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  . طرح هاي تحقیقاتی2-2

بررسی انتشار سودوموناس آئروژینوزا در بیماران بستري در بخش سوختگی بیمارستان امام رضا با استفاده از روش . 2-2-1

PFGE  :خاتمه یافته. نوع همکاري: مجري،، 1384، مدیریت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، سال تصویب 

ررسی حساسیت برخی سویه هاي میکروبی در برابر تعدادي از دیسک هاي آنتی بیوتیکی شرکت هاي مختلف در ب. 2-2-2

 ، خاتمه یافتهنوع همکاري: همکار. 1383آزمایشگاه میکروب شناسی بیمارستان امام رضا (ع). سال تصویب: 

 ،1383ها در آزمایش کشت خون. سال تصویب: بررسی تاثیر مواد ضد انعقادي مختلف بر روي قدرت جداسازي باکتري . 2-2-3

 ، خاتمه یافتهنوع همکاري: همکار

بررسی تاثیر سوکروز در محیط کشت خون آماده شده در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد در بیمارانی که قبل از نمونه . 2-2-4

 ، خاتمه یافته نوع همکاري: همکار. 1383گیري در درمان آنها پنی سیلین و یا سفالوسپورین استفاده شده است. سال تصویب 
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بررسی خصوصیات فنوتیپی و ژنوتیپی سویه هاي مختلف آسینتوباکتر بومانی جدا شده از عفونت هاي مختلف در بیمارسـتان  . 2-2-5

 ، نوع همکاري: مجري، در حال اجرا 88هاي انتخابی ایالم. سال تصویب: 

کننده مننژیت ( هموفیلوس آنفلوانزا، نایسریا مننژیتیدیس و استرپتوکوك پنومونیه) در مهد  شناسایی عوامل مهم باکتریایی ایجاد . 2-2-6

 . نوع همکاري: مجري، در حال اجرا 89. سال تصویب:   Multiplex-PCRکودك هاي شهرستان ایالم با روش 

کننده به درمانگاههاي مامایی شهرستان ایـالم در تعیین شیوع عفونت هاي ناشی از کالمیدیا تراکوماتیس در زنان باردار مراجعه . 2-2-7

 . نوع همکاري: مجري، در حال اجرا 89. سال تصویب:  89سال 

) در میان گونه هاي سودوموناس آئروژینـوزاي جـدا  Quorum sensingبررسی میان ژن هاي مرتبط با کوئوروم سنسینگ ( . 2-2-8

 خاتمه یافته. نوع همکاري: مجري،  89. سال تصویب  Real time- PCRش شده از عفونت هاي بیمارستانی در غرب کشور با رو

بررسی الگوي ژنومی سویه هاي استافیلوکوك ارئوس در هواي بیمارستان، بیماران، پرستاران و پزشکان بیمارستان امام خمینی . 2-2-9

  مه یافتهخات. نوع همکاري: همکار، 89. سال تصویب:  MLSTو  PFGEشهر ایالم با روش هاي 

) سویه هاي eta, ermA, blaZ, seaو ژنهاي ویروالنس و مقاومت آنتی بیوتیکی( SCCmecتعیین پلی مرفیسم . 2-2-10

MRSAنوع همکاري: همکار، خاتمه یافته91سال تصویب:  .جدا شده از بیمارستانهاي انتخابی غرب کشور .  

جدا شده از غرب کشور و ردیابی ژن هاي  MRSA بررسی فنوتیپی مقاومت آنتی بیوتیکی در سویه هاي. 2-2-11

  . نوع همکاري: همکار، خاتمه یافته91سال تصویب:  .ویروالنس خانواده هموالیزین ها و اگزوفولیاتیو توکسین ها در این سویه ها

منفی وتعیین مقاومت  در تشخیص گونه هاي استافیلوکوك هاي کواگوالز Multiple-PCRمقایسه روش هاي بیوشیمیایی و . 2-2-12

  ، خاتمه یافتهمجري. نوع همکاري: 91سال تصویب:  .آنتی بیوتیکی و توانایی تولید بیوفیلم

) و MRSA, MSSA( اورئوس استافیلوکوکوس در	فراوانی مقاومت به ماکرولیدها با روش هاي فنوتیپی و ژنوتیپی.2-2-13

  . نوع همکاري: همکار، خاتمه یافته92سال تصویب:  بیمارستان هاي غرب کشور استافیلوکوکهاي کواگوالز منفی مقاوم به متی سیلین در

 بررسی الگوي ژنومی سویه هاي استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از بیماران بستري، پرسنل بیمارستان، سطوح و هواي. 2-2-14

  ، خاتمه یافتهمجرينوع همکاري: . 92سال تصویب: . PFGEو  MLSTداخل بیمارستان امام خمینی شهرستان ایالم به روش 

  

 مقاالت ارائه شده بصورت سخنرانی .2-3

به سه داروي ردیف دوم ( کانامایسین، اتیونامید، کاپرومایسین) در بیماران  MDR TBبررسی مقاومت سویه هاي .2-3-1

. دومین کنگره بین المللی 10:30-12:30، ساعت 1384آبان ماه  25مراجعه کننده به آزمایشگاه رفرانس سل کشوري. تاریخ ارائه: 

 بیماري هاي ریوي، مراقبت هاي ویژه و سل، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بیمارستان مسیح دانشوري.

در بیماران مراجعه کننده به آزمایشگاه رفرانس  MDR-TBدر میان سویه هاي  Super MDR-TBشیوع سویه هاي .2-3-2

. هشتمین کنگره سراسري میکروب شناسی ایر ان، هتل عباسی 9-10:30، ساعت  1385خرداد ماه  4سل ایران. تاریخ ارائه 

  اصفهان.

 

 مقاالت ارائه شده بصورت پوستر .2-4

بیمارستان امام رضا (ع) مشهد  NICUبررسی عوامل باکتریال در عفونت هاي بیمارستانی و عفونتهاي اکتسابی در بخش . 2-4-1

 .82تاریخ ارائه: چهاردهم بهمن  سري میکروب شناسی ایران،. سمنان، هفتمین کنگره سرا1382در سال 
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) در مرکز طبی کودکان تهران. هفتمین کنگره سراسري UTIانتشار و حساسیت عفونت هاي باکتریایی دستگاه ادراري ( . 2-4-2

 .82تاریخ ارائه: چهاردهم بهمن  میکروب شناسی ایران،

هیدروالکلی موسیر ایرانی ( آلیوم هرتیفولیوم) بر روي باکتري هاي انتخابی، فعالیت ضد میکروبی آزمایشگاهی عصاره . 2-4-3

 .88دهمین کنگره سراسري میکروب شناسی ایران، ایالم، تاریخ ارائه: یکم اردیبهشت 

ي کاهش چشمگیر در میزان حساسیت آنتی بیوتیکی ایزوله هاي بیمارستانی آسینتوباکتر بومانی و ظهور سویه هاي دارا. 2-4-4

مقاومت چندگانه در یکی از بیمارستانهاي آموزشی تهران. دهمین کنگره سراسري میکروب شناسی ایران، ایالم، تاریخ ارائه: یکم 

  .88اردیبهشت 

  

 رتبه هاي برتر پژوهشی .2-5

وب شناسی ایران، انتخاب پایان نامه دوره کارشناسی ارشد به عنوان پایان نامه برتر دانشجویی در دهمین کنگره سراسري میکر. 2-5-1

 ، ایالم.88یکم لغایت سوم اردیبهشت ماه 

 .89انتخاب بعنوان رتبه سوم پژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی ایالم در سال . 2-5-2

 

 سوابق آموزشی .3

 سوابق تدریس . 3-1

ر  دانشکده هاي واحد عملی) میکروب شناسی و ویروس شناسی پزشکی د 5/7واحد تئوري و  5/27واحد(  35تدریس . 3-1-1

  مختلف پزشکی ، پیراپزشکی، بهداشت و پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایالم

بهداشت دانشگاه علوم   و ویروس شناسی پزشکیواحد عملی) میکروب شناسی  1واحد تئوري و  2واحد (  2. تدریس 3-1-2

  لرستانپزشکی 

 

  کارگاههاي آموزشی. 3-2

 1388بع الکترونیک، دانشگاه علوم پزشکی ایالم، مدیریت امور پژوهش، سال کارگاه جستجوي منا. 3-2-1

 1387، دانشگاه علوم پزشکی ایالم، مدیریت امور پژوهش، سال  EndNoteکارگاه نوشتن آکادمیک منابع با نرم افزار . 3-2-2

 1387ال کارگاه خالقیت و نوآوري، دانشگاه علوم پزشکی ایالم، مدیریت امور پژوهش، س. 3-2-3

کارگاه آشنایی با منابع الکترونیکی کتابخانه دیجیتال پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی ایالم، مدیریت امور پژوهش، سال . 3-2-4

1388 

 1388کارگاه استاد مشاور، دانشگاه علوم پزشکی ایالم، مدیریت امور آموزشی، سال . 3-2-5

 1388پزشکی ایالم، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، سال  کارگاه پیشرفت تحصیلی، دانشگاه علوم. 3-2-6

، دانشگاه علوم پزشکی ایالم، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  PBL (Problem Based Learning)کارگاه  . 3-2-7

 1388پزشکی، سال 

 1388عه آموزش علوم پزشکی، سال کارگاه روش تحقیق کیفی، دانشگاه علوم پزشکی ایالم، مرکز مطالعات و توس. 3-2-8

  ۱۳۸۸مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، سال کارگاه شیوه هاي نوین تدریس، دانشگاه علوم پزشکی ایالم، مرکز . 3-2-9

  ۱۳۹۲مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، سال ، مرکز تهرانکارگاه شیوه هاي نوین تدریس، دانشگاه علوم پزشکی  .3-2-10
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  ۱۳۹۲مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، سال ، مرکز تهران، دانشگاه علوم پزشکی مقاله نویسیکارگاه  .3-2-11

  

 سوابق اجرایی .4

 88لغایت مهرماه سال  87) از مهرماه سال  EDOمسئول دفتر توسعه دانشکده پزشکی ( . 4-1

  89بهمن  تا 87 از بهمن مدانشگاه علوم پزشکی ایال سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه. 4-2

  89بهمن  تا 87 از بهمن دانشگاه علوم پزشکی ایالم کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه رئیس شوراي پژوهشی. 4-3

 89تا بهمن  87از بهمن  علوم پزشکی ایالم عضو شوراي پژوهشی دانشگاه.4-4

 89تا بهمن  88ه از مهرما علوم پزشکی ایالم عضو شوراي پژوهش در آموزش دانشگاه. 4-5

دانشگاه علوم پزشـکی  88عضو کمیته اجرایی و نایب رئیس دبیرخانه دهمین کنگره سراسري میکروب شناسی ایران، اردیبهشت . 4-6

  ایالم.

  

 سوابق فرهنگی .5

  1388. عضو فعال بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایالم از سال 5-1

  ي فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه . شرکت فعال در کارگاهها و برنامه ها5-1

 
 


