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 مهـر  : تاریخ شروع تحصـیل  -دانشکده پزشکی  -دانشگاه علوم پزشکی مشهد  :دکتري عمومی پزشکی

و  LDL_cو  HDL_cبررسـی میـزان    :عنوان پایان نامه 1375بهمن ماه : تاریخ فارغ التحصیلی -1368ماه 
  19با نمره مبتال به درد قلبی  نسبت بین ایندو در بیماران

 تاریخ شروع  -) عج(بیمارستان قائم  -دانشگاه علوم پزشکی مشهد  :متخصص میکروبشناسی پزشکی

مقاومـت دارویـی در    بررسـی :  عنوان پایان نامـه  1382شهریور : فارغ التحصیلیتاریخ  - 1377بهمن : تحصیل
 20با نمره  مشهد) عج(ه سل در بیمارستان قائممایکوباکتریومهاي جدا شده از بیماران مبتال ب میان

 مهارت ها: 
 راه اندازي آزمایشگاه سل در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 

 راه اندازي آزمایشگاه تحقیقاتی سل در بیمارستان قائم مشهد 

 مهارت در کلیه تکنیکهاي میکروبشناسی 

 یین گونه مایکوباکتریومهاخیص و بررسی مقاومت دارویی و تعشمهارت در تکنیکهاي مرتبط با ت 

  آشنایی به تکنیکPCR   

  مولکولیسلولی آشنایی به تکنیکهاي مختلف 

 آشنایی به تکنیکهاي مختلف ایمونولوژي 
 آشنایی به تکنیکهاي کشت سلولی 

 شرکت در کنگره ها و کارگاههاي مختلف در ارتباط با آموزش پزشکی 

  با پژوهششرکت در کنگره ها و کارگاههاي مختلف در ارتباط 
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 فعالیت هاي آموزشی: 
  تدریس دروس میکربشناسی عملی براي دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی و داروسازي در دانشگاه علوم پزشکی

 مشهد

 سال 15شناسی در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به مدت  تدریس دروس میکروبشناسی و ویروس 

  علـوم   و سایر کارکنان بهداشتی درمـانی دانشـگاه  کارگاه آموزشی مختلف جهت پزشکان  40بیش از تدریس در
 پزشکی بیرجند

 فعالیت هاي پژوهشی: 
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 ارائه مقاالت در کنگره ها:  

 اسامی همکاران 
 به ترتیب 

 موضوع گزارش یا سخنرانی
نحوه 
 ارائه

ف تاریخ موضوع بحث مجمع
ردی

 

پیمان مالکی دکتر مسعود ضیائی، دکتر 
نژاد، دکتر قدسیه آذرکار، دکتر 

 محمدحسن نمایی، غالمرضا شریف زاده

در  Bبررسی شیوع مارکرهاي ویروسی هپاتیت 
استان خراسان  Bخانواده هاي ناقلین هپاتیت 

 جنوبی
 پوستر

پانزدهمین کنگره بیماریهاي 
 عفونی و گرمسیري ایران

 29الی  25
 1385آذرماه 

1 

، دکتر محمدحسن دکتر مسعود ضیائی
نمایی، دکتر قدسیه آذرکار، سعادتجو، رزم 

 آرا، خدادادیان 

ارزیابی کیفی آزمایش کشت خون در بیمارستان 
وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ) عج(ولیعصر 

 بیرجند
 پوستر

شانزدهمین کنگره بیماریهاي 
 عفونی و گرمسیري ایران

 28الی  24
 1386آذرماه 

2 

، دکتر مسعود دکتر محمدحسن نمایی
 ضیائی، ملک ناز قنادکافی

بررسی اثر ضد میکروبی ماست هاي محلی بیرجند 
 بر روي باکتریهاي شیگال و سالمونال

 پوستر
شانزدهمین کنگره بیماریهاي 

 عفونی و گرمسیري ایران
 28الی  24

 1386آذرماه 
3 

دکتر مسعود ضیائی، علیرضا سعادتجو، 
قدسیه دکتر کرباسی، دکتر نمایی، دکتر 

 آذرکار

بررسی ثبت مدارك پزشکی در بیمارستانهاي 
 آموزشی

 سخنرانی
دهمین کنگره کشوري آموزش 

 علوم پزشکی
 4 88اردیبهشت 

دکتر محمدحسن نمایی، دکتر مسعود 
ضیائی، علی ایزدي، سیامک یزدانی، 

 ملک ناز قنادکافی

Comparison of false negative 
results of 3 different iranian CRP 

slid agglutination kits  
 پوستر

The second iranan 
congress of clinical 

microbiology  
 

اکتبر  7- 9
2008 

5 

دکتر محمدحسن نمایی، دکتر ضیائی، 
حاضري، براتی، محمد ... نصرت ا

 کاظمی، محمد طهماسبی

مقایسه نتایج میکروسکوپی اسمیر مستقیم خلط با 
ون و تغلیظ خلط با نتایج حاصل از هموژنیزاسی

 NaOClاستفاده از 
 پوستر

دهمین کنگره سراسري میکروب 
 شناسی ایران 

 3الی  1
 88اردیبهشت 

6 

دکتر نمایی، فائقه زجاجی، سعیده شفیعی، 
راضیه حنفی بجد، محسن خراشادیزاده، 

 هاشم هوشیار

بررسی وضع ایمنی نسبت به بیماري سرخجه در 
رجند پنج سال زنان در شرف ازدواج شهرستان بی

 پس از برنامه کشوري واکسیناسیون 
 سرخجه -سرخک 

 پوستر
هفدهمین کنگره بیماریهاي 

 عفونی و گرمسیري ایران
 4آذر الی  30

 87دیماه 
7 
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 اسامی همکاران 
 به ترتیب 

 موضوع گزارش یا سخنرانی
نحوه 
 ارائه

ف تاریخ موضوع بحث مجمع
ردی

 

دکتر مسعود ضیائی، دکتر قدسیه آذرکار، 
دکتر محمدحسن نمایی، غالمرضا شریف 

 زاده، معصومه صندوقی

ا متد ب HGVبررسی میزان ویرمی ناشی از 
PCR  در بیماران هموفیل کانون هموفیلی

خراسان جنوبی و مقایسه آن با سایر ریروسهاي 
 منتقل شده از طریق خون در این بیماران

 پوستر
ششمین کنگره گوارش و کبد 

 ایران
 8 85پاییز 

دکتر محمدحسن نمایی، ملک ناز قناد 
 کافی

و نسبت  LDL-Cو  HDL-Cبررسی میزان 
 ماران مبتال به درد قلبی بین این دو در بی

 یسخنران
کنگره سراسري آترواسکلروزیس 

 و حوادث قلبی عروقی 
 27الی  25

 83آذرماه 
9 

راضیه حنفی بجد، محمدرضا حاجی 
آبادي، دکتر محمدحسن نمایی، هاشم 

 هوشیار، محسن ناصري

بررسی نظرات اعضاي هیأت علمی دانشگاه علوم 
ی مؤثر بر پزشکی بیرجند درباره عوامل انگیزش

 عملکرد آموزشی و پژوهشی اساتید 

چهارمین همایش پژوهشی  یسخنران
دانشجویان دانشگاههاي علوم 

 پزشکی شرق کشور

آبان ماه 
1387 

10 

سعیده شفیعی، راضیه حنفی بجد، فائقه 
زجاجی، دکتر کلباسی، خدیجه فرخفال، 

 محسن خراشادي زاده، دکتر نمایی 

حت کلینیکی بررسی میزان شیوع اختالالت ت
تیروئید سرخجه در زنان در شرف ازدواج شهرستان 

  1387بیرجند 

چهارمین همایش پژوهشی  یسخنران
دانشجویان دانشگاههاي علوم 

 پزشکی شرق کشور

آبان ماه 
1387 

11 

محمدرضا حاجی آبادي، دکتر کلباسی، 
دکتر زهره خزاعی، دکتر محمدحسن 

نمایی، دکتر حسن زاده طاهري، محسن 
 ي، دکتر داوري، دکتر مشرقی مقدمناصر

ارزیابی درونی، روشی استاندارد براي اعتباربخشی 
 آموزش پزشکی عمومی

کنگره بین المللی اجراي  یسخنران
استانداردهاي بین المللی 
فدراسیون جهانی آموزش 
پزشکی در برنامه آموزش 

 پزشکی عمومی

1387 12 

 دکتر نمایی
نشگاه علوم بررسی دیدگاه دانشجویان پزشکی دا

پزشکی بیرجند و پزشکان عمومی شهر بیرجند در 
 مورد کاربرد درس میکروب شناسی

یازدهمین کنگره سراسري  یسخنران
میکروب شناسی ایران و اولین 
کنگره میکروب شناسی منطقه 

 مدیترانه شرقی 

23-20 
 89اردیبهشت 

13 

 دکتر نمایی، دکتر ضیائی، دکتر عزیزي، 
 دکتر اشراقی

Evaluation of HCV infection rate 
in hemodialysis patients of South 

Khorasan in comparison … 
 Hepatol Int 2011 14 پوستر

ابراهیم زاده، محمدي فرد، نمایی، آزادي، 
 آقاسی زاده

تطابق یافته هاي بالینی، رادیولوژیک و 
 پوستر ...آزمایشگاهی در پنومونی حاد باکتریال اکتسابی 

دهمین کنگره بیماریهاي نوز
 عفونی و گرمسیري ایران 

دي ماه  4- 8
1389 

15 

دکتر نمایی، دکتر رضوانی، صندوقی، 
 دکتر ضیائی

Evaluation the prevalence of 
HAV and other blood brone 

viruses in hemophilic  … 
 4th international پوستر

blood Tehran Hepa 
 16 90آذرماه  5

ی، غالمرضا شریف زاده، حسن دکتر ضیائ
زنگویی، دکتر قدسیه آذرکار، 

 دکترمحمدحسن نمایی 

بررسی وضعیت اپیدمیولوژي بیماري تب مالت در 
و  83دانشگاه علوم پزشکی بیرجند طی سالهاي 

82 
 همایش سراسري بروسلوز  پوستر

تیرماه  15-14
84 

17 

دکتر مسعود ضیائی، دکتر محمدحسن 
ذرکار، غالمرضا نمایی، دکتر قدسیه آ

شریف زاده، حسن زنگویی، علی عباسی، 
 محمد جمع آور

بررسی وضعیت اپیدمیولوژي تب مالت در استان 
 خراسان جنوبی 

 پوستر
دومین همایش سراسري 

 بروسلوز 
31-29 

 86اردیبهشت 
18 

محمدحسن نمایی، محمدرضا میري، 
 نسرین چاالکی نیا، ملک ناز قناد کافی

یع ایجاد کننده عفونتهاي بررسی پاتوژنهاي شا
ادراري و مقاومت آنتی بیوتیکی آنها در بیماران 
مراجعه کننده به بیمارستانهاي آموزشی دانشگاه 

 85- 86علوم پزشکی بیرجند در سالهاي 

 یسخنران
همایش پژوهش در توسعه 

 سالمت 
18-16 

 90اسفندماه 
19 

ملک ناز قناد کافی، نسیم خدابخشی، 
یزدي،  زهره عظیمی، معصومه

 محمدحسن نمایی

شیوع عفونت ادراري و عوامل مؤثر بر آن در 
 دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 

 پوستر
همایش پژوهش در توسعه 

 سالمت 
18-16 

 90اسفندماه 
20 

دکتر ضیائی، دکتر نمایی، دکتر قدسیه 
 آذرکار، معصومه صندوقی  

و سایر  Bبررسی آلودگی به هپاتیت نوع 
روسهاي منتقله از طریق خون در بیمار هموفیل وی

 کانون هموفیلی خراسان جنوبی
 یسخنران

همایش پژوهش در توسعه 
 سالمت 

18-16 
 90اسفندماه 

21 
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 اسامی همکاران 
 به ترتیب 

 موضوع گزارش یا سخنرانی
نحوه 
 ارائه

ف تاریخ موضوع بحث مجمع
ردی

 

محمدحسن نمایی، ملک ناز قناد کافی، 
 مهدخت مهرآمیز، ناهید قنبرزاده

The prevalence of colonization 
with group B streptococcus in 
pregnant women rectovaginal 

samples antibiotic resistance rates 
in patients admitted to hospital 
vali-asr Birjand from June 2013 

 یسخنران
کنگره بین المللی چالش هاي 
 بالینی در مامایی، زنان و نازایی

بهمن  30-28
94 

22 

فاطمه منصوري رمضانی، ناهید قنبرزاده، 
 اد کافی، محمدحسن نماییملک ناز قن

Relation between recto-vaginal 
colonization with streptococcus 

agalactiae and premature rupture 
of membranes in pregnant women 

referring to Valiasr Hospital in 
Birjand 

 پوستر

The 16th 
International and 

Iranian Congress of 
Microbiology 

27-25 
 2015آگوست 

23 

محمدحسن نمایی، زهرا سادات حسینی، 
 مینا مهرگان

Antimicrobial effect of essential 
oils and alcoholic and hydro-

alcoholic extract of nepeta 
binaludensis plant 

 پوستر

The 16th 
International and 

Iranian Congress of 
Microbiology 

27-25 
 2015آگوست 

24 

پروین عسکري، کیارش قزوینی، 
 محمدحسن نمایی

Prevalence of methicillin-resistant 
staphylococcus aureus in South 

Khorasan 
 پوستر

The 16th 
International and 

Iranian Congress of 
Microbiology 

27-25 
 2015آگوست 

25 

 خزاعی، نمایی، صداقتی
Third Trimester Bleeding of 

pregnant women and its related 
factors in women attending Vali-

asr Hospital 

 پوستر

The 12th 
International 
Congress of 

Obstetrics and 
Gynecology 

اکتبر  11-8
2015 

26 

نازنین عطایی، جمشید فوالدي،  
 محمدحسن نمایی، فاطمه میرزاجانی

Influence of physiological cell 
stages on thebaine 
biotransformation 

 پوستر

The 17th 
International and 

Iranian Congress of 
Microbiology 

25-23  
 2016آگوست 

27 

نازنین عطایی، جمشید فوالدي،  
 محمدحسن نمایی، فاطمه میرزاجانی

Influence of permeability of 
microbial cells on thebaine 

biotransformation  
 پوستر

The 17th 
International and 

Iranian Congress of 
Microbiology 

25-23  
 2016آگوست 

28 

محمدحسن نمایی، عباسعلی رمضانی، 
 فاطمه مزگی نژاد

مقایسه مقاومت دارویی استافیلوکوکها به متی 
سیلین با استفاده از محیط کشت مولرهینتون آگار 

اسکرنینگ آگار  با نتایج حاصل از محیط کشت
 مقاوم به اگزاسیلین

 پوستر
سومین کنگره سراسري باکتري 

 شناسی پزشکی ایران
آبان  22-20

 1394ماه 
29 
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  پایان نامهو مشاوره راهنمایی: 

عنوان دوره  عنوان پایان نامه ردیف
 تحصیلی

 محل انجام
اسامی همکاران به ترتیب 

شامل نام (اولویت 
 )متقاضی

سمت در 
پایان 
 نامه

1  

در  یوتیکیب یمقاومت آنت يالگو یبررس
 ینیکیکل يجدا شده از نمونه ها یهايباکتر

) عج( یعصرول یمارستانب یشگاهبه آزما یارسال
 85-86 يدر سالها) ع(و امام رضا 

دکتري 
عمومی گروه 

 پزشکی

دانشگاه علوم 
 یپزشک

 یرجندب

دکتر محمدحسن نمایی، دکتر 
محمدرضا میري، نسرین 

 ساناز جدیديچاالکی نیا، 

استاد 
 راهنما

2  

دانشگاه  یپزشک یاندانشجو یدگاهد یبررس
شهر  یو پزشکان عموم یرجندب یعلوم پزشک

 یکروبردر مورد کاربرد درس م یرجندب
 یشناس

دکتري 
عمومی گروه 

 پزشکی

علوم  دانشگاه
 یپزشک

 یرجندب

دکتر محمدحسن نمایی، 
علیرضا سعادتجو، سیما 

 زنگویی مفرد

استاد 
 راهنما

3  
 کاذب تست یپاسخ منف ینسب یفراوان یبررس

CRP با  یدياسال یناسیونبه روش آگلوت
 یرانساخت ا یتنوع ک 3استفاده از 

دکتري 
عمومی گروه 

 پزشکی

علوم  دانشگاه
 یپزشک

 یرجندب

دکتر محمدحسن نمایی، دکتر 
مسعود ضیائی، سیامک یزدانی، 

 علی ایزدي

استاد 
 راهنما

4  
با استفاده از  يساز سترون یندفرآ یابیارز

 یمارستانهايحرارت مرطوب و خشک در ب
  یرجندب) عج( یعصرو ول) ع(امام رضا

دکتري 
عمومی گروه 

 پزشکی

علوم  دانشگاه
 یپزشک

 یرجندب

دکتر محمدحسن نمایی، 
سیدمحمود حسینی، سعیده 

 درهمی

استاد 
 راهنما

5  
پروژسترون بر  یافش یزاثر تجو یبررس

زنان در معرض زودرس در  یمانکاهش زا
 خطر

دکتري 
عمومی گروه 

 پزشکی

دانشگاه علوم 
 یپزشک

 یرجندب

دکتر زنگویی، دکتر محمدحسن 
نمایی، غالمرضا شریف زاده، 

 فهیمه شیبانی

استاد 
 مشاور

6  
 يسبز بر رو يچا یاهعصاره گ یکروبیاثر ضد م

  یگالسالمونال و ش
دکتري 

عمومی گروه 
 پزشکی

علوم  دانشگاه
 یپزشک

 یرجندب

تر محمدحسن نمایی، اقدس دک
 السادات متولی حقی

استاد 
 راهنما

7  

کشت خون  یشروش انجام آزما یفیک یبررس
  یرجندب) عج(یعصرول یمارستاندر ب

دکتري 
عمومی گروه 

 پزشکی

علوم  دانشگاه
 یپزشک

 یرجندب

دکتر مسعود ضیائی، دکتر 
محمدحسن نمایی، آقاي 

حسینی، زهره رزم آرا، مریم 
 نضیاء خدادادیا

استاد 
 مشاور 

8  

و  یولوژیکراد ینی،بال يها یافتهتطابق 
 یاکتساب یالحاد باکتر یدر پنومون یشگاهیآزما

 یمارستانشده در ب يبستر یناز جامعه در بالغ
 1387در سال ) عج( یعصرول

دکتري 
عمومی گروه 

 پزشکی

علوم  دانشگاه
 یپزشک

 یرجندب

دکتر آزاده ابراهیم زاده، دکتر 
، دکتر مهیار محمدحسن نمایی

محمدي فرد، آزادي طینت، 
 آقاسی زاده شعرباف

استاد 
 مشاور

9  
 ینوع گالب صنعت 5 یکروبیاثر ضد م یبررس

گل  یآب ياستاندارد موجود در بازار و عصاره 
 Rose oil آن با ي یسهسرخ و مقا

دکتري 
عمومی گروه 

 پزشکی

دانشگاه علوم 
 یپزشک

 یرجندب

  دکتر نمایی
  عطایی
 حنفی

استاد 
 راهنما

10  

 یدرمان یمبه دو رژ یپاسخ درمان یسهمقا
در  یترومایسینو آز یپروفلوکساسینس

  ینحاد بالغ یبیآم یرغ یسانتريد
دکتري 

عمومی گروه 
  پزشکی

علوم  دانشگاه
 یپزشک

 یرجندب

  ابراهیم زاده
  دکتر نمایی

  مهندس شریف زاده 
  حسینی

 توحیدي زاده 

استاد 
 مشاور
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عنوان دوره  عنوان پایان نامه ردیف
 تحصیلی

 محل انجام
اسامی همکاران به ترتیب 

شامل نام (اولویت 
 )متقاضی

سمت در 
پایان 
 نامه

11  
ر شقایق ایران در تبدیل استفاده از میکروفلو

 زیستی تبائین به مواد دارویی
 )Ph.D(دکترا 

دانشگاه 
 ) س(الزهرا

دکتر جمشید فوالدي، دکتر 
محمدحسن نمایی، دکتر فاطمه 

  میرزاجانی، نازنین عطایی

استاد 
 راهنما 

12  

بررسی شیوع کلونیزاسیون استرپتوکوك گروه 
ب در نمونه هاي رکتوواژینال زنان باردار و 

یزان مقاومت آنتی بیوتیکی آن در مراجعه م
شهرستان ) عج(کنندگان به بیمارستان ولیعصر

  93تا تیر  92بیرجند از تیر 

دکتري عمومی گروه 
 پزشکی

دانشگاه علوم 
پزشکی 
 بیرجند 

دکتر محمدحسن نمایی، دکتر 
ناهید قنبرزاده، مهدخت 

  مهرآمیز

استاد 
 راهنما 

13  

ا سابقه مقایسه نگرش و عملکرد افراد ب
آلودگی به ویروس هپاتیت ب نسبت به 

دستورات بهداشتی اسالم با گروه کنترل غیر 
  آلوده به ویروس 

دکتري عمومی گروه 
 پزشکی

دانشگاه علوم 
پزشکی 
 بیرجند 

دکتر محمدحسن نمایی، دکتر 
  محمدرضا میري، محمد نظري

استاد 
 راهنما 

14  

تعیین علل باکتریال اوتیت مدیاي چرکی مزمن 
مقاومت آنتی بیوتیکی آنها در بیماران  و

ویژه  ENTمراجعه کننده به کلینیک 
  )ع(بیمارستان امام رضا

دکتري عمومی گروه 
 پزشکی

دانشگاه علوم 
پزشکی 
 بیرجند 

دکتر محمدرضا مفتح، دکتر 
محمدحسن نمایی، فاطمه 

  شهابیان مقدم

استاد 
 مشاور

15  

ارزیابی ارتباط نتایج روش هاي مختلف 
ک و ژنوتیپک شناسایی مقاومت فنوتیپ

استافیلوکوکوس اورئوس نسبت به متی سیلین 
 با پاسخ به درمان در بیماران بستري

  کارشناسی ارشد

دانشگاه علوم 
پزشکی 
 بیرجند 

دکتر کیارش قزوینی، دکتر 
محمدحسن نمایی، دکتر 

احسان آریان، هادي صفدري، 
  پروین عسکري

استاد 
 راهنما 

16  
ی بر صفات عملکردي، اثر عصاره گل راع

سامانه ایمنی، ضد اکسیدانی و برخی متابولیت 
  هاي خونی جوجه گوشتی آلوده با اشرشیاکلی

  کارشناسی ارشد
دانشگاه 

 بیرجند

حجت سراجی کوپکن، دکتر 
نظر افضلی، دکتر سیدجواد 

حسینی واشان، دکتر 
محمدحسن نمایی، علی اله 

  رسانی

استاد 
 مشاور 

17  
و ژن هاي  ST131اکلی بررسی شیوع اشریشی

مقاومت بتاالکتامازي در نمونه هاي جداشده از 
  بیماران در مشهد

  کارشناسی ارشد

دانشگاه علوم 
پزشکی 

 مشهد

دکتر سعید عامل جامه دار، 
دکتر کیارش قزوینی، دکتر 

محمدحسن نمایی، دکتر محمد 
  درخشان، مرضیه مقنی

استاد 
 مشاور

ا روش شناسایی باکتري باسیلوس سرئوس ب  18
  و استفاده از نانوذرات طال PCRمبتنی بر 

 دانشگاه زابل   کارشناسی ارشد

دکتر فاطمه حدادي، دکتر 
حسین کمال الدینی، دکتر 

محمدحسن نمایی، دکتر احمد 
  راشکی، الهام امینی

استاد 
 مشاور

19  

اثر عصاره آبی پوسته سبز دو رقم پسته بر 
 عملکرد، ایمنی، برخی فراسنجه هاي خونی و
جمعیت میکروبی روده جوجه هاي گوشتی 

 چالش یافته با استافیلوکوکوس اورئوس

  کارشناسی ارشد
دانشگاه 
 بیرجند 

هادي یوسفی، دکتر سیدجواد 
حسینی واشان، دکتر 

سیداحسان غیاثی، دکتر 
  محمدحسن نمایی

استاد 
 مشاور

20  
تأثیر عصاره اکالیپتوس بر سفات عملکردي، 

نی و برخی فراسنجه سامانه ایمنی، ضد اکسیدا
  هاي خونی جوجه گوشتی آلوده با اشرشیاکلی

  کارشناسی ارشد
دانشگاه 

 بیرجند

دکتر نظر افضلی، دکتر 
سیدجواد حسینی واشان، دکتر 
  محمدحسن نمایی، مریم خیري

استاد 
 مشاور
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عنوان دوره  عنوان پایان نامه ردیف
 تحصیلی

 محل انجام
اسامی همکاران به ترتیب 

شامل نام (اولویت 
 )متقاضی

سمت در 
پایان 
 نامه

21  

بررسی آثار درمانی استفاده از آتل کوتاه مچ 
دست در مبتالیان به سندرم تونل کارپال 

درمان با ایبوپروفن از دیدگاه  تحت
  سرعت هدایت عصبی –الکترومیوگرافی 

دکتري عمومی گروه 
 پزشکی

  

دانشگاه علوم 
پزشکی 
 بیرجند

دکتر حمیدرضا ریاسی، دکتر 
محمدحسن نمایی، حجت 

  صالحیان

استاد 
 مشاور

22  
مقایسه میزان بهبودي عفونت قارچی گوش 

ین خارجی با استفاده از دو شیوه درمانی بتاد
  موضعی و کلوتریمازول موضعی

دکتري عمومی گروه 
 پزشکی

  

دانشگاه علوم 
پزشکی 
 بیرجند 

دکتر محمدرضا مفتح، دکتر 
محمدحسن نمایی، زهرا 

  ناصري

استاد 
 مشاور

23  
بررسی موانع و انگیزه هاي انجام فعالیت هاي 

پژوهشی از دیدگاه دانشجویان پزشکی در 
 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

عمومی گروه دکتري 
 پزشکی

  

دانشگاه علوم 
پزشکی 
 بیرجند

دکتر محمدمهدي حسن زاده 
طاهري، دکتر محمدحسن 

  خادم علی... نمایی، حجت ا

استاد 
 مشاور

24  

بررسی ارتباط کلونیزاسیون رکتال و واژینال 
استرپتوکوك آگاالکتیه و پارگی زودرس پرده 

هاي جنینی در بیماران مراجعه کننده به 
  بیرجند) عج(مارستان ولیعصر زایشگاه بی

دکتري عمومی گروه 
 پزشکی

  

دانشگاه علوم 
پزشکی 
 بیرجند

دکتر محمدحسن نمایی، دکتر 
ناهید قنبرزاده، فاطمه منصوري 

  رمضانی

استاد 
 راهنما

25  

بررسی مقایسه اي شیوع آلرژي به عصاره 
گرده گیاه کاج بومی و عصاره ي کاج تجاري و 

ران مبتال به رینیت عصاره گیاهان هرز در بیما
آلرژیک مراجعه کننده به کلینیک آلرژي بیرجند 

  1392در سال 

دکتري عمومی گروه 
 پزشکی

  

دانشگاه علوم 
پزشکی 
 بیرجند

دکتر محمدحسن نمایی، دکتر 
  محمد فریدونی، ملیحه امانی

استاد 
 راهنما

26  

 9بررسی شیوع هلیکوباکترپیلوري در کودکان 
عصاره گل رز در  ساله و ارزیابی اثر 15تا 

درمان و ریشه کنی هلیکوباکتر پیلوري در 
  کودکان بدون عالمت شهر بیرجند

دوره 
  تخصصی

دانشگاه علوم 
پزشکی 
 بیرجند

دکتر کوکب نمکین، دکتر 
محمدحسن نمایی، هادي 

  موالیی

استاد 
 راهنما

27  

بررسی شیوع و برخی از عوامل مرتبط با 
  خونریزي هاي سه ماهه سوم  در مادران

باردار مراجعه کننده به بخش زنان بیمارستان 
  1393بیرجند در سال ) عج(آموزشی ولی عصر

دکتري 
عمومی گروه 

  پزشکی

دانشگاه علوم 
پزشکی 
 بیرجند

دکتر  - دکتر محمدحسن نمایی
زهره خزاعی محمد صداقتی 

  -خروي

استاد 
  مشاور

28  
 13و   10 نینترلوکیا یسطح سرم سهیمقا

و   يویسل ر يماریب قبل و  بعد از درمان
  ارتباط آن با عوارض ریوي

دوره 
 تخصصی

دانشگاه علوم 
پزشکی 
 بیرجند

دکتر سیدغالمرضا مرتضوي 
دکتر محمدحسن -مقدم
دکتر رضا اسالمی - نمایی

  منوچهري

استاد 
  راهنما

29  

 تومگالویس يعفونت  مادر زاد وعیش یبررس
آن در  ینیبال يامدهایپ یابیو ارز روسیو

 یول مارستانیلد شده در بنوزادان  متو
  1396در سال رجندیب) عج(عصر

دوره 
 تخصصی

دانشگاه علوم 
پزشکی 
 بیرجند

دکتر  -دکتر طیبه چهکندي
دکتر الهه  -محمدحسن نمایی

  عباسی یزدي

استاد 
  راهنما

30  

  نیدیمادر  با  کلرهگز ریش یاثر موضع سهیمقا
  ونیزاسیخشک نگه داشتن در  کلون وهیو  ش
در  يند ناف  نوزادان نارس  بسترب  الیباکتر

  نوزادان ژهیو يبخش مراقبت ها

دوره 
 تخصصی

دانشگاه علوم 
پزشکی 
 بیرجند

- دکتر بهجت سادات بلندي
دکتر  - دکتر محمدحسن نمایی

دکتر مژگان  -غالمرضا فعال
  یعقوبی

استاد 
  مشاور



CURRICULUM VITA  
 

۱۰

 طرح هاي پژوهشی: 

 ار طرحطرح تحقیقاتی بعنوان مجري و یا همک 38همکاري در اجراي 

 داوري مقاالت و طرح هاي پژوهشی:  

  مقاله، طرح پژوهشی و پایان نامه در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند140بیش از داوري 
  

 اجرایی فعالیت هاي 

 سوابق کار آزمایشگاهی: 

 آزمایشگاه سل استان مسئول .1
 ژي آزمایشگاه کلینیک ویژهمسئول فنی بخش میکروبشناسی و سرولو .2

 ت هاي اجراییمس: 

 )یک دوره( یر گروه علوم آزمایشگاهیمد .3
 مدیر امور پژوهشی دانشگاه عوم پزشکی بیرجند .4
 تا کنون 17/3/1389از  پژوهشی دانشکده پزشکیمعاون علوم پایه و  .5

 و شورا ها عضویت درکمیته ها  

 عضو هیئت تحریریه مجله علم دانشگاه .1
 دانشگاه عضو شوراي توسعه آموزش پزشکی .2
  آموزش دانشگاه يعضو شورا .3
  دانشگاه تحصیالت تکمیلیعضو شوراي  .4
 EDC یدرس یزيبرنامه ر یتهکم عضو .5
 )HSR(پژوهش در نظام سالمت  یاستگذاريس يشورا عضو .6
 یپژوهش یتهاياولو یینتع یتهعضو کم .7
 حوزه آموزش یکاستراتژ یزيبرنامه ر ییاجرا یتهکم عضو .8
  EDCتدوین وبازنگر برنامه استراتژیک عضو کمیته  .9

 دانشگاه پژوهی دانشعضو کمیته  .10
 کمیته اخالق دانشگاهعضو  .11
  عضو کمیته دانشگاهی ارزیابی فعالیتهاي نوآورانه آموزش علوم پزشکی .12



CURRICULUM VITA  
 

۱۱

  اجرایی کمیته دانشگاهی مراقبت و بحران آنفلوانزا/ عضو علمی  .13
  بیماري هاي قابل پیشگیري با واکسنعضو کمیته علمی،  .14
  عضو کمیته کنترل عفونتهاي بیمارستانی دانشگاه .15
  امام رضا ع و رازيکمیته کنترل عفونت بیمارستانهاي  عضو .16
  عضو علمی کمیته فنی مبارزه با سل .17
 عضو کمیته دانشگاهی بیماریهاي منتقله از آب و غذا .18
  عضو کمیته علمی برنامه کشوري بسیج همگانی واکسیناسیون سرخک و سرخجه .19
 بیماران فلج شل حادعضو کمیته طبقه بندي و تشخیص نهایی  .20
  خبرگان علمی دانشگاهرو غضو کارگ .21

 


