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 . سوابق آموزشی 2

 38-31، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پزشکی. دانشگاه محل تحصیل دوره کارشناسی ارشد: 2-1
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 گواهی کارگاههای آموزشی و مقاله نویسی-3

گواهی شرکت در کارگاه آموزشی کتابخانه دیجیتال پزشکی ایران از کنسرسیوم تکامی  منکابم مکالی وزارت     .8-7

 ش پزشکیبهداشت درمان و آموز

 از دانشگاه علوم پزشکی ایالم EndNote. گواهی شرکت در کارگاه 8-1

دانشگاه علوم مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی . گواهی شرکت در کارگاه مهارتهای مقدماتی تدریس از 8-8

 پزشکی تهران

 پزشکی تهراندارا بودن گواهی مربوط کارگاه مقاله نویسی از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم . 8-4

از سلسله کارگاههای اولکی  المپیکاد علمکی دانشکجویان      Systematic Review. گواهی شرکت در کارگاه 8-5

 در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سراسر کشور جهت اعضای کمیته علمی

سر کشور از سلسله کارگاههای اولی  المپیاد علمی دانشجویان سرا Search Skills. گواهی شرکت در کارگاه 8-8

 در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جهت اعضای کمیته علمی

. گواهی شرکت در کارگاه ارزیابی روش های حل مسئله از سلسله کارگاههای اولی  المپیاد علمی دانشکجویان  8-1

 در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سراسر کشور جهت اعضای کمیته علمی

نیک از مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم . گواهی شرکت در کارگاه آموزش الکترو8-3

 پزشکی ایالم
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   علمی و آموزشی . جوایز و افتخارات4

 دهمی  کنگره سراسری میکروب شناسی ایران، ایالم،  رتبه دوم محققی  برتر جوان میکروب شناسی کشور در. 4-7

 31-33سال 

کشور در رشکته   31-38سال  وزارت بهداشت،  ( و دستیاری PhDی ) رتبه سوم آزمون دوره دکتری تخصص. 4-1

 باکتری شناسی پزشکی

 81/73رتبه اول مقطم کارشناسی ارشد میکروب شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایالم با معدل . 4-8

 81/73ن با معدل رشته باکتری شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهرا PhDرتبه ممتاز دوره . 4-4

. عنوان پژوهشگر برتر استان در برنامه سراسری صبح انقالب از سوی صدا و سیمای مرکز استان، شکبکه سکوم   4-5

 33سیما و استانداری ایالم در سال 

 33عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی ایالم در سال  . 4-8

 38و استان ایالم در سال  عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی ایالم . 4-1

 38عنوان استاد نمونه آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایالم در سال  .4-3

 38در سال  ایالم استان پزشکی نمونه بسیجی از سوی بسیج جامعه آموزشی عنوان استاد .4-8

اندیشی اساتید دانشگاه  عنوان فعال نمونه فرهنگی دانشگاه از سوی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و دفتر هم .4-78

 38علوم پزشکی ایالم در سال 

 در اسکوپوس  78اچ ایندکس  .4-77

 . رتبه چهارم بخش پژوهشگران جوان هیجدهمی  جشنواره پزشکی رازی5-77
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 سوابق خدمات تخصصی آموزشی -3

در تمام مقطم رشکته هکای   ترم تحصیلی  75سال و نیم معدال  1ی ایالم به مدت تدریس در دانشگاه علوم پزشک. 5-7

موجود شامل پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری، مامایی، علوم آزمایشگاهی، هوشبری، اتاق عمکل، بهداشکت عمکومی،    

 به بعد 88و دکتری پژوهشی از سال  88محیط و حرفه ای، کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی از سال 

 34-35ی در سال تدریس در دانشگاه تبریز به مدت یک ترم تحصیل. 5-1

تدریس دروس عملی میکروب شناسی دانشجویان پزشکی و نظری علوم آزمایشگاهی دانشگاه علکوم پزشککی   . 5-8

 38-7833در سال  تهران

 

 فعالیت های تحقیقاتی   -8

 در مجالت معتبر بین المللی داخلی و خارجی قاالت منتشر شده. م6-1

1. Detection of Haemophilus influenzae type B in cerebrospinal fluid of suspected 

children with meningitis by PCR. Med J IRI, 2005; 181-184. [Indexed in 

EMBASE]. Corresponding author. IF:- 

 

2. Inhibit effect of Allium Hirtifolium Boiss (Persian shallot) hydroalcoholic 

extract on the growth of Leishmania infantum in vitro. Journal of Medicinal 

Plants, 2006, 5(20):48-52+7. [Indexed in EMBASE]. Co-author. IF:- 

 

3. Etiology and Antimicrobial Susceptibility of Bacterial Septic Arthritis and 

Osteomyelitis, Iranian J Pub Health, 2007; 36(3): 27-32. [Indexed in ISI]. 

Co-author. IF:- 

 

4. Etiology and antibacterial resistance of bacterial urinary tract infections in 

Children’s Medical Center of Tehran, Iran. Acta Med Iran, 2007; 45(2): 153-

157. [Indexed in EMBASE]. Corresponding author. IF:- 

 

5. Characterization of phenotypic and genotypic inducible macrolide resistance in 

staphylococci in Tehran, Iran. J Chemother, 2009; 21(5): 595-597. [Indexed in 

Pub MED / ISI]. Co-author. IF(2008): 0.84 

 

6. Emergence of multi and pan-drug resistance Acinetobacter baumanii carrying 

bla OXA- carbapenemase genes among burn patients in Tehran, Iran.  Saudi 

Med J, 2008; 29(4): 623-4. [Indexed in Pub MED / ISI]. First author. IF 

(2007): 0.32 
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7. Antimicrobial susceptibility pattern and distribution of bla OXA genes among 

Acinetobacter spp. Jpn J Infect Dis, 2008; 61: 274-8. [Indexed in Pub MED / 

ISI]. Co- author. IF (2007): 1.07 

 

8. Frequency and Antimicrobial Susceptibility of Haemophilus  influenzae Type b 

Isolated from Children Suspected to Meningitis , Iranian J Pub Health, 2008; 

37(4): 52-58. [Indexed in ISI]. Corresponding author.IF:- 

 

9. Characterization of genes encoding aminoglycoside-modifying enzymes among 

meticillin-resistant Staphylococcus aureus isolated from two hospitals in Tehran, 

Iran. Int J Antimicrob Agents, 2009; 33: 264–265. [Indexed in Pub MED / 

ISI]. Co-author. IF (2008): 3.06 

 

10. Expression of human serum albumin –L7/L12 (Brucella abortus ribosomal 

protein) fusion protein in Saccharomyces cerevisiae. Polish J Microbiol, 2009; 

58(2): 99-104. [Indexed in Pub MED / ISI]. Corresponding author.IF:- 

 

11. Phenotypic and genotypic evaluation of aminoglycoside resistance in clinical 

isolates of staphylococci in Tehran, Iran. Microbial Drug Resistance, 2009; 

15(2): 129-32, [Indexed in Pub MED / ISI]. Corresponding author. IF 

(2008): 1.80 

 

12. Molecular Characterization of Staphylococcus aureus isolated from Bovine 

mastitis in Iran. Vet Microbiol, 2009; 139:208-209, [Indexed in Pub MED / 

ISI]. Co- author. IF (2008): 2.37 

 

13. Distribution of different carbapenemase resistant clones of Acinetobacter 

baumannii at Tehran Hospitals. New Microbiological, 2009, 32:265-271. 

[Indexed in Pub MED / ISI]. First author. IF (2008): 0.9 

 

14. Molecular characterization of methicillin resistant Staphylococcus aureus 

clones from teaching hospital in Tehran. Jpn. J. Infect. Dis., 2009; 62:309-

311. [Indexed in Pub MED / ISI]. Co- author. IF (2008): 0.96 

 

15. Rapid idntification of Iranian Acinetobacter baumannii strains by single PCR 

assay using blaOXA-51-like carbapenemase and evaluation of the 

antimicrobial resistance profiles of the isolates. Acta Microbiol Immunol 

Hung, 2010; 87-94. [Indexed in Pub MED / ISI]. Corresponding author. 

IF(2009):0.78 

 

16. Antimicrobial Resistance of Nosocomial Strain of Acinetobacter baumannii in 

Children's Medical Center of Tehran: A 6-Year Prospective Study. Acta Med 

Iran; 2010; 48(3): 178-184 [Indexed in EMBASE]. Corresponding author. 

IF:- 
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17. Molecular analysis and antimicrobial susceptibility of methicillin resistant 

Staphylococcus aureus in one of the hospitals of Tehran University of Medical 

Sciences: high prevalence of sequence type 239 (ST239) clone. Acta 

Microbiol Immunol Hung. 2011 Mar; 58(1):31-9. [Indexed in Pub MED / 

ISI]. Co- author. IF (2010): 0.78 

 

18. Multiple-locus variable number of tandem repeats (VNTR) fingerprinting 

(MLVF) and antibacterial resistance profiles of extended spectrum beta 

lactamase (ESBL) producing Pseudomonas aeruginosa among burnt patients in 

Tehran. Burns. 2011 Nov; 37(7):1202-7. [Indexed in Pub MED / ISI]. Co- 

author. IF (2010): 1.96 

 

19. Cerumen as a potential risk for transmission of Hepatitis B virus. Acta 

Microbiol Immunol Hung. 2011 Jun; 58(2):105-12. [Indexed in Pub MED / 

ISI]. Corresponding author. IF (2010): 0.78 

 

20. Characterization of Staphylococcus aureus strains isolated from raw milk of 

bovine subclinical mastitis in Tehran and Mashhad. Acta Microbiol Immunol 

Hung. 2011 Jun; 58(2):113-21. [Indexed in Pub MED / ISI]. Co- author. IF 

(2010): 0.78 

 

21. Phenotypic and genotypic evaluation of fluoroquinolone resistance in clinical 

isolates of Staphylococcus aureus in Tehran. Med Sci Monit. 2011 

Sep;17(9):PH71-4. [Indexed in Pub MED / ISI]. Co- author. IF (2010): 

1.44 

 

22. Dissemination of class 1, 2 and 3 integrons among different multidrug resistant 

isolates of Acinetobacter baumannii in Tehran hospitals, Iran. Pol J Microbiol. 

2011;60(2):169-74. [Indexed in Pub MED / ISI]. Corresponding author. IF 

(2010): 0.76 
 

23. Molecular characterization of Staphylococcus aureus isolated from children 

with adenoid hypertrophy: Emergence of new spa types t7685 and t7692. Int J 

Pediatr Otorhinolaryngol. 2011 Nov;75(11):1446-9. Epub 2011 Sep 13. 

[Indexed in Pub MED / ISI]. Co- author. IF (2010): 1.16 

 

24. Time-kill study and synergistic activity of cell-wall inhibitor antibiotics in 

combination with gentamicin against Enterococcus faecalis and Enterococcus 

faecium. Acta Microbiol Immunol Hung. 2011 Sep;58(3):219-26. [Indexed 

in Pub MED / ISI]. Co- author. IF (2010):0.78 

 

25. A high prevalence of mupirocin and macrolide resistance determinant among 

Staphylococcus aureus strains isolated from burnt patients. Burns. 2012 May; 

38(3):378-82. [Indexed in Pub MED / ISI]. Co- author. IF (2010): 1.79 

 

26. The study of cerumen hepatitis B infection in chronic hepatitis B patients by 

real-time PCR. Iran J Otorhinolaryngology. 2011; 23(63): 29-36. [Indexed 

in Scopus]. Co- author. IF: - 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21450553
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21703769
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21715281
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21917321
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21917321
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21983323
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21983323
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21983323
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22040930
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22040930
http://217.219.202.25:2051/record/display.url?eid=2-s2.0-84860472594&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=5F11CEE4EA38F532A5D113D04AF800D8.mw4ft95QGjz1tIFG9A1uw%3a140&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2824492610700%29&relpos=41&relpos=41&citeCnt=0&searchTerm=
http://217.219.202.25:2051/record/display.url?eid=2-s2.0-84860472594&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=5F11CEE4EA38F532A5D113D04AF800D8.mw4ft95QGjz1tIFG9A1uw%3a140&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2824492610700%29&relpos=41&relpos=41&citeCnt=0&searchTerm=
http://217.219.202.25:2051/source/sourceInfo.url?sourceId=21100201731&origin=resultslist
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27. Qnr Prevalence in Extended Spectrum Beta-lactamases (ESBLs) and None-

ESBLs Producing Escherichia coli Isolated from Urinary Tract Infections in 

Central of Iran. Iran J Bas Med Sci. 2011 (14):5, 458-464. [Indexed in ISI]. 

Co- author. IF (2010): 0.32 

 

28. The role of blaOXA like carbapenemase and their insertion sequences (ISS) in 

the induction of resistance against carbapenem antibiotic among A. baumannii 

isolates in Tehran Hospitals. Rom Arch Microbiol Immunol. 2011, 70(4): 

153-158. [Indexed in Pub MED / ISI]. Corresponding author. IF:- 

 

29. Distribution of bacterial contamination in a teaching hospital in Tehran - A 

special focus on Staphylococcus aureus. Acta Microbiol Immunol Hung. 

2012 Mar; 59(1):1-11. [Indexed in Pub MED / ISI]. Co- author. IF 2011): 

0.64 

 

30. Diversity of aminoglycoside modifying enzyme genes among multidrug 

resistant Acinetobacter baumannii genotypes isolated from nosocomial 

infections in Tehran hospitals and their association with class 1 integrons. Acta 

Microbiol Immunol Hung. 2011 Dec; 58(4):359-70. [Indexed in Pub MED / 

ISI].Corresponding author. IF (2010): .064 

 

31. Multiple-locus variable number of tandem repeats fingerprinting (MLVF) and 

virulence factor analysis of methicillin resistant Staphylococcus aureus 

SCCmec type III. Pol J Microbiol. 2011;60(4):303-7. [Indexed in Pub MED 

/ ISI]. Co- author. IF (2010): 0.76 

 

32. Evaluation of biofilm production and characterization of genes encoding type 

III secretion system among Pseudomonas aeruginosa isolated from burn 

patients. Burns. 2012 Dec;38(8):1192-7. [Indexed in Pub MED / ISI]. Co- 

author: IF: 1.79 

 

33. Antimicrobial resistance patterns and their encoding genes among 

Acinetobacter baumannii strains isolated from burned patients. Burns. 2012 

Dec;38(8):1198-203. [Indexed in Pub MED / ISI].Corresponding author. 

IF (2011): 1.79 

 

34. Characterization of Alloiococcus otitidis strains isolated from children with 

otitis media with effusion by Pulsed-Field Gel Electrophoresis. Int J Pediatr 

Otorhinolaryngol. 2012 Nov;76(11):1658-60. [Indexed in Pub MED / ISI]. 

Co- author. IF (2011): 1.35 

 

35. Frequency of Alloicoccus otitidis, Streptococcus pneumoniae, Moraxella 

catarrhalis and Haemophilus influenzae in children with otitis media with 

effusion (OME) in Iranian patients. Auris Nasus Larynx. 2012 

Aug;39(4):369-73. [Indexed in Pub MED / ISI]. Co- author. IF (2011): 0.94 
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36. Characterization of Klebsiella pneumoniae strains producing extended 

spectrum beta-lactamases and AMPC type beta3-lactamases isolated from 

hospitalized patients in Kerman, Iran. Roum Arch Microbiol Immunol. 2012 

Apr-Jun; 71(2):81-6. [Indexed in Pub MED]. Co- author. IF:- 

 

37. In vitro antimicrobial activity of Persian shallot (Allium hirtifolium). Roum 

Arch Microbiol Immunol. 2012 Apr-Jun; 71(2):70-4. [Indexed in Pub 

MED].Corresponding author. IF:- 

 

38. Echinococcosis/Hydatidosis in Ilam province, Western Iran. 2013; Iran J 

Parasitol 8(3): 417-422. [Indexed in PubMed/ISI].Co- author. IF(2012): 

0.32 

 

39. Antibacterial effect of hydro-extract of Pistacia atlantica on bacteria in in 

vitro. 2013; Biomedical and Pharmacology Journal 6(2): 133-136. [Indexed 

in PubMed/ISI].Co- author. IF:- 
 

40. Distribution of genes encoding tetracycline resistance and aminoglycoside 

modifying enzymes in Staphylococcus aureus strains isolated from a burn 

center. 2013; Ann Burns Fire Disasters 26(2): 76-80. [Indexed in 

PubMed/ISI].Co- author. IF: - 

 

41. Genetic similarity between adenoid tissue and middle ear fluid isolates of 

Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae and Moraxella catarrhalis 

from Iranian children with otitis media with effusion. 2013; Int J Pediatr 

Otorhinolaryngol 77(11): 1841-1845. [Indexed in PubMed/ISI].Co- author. 

IF (2012): 1.31 

 

42. Molecular analysis of typical and atypical Enteropathogenic Escherichia coli 

(EPEC) isolated from children with diarrhoea. J Med Microbiol. 2013; 

62(P2):191-195. [Indexed in Pub MED / ISI]. Co- author, IF (2012): 2.26 

 

43. Production of a novel macromolecule for nanoelectronic devices and artificial 

retinas utilizing textile wastewater as carbon source: Optimization by Taguchi 

experimental design. J Indust Text; 2013; 42(3) 297–302. [Indexed in 

ISI].Corresponding author, IF (2012):1.20  

 

44. Prevalence of helminth parasitic diseases in industrial abattoir in Ilam 

province, western Iran. Sky J Microbiol Res; 2013; 1 (1), 1-4. [Indexed in 

Google Scholar]. Co- author. IF: - 

 

45. The molecular investigation of celiac disease. Journal of Paramedical 

Sciences (JPS). 2013; 4(1):121-127. [Indexed in ISC]. Co- author. IF:- 

 

46. Human Brucellosis in Iran: Incidence, Complication, Diagnosis, Treatment and 
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 ت اراهه شده در کنگره های ملی . مقاال6-2

میکرواری، اولی  کنگره دانشجویی سرطان، دانشگاه علوم پزشکی شاهد، سکال   DNAتکنولوژی  .8-1-7

 سخنرانی .7838

. ششمی  کنگره سراسری  ISM-PYROLYSISها با استفاده از  تشخیص سریم اسپور باکتری  .8-1-1

 .7831میکرب شناسی ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران بیمارستان حضرت امام خمینی)ره(، سال 

 پوستر

در تشخیص عوامل باکتریایی  همایش جنگ های پدافنکدی، دانشکگاه    SAWاستفاده از تکنیک   .8-1-8
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مراجعه کننده به مرکز طبی کودکان تهران. شانزدهمی  همایش بی  المللی بیماری های کودکان، 
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( در UTI تعیی  مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های جدا شده از عفونکت هکای مجکاری ادراری )     .8-1-5

.  7838بیمارستانهای انتخابی تهران.  هفتمی  کنگره سراسری میکرب شناسی ایران، سکمنان، سکال   

 پوستر

بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی انتروکوکوسی های جدا شده از مراککز انتخکابی تهکران در طکی        .8-1-8
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بکا مقاومکت    (MRSA ) آنالیز مولکولی سویه های استافیلوکوکوس آرئوس مقاوم به متی سیلی  .8-1-78

نگکره سراسکری   دهمکی  ک .  چندگانه در یکی از بیما رستان های دانشگاه علکوم پزشککی تهکران   

 . پوستر7833اردیبهشت ماه سال  7-8، ایالم، میکروب شناسی ایران

ماکرولیکدها در   تعیی  الگوی مقاومت به آنتی بیوتیک های گلیکوپپتیکدی، آمینوگلیکوزیکدی و    .8-1-77

. بیمارسکتان هکای تهکران    سویه های انتروکوکوس فکالیس و انتروکوکوس فیسیوم جدا شکده از 
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تعیی  مقاومت آنتی بیوتیکی  تک و PCRتشخیص سریم سویه های آسینتوباکتر بومانی با روش   .8-1-71
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بررسی میزان آگاهی بیماران مراجعه کننده به داروخانه های سطح شهر ایالم نسبت بکه داروهکای    .8-1-74

OTC . سخنرانی .7833همایش دارو، اولویت اصالا الگوی مصرف. ایالم، دی ماه 

همایش دارو، اولویکت اصکالا الگکوی    بررسی علل خود درمانی و راهکارهایی جهت کاهش آن.  .8-1-75

 سخنرانی .7833مصرف. ایالم، دی ماه 

ارتباط سرطان با پورفیروموناس ژینژیوالیس. سمینار عفونت های باکتریایی در بیمکاران سکرطانی.    .8-1-78

 . سخنرانی.7888انجم  علمی باکتری شناسی پزشکی ایران. مهرماه 
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تانی. دومی  کنگره ملکی بکاکتری شناسکی    نفش باکتری های غیر تخمیری در عفونت های بیمارس .8-1-71

 . تهران. سخنرانی.1878اکتبر  4تا  1پزشکی ایران. 

 

 
 خارج از کشور بی  المللی داخل و خارج از کشور . مقاالت ارائه شده در همایش های8-8

1.3.6. Distribution of IntI, II and III integrons among different multidrug resistance 

A. baumannii genotypes isolated at Tehran, Hospital, I.R. Iran. International 

Symposium on Recent Advances in Ecology and Management of Vectors and 

Vector born Diseases, India, 1-3 December, 2010. Poster 

 

1.3.7. Phenotypic and genotypic characteristics of tetracycline resistant 

Acinetobacter baumannii isolates, isolated from nosocomial infections at 

Tehran Hospitals. 14th International Iranian Congress of Microbiology.28-30 

August 2013,  Tehran, Iran. Poster. Page 890. 

 

1.3.8. Phenotypic and genotypic characteristics of aminoglycosides resistance among 

MethicillinResistant Staphylococcus aureus (MRSA) isolated from different 

era in west Iran. 14th International Iranian Congress of Microbiology.28-30 

August 2013,  Tehran, Iran. Poster. Page 889. 

 

1.3.9. Frequency of bacteria causing Urinary Tract Infections (UTI) and their 

antimicrobial resistance patterns among pediatrics patients in the West of Iran 

during 2007-2009. 14th International Iranian Congress of Microbiology.28-30 

August 2013,  Tehran, Iran. Poster. Page 888. 

 

1.3.10. Frequency and Antimicrobial susceptibility of microbial agents isolated from 

Urinary Tract Infection (UTI) of Males in Ilam, 2011-2012. 14th International 

Iranian Congress of Microbiology.28-30 August 2013, Tehran, Iran. Poster. 

Page 647. 

 

1.3.11. The mechanisms of resistance to ciprofloxacin among Acinetobacter 

baumannii isolates, isolated from nosocomial infections at Tehran hospitals. 

14th International Iranian Congress of Microbiology.28-30 August 2013, 

Tehran, Iran. Poster. Page 646. 

 

1.3.12. Microbial pattern and antibiotic susceptibility of agents isolated from 

nosocomial infections, staff and equipment of Imam Khomeini hospital, Ilam, 

Iran. 14th International Iranian Congress of Microbiology.28-30 August 2013, 

Tehran, Iran. Poster. Page 545. 

 

1.3.13. Molecular epidemiology and characterization of virulence and antimicrobial 

resistant genes of community acquired and hospital acquired methicillin-

resistant Staphylococcus aureus isolates in West Iran. 14th International 

Iranian Congress of Microbiology.28-30 August 2013, Tehran, Iran. Poster. 

Page 189. 
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1.3.14. Qnr and non-qnr genes in Klebsiella pneumoniae resistant to ciproflxacin 

isolated from Urinary Tract Infections in Iran. 15th International Iranian 

Congress of Microbiology. 26-28 August 2014, Tehran, Iran. Poster. Page 

300. 

 

1.3.15. Survey of microbial contamination prevalance and the effective factors in 

ILam University of Medical Sciences student’s toothbrushes. 15th International 

Iranian Congress of Microbiology. 26-28 August 2014, Tehran, Iran. Poster. 

Page 716. 

 

1.3.16. Distribution of genes encoding tetracycline resistance and aminoglycoside 

modifying enzymes in staphylococcus aureus strains isolated from a burn 

center. 15th International Iranian Congress of Microbiology. 26-28 August 

2014, Tehran, Iran. Poster. Page 1039. 

 

1.3.17. Investigation of frequency of the carriers and antibiotic resistance of 

staphylococcus aurous isolates among different wards of Mustafa Khomeini 

hospital in Ilam City. 15th International Iranian Congress of Microbiology. 26-

28 August 2014, Tehran, Iran. Poster. Page 1046. 

 

1.3.18. Emergence of SCCmec type III with variable antimicrobial resistance profiles 

and spa types among MRSA isolated from healthcare- and community-

acquired infections in the west of Iran. 15th International Iranian Congress of 

Microbiology. 26-28 August 2014, Tehran, Iran. Poster. Page 1047. 

 

1.3.19. The Role of Blaoxa-Like Carbapenemase and Their Insertinsequences (Iss) in 

the Induction of Resistanceagainst Carbapenem Antibiotics 

Amongacinetobacter Baumannii Isolates in Tehran Hospitals. 13th 

International Iranian Congress of Microbiology. 14-16 July 2012, Ardabil, 

Iran. Poster. Page 111. 

 

1.3.20. Diversity of Aminoglycoside Modifying Enzyme Genes among Multidrug 

Resistant Acinetobacter baumannii Genotypes Isolated From Nosocomial 

Infections in Tehran Hospitals and Their Association with Class 1 Integrons. 

13th International Iranian Congress of Microbiology. 14-16 July 2012, Ardabil, 

Iran. Poster. Page 112. 

 

1.3.21. Dissemination of Class 1, 2 And 3 Integrons among Different Multidrug 

Resistant Isolates of Acinetobacter baumannii in Tehran Hospitals, Iran. 13th 

International Iranian Congress of Microbiology. 14-16 July 2012, Ardabil, 

Iran. Poster. Page 113. 

 

1.3.22. Prevalence of ESBLs Genes in Clinical Isolates of Pseudomonas aeruginosa in 

Milad Hospital, Tehran, Iran. 13th International Iranian Congress of 

Microbiology. 14-16 July 2012, Ardabil, Iran. Poster. Page 249. 

 

 



   

 

 

 

 

 08 

 

 بصورت تالیف یا ترجمه یا در زیر چاپ . کتاب های منتشر شده6-4

ویکرایش بیسکت و    ) بخش باکتری شناسکی(.   1885اوتز ترجمه کتاب میکرب شناسی پزشکی ج .8-4-7

 )مشترک( . انتشارات سماط.7834سوم، سال 

ت و ) بخش باکتری شناسکی(. ویکرایش بیسک    1881ترجمه کتاب میکرب شناسی پزشکی جاوتز   .8-4-1

 )مشترک( . انتشارات سماط.7838چهارم، سال 

نکته کاربردی جدید در زمینکه میککرب    758ترجمه کتاب میکرب شناسی واکر ) حاوی بیش از   .8-4-8

 )مشترک(موسسه انتشاراتی خسروی، نشر دیباج.  7838شناسی عمومی و پزشکی(. سال 

انتشکارات رامکان بکه سکفارش     ن بیمارسکتانی.  . تالیف کتاب کلستریدیوم دیفیسیل بعنوان یک پاتوژ8-4-4

 . )مشترک(7838ه علوم پزشکی ایالم. دانشگا
 

 

 فرهنگی -اجرایی -. سمت های علمی1

 7884فروردی   تا 7888مهرماه سال  دانشگاه علوم پزشکی ایالم از معاون تحقیقات و فناوری. 1-7

تا  33علوم پزشکی ایالم از اسفندماه سال قائم مقام معاونت آموزشی، تحقیقات و ف  آوری دانشگاه . 1-1

 88مهرماه 

  7833تا  7831عضو هیئت مدیره انجم  علمی میکروب شناسی ایران به مدت دو دوره از سالهای . 1-8

ایکالم از تکاری    مدیریت گروه آموزشی میکروب شناسی دانشکده پزشکی دانشکگاه علکوم پزشککی    . 1-4

 8/8/7884تا  77/78/7831

 7833اردیبهشت ماه  7-8کمیته علمی  دهمی  کنگره سراسری میکروب شناسی ایران، ایالم، عضو .  1-5

 7831اردیبهشت ماه  18لغایت  18عضو کمیته علمی دومی  همایش آزمایشگاه و بالی ،تهران،  . 1-8

  7838مرداد ماه  8-5عضو کمیته علمی اولی  کنگره علوم آزمایشگاهی دامپزشکی ایران، تبریز، . 1-1

 تا کنون 7833شورای پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایالم از فروردی  ماه سال . عضو 1-3

بهم   18در دانشگاه علوم پزشکی تهران،  PFGEعضو گروه علمی ) مدرس( اولی  کارگاه عملی . 1-8

 7838اسفند سال  7لغایت 

شناسی پزشکی ایران از فروردی  ماه سال پژوهشی میکروب  –عضو هیئت تحریریه مجله علمی  . 1-78

 7888 تا 7833

     31سال کزی دانشگاه علوم پزشکی ایالم از . عضو شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی مر1-77

 7884/ 8/8 تا

 8/8/7884تا  33ایالم از نیمه دوم سال . عضو کمیته انتشارات دانشگاه علوم پزشکی 1-71
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 8/8/7884تا  33ایالم از نیمه دوم سال  کیدر آموزش دانشگاه علوم پزش پژوهش. عضو شورای 1-78

 8/8/7884تا  38. عضو شورای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایالم، از سال 1-74

 8/8/7884تا   38. عضو شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایالم، از سال 1-75

 8/8/7884تا  38از سال  . عضو شورای فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی ایالم1-78

 7-8عضو شورای عالی سیاست گذاری دهمی  کنگره سراسری میکروب شناسی ایران، ایالم، . 1-71

 .7833اردیبهشت ماه 

  33سال در. دبیر کانون قران و عترت دانشگاه علوم پزشکی ایالم 1-73

 8/8/7884تا  33از سال ایالم . عضو شورای مرکزی بسیج جامعه پزشکی استان1-78

 8/8/7884تا  33. مسئول کمیته آموزشی و پژوهشی بسیج جامعه پزشکی استان از سال 1-18

. دبیر علمی همایش سراسری دارو، اولویت اصالا الگوی مصرف در دانشگاه علوم پزشکی ایالم با 1-17

  33دی ماه  78لغایت  8 همکاری بسیج جامعه پزشکی استان

همایش سراسری میکروب شناسی ایران و اولی  همایش بی  اللملی . عضو کمیته علمی یازدهمی  1-11

 لنگرود. 38اردیبهشت ماه  18لغایت  18 رقی در دانشگاه علوم پزشکی گیالن،منطقه مدیترانه ش

. عضو شورای عالی سیاست گذاری یازدهمی  همایش سراسری میکروب شناسی ایران و اولی  همایش 1-18

 لنگرود. 38اردیبهشت ماه  18لغایت  18 ن،شرقی در دانشگاه علوم پزشکی گیالبی  اللملی منطقه مدیترانه 

. عضو شورای سیاست گذاری اولی  کنگره بی  المللی و دوازدهمی  کنگره سراسری میکروب شناسی 1-14

 88اردیبهشت ماه سال  5لغایت  1، ایران، کرمانشاه

دهمی  کنگره سراسری میکروب شناسی ایران، . عضو کمیته علمی اولی  کنگره بی  المللی و دواز1-15

 88اردیبهشت ماه سال  5لغایت  1کرمانشاه، 

. مسئول آموزش پایگاه برادران در طرا بزرگ ضیافت اندیشه وابسته به نهاد مقام معظم رهبری در 1-18

 .38دانشگاههای علوم پزشکی و ایالم. رمضان سال 

تا  38ایالم از سال اساتید و نخبگان دانشگاه علوم پزشکی  . مدیر کارگروه فرهنگی دفتر هم اندیشی1-11

8/8/7884 

وم پزشکی ایالم نشگاه عل. عضو کمیته مطالعات راهبردی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دا1-13

 8/8/7884تا  7888کمیته از اسفندماه و دبیر  88از سال 

ب اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم . عضو کارگروه صالحیت عمومی هیات اجرایی جذ1-18

 7881تا  7888بری در دانشگاه علوم پزشکی ایالم بعنوان نماینده دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم ره

. عضو و مسئول واحد پژوهش های قرانی شورای سیاست گذاری قران دانشگاه علوم پزشکی ایالم از 1-88

 .88سال 

 8/8/7884تا  35ی شهرستان ایوان از سال اه مقاومت شهید مراد. عضو فعال بسیج پایگ1-87
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 8/8/7884تا  31لوم پزشکی ایالم از سال . عضو فعال بسیج جامعه پزشکی دانشگاه ع1-81

تا  7888از سال  . دبیر کمیته منتخب ارتقاء مرتبه اعضای محترم هیات علمی به دانشیاری و استادی1-88

7888 

 8/8/7884تا  7888م پزشکی ایالم از سال جذب دانشگاه علو . عضو هیات اجرایی1-84

 7888تا  7887م پزشکی ایالم از سال . دبیر هیات نظارت دانشگاه علو1-85

 7888تا  7881. دبیر هیات اجرایی جذب دانشگاه علوم پزشکی ایالم از خرداد ماه 1-85

 Journal of Basic Research in Medical. مدیر مسئول مجله علمی پژوهشی انگلیسی 1-88

Sciences تاکنون 7888از سال  دانشگاه علوم پزشکی ایالم 

 تاکنون 7884. عضو شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان از مرداد ماه 1-81

 7884. عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات گیاهان دارویی رازی علوم پزشکی لرستان از مرداد ماه 1-83

 

 نگی و قرانیرتبه های فره .8

 . 7814رتبه اول مسابقات مطالعه و تحقیق شهرستان ایوان و استان ایالم در سال  .3-7

 .7814رتبه اول مسابقات مطالعه و تحقیق کشور در سال   .3-1

 1به مدت  7814تا  7888رتبه برتر مسابقات قرانی دانش آموزان شهرستان ایوان در طی سالهای  .3-8

 سال پیاپی. 

  7818دانش آموزان استان ایالم در سال رتبه اول مسابقات قران  .3-4

در سپاه پاسداران انقالب  7818رتبه دوم مسابقات اذان دانش آموزی بسیجی استان ایالم در سال   .3-5

 اسالمی ناحیه ایالم. 

  7818و  7815رتبه برتر مسابقات قران و اذان دانشجویان دانشگاه ایالم در طی سالهای  .3-8

 38و  33در سال  تید دانشگاه علوم پزشکی ایالممسابقات قرانی اسا نخست برگزیده .3-1

رتبه دوم مسابقات قرائت تحقیق چهاردهمی  دوره مسابقات سراسری قران اساتید دانشگاههای  .3-3

 دانشگاه علوم پزشکی اهواز 33علوم پزشکی کشور در سال 
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 طرح های تحقیقاتی. 8

 

نتوباکتر بومانی و استافیلوکوکوس ارئوس مقاوم به متی .  بررسی خصوصیات فنوتیپی و ژنوتیپی گونه های آسی8-7

. نوع همکاری: 71/4/38سیلی  جدا شده از عفونت های مختلف در بیمارستانهای تهران و ایالم. تاری  شروع قرارداد 

 مجری طرا )دانشگاه علوم پزشکی ایالم(

مقاوم به فلوروکوئینولون جدا شده از نومنه .  شناسایی و تعیی  قرابت ژنوتیپی سویه های استافیلوکوکوس ارئوس 8-1

 . نوع همکاری: همکار )دانشگاه علوم پزشکی تهران (  PCR-sequencingو  PFGEهای بالینی با روش های 

. تعیی  پروفایل آللی پالسوتایپ های استافیلوکوک ارئوس مقاوم به متی سیلی  جدا شده از نومنه های بالینی طیز 8-8

 . نوع همکاری: همکار )دانشگاه علوم پزشکی تهران( MLSTبا روش  7838-7831سال های 

 Multiبر سویه های بالینی با مقاومکت چندگانکه )    ZnO( ZnO-NP).  بررسی اثر ضد میکروبی نانوذرات 8-4

Drug Resistance (MDR  به روشTime-kill)نوع همکاری: همکار )دانشگاه علوم پزشکی تهران . 

ی ژنومی سویه های استافیلوکوکوس ارئوس جدا شده از بیماران بستری، سطوا و هکوای داخکل   .  بررسی الگو8-5

 . نوع همکاری: همکار )دانشگاه علوم پزشکی تهران( PFGEو  MLSTبیمارستان به روش 

در سکویه هکای اسکتافیلوکوک     VNTR (Variable number tandem repeat).  تعیی  پلکی مورفیسکم   8-8

 .متی سیلی  جدا شده از نمونه های بالینی. نوع همکاری: همکار )دانشگاه علوم پزشکی تهران(ارئوس مقاوم به 

.  شناسایی و تعیی  قرابت ژنتیکی سویه های اشریشیا کلی انتروپاتوزنیکک جکدا شکده از نمونکه هکای اسکهالی       8-1

همکار )دانشگاه علکوم  . نوع همکاری: PCRو  PFGEکودکان در بیمارستان مرکز طبی کودکان تهران با روش 

 پزشکی تهران(
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در قالک    / دکتکر تخصصکی  پزشککی عمکومی   کارشناسی ارشد/ پایان نامه های دانشجوییراهنمایی و مشاوره .  11

 طرح تحقیقاتی

در گونه های آسینتوباکتر بومانی جدا شده از نمونه های  blaOXA-51-lilke.   بررسی ژن های مقاومت 78-7

دانشجو. مهدی اکبری. تاری  تصویب ز بیمارستانهای انتخابی تهران. دانشگاه علوم پزشکی شاهد. بالینی جدا شده ا

 . استاد راهنما ) کارشناسی ارشد(. اتمام یافته7833

در گونه های آسینتوباکتر جدا شده از نمونه  blaIMP, blaVIM, blaPER.  بررسی ژن های مقاومت 78-1

انهای انتخابی تهران. دانشگاه علوم پزشکی شاهد، دانشکده پزشکی. دانشجو. مجتبی های بالینی جدا شده از بیمارست

 (میکروب شناسی  . استاد راهنما )کارشناسی ارشد. اتمام یافته7838ر. تاری  تصویب.حنفی آبدا

.  بررسی ژن های مقاومت کارباپنماز، متالوبتاالکتاماز و مقاومت به آمینوگلیکوزیدی در سویه های 78-8

. دانشگاه علوم پزشکی ایالم، PCRآسینتوباکتر بومانی جدا شده از بیمارستانهای انتخابی تهران و ایالم با روش 

 (عمومی . استاد راهنما ) پزشکی. اتمام یافته7838. تاری  تصویب. دانشکده پزشکی. دانشجو. عشرت علیزاده

مزم  مراجعه کنندخ به مراکز  Bه هپاتیت از سروم  گوش در مبتالیان ب HBV. بررسی میزان جداسازی 78-4

. استاد 7838. تاری  دفاع. . الهه غالمی پریزاد. اتمام یافتهبهداشتی شهرستان ایالم. دانشگاه آزاد الهیجان. دانشجو

 (میکروب شناسی  راهنما )کارشناسی ارشد

 Par Cو  Gyrو  Tet A,B)  . بررسی میزان جداسازی زن های مقاومت به تتراسیکلی  و فلورکوئینولون ها78-5

( در میان سویه های آسینتوباکتر بومانی جدا شده از بیمارستانهای انتخابی ایالم و تهران. دانشگاه آزاد واحد علوم و 

 (.میکروب شناسی  . استاد راهنما ) کارشناسی ارشد. اتمام یافته38تاری  تصویب. سال تحقیقات تهران شمال. 

کی و مقاومت آنتی بیوتیکی بتاالکتامازی و ژن های ویروالنس همولیزی  در میان سویه . تعیی  الگوی ژنتی78-8

. دانشجو. آقای SCC mecو  PCRهای استافیلوکوک ارئوس جدا شده از استانهای غرب کشور با روش های 

میکروب  سی ارشد. استاد راهنما ) کارشنااتمام یافته. 38تاری  تصویب. سال محمد زاده. دانشگاه آزاد واحد قم. 

 (.شناسی 
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. بررسی خصوصیات فنوتیپی و ژنوتیپی مقاومت به آنتی بیوتیک های آمینوگلیکوزیدی در میان سویه های 78-1

فرضی.  فاتیما . دانشجو. خانم multiplex-PCRاستافیلوکوک ارئوس جدا شده از استانهای غرب کشور با روش 

 (.میکروب شناسی . استاد راهنما ) کارشناسی ارشد.  اتمام یافته88تاری  تصویب سال  دانشگاه آزاد واحد قم.

تایپینگ سویه های  SCCmecبررسی فراوانی مقاومت آنتی بیوتیکی و ژن های ویروالنس و . 78-3

استافیلوکوکوس حساس و مقاوم به متی سیلی  جدا شده از سطوا، پرسنل و بیماران بیمارستانهای حضرت امام )ره( 

. در حال اجرا. 81: خانم اعظم منجزی. دانشگاه علوم پزشکی ایالم. تاری  تصویب سال ی ایالم. دانشجوو شهید مصطف

 (میکروب شناسی پزشکی استاد راهنما )کارشناسی ارشد

بررسی خصوصیات فنوتیپی و ژنوتیپی سویه های استافیلوکوک ارئوس مقاوم به متی سیلی  جدا شده از . 78-8

. دانشجو: ستار محمدی. دانشگاه  SPA typingو  SCCmec typingر با روش های بیمارستانهای غرب کشو

 (میکروب شناسی پزشکی . اتمام یافته. استاد راهنما )کارشناسی ارشد7887علوم پزشکی ایالم. تاری  تصویب 

به متی سیلی   . بررسی فراوانی ژن های مقاومت به ماکرولیدها در میان سویه های استافیلوکوک ارئوس مقاوم78-78

دانشگاه علوم پزشکی ایالم. تاری  دانشجو: امیر عبدالکریمی. . PCRبیمارستانهای غرب کشور با روش جدا شده از 

 . اتمام یافته. استاد راهنما ) پزشکی عمومی(7887تصویب 

اوم به متی سویه های استافیلوکوک ارئوس مق  . بررسی فراوانی ژن های کد کننده انتروتوکسی  در میان78-77

. دانشگاه علوم پزشکی ایالم. تاری  امیر سیری . دانشجو:PCRسیلی  جدا شده از بیمارستانهای غرب کشور با روش 

 . اتمام یافته. استاد راهنما ) پزشکی عمومی(7887تصویب 

ای جدا شده از های شایم در میان آسینتوباکتر بومانی ه وپالسوتایپ IIIتا  Iتعیی  کلون های بی  المللی . 78-71

سمیه مهدیان. دانشگاه علوم پزشکی . دانشجو: VAP))عفونت های زخم سوختگی و پنومونی مرتبط با ونتیالتور

 (میکروب شناسی پزشکی . در حال اجرا. استاد راهنما )کارشناسی ارشد7881ایالم. تاری  تصویب 
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سایی ژن های کدکننده مقاومت به داروهای بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی ،تولید بیوفیلم وشنا. 78-78

بتاالکتام درمیان سویه های آسینتوباکتر بومانی جدا شده از عفونت های زخم سوختگی وپنومونی مرتبط با ونتیالتور 

(VAP) . :در حال اجرا. استاد راهنما 7881. دانشگاه علوم پزشکی ایالم. تاری  تصویب مریم محمدیدانشجو .

 (یکروب شناسی پزشکیم )کارشناسی ارشد

و وجود  gyrA ،parCژن های بررسی مکانیسم های مقاومت به سیپروفلوکساسی  ناشی از موتاسیون در . 78-74

در  1NMPو  PAβNو اثر ترکیبات مهار کننده پمپ افلوکس   AdeABCو افالکس پمپ   qnrAژن های 

. دانشجو: هاتف خیاط سلیقه دار. دانشگاه علوم نیسویه های آسنتوباکتر بومانی جدا شده از عفونت های بیمارستا

 (.میکروب شناسی پزشکی . در حال اجرا. استاد راهنما )کارشناسی ارشد7881پزشکی ایالم. تاری  تصویب 

آنالیز مولکولی و تعیی  مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های استافیلوکوکوس اورئوس حساس و مقاوم به متی . 78-75

شهید مصطفی خمینی شهر  و بیماران بستری در بیمارستان  جدا شده از پرسنل، سطوا( MRSA,MSSAسیلی )

. در حال اجرا. استاد راهنما )کارشناسی 7881. دانشگاه علوم پزشکی ایالم. تاری  تصویب فاطمه قنبری. دانشجو: ایالم

 (.میکروب شناسی پزشکی ارشد

سویه های کلبسیالپنومویه و اشرشیا کلی جدا شده از نمونه  ررسی ژن های مقاومت به آمینوگلیکوزیدها درب. 78-78

. دانشجو: ناصر صمدی. دانشگاه علوم پزشکی های بالینی مختلف در بیمارستان های ایالم و بیمارستان میالد تهران

 (.میکروب شناسی پزشکی . اتمام یافته. استاد مشاور )کارشناسی ارشد7888ایالم. تاری  تصویب

و  ESBLدر سویه های سودوموناس آئروژینوزای تولید کننده   Mex ab-OprMمقدار بیان  ررسیب.  78-71

. اتمام یافته. 7888. دانشجو: مصطفی اکبری قمی . دانشگاه علوم پزشکی ایالم. تاری  تصویبESBLسویه های فاقد 

 (.میکروب شناسی پزشکی استاد مشاور )کارشناسی ارشد

در سویه های استافیلوکوکوس اورئوس  smr, norA,qacA/Bیوسایدی بررسی ژن های مقاومت ب. 78-73

. اتمام یافته. استاد راهنما 1931م. دانشجو: اذر حسنوند. دانشگاه علوم پزشکی ایالم. تاریخ تصویب حساس و مقاو

 (.میکروب شناسی پزشکی )کارشناسی ارشد
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نسینگ ، توکسین وآنتی توکسین و حضور مقایسه ارتباط بین حضور ژن های کد کننده سیستم کروم س. 11-13

. دانشجو: خانم کریمی. دانشگاه علوم پزشکی ایالم. تاریخ بیوفیلم در سویه های بالینی سودوموناس آئروژینوزا

 (.میکروب شناسی پزشکی . اتمام یافته. استاد مشاور )کارشناسی ارشد1931تصویل سال 

و افلوکس پمپ بر روی مقدار سیپروفلوکساسین در   فلوکساسینررسی فراوانی ژن های مقاومت به سیپروب. 11-01

ایزوله های کلبسیالنومونیه های جدا شده مقاوم به سیپروفلوکساسین از بیماران سوختگی. دانشجو: خانم زین. 

میکروب شناسی  . اتمام یافته. استاد مشاور )کارشناسی ارشد1931دانشگاه علوم پزشکی ایالم. تاریخ تصویب 

 (.پزشکی

در ایزوله های سودوموناس اروژینوزا جدا شده از نمونه های  exou-exobبررسی ژن های ویروالنس . 11-01

. در حال اجرا. استاد مشاور 1939تاریخ تصویب . دانشگاه علوم پزشکی ایالمدانشجو : خانم مهدوی. بالینی. 

 (.میکروب شناسی پزشکی )کارشناسی ارشد

ی و تولید بیوفیلم در ایزوله های مقاوم به متی سیلین، استافیلوکوکوس اورئوس بررسی ژن های اتصال. 11-00

دانشگاه علوم پزشکی . دانشجو: خانم بی مانند. عفونت های بیمارستانی جدا شده از بیمارستان های غرب کشور

 (.میکروب شناسی پزشکی . در حال اجرا. استاد مشاور )کارشناسی ارشد1939تاریخ تصویب . ایالم

مقایسه فراوانی ژن های کد کننده پروتئین های دخیل در جذب اهن در ایزوله های بالینی و ساپروفیت . 11-09

تاریخ  . دانشگاه علوم پزشکی ایالم کلبسیال پنومونیه جدا شده از بیمارستان های شهر ایالم. دانشجو : خانم الهاکی.

 (.میکروب شناسی پزشکی شد. در حال اجرا. استاد مشاور )کارشناسی ار1939تصویب 

. شناسایی ، تشخیص و تخلیص باکتریوفاژ اشریسشیا کولی و فاژ تراپی با استفاده از ترکیب باکتریوفاژ ها. 11-02

. در حال اجرا. استاد مشاور )کارشناسی 1939تاریخ تصویب . دانشگاه علوم پزشکی ایالمدانشجو: خانم حیدرزادی. 

 (.میکروب شناسی پزشکی ارشد

. فراوانی استرپتوکوک نومونیه و هموفیلوس انفلوانزا در بچه های سطح شهر ایالم. دانشجو: خانم منصوری. 11-02

میکروب شناسی  . در حال اجرا. استاد راهنما )کارشناسی ارشد1932تاریخ تصویب . دانشگاه علوم پزشکی ایالم

 (پزشکی
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لیس در بچه های سطح شهر ایالم. دانشجو: خانم میرناصری. . فراوانی نایسریا مننژیتیدیس و موراکسال کاتار11-02

میکروب شناسی  . در حال اجرا. استاد راهنما )کارشناسی ارشد1932تاریخ تصویب . دانشگاه علوم پزشکی ایالم

 (.پزشکی

دانشگاه  ساله شهر ایالم. دانشجو: خانم ضمیر نستا. 2-2. فراوانی میکروبیوم تنفسی اوروفارنژیال در کودکان 11-02

 (.میکروب شناسی پزشکی . در حال اجرا )کارشناسی ارشد1932تاریخ تصویب . علوم پزشکی ایالم

. بررسی طیف میکروبی و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در بیماران مبتال به عفونت ادراری. دانشجو: 11-02

میکروب شناسی  حال اجرا )کارشناسی ارشد. در 1932تاریخ تصویب . دانشگاه علوم پزشکی ایالمخانم اسماعیلی. 

 (.پزشکی

. بررسی الگوی میکروبی و مقاومت دارویی نمونه های بال گرفته شده از بیماران بستری در ایالم. دانشجو: 11-03

 . در حال اجرا. استاد مشاور )کارشناسی ارشد1932تاریخ تصویب . دانشگاه علوم پزشکی ایالمخانم طهماسبی. 

 (.ی پزشکیمیکروب شناس

. شیوع عفونت های گنوکوکی و غیر گنوکوکی در نمونه های ژنیتال شهرستان ایالم. دانشجو: خانم 11-91

میکروب  . در حال اجرا. استاد مشاور )کارشناسی ارشد1932تاریخ تصویب . دانشگاه علوم پزشکی ایالمزرگوشی. 

 (.شناسی پزشکی

رم و مدفوع بیماران و بررسی پتانسیل آنها بعنوان بیومارکر در س MiR-135bو  MiR-21. تعیین میزان 11-91

تاریخ  . دانشگاه علوم پزشکی همدان غیر تهاجمی برای تشخیص سرطالن کولورکتال. دانشجو: صیاد بسطامی نژاد.

 (.پزشکی مولکولی . درحال اجرا. استاد راهنما )دکتری تخصصی1939تصویب 

، تشخیص بیوفیلم و شناسایی ترانسپوزون های اگزاسیلیناز در ایزوله های . بررسی بیان ژن های کارباپنماز11-90

دانشگاه علوم پزشکی بالینی منتخب مقاوم به کارباپنم ها در اسینتوباکتر بومانی. دانشجو: مهدی اکبری دهباالیی. 

 (.کیباکتری شناسی پزش . در حال اجرا. استاد مشاور )دکتری تخصصی1932تاریخ تصویب . تربیت مدرس

 

 



   

 

 

 

 

 27 

. تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و شاخص های ویروالنس تیپ های مختلف استافیلوکوکوس ارئوس 11-99

. PFGEو  SCCmec ،PCRبیمارستان مصطفی ایالم با روش های  حساس و مقاوم به متی سیلین جدا شده از

. در حال اجرا. استاد راهنما )دکتری  1932تاریخ تصویب . دانشگاه علوم و تحقیقات شیرازدانشجو: مهدی عباسی. 

 تخصصی میکروب شناسی(

جدا سازی ، خالص سازی و و شناسایی فاژ لیتیک کلبسیال پنومونیه .  دانشگاه علوم پزشکی ایالم. تاریخ . 11-99

 . استاد مشاور )کارشناسی ارشد(احمد ناصر. دانشجو.  اتمام یافته. دانشجو 1930یب تصو

خالص سازی و و شناسایی فاژ لیتیک استافیلوکوک های مقاوم به متی سیلین .  دانشگاه علوم . جدا سازی ، 11-92

 . دانشجو.  اتمام یافته. دانشجو حسن عسکری. استاد مشاور )کارشناسی ارشد(1930یب تصوپزشکی ایالم. تاریخ 

دانشگاه علوم پزشکی ایالم. تاریخ  .  اسایی فاژ لیتیک سودوموناس آئروژینوزاجدا سازی ، خالص سازی و و شن. 11-92

 اتمام یافته. دانشجو رضا عزیزیان. استاد راهنما )کارشناسی ارشد( دانشجو. . 1930تصویب 

 

 . گواهی شرکت عادی در کارگاهها، کنگره ها و سمینارها  11

ی و . گواهی شرکت در کارگاه عملی پالس فیلد  ژل الکتروفورز باکتری ها گامی بسوی بومی ساز77-7

 38اسفندماه  7لغایت  7بهم  تا  18توسعه فناوری در دانشگاه علوم پزشکی تهران 

گواهی شرکت در سمینار بازآموزی مسمومیت غذایی بوتولیسم، تشخیص و درمان، انستیتوپاستور  .77-1

 7837بهم  ماه  8ایران، 

لغایت  78/8/38سی ایران، گواهی شرکت در کنفرانس های علمی ماهانه انجم  علمی میکروب شنا . 77-8

18/71/38 

 18. گواهی شرکت در کنفرانس مقاومت های آنتی بیوتیکی انجم  میکروب شناسی ایران، بروجرد، 77-4

 7834اردیبهشت ماه 

 Hybridization, DNAگواهی شرکت در کارگاه عملی بیولوژی مولکولی با عنوان  .77-5

Labeling and RNA Labeling 87/4/37لغایت  11/4/37پزشکی تهران،  ، دانشگاه علوم 


