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 :مشخصات فردي  

  64شماره شناسنامه:  طاهر نام پدر: محمد حسن نمايي  نام و نام خانوادگي:

  فرزند 5داراي  - متاهل وضعيت تاهل: شهرستان طبس 72/7/0531 تاريخ و محل تولد:

 
  

E mail: mhnamaei@hotmail.com   

 :سوابق تحصيلي 

 :تااري  شار ت تحلا له مهار مااه       -دانشكده پزشكي  -دانشگاه علوم پزشكي مشهد  دكتري عمومي پزشكي

و نسبت بين  LDL_cو  HDL_cبررسي ميزان  پايان نامهه عنوان 0523تاري  فارغ التحل ليه بهمن ماه  -0541

 01با نمره  قلبي ايندو در بيماران مبتال به درد

 :تااري  شار ت    -ب مارساتان ااا ) جعا       -دانشگاه علوم پزشكي مشاهد   متخصص ميكروبشناسي پزشكي

 ميتان مقاومتت دارويتي در    بررسيعنوان پايان ناماهه    0517فارغ التحل ليه شهريور تاري   - 0522تحل له بهمن 

 71با نمره  مشهدمايكوباكتريومهاي جدا شده از بيماران مبتال به سل در بيمارستان قائم)عج( 

 :تقدير نامه ها 

  5831پژوهشگر برتر دانشكده پزشكي بيرجند در سال 

  5831در ارديبهشت  برگزيدهمنتخب دانشجويان بعنوان استاد 

  5831در ارديبهشت  زيدهبرگمنتخب دانشجويان بعنوان استاد 

mailto:mhnamaei@hotmail.com


CURRICULUM VITA 
 

2 

 :مهارت ها 

 راه اندازي آزمايشگاه تحق قاتي سل در دانشگاه علوم پزشكي ب رجند 

 راه اندازي آزمايشگاه تحق قاتي سل در ب مارستان اا ) مشهد 

 مهارت در كل ه تكن كهاي م كر بشناسي 

 يكوباكتريومهاخ ص   بررسي مقا مت دار يي   تع  ن گونه ماشمهارت در تكن كهاي مرتبط با ت 

  آشنايي به تكن كPCR   

  مولكوليسلولي آشنايي به تكن كهاي مختلف 

 آشنايي به تكن كهاي مختلف ايمونولوژي 

 كشت سلولي آشنايي به تكن كهاي 

 شركت در كنگره ها   كارگاههاي مختلف در ارتباط با آموزش پزشكي 

 شركت در كنگره ها   كارگاههاي مختلف در ارتباط با پژ هش 

 اليت هاي آموزشي:فع 

 تدريس در س م كربشناسي عملي براي دانشجويان پزشكي، دندانپزشكي   دار سازي در دانشگاه علوم پزشكي مشهد 

 سال ن ) 03شناسي در دانشگاه علوم پزشكي ب رجند به مدت  تدريس در س م كر بشناسي    ير س 

  علوم پزشاكي   كاركنان بهداشتي درماني دانشگاهكارگاه آموزشي مختلف جهت پزشكان   ساير  73ب ش از تدريس در
 ب رجند
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 :فعاليت هاي پژوهشي 

 چاپ شده مقاالت: 

1- Sadeghian A, Tavakkol AJ, Ghanaat J, Sadeghain H, Namaii MH , Khodadoost 

MA. Comparison of three methods for the identification of Mycobacterium 

tuberculosis. International Journal of Agriculture and Biology. 2005; 7(2) (miss 

spelling of the name in original paper) 

2- Namaei MH, Sadeghian A, Naderinasab M, Ziaee M. Prevalence of primary drug 

resistant Mycobacterium tuberculosis in Mashhad, Iran. Indian J Med Res. 2006 

Jul;124(1):77-80. 

3- Namaei MH, Ziaee M, Naseh N. Congenital Rubella Syndrome in Infants of 

Women Vaccinated During or Just Before Pregnancy With Measles-Rubella 

Vaccine. Indian J Med Res.  2008 June;127 (6): 551-554. 

4-Ziaei M, Namaei MH, Hosseini SM, Azarkar SGh. Prevalence Of HCV Infection 

And Related Viremia In Hemophilic Patients Registered In Khorasan Hemophilia 

Society. OFOGH-E-DANESH.  2005 FALL; 11(3):54-60. 

5- Ziaei M, Azarkar SGh, Saadatjou SAR, Namaei MH. Study Of Shigella Genera 

And Their Drug Resistance In Dysenteric Patients. Journal Of Birjand University Of 

Medical Sciences.  2007 Summer; 14(2 (31)):30-35. 

6- Ziaee M, Namaei M, Khazaei M, Azarkar SGh. Comparison of the value of two 

different sputum staining for diagnosis of acid-fast bacilli. Iranian Journal of 

Clinical Infectious Diseases. 2008; 3(2): 99-102. (miss spelling of the name in 

original paper)  

7- Namaei MH, Ziaei M, Ghanad Kafi MN. Prevalence Of Salmonella 

Contamination In Locally (Non-Industrially) Produced Eggs In Birjand (2006). 

Journal Of Birjand University Of Medical Sciences.  2009 Summer; 16(2 (39)):37-

41. 

8- Ziaei M, Azarkar SGh, Saadatjou SAR, Mohamadpour M, Namaei MH. Induced 

HBs Antigenemia In Healthy Adolescents After Immunization With Two Different 

Hepatitis B Recombinant Vaccines. Hepat Mon (Accepted). 
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 :ارائه مقاالت در كنگره ها 

مقاومت دارويي در سويه هاي مايكوباكتريوم توبركلوزيس جدا شده از بيماران مبتال به  ارا ه مقاله -0

 در هفدهم ن كنگره سراسري سل كشورسل در مشهد 

در  قلبي ن مبتال به دردو نسبت بين ايندو در بيمارا LDL_cو  HDL_cبررسي ميزان  ار ه مقاله -7

 ب رجند -كنگره آتر اسكلر زيس   حوادث البي عر اي

بر روي نوزادان خانمهاي حامله كه در طي  واكسن سرخك و سرخجه عوارض بررسيارا ه مقاله  -5

در و سندرم سرخجه مادرزادي مرتبط با آن  دوره حاملگي و يا سه ماه قبل از آن واكسينه شده اند

 .فوني   گرمس ري ايرانكنگره ب ماريهاي ع

بررسي اسهال خوني شيگاليي از نظر سروتيپ و مقاومت دارويي در نواحي شهري و  ارا ه مقاله -6

 .در كنگره ب ماريهاي عفوني   گرمس ري ايرانروستايي شهرستانهاي بيرجند و نهبندان 

ن هموفيلي در بيمار هموفيل كانو PCRبا متد  HGVبررسي ميزان ويرمي ناشي از  ارا ه مقاله -3

كنگره    خراسان جنوبي و مقايسه آن با ساير ويروسهاي منتقله ازطريق خون در اين بيماران

 گاستر هپاتولوژي مشهد 

جنوبي و مقايسه  در بيماران هموفيلي خراسان رضوي و خراسان C مقايسه شيوع هپاتيت ارا ه مقاله -4

 پ دم ولوژي ايرانسوم ن كنگره ا C در تشخيص هپاتيت RT-PCR و Elisa دو متد

در كنگره ب ماريهاي عفوني تخم مرغ هاي محلي مصرفي در شهر بيرجند سالموناليي آلودگي  ارا ه مقاله -2

 .  گرمس ري ايران

در خانواده هاي ناقلين هپاتيت ب استان  Bبررسي شيوع ماركرهاي ويروسي هپاتيت  ارا ه مقاله -1

 .ري ايراندر كنگره ب ماريهاي عفوني   گرمس خراسان جنوبي 

در  وليعصر)عج( بيرجندبيمارستان بررسي كيفي روش انجام آزمايش كشت هاي خون  در  ارا ه مقاله -1

 .شانزدهم ن كنگره ب ماريهاي عفوني   گرمس ري ايران

آب ماست برروي شيگالهاي جدا شده از بيماران مبتال به اسهال  باكتريالاثر آنتي  ررسيب ارا ه مقاله -01
 .شانزدهم ن كنگره ب ماريهاي عفوني   گرمس ري ايراندر  در شهر بيرجند

مقايسه نتايج ميكروسكوپي اسمير مستقيم خلط با نتايج حاصل از هموژنيزاسيون و تغليظ  ارا ه مقاله -00

 .كنگره ب ماريهاي عفوني   گرمس ري ايرانهفدهم ن در  NaOClخلط با استفاده از 

به عفونت با توكسوپالسما در خانمهاي در شرف ازدواج  بررسي فراواني نسبي سابقه ابتال ارا ه مقاله -07

 .كنگره ب ماريهاي عفوني   گرمس ري ايرانهفدهم ن در  شهرستان بيرجند
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بررسي وضع ايمني نسبت به بيماري سرخجه در زنان در شرف ازدواج شهرستان بيرجند  ارا ه مقاله -05

در هفدهم ن كنگره ب ماريهاي عفوني   سرخجه -پنج سال پس از برنامه كشوري واكسيناسيون سرخك

 .گرمس ري ايران

در كنگره ب ن  ارزيابي دروني روشي استاندارد براي اعتبار بخشي آموزش پزشكي عمومي ارا ه مقاله -06

 .المللي آموزش پزشكي ك ش

در كنگره كشوري آموزش پزشكي  بررسي ثبت مدارك پزشكي در بيمارستان هاي آموزشي ارا ه مقاله -03

 شيراز.

به روش آگلوتيناسيون  CRPبررسي ميزان فراواني نسبي پاسخ منفي كاذب تست  را ه مقالها -04

 .در د م ن كنگره م كر ب شناسي بايني ايران اساليدي با استفاده از سه نوع كيت ساخت ايران

بررسي ديدگاه دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند و پزشكان عمومي  ارائه مقاله -02

در مورد كاربرد درس ميكروب شناسي در يازدهمين كنگره سراسري ميكروب  شهر بيرجند

 شناسي ايران
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 :طرح تحقيقاتي پايان يافته 

بر روي نوزادان خانمهاي حامله كه در  واكسن سرخك و سرخجه عوارض بررسي" طرح پژ هشي -0
ي مرتبط با و سندرم سرخجه مادرزاد طي دوره حاملگي و يا سه ماه قبل از آن واكسينه شده اند

 ".آن
آب ماست برروي شيگالهاي جدا شده از بيماران مبتال به  باكتريالاثر آنتي  ررسيب"طرح پژ هشي  -7

  " اسهال در شهر بيرجند

بررسي ميزان آلودگي تخم مرغ هاي محلي مصرفي در شهر بيرجند به باكتري  "طرح پژ هشي  -5
  "سالمونال 

 RT-PCRموارد مزمن ناشي از اين بيماري با متد  و بررسي Cبررسي شيوع هپاتيت  "طرح پژ هشي -6
 "در بيماران هموفيل عضو كانون هموفيلي خراسان جنوبي

 "در شهرستان بيرجند Bدر خانواده بيماران مبتال به هپاتيت  Bبررسي شيوع هپاتيت " طرح پژ هشي -3

رستان بررسي وضع ايمني نسبت به بيماري سرخجه در زنان در شرف ازدواج شه "طرح پژ هشي -4

 "سرخجه-بيرجند پنج سال پس از برنامه كشوري واكسيناسيون سرخك

بررسي فراواني نسبي سابقه ابتال به عفونت با توكسوپالسما در خانمهاي در شرف  "طرح پژ هشي -2

 "ازدواج شهرستان بيرجند

بررسي فراواني اختالالت تيروئيدي تشخيص داده نشده در زنان در شرف ازدواج  "طرح پژ هشي -1

 "اجعه كننده به مركز بهداشت شهرستان بيرجندمر

 :راهنمايي پايان نامه 
  اثر ضد ميكروبي عصاره گياه چاي سبز بر روي سالمونال و شيگالتحت عنوانه  راهنماي پايان نامه -0

به روش كيفي  CRPبررسي فراواني نسبي پاسخ مثبت كاذب آزمايش راهنماي پايان نامه تحت عنوانه  -7

 كيت مختلف ساخت ايرانبا استفاده از سه 

ارزيابي كارايي فرايند سترون سازي با استفاده از حرارت مرطوب و راهنماي پايان نامه تحت عنوانه -5

  31خشك در بيمارستانهاي امام رضا و ولي عصر بيرجند در زمستان 

و بررسي ديدگاه دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند  راهنماي پايان نامه تحت عنوانه -6

 پزشكان عمومي شهر بيرجند در مورد كاربرد درس ميكروب شناسي

الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي در باكتري هاي جدا شده از نمونه هاي راهنماي پايان نامه تحت عنوانه -3

 31ارسالي به آزمايشگاههاي بيمارستان ولي عصر)عج( و امام رضا)ع( بيرجند در سالهايكلينيكي 

-5831 

بيمارستان بررسي كيفي روش انجام آزمايش كشت هاي خون  در تحت عنوانه  مشا ر پايان نامه -4

  وليعصر)عج( بيرجند
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بررسي اثر تجويز شياف پروژسترون بر كاهش زايمان زودرس در زنان مشا ر پايان نامه تحت عنوانه -2

 در معرض خطر

اهي در پونموني حاد يافته هاي باليني ، راديولوژيك و آزمايشگتطابق مشا ر پايان نامه تحت عنوانه -1

در سال  وليعصر)عج( بيرجندباكتريال اكتسابي از جامعه در بالغين بستري شده در بيمارستان 

5831. 

 :داوري مقاالت و طرح هاي پژوهشي 

 مقاله، طرح پژ هشي   پايان نامه در دانشگاه علوم پزشكي ب رجند 61ب ش از دا ري 

 :پست هاي اجرايي 

 تا كنون 0517درسي مركز توسعه آموزش پزشكي دانشگاه از سال مسئول كم ته برنامه ريزي  .0

 مدير گر ه علوم آزمايشگاهي .7

 مدير امور پژ هشي دانشگاه عوم پزشكي ب رجند .5

 مسئول آزمايشگاه سل استان .6

 تا كنون 02/5/0511معا ن علوم پايه   آموزش پزشكي عمومي از  .3

 عضويت دركميته ها 
 دانشگاه پژ هشيعضو شوراي  .0

 ي توسعه آموزش پزشكي دانشگاهعضو شورا .7

 عضو كم ته دانشگاهي ارزيابي فعال تهاي نوآ رانه آموزش علوم پزشكي .5
 عضو علمي / اجرايي كم ته دانشگاهي مراابت   بحران آنفلوانزا- .6
 عضو كم ته علمي، فني   اجرايي ب ماري ايدز- .3
 ع عضو كم ته بهداشت   كنترل عفونتهاي ب مارستاني ب مارستان  لي علر - .4
 عضو كم ته كنترل عفونتهاي ب مارستاني شهرستان .2
 عضو كم ته كنترل عفونتهاي ب مارستاني دانشگاه- .1
 عضو علمي كم ته فني مبارزه با سل- .1

 عضو كم ته دانشگاهي ب ماريهاي منتقله از آب   غذا- .01

 برنامه كشوري بس   همگاني  اكس ناس ون سرخك   سرخجه عضو كم ته علمي  .00


