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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
مهارت در تكن كهاي مرتبط با تشخ ص بررسي مقا مت دار يي تع ن گونه مايكوباكتريومها
آشنايي به تكن ك PCR
آشنايي به تكن كهاي مختلف سلولي مولكولي
آشنايي به تكن كهاي مختلف ايمونولوژي
آشنايي به تكن كهاي كشت سلولي
شركت در كنگره ها كارگاههاي مختلف در ارتباط با آموزش پزشكي
شركت در كنگره ها كارگاههاي مختلف در ارتباط با پژ هش

فعاليت هاي آموزشي:
تدريس در س م كربشناسي عملي براي دانشجويان پزشكي ،دندانپزشكي دار سازي در دانشگاه علوم پزشكي مشهد
تدريس در س م كر بشناسي

ير س شناسي در دانشگاه علوم پزشكي ب رجند به مدت  03ن ( سال

تدريس در ب ش از  73كارگاه آموزشي مختلف جهت پزشكان ساير كاركنان بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشاكي
ب رجند
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ارائه مقاالت در كنگره ها:
 -0ارا ه مقاله مقاومت دارويي در سويه هاي مايكوباكتريوم توبركلوزيس جدا شده از بيماران مبتال به
سل در مشهد در هفدهم ن كنگره سراسري سل كشور
 -7ار ه مقاله بررسي ميزان  HDL_cو  LDL_cو نسبت بين ايندو در بيماران مبتال به درد قلبي در
كنگره آتر اسكلر زيس حوادث البي عر اي -ب رجند
 -5ارا ه مقاله بررسي عوارض واكسن سرخك و سرخجه بر روي نوزادان خانمهاي حامله كه در طي
دوره حاملگي و يا سه ماه قبل از آن واكسينه شده اند و سندرم سرخجه مادرزادي مرتبط با آن در
كنگره ب ماريهاي عفوني گرمس ري ايران.
 -6ارا ه مقاله بررسي اسهال خوني شيگاليي از نظر سروتيپ و مقاومت دارويي در نواحي شهري و
روستايي شهرستانهاي بيرجند و نهبندان در كنگره ب ماريهاي عفوني گرمس ري ايران.
 -3ارا ه مقاله بررسي ميزان ويرمي ناشي از HGVبا متد PCRدر بيمار هموفيل كانون هموفيلي
خراسان جنوبي و مقايسه آن با ساير ويروسهاي منتقله ازطريق خون در اين بيماران كنگره
گاستر هپاتولوژي مشهد
 -4ارا ه مقاله مقايسه شيوع هپاتيت  Cدر بيماران هموفيلي خراسان رضوي و خراسان جنوبي و مقايسه
دو متد  Elisaو  RT-PCRدر تشخيص هپاتيت Cسوم ن كنگره اپ دم ولوژي ايران
 -2ارا ه مقاله آلودگي سالموناليي تخم مرغ هاي محلي مصرفي در شهر بيرجند در كنگره ب ماريهاي عفوني
گرمس ري ايران.
 -1ارا ه مقاله بررسي شيوع ماركرهاي ويروسي هپاتيت  Bدر خانواده هاي ناقلين هپاتيت ب استان
خراسان جنوبي در كنگره ب ماريهاي عفوني گرمس ري ايران.
 -1ارا ه مقاله بررسي كيفي روش انجام آزمايش كشت هاي خون در بيمارستان وليعصر(عج) بيرجند در
شانزدهم ن كنگره ب ماريهاي عفوني گرمس ري ايران.

 -01ارا ه مقاله بررسي اثر آنتي باكتريال آب ماست برروي شيگالهاي جدا شده از بيماران مبتال به اسهال
در شهر بيرجند در شانزدهم ن كنگره ب ماريهاي عفوني گرمس ري ايران.
 -00ارا ه مقاله مقايسه نتايج ميكروسكوپي اسمير مستقيم خلط با نتايج حاصل از هموژنيزاسيون و تغليظ
خلط با استفاده از  NaOClدر هفدهم ن كنگره ب ماريهاي عفوني گرمس ري ايران.
 -07ارا ه مقاله بررسي فراواني نسبي سابقه ابتال به عفونت با توكسوپالسما در خانمهاي در شرف ازدواج
شهرستان بيرجند در هفدهم ن كنگره ب ماريهاي عفوني گرمس ري ايران.
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 -05ارا ه مقاله بررسي وضع ايمني نسبت به بيماري سرخجه در زنان در شرف ازدواج شهرستان بيرجند
پنج سال پس از برنامه كشوري واكسيناسيون سرخك-سرخجه در هفدهم ن كنگره ب ماريهاي عفوني
گرمس ري ايران.
 -06ارا ه مقاله ارزيابي دروني روشي استاندارد براي اعتبار بخشي آموزش پزشكي عمومي در كنگره ب ن
المللي آموزش پزشكي ك ش.
 -03ارا ه مقاله بررسي ثبت مدارك پزشكي در بيمارستان هاي آموزشي در كنگره كشوري آموزش پزشكي
شيراز.
 -04ارا ه مقاله بررسي ميزان فراواني نسبي پاسخ منفي كاذب تست  CRPبه روش آگلوتيناسيون
اساليدي با استفاده از سه نوع كيت ساخت ايران در د م ن كنگره م كر ب شناسي بايني ايران.
 -02ارائه مقاله بررسي ديدگاه دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند و پزشكان عمومي
شهر بيرجند در مورد كاربرد درس ميكروب شناسي در يازدهمين كنگره سراسري ميكروب
شناسي ايران
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 طرح تحقيقاتي پايان يافته:
-0

-7
-5
-6
-3

طرح پژ هشي "بررسي عوارض واكسن سرخك و سرخجه بر روي نوزادان خانمهاي حامله كه در
طي دوره حاملگي و يا سه ماه قبل از آن واكسينه شده اند و سندرم سرخجه مادرزادي مرتبط با
آن".
طرح پژ هشي "بررسي اثر آنتي باكتريال آب ماست برروي شيگالهاي جدا شده از بيماران مبتال به
اسهال در شهر بيرجند "
طرح پژ هشي " بررسي ميزان آلودگي تخم مرغ هاي محلي مصرفي در شهر بيرجند به باكتري
سالمونال "
طرح پژ هشي" بررسي شيوع هپاتيت  Cو بررسي موارد مزمن ناشي از اين بيماري با متد RT-PCR
در بيماران هموفيل عضو كانون هموفيلي خراسان جنوبي"
طرح پژ هشي "بررسي شيوع هپاتيت  Bدر خانواده بيماران مبتال به هپاتيت  Bدر شهرستان بيرجند"

 -4طرح پژ هشي" بررسي وضع ايمني نسبت به بيماري سرخجه در زنان در شرف ازدواج شهرستان
بيرجند پنج سال پس از برنامه كشوري واكسيناسيون سرخك-سرخجه"
 -2طرح پژ هشي" بررسي فراواني نسبي سابقه ابتال به عفونت با توكسوپالسما در خانمهاي در شرف
ازدواج شهرستان بيرجند"
 -1طرح پژ هشي" بررسي فراواني اختالالت تيروئيدي تشخيص داده نشده در زنان در شرف ازدواج
مراجعه كننده به مركز بهداشت شهرستان بيرجند"



راهنمايي پايان نامه:
 -0راهنماي پايان نامه تحت عنوانه اثر ضد ميكروبي عصاره گياه چاي سبز بر روي سالمونال و شيگال
 -7راهنماي پايان نامه تحت عنوانه بررسي فراواني نسبي پاسخ مثبت كاذب آزمايش  CRPبه روش كيفي
با استفاده از سه كيت مختلف ساخت ايران
 -5راهنماي پايان نامه تحت عنوانهارزيابي كارايي فرايند سترون سازي با استفاده از حرارت مرطوب و
خشك در بيمارستانهاي امام رضا و ولي عصر بيرجند در زمستان 31
 -6راهنماي پايان نامه تحت عنوانه بررسي ديدگاه دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند و
پزشكان عمومي شهر بيرجند در مورد كاربرد درس ميكروب شناسي
 -3راهنماي پايان نامه تحت عنوانهالگوي مقاومت آنتي بيوتيكي در باكتري هاي جدا شده از نمونه هاي
كلينيكي ارسالي به آزمايشگاههاي بيمارستان ولي عصر(عج) و امام رضا(ع) بيرجند در سالهاي31
5831 -4مشا ر پايان نامه تحت عنوانه بررسي كيفي روش انجام آزمايش كشت هاي خون در بيمارستان
وليعصر(عج) بيرجند
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 -2مشا ر پايان نامه تحت عنوانهبررسي اثر تجويز شياف پروژسترون بر كاهش زايمان زودرس در زنان
در معرض خطر
 -1مشا ر پايان نامه تحت عنوانهتطابق يافته هاي باليني  ،راديولوژيك و آزمايشگاهي در پونموني حاد
باكتريال اكتسابي از جامعه در بالغين بستري شده در بيمارستان وليعصر(عج) بيرجند در سال
.5831






داوري مقاالت و طرح هاي پژوهشي:
دا ري ب ش از  61مقاله ،طرح پژ هشي پايان نامه در دانشگاه علوم پزشكي ب رجند
پست هاي اجرايي:
 .0مسئول كم ته برنامه ريزي درسي مركز توسعه آموزش پزشكي دانشگاه از سال  0517تا كنون
 .7مدير گر ه علوم آزمايشگاهي
 .5مدير امور پژ هشي دانشگاه عوم پزشكي ب رجند
 .6مسئول آزمايشگاه سل استان
 .3معا ن علوم پايه آموزش پزشكي عمومي از  0511/5/02تا كنون
عضويت دركميته ها
 .0عضو شوراي پژ هشي دانشگاه
 .7عضو شوراي توسعه آموزش پزشكي دانشگاه
 .5عضو كم ته دانشگاهي ارزيابي فعال تهاي نوآ رانه آموزش علوم پزشكي
- .6عضو علمي  /اجرايي كم ته دانشگاهي مراابت بحران آنفلوانزا
- .3عضو كم ته علمي ،فني اجرايي ب ماري ايدز
- .4عضو كم ته بهداشت كنترل عفونتهاي ب مارستاني ب مارستان لي علر ع
 .2عضو كم ته كنترل عفونتهاي ب مارستاني شهرستان
- .1عضو كم ته كنترل عفونتهاي ب مارستاني دانشگاه
- .1عضو علمي كم ته فني مبارزه با سل
- .01عضو كم ته دانشگاهي ب ماريهاي منتقله از آب غذا
 .00عضو كم ته علمي برنامه كشوري بس همگاني اكس ناس ون سرخك سرخجه
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