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 يمقاالت منتشر شده در نشريات معتبر بين الملل

 
 

اسامي همكاران به ترتيب 

 اولويت

 مشخصات نشريه محل انتشار تاريخ انتشار
 به زبان نام نشريه

 نوع مقاله

نقد  رديف عنوان مقاله

 كتاب

گزارش 

 علمي

خالصه 

 مقاله

مقاله 

 كشور شهر ماه سال كامل
سال 

 چندم
 شماره
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 شركت در مجامع علمي و بين المللي

 

 موضوع گزارش يا سخنراني در سخنراني چاپ شده به ترتيب اولويت اسامي همكاران
نقش و نحوه 

 شركت

محل 

 برگزاري
 رديف تاريخ موضوع بحث مجمع

 تهران  پوستر بررسی کلینیکوپاتولوژی سل در بیرجند  خالصه مقاالت  اخباری، ابراهیم زاده، غالمی
مین کنگره بین سیزده

 المللی سل 
 1 33اردیبهشت 

 تهران  پوستر بررسی اپیدمیولوژی سل در بیرجند  خالصه مقاالت  ابراهیم زاده، اخباری، غالمی
سیزدهمین کنگره بین 

 المللی سل 
 2 33اردیبهشت 

 خالصه مقاالت  ابراهیم زاده
بررسی شیوع حاملین استاف در 

 نازوفارنکس پرسنل بیمارستان 
 6 37دی  نهمین کنگره عفونی تهران  سترپو

 خالصه مقاالت  ابراهیم زاده، مادرشاهیان 
بررسی مقایسه ای سرولوژی 

 رژیم درمانی 2بروسلوزیس پس از 
 تهران  پوستر

شانزدهمین کنگره 

 عفونی 
 1 63دی 

 خالصه مقاالت  ابراهیم زاده
مقایسه اثر مترونیدازول و فورازولیدون 

 در ژیاردیا
 5 36دی  هشتمین کنگره عفونی  تهران  رپوست

 خالصه مقاالت  ابراهیم زاده 

 in vitroو  in vivoبررسی مقاومت 

پنوموکوک به پنی سیلین در بیماران مبتال 

به پنومونی بستری شده در بیمارستان 

 امام رضا )ع(

 تهران  سخنرانی
هفدهمین کنگره 

 عفونی
 3 63آذر 

 



 الملليشركت در مجامع علمي و بين 

 

 موضوع گزارش يا سخنراني در سخنراني چاپ شده به ترتيب اولويت اسامي همكاران
نقش و نحوه 

 شركت

محل 

 برگزاري
 رديف تاريخ موضوع بحث مجمع

 خالصه مقاالت  ابراهیم زاده، سعادتجو 
بررسی مقایسه تغییرات رادیولوژی در 

 مسلولین اسمیر مثبت و اسمیر منفی
 3 36دی  مین کنگره عفونی هشت تهران  سخنرانی

 خالصه مقاالت  میری ابراهیم زاده،
بررسی آلودگی دست پرسنل بیمارستان امام 

 رضا)ع( بیرجند 
 تهران  پوستر

شانزدهمین کنگره 

 عفونی
 6 63آذر 

 خالصه مقاالت  ، سعادتجو ابراهیم زاده
مقایسه مقاومت دارویی سفازولین و سفتری 

 ن اکسون در پیلونفریت بالغی
 تهران  پوستر

هفدهمین کنگره 

 عفونی
 7 63آذر 

 خالصه مقاالت  ابراهیم زاده 
بررسی تغییرات رادیولوژیک ریه در بیماران 

 مبتال به سل ریوی اسمیر مثبت و منفی
 11 33مهر  چهاردهمین کنگره سل  کاشان پوستر

 خالصه مقاالت  ، سعادتجو ابراهیم زاده
ان پیلونفریت رژیم درمانی در درم 1مقایسه 

 بالغین 
 11 33مهر  هفتمین کنگره عفونی بابلسر پوستر

 ساری پوستر  مقایسه رژیم های درمانی در ژیاردیا خالصه مقاالت  ابراهیم زاده 
سومین کنگره انگل 

 شناسی
 12 37اسفند 

 16 35اردیبهشت  کنگره داخلی تهران سخنرانی وئید مقاومت چند دارویی در تیف خالصه مقاالت  دکتر یادگاری، دکتر ابراهیم زاده، دکتر شهیدی

 خالصه مقاالت  ابراهیم زاده، حسامی
اپیدمیولوژی بیماریهای مقاربتی در زندانیان 

 بیرجند 
 11 61اردیبهشت  همایش ایدز  بیرجند  سخنرانی

 خالصه مقاالت  آذرکار، ابراهیم زاده 
بررسی اپیدمیولوژی بیماریهای مقاربتی 

  دربیرجند
 15 61اردیبهشت  همایش ایدز بیرجند  سخنرانی

 13 35آذر  همایش ایدز  بیرجند  سخنرانی سندرم های بالینی در ایدز خالصه مقاالت  سعادتجو، حبیبی، قادری، ابراهیم زاده 

 



 سرپرستي پايان نامه دوره كارشناسي ارشد و دكتري
 

 

 

 تعداد عنوان پايان نامه رديف

محل  تاريخ نوع پايان نامه عنوان دوره تحصيلي

 انجام

 اسامي همكاران

 به ترتيب اولويت

سمت در 

ارتباط با 

 پايان نامه
كارشناسي 

 ارشد

دكتري عمومي 

 گروه پزشكي

دوره 

 تخصصي

 دكترا 

(Ph.D) 
 پايان شروع غيره تحقيقي

1 

بررسی کلونیزاسیون میکروبی حلق 

در بیماران بستری شده بیمارستان 

 ع( امام رضا )

1 -  - -   1661 1661 ابراهیم زاده، زارع، دهقانی، میالنی بیرجند 
استاد 

 راهنما

2 

بررسی مقاومت پنوموکوک به پنی 

در  in vivoو   in vitroسیلین در 

 بیماران مبتال به پنومونی

1 -  - -   1637 1661 بیرجند 
زاده، فؤادالدینی، حسینی،  ابراهیم

 ینقره گ

استاد 

 راهنما

6 

 ،درمانی پنی سیلینسه رژیم مقایسه 

درمان اریترومایسین و سفازولین در 

 بالغین  های پنومونی

1 -  - -   1633 1633 بیرجند 
ثمره ابراهیم زاده، میری، 

 محمدیان 

استاد 

 راهنما

1 
بررسی اپیدمیولوژی بیماران بستری 

 شده در بخش عفونی 
1 -  - -   1633 1633 کامیار، پردلابراهیم زاده بیرجند ، 

استاد 

 راهنما

5 

سل ریوی و اپیدمیولوؤیکی بررسی 

در زندانیان  ی آنریسک فاکتورها

 بیرجند شهرستان  زندان

1 -  - -   1633 1633 بیرجند 

ابراهیم زاده، سعادتجو، صادقی، 

 بیضایی 

 

استاد 

 راهنما

3 

اولیه بررسی شیوع عالئم بالینی 

 بیمار شناخته 111بروسلوزیس در 

 بیرجندشهرستان شده در 

1 -  - -   1633 1636 ابراهیم زاده، سعادتجو، اسماعیلی بیرجند 
استاد 

 راهنما

 



 

 

 سرپرستي پايان نامه دوره كارشناسي ارشد و دكتري
 

 

 

 تعداد عنوان پايان نامه رديف

 تاريخ نوع پايان نامه عنوان دوره تحصيلي

 محل انجام
 اسامي همكاران

 تبه ترتيب اولوي

سمت در 

ارتباط با 

 پايان نامه
كارشناسي 

 ارشد

دكتري عمومي 

 گروه پزشكي

دوره 

 تخصصي

 دكترا 

(Ph.D) 
 پايان شروع غيره تحقيقي

3 

عفونتهای فراوانی نسبی بررسی 

در بخشهای  ادراری بیمارستانی

داخلی، قلب و عفونی بیمارستان امام 

 رضا )ع( بیرجند

1 -  - -   1637 1661 

ند، بیرج

بیمارستان امام 

 رضا)ع(

سعادتجو، ابراهیم زاده، قادری، 

 سانییسجادی، ابو

استاد 

 راهنما

6 

اپیدمیولوژبی و بررسی 

کلینیکوپاتولوژی سل خارج ریوی در 

 بیرجند ده سال اخیر در 

1 -  - -   1633 1636 

بیرجند، 

بیمارستان امام 

 رضا)ع(

 ابراهیم زاده، حسین زاده  
استاد 

 راهنما

7 
در پرسنل  HBS-Abبررسی 

 بیمارستان امام رضا)ع( بیرجند 
1 -  - -   1661 1661 بیرجند 

ابراهیم زاده، سعادتجو، 

 سبزاری، صفار

استاد 

 راهنما

11 

در رژیم درمانی بررسی مقایسه ای 

ر مترونیدازول و فورازولیدون د

 درمان بیماران مبتال به ژیاردیوز

1 -  - -   1633 1633 بیرجند 

ابراهیم زاده، سعادتجو، غیور، 

 دهقانی فیروزآبادی 

 

استاد 

 راهنما

11 

رژیم درمانی  1مقایسه 

کوتریموکسازول، سفازولین، 

سفازولین + جنتامایسین، آمپی سیلین 

+ جنتامایسین در درمان پیلونفریت 

 بالغین

1 -  - -   1633 1633  بیرجند 
اسالمی،  ابراهیم زاده، سعادتجو،

 نبی احمدی

استاد 

 راهنما

 



 سرپرستي پايان نامه دوره كارشناسي ارشد و دكتري
 

 

 

 تعداد عنوان پايان نامه رديف

محل  تاريخ نوع پايان نامه عنوان دوره تحصيلي

 انجام

 اسامي همكاران

 به ترتيب اولويت

سمت در 

ارتباط با 

 پايان نامه
كارشناسي 

 ارشد

دكتري عمومي 

 گروه پزشكي

دوره 

 تخصصي

 را دكت

(Ph.D) 
 پايان شروع غيره تحقيقي

12 

پرستاران بررسی میزان آلودگی دست 

پاتوژن و مقایسه باکتریهای بیمارستان به 

 اثر صابون با الکل در از بین بردن آن 

1 -  - -   1637 1661 بیرجند 
میری، مظلوم، زارع، ابراهیم زاده، 

 موسوی

استاد 

 راهنما

16 

مشکوک به اران بیم کبررسی اپیدمیولوژی

یس مراجعه کننده به مرکز بروسلوز 

  بهداشتی درمانی روستای سده 

1 -  - -   1636 1637 بیرجند 
ابراهیم زاده، سعادتجو، خواجه 

 نصیری

استاد 

 راهنما

11 
مقایسه تشخیص تعیین پاتوژنهای شایع و 

 کلینیکی و پاراکلینیکی پنومونی
1 -  - -   1636 1637 بیرجند 

شخص م زاده، سعادتجو، ابراهی

 ، آماده پور امام

استاد 

 راهنما

15 

سه رژیم درمانی کوتریموکسازول، مقایسه 

نالیدیکسیک اسید و آمپی سیلین در درمان 

 گاستروآنتریت شیگالیی

1 -  - -   1633 1633 بیرجند 
ابراهیم زاده، سعادتجو، قانعی، 

 نجاری

استاد 

 راهنما

13 

پس  یسوسلوزمقایسه سرولوژی بربررسی 

از درمان با استرپتومایسین + داکسی 

 کوتریموکسازولسیکلین و ریفامپین + 

1 -  - -   1633 1636 رضانیاابراهیم زاده، مادرشاهیان بیرجند ، 
استاد 

 راهنما

13 

بررسی شیوع حاملین استافیلوکوک 

اورئوس در نازوفارنکس پرسنل بیمارستان 

یمهای امام رضا )ع( بیرجند و مقایسه رژ

درمانی کلوگزاسیلین + ریفامپین با 

 آموکسی کالولینیک اسید 

1 -  - -   1633 1633 بیرجند 
ابراهیم زاده، سعادتجو، زاهدی 

 مهر، دولتشاهی

استاد 

 راهنما

 



 سرپرستي پايان نامه دوره كارشناسي ارشد و دكتري
 

 

 

 تعداد عنوان پايان نامه رديف

 تاريخ امهنوع پايان ن عنوان دوره تحصيلي

 محل انجام
 اسامي همكاران

 به ترتيب اولويت

سمت در 

ارتباط با 

 پايان نامه
كارشناسي 

 ارشد

دكتري عمومي 

 گروه پزشكي

دوره 

 تخصصي

 دكترا 

(Ph.D) 
 پايان شروع غيره تحقيقي

16 

بررسی مقایسه ای تغییرات 

رادیولوژیک ریه در بیماران مبتال به 

بت و نمونه سل ریوی با نمونه خلط مث

 خلط منفی

1 -  - -   1633 1633 
دانشگاه علوم 

 پزشکی بیرجند

ابراهیم زاده، سعادتجو، 

 انجیدنی، غفاریان 

استاد 

 راهنما

17 

مقایسه تشخیص بالینی فارنژیت 

با تشخیص  (in vivo)استرپتوکوکی 

از  (in vitro)پاراکلینیک کشت گلو 

نظر استرپتوکوک بتاهمولیتیک گروه 

A در بیرجند  36-37ال در س 

1 -  - -   1636 1637 
دانشگاه علوم 

 پزشکی بیرجند

ابراهیم زاده، سعادتجو، 

 نرجس مصطفوی 

استاد 

 راهنما

21 

مقایسه مقاومت دارویی پیلونفریت حاد 

بالغین به دو رژیم درمانی 

 سفتریاکسون و سفازولین 

1 -  - -   1661 1665 
دانشگاه علوم 

 پزشکی بیرجند

هیم زاده، سعادتجو، ابرا

احراری خوافی، علی پور 

 تبریزی

استاد 

 راهنما

21 

تطابق یافته های بالینی، رادیولوژیک و 

آزمایشگاهی در پنومونی حاد باکتریال 

اکتسابی از جامعه در بالغین بستری 

شده در بیمارستان ولیعصر )عج( در 

 1663سال 

1 -  - -   1666 1667 
دانشگاه علوم 

 ندپزشکی بیرج

ابراهیم زاده، نمایی، محمدی 

 فرد، شعرباف، آزادی طینت  

استاد 

 راهنما



 در نشريات معتبر داخليمنتشر شده مقاالت 

 
 

 اسامي همكاران به ترتيب اولويت

ناشر يا محل  مشخصات نشريه تاريخ انتشار

 انتشار
 نام نشريه

 نوع مقاله

 رديف عنوان مقاله
نقد 

 كتاب

گزارش 

 علمي

خالصه 

 مقاله

مقاله 

 سال چندم شماره ماه سال كامل

دکتر آزاده ابراهیم زاده، دکتر غضنفر 

 فروزانفر، دکتر سیدهادی اخباری
1633 

پائیز 

 وزمستان
 بیرجند چهارم 11و  11

مجله دانشگاه علوم 

پزشکی و خدمات 

 بهداشتی بیرجند

    

بررسی شیوع حاملین 

HBSAg  در زندانیان

 یرجندشهرستان ب

 

1 

دکتر سیدهادی اخباری، دکتر آزاده 

 ابراهیم زاده، حسن غالمی

 

1633 
بهار 

 وتابستان
 بیرجند چهارم 7و  6

مجله دانشگاه علوم 

پزشکی و خدمات 

 بهداشتی بیرجند

    

بررسی کلینیکوپاتولوژی 

سال  15سل پلور طی 

 اخیر در بیرجند

 

2 

دکتر غالمرضا مرتضوی مقدم، دکتر 

قی، دکتر آزاده ابراهیم فاطمه حقی

 زاده، دکتر محمود شکیبی

1633 
بهار 

 وتابستان
 بیرجند چهارم 7و  6

مجله دانشگاه علوم 

پزشکی و خدمات 

 بهداشتی بیرجند

    

سندرم کی کوجی 

فوجیماتو و گزارش یک 

 مورد از بیرجند

6 

دکتر آزاده ابراهیم زاده، دکتر زهره 

 نصیری

 

 سبزوار ششم 2 تابستان 1636

مجله دانشکده 

پزشکی سبزوار، 

 اسرار،

    

مقایسه سه رژیم درمانی 

پنی سیلین و 

اریترومایسین و 

سفازولین در پنومونی 

 پنوموکوکی بالغین

 

1 

 



 مقاالت منتشر شده در نشريات معتبر داخلي

 
 

 اسامي همكاران به ترتيب اولويت

ناشر يا محل  مشخصات نشريه تاريخ انتشار

 انتشار
 نام نشريه

 نوع مقاله

 رديف عنوان مقاله
نقد 

 كتاب

گزارش 

 علمي

خالصه 

 مقاله

مقاله 

 سال چندم شماره ماه سال كامل

دکتر آزاده ابراهیم زاده، سیدعلیرضا 

 سعادتجو
     مجله طب و تزکیه   66 تابستان 1636

مقایسه نالیدیکسیک 

اسید و کوتریموکسازول 

و آمپی سیلین در درمان 

 گاستروآنتریت شیگالیی

5 

دکتر آزاده ابراهیم زاده، دکتر 

 سیدهادی اخباری
     مجله طب و تزکیه   65 زمستان 1636

عفونتهای مخاط دهان در 

بیماران نوتروپنیک 

 پروفیالکسی و درمان

3 

دکتر داوود یادگاری، دکتر آزاده 

ابراهیم زاده، دکتر هاله طاالبی، ناصر 

 والیی

   15 پائیز 1636

پژوهنده )مجله 

دانشگاه علوم 

پزشکی شهید 

 بهشتی(

    

مقایسه سیپروفلوکساسین 

و سفتری اکسون در 

درمان تینوئید با مقاومت 

 چند دارویی  

 

3 

دکتر سیدهادی اخباری، دکتر فاطمه 

 حقیقی، دکتر آزاده ابراهیم زاده 

 

     مجله اسرار  ششم 2 تابستان 1636

تظاهرات پوستی 

سی های داخلی و مالیگنان

گزارش یک مورد 

 آکروسیانوز

6 

 



 مقاالت منتشر شده در نشريات معتبر داخلي

 
 

 اسامي همكاران به ترتيب اولويت

ناشر يا محل  مشخصات نشريه تاريخ انتشار

 انتشار
 نام نشريه

 نوع مقاله

 رديف عنوان مقاله
نقد 

 كتاب

گزارش 

 علمي

خالصه 

 مقاله

مقاله 

 سال چندم شماره اهم سال كامل

دکتر آزاده ابراهیم زاده، مهندس 

غالمرضا شریف زاده، دکتر سودابه 

 اسحاقی

 بیرجند 13 1 بهار 1666
دانشگاه علوم 

 پزشکی بیرجند
    

اپیدمیولوژی سل در ده 

 سال اخیر در بیرجند
7 

دکتر آزاده ابراهیم زاده، فرح 

 مادرشاهیان
 بیرجند 15 1 زمستان 1663

مجله دانشگاه علوم 

 پزشکی بیرجند
    

مقایسه سرولوژی 

بروسلوزیس پس از 

درمان با استرپتومایسین 

+ داکسی سیکلین و 

ریفامپین + داکسی 

 سیکلین

11 

دکتر آزاده ابرهیم زاده ،سید علیرضا 

سعادتجو،آزاده علی پور ،بهاء الدین 

 احراری

 سبزوار  2 تابستان 1666
مجله دانشگاه علوم 

 ی سبزوارپزشک
    

مقایسه اثر دو رژیم 

سفتری اکسون 

وسفازولین در درمان پیلو 

 نفریت حاد بالغین

11 



 در دست انتشار: ياکتب منتشر شده 
 

 

 ناشر به ترتيب اولويت اسامي همكاران

تعداد 

دفعات 

 چاپ

 نوع فعاليت

 رديف عنوان كتاب
تجديد 

 چاپ
 تأليف تصنيف ترجمه تصحيح

 

 ابراهیم زاده، دکتر سید هادی اخباریدکتر آزاده 

 

انتشارات 

 ترمه
1      1 کاربرد بالینی آنتی بیوتیک ها 

 

 

 

         

 

 

 

         

 

 

 

         

          



 اجرائي آموزشي، پژوهشي و خدماتيهای  فعاليت

 
 

 محل نوع فعاليت رديف

 مدت تاريخ انجام فعاليت

 ر حسب ساعتب مدت

 روز ماه سال تا تاريخ از تاريخ

 سرپرست بخش عفونی  1
بیمارستان امام 

 رضا 
21/2/37 1/1/61 -- -- --  

 عضو کمیته ارزیابی بخش داخلی 2
بیمارستان 

 ولیعصر 
  21 1 6 تاکنون  6/6/63

 عضو شورای دانشگاه  6
دانشگاه علوم 

 پزشکی بیرجند 
  -- 2 1 تاکنون  61/5/65

1 
داره کوول پزشووکی  عضووو کمیسوویون تخصصووی ا 

 قانونی خراسان جنوبی
  21 1 5 تاکنون  7/3/61 بیرجند 

 STIدبیر علمی کنگره سراسری  5
دانشگاه علوم 

 پزشکی بیرجند
  21 1 11 تاکنون  7/6/37

 عضو کمیته فنی مبارزه با سل 3
بیمارستان 

 ولیعصر 
  3 2 6 تاکنون 21/5/61

 عضو کمیته عفونتهای بیمارستانی دانشگاه  3
دانشگاه علوم 

 پزشکی بیرجند
  11 3 6 تاکنون 11/12/65

6 
دانشووگاه علوووم  عضووو هیووحت تحریریووه مجلووه   

 پزشکی بیرجند  

دانشگاه علوم 

 پزشکی بیرجند
15/1/33 1/1/66     

 



 فعاليت های اجرائي آموزشي، پژوهشي و خدماتي

 
 

 محل نوع فعاليت رديف

 مدت تاريخ انجام فعاليت

 ر حسب ساعتب مدت

 روز ماه سال تا تاريخ از تاريخ

 عضو هیحت تحریریه مجله 7
دانشگاه علوم 

 پزشکی بیرجند
1/1/37 1/1/61     

 سرپرست بخش عفونی  11
بیمارستان امام 

 رضا
3/6/33 1/1/61     

      6/3/35 -- عضو کمیته علمی سمینار ایدز 11

 عضو هیحت امنا دانشگاه  12
دانشگاه علوم 

 جندپزشکی بیر
     تاکنون  26/12/65

 برنامه کنترل انفلوانزا   16
دانشگاه علوم 

 پزشکی بیرجند
     تاکنون  15/3/66

     27/11/61 25/11/37 بیرجند عضو کمیته اجرایی بیمارستان امام رضا )ع( 11

     27/11/61 25/11/37 بیرجند  عضو کمیته کادر بیمارستان امام رضا )ع(   15

13 
درمانگوواه اورژانووس بیمارسووتان امووام سرپرسووت 

 رضا )ع(  
     27/11/61 21/5/35 بیرجند

 



 فعاليت های اجرائي آموزشي، پژوهشي و خدماتي

 
 

 محل نوع فعاليت رديف

 مدت تاريخ انجام فعاليت

 ر حسب ساعتب مدت

 روز ماه سال تا تاريخ از تاريخ

     کنونتا 13/1/61 بیرجند عضو کمیته فلج سل دانشگاه 13

     تا کنون 16/7/37 بیرجند عضو گروه کارشناسان متدولوژی و آمار 16

     تا کنون 7/5/36 بیرجند عضو کمیته اخالق در پژوهش  17

     تاکنون  13/5/36 بیرجند عضو ستاد التور   21

     27/11/61 23/11/37 بیرجند بیمار ستان امام رضا ععضو کمیته عفونت  21

     تاکنون 1635 بیرجند ری مقاالت مجلهداو 22

     تاکنون  1635 بیرجند داوری پایان نامه  26

24 
عضو مرکوز توسوعه آمووزش پزشوکی دانشوگاه      

 بیرجند
     1661 1633 بیرجند



 
 شرکت در کارگاه های آموزشی:

 

 محل نوع فعاليت نام كارگاه رديف
 مدت تاريخ انجام فعاليت

 بر حسب ساعت مدت

 روز ماه سال تا تاريخ از تاريخ

 11    02/11/77 11/11/77 بيرجند سخنران سمينار فوريت هاي پزشكي 1

 10    7/7/77 4/7/77 شاهرود سخنران كارگاه ايدز و هپاتيت 0

 11    02/9/77 17/9/77 بيرجند سخنران برنامه مدون پزشكان عمومي 3

 10    10/9/77 11/9/77 بيرجند سخنران سمينار ايدز 4

 10    13/3/77 10/3/77 بيرجند شركت كننده كارگاه ايدز 7

 11    06/3/79 04/3/79 بيرجند سخنران مدون پزشكان عمومي 6

 10    7/1/77 6/1/77 بيرجند شركت كننده كارگاه روش تدريس 7

 6    01/7/76 01/7/76 بيرجند سخنران كارگاه كزاز 1

 11    03/7/77 01/7/77 همدان كننده شركت كنگره ساالنه سل 9

 10    7/7/77 1/7/77 شاهرود شركت كننده كارگاه ايدز 12

11 
كارگاه انطباق امور پزشكي با 

 دين اسالم
 شركت كننده

 بيرجند
12/1/76 11/1/76    10 

 6    16/4/71 10/4/71 بيرجند شركت كننده كارگاه روش تحقيق 10

 10    17/10/77 14/10/71 بيرجند ركت كنندهش كارگاه آموزش باليني 13

 



 شرکت در کارگاه های آموزشی:
 

 محل نوع فعاليت نام كارگاه رديف
 مدت تاريخ انجام فعاليت

 بر حسب ساعت مدت

 روز ماه سال تا تاريخ از تاريخ

 11    09/11/77 07/11/77 بيرجند شركت كننده ارزشيابي كارگاه 14

 10    3/4/13 0/4/13 بيرجند شركت كننده دارو سمينار تجويز 17

 11    32/6/77 01/6/77 بيرجند سخنران سمينار بيماريهاي دندانپزشكي  16

 10    13/3/77 10/3/77 بيرجند سخنران كارگاه ايدز 17

 11    10/9/71 12/9/71 بيرجند سخنران مدون پزشكان عمومي 11

ندبيرج سخنران مدون پزشكان عمومي 19  03/7/76 06/7/76    04 

 10    11/11/14 12/11/14 بيرجند شركت كننده سمينار ترك اعتياد 02

01 
سمينار مسموميت هاي شايع 

 در ايران
 شركت كننده

 بيرجند
06/1/14 07/1/14    10 

 10    07/1/14 04/1/14 بيرجند شركت كننده سمينار برخورد با بيمار مسموم 00

 6    4/10/14 4/10/14 بيرجند شركت كننده Log bookكارگاه طراحي  03

 10    01/0/12 07/0/12 بيرجند شركت كننده همايش ايدز و مقاربتي 04

 6    00/0/13 00/0/13 بيرجند شركت كننده كاربرد ليزر در پزشكي 07

06 
كارگاه طبابت مبتني بر 

 مستندات و شواهد
 شركت كننده

 بيرجند
9/10/13 11/10/13    11 

 



 شرکت در کارگاه های آموزشی:
 

 محل نوع فعاليت نام كارگاه رديف
 مدت تاريخ انجام فعاليت

 بر حسب ساعت مدت

 روز ماه سال تا تاريخ از تاريخ

 10    12/12/10 7/12/10 اصفهان شركت كننده مباني ايمن شناسي باليني 07

 10    10/10/13 12/10/13 اصفهان شركت كننده عفونت هاي بيمارستاني 01

 10    1/6/13 7/6/13 اصفهان شركت كننده بيماريهاي آميزشي 09

 10    11/7/10 9/7/10 اصفهان شركت كننده واكسيناسيون در كودكان 32

 04    00/4/77 19/4/77 بيرجند سخنران مدون پزشكان عمومي 31

 10    01/7/71 07/7/71 شهيد بهشتي شركت كننده كارگاه بررسي اپيدمي 30

 6    01/3/77 01/3/77 بيرجند شركت كننده كارگاه جذام 33

 11    09/11/77 07/11/77 بيرجند شركت كننده كارگاه روش تدريس 34

 6    06/3/76 06/3/76 تهران شركت كننده همايش ايدز 37

 10    17/0/71 16/0/71 تهران شركت كننده PBLكارگاه  36

 6    6/3/71 6/3/71 بيرجند شركت كننده ماهيانه كنفرانس علمي 37

 04    12/3/76 7/3/76 بيرجند سخنران مدون پزشكان عمومي 31

 11    16/7/77 14/7/77 بابل سخنران كنگره عفوني 39

 



 شرکت در کارگاه های آموزشی:
 

 محل نوع فعاليت نام كارگاه رديف
 مدت تاريخ انجام فعاليت

 بر حسب ساعت مدت

 روز ماه سال تا تاريخ از تاريخ

 10    13/11/14 10/11/14 بيرجند شركت كننده سمينار سوء مصرف مواد 42

 10    01/0/12 07/0/12 بيرجند سخنران همايش ايدز 41

 04    19/7/12 16/7/12 بيرجند شركت كننده كارگاه روش تحقيق 40

 04    17/9/77 10/9/77 تهران شركت كننده كنگره عفوني 43

 04    00/1/76 19/1/76 شيراز شركت كننده كنگره عفوني 44

 شركت كننده كارگاه متدولوژي تحقيق 47
 تهران

شهيد بهشتي   
13/6/71 11/6/71    42 

46 
بر  نويسي كارگاه تشخيصي

 ICDاساس 
 10    00/1/71 01/1/71 تهران، وزارت شركت كننده

 11    00/3/71 02/3/71 بيرجند هشركت كنند كارگاه روش تدريس 47

 10    10/9/77 11/9/77 بيرجند شركت كننده سمينار ايدز 41

 04    31/7/76 01/7/76 بيرجند سخنران مدون پزشكان عمومي 49

 04    6/12/76 3/12/76 بيرجند سخنران مدون پزشكان عمومي 72

 سخنران كنگره بيماريهاي داخلي 71
 تهران

 دانشگاه ايران
01/0/77 04/0/77    04 

 شركت كننده كنگره بيماريهاي داخلي 70
 تهران

 دانشگاه ايران
01/0/77 04/0/77    04 

 



 

 شرکت در کارگاه های آموزشی:
 

 محل نوع فعاليت نام كارگاه رديف
 مدت تاريخ انجام فعاليت

 بر حسب ساعت مدت

 روز ماه لسا تا تاريخ از تاريخ

 11    16/7/77 14/7/77 بابل شركت كننده كنگره عفوني 73

 04    01/0/77 07/0/77 شهيد بهشتي شركت كننده كنگره داخلي 74

 10    3/7/17 0/7/71 تهران، وزارت شركت كننده كارگاه آموزشي روش تحقيق 77

 10    1/9/77 7/9/77 بيرجند شركت كننده سمينار اخالق پزشكي 76

 04    4/0/76 1/0/76 تهران سخنران كنگره سل 77

 32    32/12/71 06/12/71 تهران سخنران كنگره عفوني 71

 32    07/9/13 01/9/13 تهران سخنران كنگره عفوني 79

 6    01/7/19 01/7/19 بيرجند شركت كننده كارگاه پزشكي جامعه نگر 62

 10    02/3/19 19/3/19 بيرجند هشركت كنند سمينار مهارت هاي حرفه اي 61

60 
سمينار طب و آموزه هاي 

 قانوني
 6    11/4/11 11/4/11 بيرجند شركت كننده

 6    16/6/11 16/6/11 بيرجند شركت كننده Aكنفرانس انفلونزا  63

 6    03/6/11 03/6/11 بيرجند سخنران Aكنفرانس انفلونزا  64

 11    07/7/17 03/7/17 زنجان سخنران كنگره سل 67



 شرکت در کارگاه های آموزشی:
 

 محل نوع فعاليت نام كارگاه رديف
 مدت تاريخ انجام فعاليت

 بر حسب ساعت مدت

 روز ماه سال تا تاريخ از تاريخ

 32    4/12/17 32/9/17 تهران شركت كننده كنگره عفوني 66

 32    4/12/17 32/9/17 تهران سخنران كنگره عفوني 67

 11    0/1/17 32/7/17 بيرجند شركت كننده كارگاه ژورناليسم  61

 11    9/7/16 7/7/16 بيرجند شركت كننده كارگاه روش تحقيق پيشرفته 69

 10    1/9/16 32/1/16 بيرجند شركت كننده كارگاه روش تحقيق كيفي 72

 11    03/3/16 01/3/16 بيرجند شركت كننده كارگاه اخالق در پژوهش 71

 11    06/7/16 04/7/16 سنندج سخنران كنگره سل 70

 32    01/9/16 04/9/16 تهران سخنران كنگره عفوني 73

 32    01/9/17 04/9/17 تهران شركت كننده كنگره عفوني 74

 6    09/0/16 09/0/16 بيرجند شركت كننده كنگره اخالق پزشكي 77

 11    04/0/16 00/0/16 رجندبي شركت كننده سمينار عوارض دارويي 76

 6    1/3/17 1/3/17 اصفهان شركت كننده طب عفوني اورژانس هاي 77

 6    12/10/13 12/10/13 اصفهان شركت كننده عفونت هاي بيمارستاني 71

 



 شرکت در کارگاه های آموزشی:
 

 محل نوع فعاليت نام كارگاه رديف
 مدت تاريخ انجام فعاليت

 بر حسب ساعت مدت

 روز ماه سال تا تاريخ از تاريخ

 10    01/9/17 02/9/17 بيرجند شركت كننده سمينار تازه هاي ديابت 79

12 
كارگاه بانكهاي اطالعاتي 

 الكترونيكي
 6    1/9/16 1/9/16 بيرجند شركت كننده

 6    1/9/16 1/9/16 بيرجند شركت كننده INLMكارگاه  11

 11    1/11/77 6/11/77 تهران، وزارت كت كنندهشر كارگاه آموزش پزشكي 10

 04    32/4/76 09/4/76 مشهد شركت كننده كارگاه مشاوره و ايدز 13

 02    17/11/11 17/11/11 بيرجند سخنران كارگاه انفلونزا 14



 :ي و ساير تقديرنامه هارنامه های دانشگاهتقدي
 

 سازمان تاريخ تقدير رديف

 معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 11/1/16 اشتيتالش در اهداف بهد 1

 معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 12/1/11 تالش در ارتقا سالمت جامعه 0

 رياست دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 7/3/12 تالش در عنوان دبير همايش ايدز و بيماريهاي مقاربتي 3

 سرپرست مركز بهداشت بيرجند 3/10/17 بيماريها و ارتقا سالمت تالش در عنوان گزارش دهي بموقع 4

 رياست و معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 10/0/17 روز استاد 7

 معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 01/10/12 پژوهشي -تالش در امور آموزشي 6

 اه علوم پزشكي بيرجندرياست دانشگ 11/0/76 بزرگداشت و تقدير هفته معلم 7

 رياست و معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 10/0/14 بزرگداشت و تقدير روز معلم 1

 معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 1/1/10 اهداف علمي و آموزشي و پژوهشي 9

 رياست و معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 10/0/71 روز معلم 12

 معاونت درمان و دارو دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 16/3/14 اصول صحيح نسخه نويسيرعايت  11

 معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 07/7/77 فعاليت در آموزش ويژه كادر پرستاري بخش عفوني 10

 م پزشكي بيرجندمعاونت بهداشتي دانشگاه علو 4/6/77 برگزاري سمينارهاي آموزشي بيماريهاي واگير 13

 معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 9/4/76 مقام اولي دانشجويان پزشكي در امتحان پره انترني 14

 رياست و معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 00/9/79 79پژوهشگر منتخب سال  17



 رنامه های دانشگاهی:تقدي
 

 سازمان تاريخ تقدير رديف

 دبير علمي و دبير اجرايي كنگره 01/0/77 گروه هاي هفتمين كنگره داخلي تالش در 16

 مدير كل انتقال خون خراسان جنوبي 1/6/11 همكاري با پايگاه انتقال خون ايران 17

 رياست و معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 1/6/72 مقاوم دوم دانشجويان در آزمون عفوني پره انترني 11

 مدير مركز آموزشي درماني وليعصر )عج( 1/6/12 برد اهداف درمان آموزشي بيمارستانپيش 19

 بسيج جامعه پزشكي شهرستان بيرجند 1/6/10 به علم و تقوا قپزشك متخل 02

 سازمان بسيج اساتيد خراسان جنوبي 1/6/13 توسعه علمي 01

 كل بيمه خدمات درماني مدير 0/6/17 خدمات خالصانه به بيمه شدگان و ارتقاي سالمت 00

 مدير كل بيمه خدمات درماني خراسان جنوبي 1/6/14 زحمات بي شائبه در درمان بيماران 03

 مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي خراسان جنوبي 1/6/17 خدمات صادقانه به مردم شريف 04

 خراسان جنوبي سرپرستي درمان بسيجيان 1/6/11 همكاري صميمانه در معاينه و درمان بسيجيان 07

 مديركل بيمه خدمات درماني خراسان 1/6/79 پزشك نمونه 06

 رياست هيئت مديره متخصصين داخلي ايران 1/3/77 مقاله برتر در كنگره سراسري داخلي 07

 رياست و معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 12/0/11 تالش در تربيت علمي و معنوي دانشجويان 01

 


