بيماران مبتهوضعيت متيالسيون ژنبررسی . 5

با  پايان نامه دوره دکترای تخصصی هماتولوژی آزمايشگاهی و بانک خون دانشگاه علوم پزشکی تهران، لوسمی ميلوبالستيک حاد.

 م(. تماا) )مجری طرح(شاه همکاری مرکز تحقيقات ژنتيک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

)همکار ه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشا همکاری باساز مشتق از پوست انسان .... های پيشبررسی ميزان تزايد و تمايز سلول. 6

 م(.تماا) طرح(

لوم عدانشگاه  همکاری با. بررسی ضريب حساسيت و کنيتيک مرگ باکتری باسيلوس انتراسيس نسبت به نانوذره اکسيد مس. 7

 (.در حال انجام) )همکار طرح(پزشکی کرمانشاه 

های خون محيطی های وای فای طوالنی مدت در لنفوسيتهای کروموزمی القاء شده با تابشارزيابی وقوع ناهنجاری. 8

 (.در حال انجام) )همکار طرح(دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  همکاری باپرتوکاران. 
 
انشگاه د همکاری با. های همراه بر عملکرد دستگاه آنااليزر هماتولوژیهای الکترومغناطيس تلفنيدانبررسی تداخالت احتمالی م. 9

 (.در حال انجام) )مجری طرح(علوم پزشکی کرمانشاه 

کی دانشگاه علوم پزش همکاری با. در رديابی و شناسايی موارد لوسمی حاد و مزمن هماتولوژی هاآنااليزر توانايیبررسی . 10

 (.در حال انجام) )مجری طرح(نشاه کرما

 

دانشگاه علوم  اریهمک با. افتراقی ارایه شده در تفکیک آنمی فقر آهن و بتا تاالسمی مینور اندکس 21بررسی اعتبار . 11

 (.در حال انجام) )مجری طرح(پزشکی کرمانشاه 

 

 تجربيات علمی و عملی

 رمانشاهمعاون گروه علوم آزمایشگاهی دانشکده پيراپزشکی ک. 1

 حضرت معصومه )س( بيستون و های پزشکیمدیریت و سوپروایزری آزمایشگاه. 2
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 . دبير کميته انتقال خون بيمارستان3

 . آشنایی کافی و دارای تاليف در زمينه تضمين کيفيت و کنترل کيفی در آزمایشگاه پزشکی4

 شکی. آشنایی کافی و دارای تاليف در زمينه اتوماسيون در آزمایشگاه پز5

 . آشنایی کافی با تکنيک فلوسيتومتری و کاربردهای بالينی آن6

 . آشنایی کافی با مبانی کشت سلولی7

 . آشنایی کافی با کشت سلولهای هيبریدومای مولد آنتی بادی منوکلونال8

 های تخليص آنتی بادی منوکلونال. آشنا به روش9

   SDS-PAGE. آشنا به روشهای الکتروفورز 10

   PCRهای به روش آشنا. 11

 و کادر پرستاری برای پرسنل آزمایشگاه گيریو نمونه کنترل کيفی ی بازآموزی هماتولوژی، بانک خون،ها. برگزاری دوره12

 . عضو کميته آموزش و پژوهش بيمارستان13


