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سوابق تحصيلي

الف) تحصيالت عاليه
درجه تحصيلي

رشته تحصيلي

دانشگاه محل تحصيل

کشور محل تحصيل

تاریخ فراغت از تحصيل

دکتری حرفه ای

علوم آزمایشگاهي

علوم پزشكي مشهد

ایران

1373

دکتری تخصصي

انگل شناسي

علوم پزشكي مشهد

ایران

1382

ب) پاياننامه هاي نوشته شده در دوران تحصيل



عنوان پایاننامه

مقطع تحصيلي

بررسي آلودگيهای قارچي در نسخ خطي کتابخانه آستان قدس و بررسي اثر ضدعفوني

دکترای حرفهای

کنندگي تيمول

علوم آزمایشگاهي

ارزیابي و مقایسة زیرگروههای لنفوسيتي و الگوهای پاسخ آنهادر بيماران ليشمانيوز جلدی

دکترای تخصصي

دکتر مسعود مهاجری

قبل و بعد از دارودرمانيدر مراکز درماني ـ آموزشي مشهد

انگلشناسي

دکتر محمود محمودی

موقعيتهاي شغلي و حرفهاي

نام استاد یا اساتيد راهنما
دکتر عبدالمجيد فتي



الف) سابقه ارائه خدمات آموزشي

مقطع تدریس
ردیف
4

نيمسال دوم 81-82

انگلشناسي

1

دانشكده پرستاری و مامائي



5

نيمسال دوم 82-83

تکیاختهشناسي

0/94

دانشكده پزشكي

6

سال80-83

7

سال80-83

8

سال80-83

9

سال80-83

انگل شناسي و قارچ شناسي
تئوری
انگل شناسي و قارچ شناسي
عملي
انگلشناسي تشخيصي تئوری
انگلشناسي تشخيصي عملي
(دو گروه)

2
1
2
2

10

سال80-83

انگلشناسي تشخيصي تئوری

1

11

سال80-83

انگلشناسي تشخيصي عملي

1

12

سال80-83

انگلشناسي تئوری

2

13

سال80-83

انگلشناسي عملي

2

14

نيمسال اول 83-84

انگلشناسي تشخيصي تئوری

2

15

نيمسال اول 83-84

انگلشناسي تشخيصي عملي

2

16

نيمسال اول 83-84

انگل شناسي و قارچ شناسي تئوری

2

17

نيمسال اول 83-84

انگل شناسي و قارچ شناسي عملي

2

18

نيمسال دوم 83-84

تکیاخته شناسي پزشكي تئوری

1

دانشكده علوم پيراپزشكي و
بهداشت
دانشكده علوم پيراپزشكي و
بهداشت

کارداني

3

نيمسال دوم 80-81

انگلشناسي

1

دانشكده پرستاری و مامائي









دانشكده علوم پيراپزشكي و



بهداشت
دانشكده علوم پيراپزشكي و



بهداشت
دانشكده علوم پيراپزشكي و



بهداشت
دانشكده علوم پيراپزشكي و



بهداشت
دانشكده علوم پيراپزشكي و
بهداشت
دانشكده علوم پيراپزشكي و
بهداشت




دانشكده علوم پيراپزشكي و



بهداشت
دانشكده علوم پيراپزشكي و



بهداشت
دانشكده علوم پيراپزشكي و
بهداشت
دانشكده علوم پيراپزشكي و
بهداشت
دانشكده علوم پيراپزشكي و

کارشناسي

2

نيمسال دوم 79-80

انگلشناسي

1

دانشكده پرستاری و مامائي



تكميلي

1

سال 78-82

انگلشناسي عملي

18

دانشكده پزشكي

تحصيالت

سال تحصيلي

نام درس

تعداد واحد

مؤسسه محل تدریس





بهداشت
دانشكده علوم پيراپزشكي و



19

نيمسال دوم 83-84

تکیاخته شناسي پزشكي عملي

1

20

نيمسال دوم 83-84

تکیاخته شناسي پزشكي تئوری

1

21

نيمسال دوم 83-84

تکیاخته شناسي پزشكي عملي

1

22

نيمسال دوم 83-84

سمينار متون

1/2

23

نيمسال دوم 83-84

انگلشناسي

1

24

نيمسال اول 84-85

انگلشناسي تئوری

2

25

نيمسال اول 84-85

انگلشناسي عملي

2

26

نيمسال اول 84-85

سمينار متون

0/6

27

نيمسال اول 84-85

انگلشناسي

2

دانشكده پرستاری و مامائي

28

نيمسال دوم 84-85

تکیاخته شناسي پزشكي تئوری

0/9

دانشكده پزشكي

29

نيمسال دوم 84-85

انگلشناسي

2

دانشكده پرستاری و مامائي



30

نيمسال دوم 84-85

انگلشناسي

1

دانشكده پرستاری و مامائي



31

نيمسال اول 85-86

2/05

دانشكده پزشكي

32

نيمسال اول 85-86

33

نيمسال اول 85-86

تکیاخته شناسي پزشكي
( تئوری و عملي)
آزمایشگاه انگل شناسي پزشكي()1
(دوگروه)
انگل شناسي پزشكي()2
(دوگروه)

1
1

34

نيمسال اول 85-86

انگل شناسي تئوری

1

35

نيمسال اول 85-86

انگل شناسي تئوری

1

36

نيمسال اول 85-86

انگلشناسي تئوری

2

37

نيمسال دوم 85-86

38

نيمسال دوم 85-86

39

نيمسال دوم 85-86

انگل شناسي و حشره شناسي
پزشكي()2
انگل شناسي و حشره شناسي
پزشكي ( )2دو گروه
قارچشناسي پزشكي تئوری()1

1
1
1

بهداشت
دانشكده علوم پيراپزشكي و
بهداشت
دانشكده علوم پيراپزشكي و
بهداشت




دانشكده علوم پيراپزشكي و



بهداشت



دانشكده پرستاری و مامائي
دانشكده علوم پيراپزشكي و
بهداشت
دانشكده علوم پيراپزشكي و
بهداشت




دانشكده علوم پيراپزشكي و



بهداشت

دانشكده علوم پيراپزشكي و
بهداشت







دانشكده علوم پيراپزشكي و



بهداشت
دانشكده علوم پيراپزشكي و
بهداشت



دانشكده علوم پيراپزشكي و



بهداشت



دانشكده پرستاری و مامائي
دانشكده علوم پيراپزشكي و



بهداشت
دانشكده علوم پيراپزشكي و



بهداشت
دانشكده علوم پيراپزشكي و



بهداشت
40

نيمسال دوم 85-86

قارچشناسي پزشكي عملي
( )1دو گروه

2

دانشكده علوم پيراپزشكي و
بهداشت



41

نيمسال دوم 85-86

انگلشناسي تئوری

2

دانشكده پرستاری و مامائي



42

نيمسال اول 86-87

انگلشناسي (تکیاخته)

1

دانشكده پرستاری و مامائي



43

نيمسال اول 86-87

انگلشناسي ( )1تئوری

2

44

نيمسال اول 86-87

آزمایشگاه انگلشناسي ()1
عملي

2

دانشكده علوم پيراپزشكي و
بهداشت
دانشكده علوم پيراپزشكي و
بهداشت




45

نيمسال اول 86-87

انگلشناسي و قارچشناسي عملي

1/06

دانشكده پزشكي



46

نيمسال اول 86-87

انگلشناسي و قارچشناسي نظری

0/71

دانشكده پزشكي



47

نيمسال دوم 86-87

انگل شناسي تئوری

2

دانشكده داروسازی



48

نيمسال دوم 86-87

انگل شناسي عملي

1

دانشكده داروسازی



49

نيمسال دوم 86-87

انگلشناسي

2

دانشكده پرستاری و مامائي



50

نيمسال دوم 86-87

انگلشناسي

1

دانشكده پرستاری و مامائي



51

نيمسال دوم 86-87

انگلشناسي

0/5

دانشكده پرستاری و مامائي

52

نيمسال اول 87-88

انگل شناسي تئوری

0/7

دانشكده داروسازی



53

نيمسال اول 87-88

انگل شناسي عملي

1/41

دانشكده داروسازی



54

نيمسال اول 87-88

انگلشناسي ( )1تئوری

2

55

نيمسال اول 87-88

آزمایشگاه انگلشناسي ()1
عملي

1

56

نيمسال اول 87-88

انگل شناسي و قارچ شناسي تئوری

2

57

نيمسال اول 87-88

انگل شناسي و قارچ شناسي عملي

1

58

نيمسال اول 87-88

59

نيمسال اول 87-88

60

نيمسال دوم 87-88

61

نيمسال دوم 87-88

62

نيمسال دوم 87-88

63

نيمسال دوم 87-88

انگل شناسي و قارچ شناسي
پزشكي
تک یاخته شناسي پزشكي
انگل شناسي و حشره شناسي
پزشكي ( )2تئوری
انگل شناسي و حشره شناسي
پزشكي ()2عملي
انگلشناسي و قارچ شناسي
تئوری
انگلشناسي و قارچ شناسي عملي

دانشكده علوم پيراپزشكي و
بهداشت
دانشكده علوم پيراپزشكي و
بهداشت
دانشكده علوم پيراپزشكي و
بهداشت
دانشكده علوم پيراپزشكي و
بهداشت








1/6

دانشكده پزشكي



1

دانشكده پزشكي



2
1
2
1

دانشكده علوم پيراپزشكي و



بهداشت
دانشكده علوم پيراپزشكي و



بهداشت
دانشكده علوم پيراپزشكي و
بهداشت
دانشكده علوم پيراپزشكي و




بهداشت
انگل شناسي و قارچ شناسي

0/47

دانشكده داروسازی



1/41

دانشكده داروسازی



0/7

دانشكده داروسازی



1/41

دانشكده داروسازی



2

دانشكده علوم پيراپزشكي



1

دانشكده علوم پيراپزشكي



2

دانشكده علوم پيراپزشكي



1

دانشكده علوم پيراپزشكي



2

دانشكده علوم پيراپزشكي



دانشكده علوم پيراپزشكي




64

نيمسال دوم 87-88

65

نيمسال دوم 87-88

66

نيمسال اول 88-89

انگلشناسي نظری

67

نيمسال اول 88-89

انگلشناسي عملي

68

نيمسال اول 88-89

69

نيمسال اول 88-89

70

نيمسال دوم 88-89

71

نيمسال دوم 88-89

72

نيمسال اول 89-90

انگلشناسي 2تئوری

73

نيمسال اول 89-90

آزمایشگاه انگلشناسي 2عملي

1

74

نيمسال اول 89-90

انگل شناسي و قارچ شناسي

1

دانشكده پزشكي

75

نيمسال اول 89-90

انگل شناسي و قارچ شناسي

1

دانشكده پزشكي



76

نيمسال دوم 89-90

انگل شناسي تئوری

0/31

دانشكده داروسازی



77

نيمسال دوم 89-90

انگل شناسي عملي

1

دانشكده داروسازی



78

نيمسال دوم 89-90

2

دانشكده علوم پيراپزشكي



79

نيمسال دوم 89-90

1

دانشكده علوم پيراپزشكي



80

نيمسال دوم 89-90

سمينار

0/8

دانشكده علوم پيراپزشكي



انگلشناسي  2تئوری

2

دانشكده علوم پيراپزشكي



انگلشناسي  2عملي

1

دانشكده علوم پيراپزشكي



1

دانشكده علوم پيراپزشكي



0/5

دانشكده علوم پيراپزشكي



0/2

دانشكده علوم پيراپزشكي



81
82

83

84
85

نيمسال اول
90-91
نيمسال اول
90-91

تئوری
انگل شناسي و قارچ شناسي
عملي

انگلشناسي و حشره شناسي
پزشكي( )2تئوری
آزمایشگاه انگلشناسي و حشره
شناسي پزشكي( )2عملي
انگلشناسي و حشره شناسي
پزشكي( )2تئوری
انگلشناسي و حشره شناسي
پزشكي( )2عملي

انگل شناسي و حشره شناسي
پزشكي تئوری
آزمایشگاه انگل شناسي و حشره
شناسي پزشكي

نيمسال اول

انگل شناسي و حشره شناسي

90-91

پزشكي تئوری

نيمسال اول

انگل شناسي و حشره شناسي

90-91

پزشكي عملي

نيمسال اول
90-91

سمينار

86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

نيمسال اول
90-91

2/8

دانشكده پزشكي



0/5

دانشكده پزشكي



1

دانشكده پزشكي



1/5

دانشكده داروسازی



1

دانشكده داروسازی



1/8

دانشكده پزشكي



1

دانشكده علوم پيراپزشكي



0/5

دانشكده علوم پيراپزشكي



1

دانشكده علوم پيراپزشكي



2

دانشكده پزشكي

0/9

دانشكده پزشكي

انگل شناسي

2/5

دانشكده پزشكي

انگل شناسي 2تئوری

2

دانشكده علوم پيراپزشكي



1

دانشكده علوم پيراپزشكي



0/5

دانشكده علوم پيراپزشكي



2

دانشكده علوم پيراپزشكي



انگل شناسي

2/25

دانشكده پزشكي

انگل شناسي و حشره شناسي

1

دانشكده علوم پيراپزشكي



آزمایشگاه انگل کرم و حشره

0/5

دانشكده علوم پيراپزشكي



انگل شناسي پزشكي

نيمسال اول

انگل شناسي

90-91

نظری

نيمسال اول

انگل شناسي

90-91

عملي

نيمسال دوم

انگل شناسي

90-91

نظری

نيمسال دوم

انگل شناسي

90-91

عملي

نيمسال دوم
90-91

انگل شناسي پزشكي

نيمسال دوم

انگل شناسي و حشره شناسي

90-91

پزشكي تئوری

نيمسال دوم

آزمایشگاه انگل شناسي و حشره

90-91

شناسي پزشكي عملي

نيمسال دوم
90-91

سمينار

نيمسال اول

انگل شناسي

91-92

عملي(دو گروه)

نيمسال اول

انگل شناسي

91-92

عملي

نيمسال اول
91-92
نيمسال اول
91-92
نيمسال اول

انگل شناسي و حشره شناسي

91-92

تئوری

نيمسال اول

آزمایشگاه انگل کرم و حشره

91-92

شناسي عملي

نيمسال اول

آزمایشگاه انگل شناسي2

91-92

عملي

نيمسال اول
91-92
نيمسال اول
91-92
نيمسال اول







91-92
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

نيمسال دوم
91-92
نيمسال دوم
91-92
نيمسال دوم
91-92
نيمسال دوم
91-92

شناسي
انگل شناسي و قارچ شناسي تئوری

1/65

دانشكده داروسازی



انگل شناسي و قارچ شناسي عملي

1/10

دانشكده داروسازی



انگل شناسي تئوری

0/5

دانشكده پزشكي



انگل شناسي عملي

1/10

دانشكده پزشكي



1/06

دانشكده علوم پيراپزشكي



0/78

دانشكده علوم پيراپزشكي



کارورزی در عرصه

2/82

دانشكده علوم پيراپزشكي



انگل شناسي نظری

0/5

دانشكده پزشكي



انگل شناسي عملي

1/33

دانشكده پزشكي



کارورزی

1/57

دانشكده پزشكي



تک یاخته شناسي

3/33

دانشكده پزشكي



انگل شناسي2

2

دانشكده علوم پيراپزشكي



آزمایشگاه انگل شناسي2

1/33

دانشكده علوم پيراپزشكي



کارآموزی در عرصه

2/82

دانشكده علوم پيراپزشكي



آزمایشگاه انگل شناسي2

1/33

دانشكده علوم پيراپزشكي



0/71

دانشكده علوم پيراپزشكي



0/53

دانشكده علوم پيراپزشكي



0/63

دانشكده علوم پيراپزشكي



نيمسال دوم

انگل شناسي و حشره شناسي

91-92

پزشكي

نيمسال دوم

آزمایشگاه انگل شناسي و حشره

91-92

شناسي پزشكي

نيمسال دوم
91-92
نيمسال اول
92-93
نيمسال اول
92-93
نيمسال اول
92-93
نيمسال اول
92-93
نيمسال اول
92-93
نيمسال اول
92-93
نيمسال اول
92-93
نيمسال اول
92-93
نيمسال دوم

سمينار متون آزمایشگاه –استاد

92-93

راهنما

نيمسال دوم
92-93

کارآموزی در عرصه

نيمسال دوم

آزمایشگاه انگل کرم و حشره

92-93

شناسي پزشكي

123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

نيمسال دوم
92-93

1/18

دانشكده علوم پيراپزشكي



1/51

دانشكده علوم پيراپزشكي



انگل شناسي عملي

1/33

دانشكده داروسازی



انگل شناسي نظری

0/91

دانشكده داروسازی



حشره شناسي پزشكي

0/9

دانشكده پزشكي



0/67

دانشكده پزشكي



انگل شناسي نظری

0/50

دانشكده پزشكي



انگل شناسي عملي

1/33

دانشكده پزشكي



انگل شناسي نظری

0/50

دانشكده پزشكي



انگل شناسي نظری

0/50

دانشكده پزشكي



تک یاخته شناسي1

3/33

دانشكده پزشكي



کارورزی

1/33

دانشكده پزشكي



تک یاخته شناسي پزشكي مقدماتي

0/82

دانشكده پزشكي



سمينار

1

دانشكده پزشكي



انگل شناسي عملي

1/33

دانشكده پزشكي



1/25

دانشكده بهداشت



کارورزی در عرصه

1/41

دانشكده علوم پيراپزشكي



انگل شناسي 2تئوری

2

دانشكده علوم پيراپزشكي



آزمایشگاه انگل شناسي 2عملي

2/67

دانشكده علوم پيراپزشكي



انگل کرم و حشره شناسي پزشكي

نيمسال دوم

سمينار متون آزمایشگاه –استاد

92-93

راهنما

نيمسال دوم
92-93
نيمسال دوم
92-93
نيمسال دوم
92-93
نيمسال دوم

کارآموزی در آزمایشگاه های انگل

92-93

شناسي

نيمسال دوم
92-93
نيمسال دوم
92-93
نيمسال اول
93-94
نيمسال اول
93-94
نيمسال اول
93-94
نيمسال اول
93-94
نيمسال اول
93-94
نيمسال اول
93-94
نيمسال اول
93-94
نيمسال اول

ميكروب شناسي 1

93-94

(قارچ شناسي و انگل)

نيمسال اول
93-94
نيمسال اول
93-94
نيمسال اول

93-94
142
143
144

نيمسال دوم

انگل شناسي و حشره شناسي

93-94

پزشكي

نيمسال دوم

آزمایشگاه انگل شناسي و حشره

93-94

شناسي پزشكي

نيمسال دوم

سمينار متون آزمایشگاه

93-94

( 10دانشجو)

2

دانشكده علوم پيراپزشكي



1

دانشكده علوم پيراپزشكي



2

دانشكده علوم پيراپزشكي



ب) سابقه ارائه خدمات حرفهاي ( مشاوره ،همكاري و غيره )
نوع خدمت حرفه ای

مرکز یا سازمان دریافت کننده خدمات

تاریخ ارائه خدمات

مسوول فني آزمایشگاه مرکزی تشخيص طبي جهاددانشگاهي مشهد

جهاددانشگاهي مشهد

 1373تاکنون

ج) سابقه موقعيتها و پستهاي اجرائي
ردیف

سمت

مكان فعاليت

تاریخ

1

مسئول مرکز خدمات تخصصي و تشخيص طبي جهاددانشگاهي

مشهد

1372-1374

2

رئيس هيئت مدیره مرکز خدمات تخصصي دندانپزشكي جهاددانشگاهي مشهد

مشهد

1374-1379

مشهد

1374-1379

مشهد

1374-1379

مشهد

1375-1379

6

مدیر گروه علوم آزمایشگاهي جهاددانشگاهي مشهد

مشهد

1377-1380

7

مدیر اجرایي طرح آمارگيری جامع فرهنگي کشور در استان خراسان

استان خراسان

1379

8

رئيس جهاددانشگاهي مشهد

مشهد

1379-1390

9

رئيس موسسه آموزش عالي جهاددانشگاهي استان خراسان شعبه کاشمر

کاشمر

1380-1382

10

مدیر اجرایي طرح سرشماری شرکتهای تعاوني

3
4
5

رئيس هيئت مدیره مرکز تهيه و توزیع مواد شيميایي و لوازم آزمایشگاهي
جهاددانشگاهي مشهد
معاون پژوهشي جهاددانشگاهي مشهد
رئيس هيئت مدیره مرکز خدمات تخصصي تشخيص طبي و آسيبشناسي
جهاددانشگاهي مشهد

استانهای خراسان رضوی ،شمالي و
جنوبي

1383

11

معاون آموزشي بخش انگلشناسي و قارچشناسي بيمارستان قائم (عج)

مشهد

1386- 1388

12

رئيس پژوهشكده علوم و فناوری مواد غذایي جهاددانشگاهي

مشهد

1386-1390

13

مشاور عالي در امور بهداشت زائران و گردشگری سالمت

مشهد

1390

14

رئيس شورای علمي پژوهشكده علوم و فناوری مواد غذایي جهاددانشگاهي

مشهد

15

عضو شورای فرهنگي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

مشهد

1388 -1390
1388-1390



16

رئيس جهاددانشگاهي

خراسان رضوی

 1392تا کنون

17

رئيس پژوهشكده بيوتكنولوژی جهاددانشگاهي

مشهد

 1392تا کنون

18

رئيس پژوهشكده گردشگری جهاددانشگاهي

مشهد

 1392تا کنون

19

رئيس پژوهشكده علوم و فناوری مواد غذایي جهاددانشگاهي

مشهد

 1392تا کنون

20

رئيس موسسه آموزش عالي جهاددانشگاهي استان خراسان شعبه کاشمر

کاشمر

 1392تا کنون

21

مشاور عالي ریيس دانشگاه علوم پزشكي مشهد

مشهد

 1393تاکنون

تشويقها ،جوائز و تقديرها

ردیف

عنوان کسب شده

سازمان اعطا کننده

سال کسب رتبه

1

مدیر نمونه جهاددانشگاهي مشهد

جهاددانشگاهي واحد مشهد

1373

2

مدیر نمونه جهاددانشگاهي مشهد

جهاددانشگاهي واحد مشهد

1378

3

مدیر نمونه جهاددانشگاهي مشهد

جهاددانشگاهي

1381

4

تقدیر برای برگزاری اولين اردوی طریق جاوید

جهاددانشگاهي

1385

5

بررس نمونه نشریه علوم پایه پزشكي ایران

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

1385

6

تقدیر برای برگزاری دومين اردوی طریق جاوید

7

تقدیر برای برگزاری دومين اردوی طریق جاوید

8

مدیر نمونه جهاددانشگاهي مشهد

9

تقدیر برای برگزاری سومين اردوی طریق جاوید

10

آزمایشگاه نمونه

11

تقدیر برای برگزاری چهارمين اردوی طریق جاوید

12

مرکز نمونه طرف قرارداد

13

تقدیر برای برگزاری اولين کارگاه آموزشي مشارکت مردمي در
بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری

موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره) و
جهاددانشگاهي
مرکز فرهنگي دانشجویي امام و انقالب
اسالمي جهاددانشگاهي
جهاددانشگاهي
موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره) و
جهاددانشگاهي
تامين اجتماعي خراسان رضوی
مرکز فرهنگي دانشجویي امام و انقالب
اسالمي جهاددانشگاهي
کميته امداد امام خميني (ره) خراسان رضوی

1386
1385
1387
1387
1388
1388

سازمان مجری طرح بهسازی و نوسازی بافت
پيرامون حرم مطهر رضوی و معاونت آموزشي

1388

جهاددانشگاهي مشهد

تقدیر برای همكاری با کميته علمي بزرگداشت هفته پژوهش و

رئيس ستاد گراميداشت هفته پژوهش و

فناوری استان خراسان رضوی

فناوری استان خراسان رضوی

15

تقدیر برای حضور در جلسات شورای فرهنگ استان

استانداری خراسان رضوی

16

محبوب ترین استاد دانشگاه علوم پزشكي مشهد

14

1386

1388
1388

هيئت تحریریه نشریه تخصصي علوم
آزمایشگاهي کاوشگران دانشگاه علوم پزشكي
مشهد

1389

17
18

لوح سپاس

جهاددانشگاهي

1390

19

آزمایشگاه نمونه

سازمان تامين اجتماعي خراسان رضوی

1391

20

تقدیر برای همكاری در کميسيون ماده 20دانشگاه علوم پزشكي مشهد

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي مشهد

1391

تقدیر برای همكاری به عنوان عضو کميته علمي همایش ملي قرآن و

دانشگاه علوم پزشكي مشهد و همایش ملي

علوم پزشكي

قرآن و علوم پزشكي

22

آزمایشگاه نمونه

سازمان تامين اجتماعي خراسان رضوی

1392

23

تقدیر برای همكاری در کميسيون ماده 20دانشگاه علوم پزشكي مشهد

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي مشهد

1392

24

تقدیر برای همكاری در برگزاری نكوداشت مقام حكيم جرجاني

سازمان نظام پزشكي مشهد

1393

تقدیر برای همكاری در برگزاری نمایشگاه دستاورد های پژوهش و

رئيس ستاد گراميداشت هفته پژوهش و

فناوری استان خراسان رضوی

فناوری استان خراسان رضوی

26

تقدیر برای همكاری در اجرای برنامه سرطان

دانشگاه علوم پزشكي خراسان رضوی

1393

27

لوح سپاس

دانشگاه علوم پزشكي خراسان رضوی

1393

شورای فرهنگي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

1393

21

25

28
29
30
31



تقدیر برای برگزاری سومين مسابقات بين المللي قرآن دانشجویان

جهاددانشگاهي

1389

مسلمان جهان

تقدیر برای حضور در جلسات شورای فرهنگي دانشگاه علوم پزشكي
مشهد
تقدیر برای همكاری با پنجمين نمایشگاه و جشنواره ملي علم تا عمل

ستاد استاني پنجمين نمایشگاه و جشنواره ملي
علم تا عمل

تقدیر برای همكاری با نخستين کنگره شهدای دانشجوی استان

ستاد کنگره شهدای دانشجوی استان خراسان

خراسان رضوی

رضوی

تقدیر برای همكاری در برگزاری مراسم روز علوم آزمایشگاهي و

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

بزرگداشت مقام حكيم جرجاني

1391

1393

1394
1394
1394

عضويت در انجمنها و مجامع علمي
نوع همكاری و سمت

محل فعاليت مجمع

تاریخ

ردیف

دبير

مشهد

1374-1379

2

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهي

عضو

استان خراسان

 1380تاکنون

3

انجمن انگلشناسي ایران

عضو

تهران

 1381تاکنون

4

انجمن متخصصين علوم آزمایشگاهي

عضو

استان خراسان

 1383تاکنون

5

انجمن متخصصين تک رشته ای علوم آزمایشگاهي ایران

دبير

مشهد

 1386تاکنون

ریيس

مشهد

1388-1390

عضو

استان خراسان رضوی

1393

1

6
7

نام مجمع
شورایعلمي مرکز خدماتتخصصي تشخيصطبي و
آسيبشناسي جهاددانشگاهي

شورای علمي پژوهشكده علوم و فناوری مواد غذایي
جهاددانشگاهي
شورای علمي بنياد نخبگان



عضويت در كميتهها و شوراها
ردیف

نام کميته یا شورا

نوع همكاری

مكان یا سازمان مربوطه

مدت فعاليت

1

کميته ارزشيابي توسعه جهاددانشگاهي مشهد

عضو

جهاددانشگاهي مشهد

1373-1375

عضو

جهاددانشگاهي مشهد

1374-1375

3

شورای انتشارات جهاددانشگاهي مشهد

عضو

جهاددانشگاهي مشهد

1375-1390

4

شورای برنامهریزی جهاددانشگاهي (بخش پژوهش)

عضو

جهاددانشگاهي مرکزی

1379-1381

5

شورای فرهنگ عمومي استان خراسان

عضو

مشهد

1379-1390

عضو

جهاددانشگاهي مرکزی

1380-1381

7

شورای موسسه آموزش عالي جهاددانشگاهي

عضو

جهاددانشگاهي مرکزی

1381-1383

8

کميته تدوین برنامه سوم توسعه جهاددانشگاهي

عضو

جهاددانشگاهي مرکزی

1382-1384

9

شورای هماهنگي جهاددانشگاهي

عضو

جهاددانشگاهي مرکزی

1382- 1390

10

شورای تسهيالت آموزشي (بورس) جهاددانشگاهي

عضو

جهاددانشگاهي مرکزی

1382 – 1390

2

6

11
12
13
14
15
16

هيئت مدیره مرکز تهيه و توزیع مواد شيميایي
و لوازم آزمایشگاهي

شورای برنامهریزی زیربنایي و امور عمومي
برنامه توسعه جهاددانشگاهي

شورای تحصيالت تكميلي
گروه انگلشناسي و قارچشناسي
هيئت مدیره سازمان نظامپزشكي مشهد
کميته تدوین جایگاه جهاددانشگاهي
در چشمانداز بيست ساله کشور
شورای راهبری برنامهریزی بخش آموزشي
جهاددانشگاهي
کميته تخصصي پزشكي کميسيون مرکزی ارتقاء
جهاددانشگاهي
شورای راهبری برنامهریزی بخش زیربنایي و امور
عمومي برنامه چهارم توسعه جهاددانشگاهي

عضو

دانشگاه علوم پزشكي مشهد
دانشكدهپزشكي

1383- 1388

عضو

مشهد

 1383تاکنون

عضو

جهاددانشگاهي مرکزی

1385-1386

عضو

جهاددانشگاهي مرکزی

1386-1390

عضو

جهاددانشگاهي مرکزی

1386-1390

عضو

جهاددانشگاهي مرکزی

1386-1390

دانشگاه علوم پزشكي مشهد ،جهاد
17

شورایعلمي سمپوزیوم سلول های بنيادی و
بيماریهای قلبي

رئيس

دانشگاهي مشهد،پژوهشكده
رویان ،بيمارستان رضوی ،سازمان

1386

نطام پزشكي مشهد
18
19
20

کميته ارتباط و تعامل با پزشكان جوان
شورای علمي گروه پژوهشي ایدز ،هپاتيت و HTLV-I
جهاد دانشگاهي مشهد
نماینده رؤسای واحدها و پژوهشكده های جهاد در
صندوق ذخيره سنوات و پاداش پایان خدمت

مسئول

سازمان نظام پزشكي مشهد

 1386تاکنون

عضو

مشهد

 1387تا کنون

عضو

جهاددانشگاهي مرکزی

1387–1390

اعضای جهاد دانشگاهي
21
22
23
24
25
26
27

28

29

نماینده رؤسای واحدها و پژوهشكده های جهاد در
صندوق پس اندار اعضای جهاد دانشگاهي
ستاد هفته پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی
شورای علمي اولين کنگره بين المللي HTLV-1و
بيماریهای وابسته
کميته اجرائي اولين کنگره بين المللي HTLV-1و
بيماریهای وابسته
کميته علمي چهارمين سمينار سراسری
استریليزاسيون و ضد عفوني سازی
کميسيون ماده  ( 20آزمایشگاه ها )
کميته نظارت بر تعرفه ها در بخشهای دولتي و
خصوصي
کنگره ملي زیست شناسي و جنبه های کاربردی
سلولهای بنيادی
شورای پژوهشي گروه انگل شناسي و قارچ شناسي

عضو

جهاددانشگاهي مرکزی

1387–1390

عضو

استانداری خراسان رضوی

1388-1389

عضو

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

1388

عضو

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

1388

عضو

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

1389

عضو
عضو

معاونت درمان دانشگاه علوم
پزشكي مشهد
دانشگاه علوم پزشكي مشهد و
سازمان نظام پزشكي مشهد

 1386تاکنون
 1386تاکنون

دانشگاه علوم پزشكي مشهد ،جهاد
عضو

دانشگاهي مشهد،پژوهشكده

1390

رویان،دانشگاه فردوسي مشهد
عضو

دانشگاه علوم پزشكي مشهد
دانشكدهپزشكي

 1390تاکنون

دانشگاه علوم پزشكي مشهد ،
30

کميته علمي و داوری کنگره بين اللملي هم اندیشي
سرطان

آژانس بين اللملي تحقيقات

عضو

سرطان ( )IARCو مرکز تحقيقات

شهریور ماه1391

بيماریهای گوارش وکبد دانشگاه
علوم پزشكي تهران ()DDRC

31
32

33

کميته علمي اولين همایش ملي قرآن و علوم پزشكي
ستاد بزرگداشت روز پزشک سازمان نظام پزشكي
مشهد
شورای علمي= اجرایي طرح مطالعه توسعه کمي و
کيفي زیارت امام رضا(ع)

عضو

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

دی ماه1391

دبير ستاد

سازمان نظام پزشكي مشهد

تيرماه 1391

مشاور استاندار و مجری طرح
عضو

مطالعه توسعه کمي و کيفي زیارت

شهریور 1361

امام رضا(ع)
معاونت بهداشتي دانشگاه علوم

34

کميته فني پيشگيری و کنترل عفونت HTLV_1

عضو

پزشكي و خدمات بهداشتي

1392-1391

درماني خراسان رضوی
35
36

شرکت در ميزگرد قرآن ،اخالق حرفه ای و فقه
پزشكي
کميته سطح بندی خدمات درماني سرپایي

عضو

همایش ملي قرآن و علوم پزشكي

1391

عضو

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

1391

عضو

سازمان نظام پزشكي مشهد

1391تاکنون

37

عضو

سازمان نظام پزشكي مشهد

1392

39

شورای علمي جهاددانشگاهي

عضو

جهاددانشگاهي

 1392تاکنون

40

کميسيون تبليغات سازمان نظام پزشكي مشهد

عضو

سازمان نظام پزشكي مشهد

مرداد  1392تاکنون

41

شورای علمي جهاد دانشگاهي

عضو

جهاددانشگاهي

 1392تا کنون

42

شورای تسهيالت رفاهي جهاد دانشگاهي

عضو

جهاددانشگاهي

 1392تا کنون

عضو

جهاددانشگاهي

 1392تا کنون

38

43
44

گروه علوم آزمایشگاهيان سازمان نظام پزشكي مشهد
ستاد بزرگداشت روز پزشک سازمان نظام پزشكي
مشهد

شورای تسهيالت آموزشي (بورس) جهاد دانشگاهي
شورای علمي جهاد دانشگاهي
کميته پيشگيری از مداخله افراد فاقد صالحيت در
امور درمان و حرف وابسته

نایب رئيس

دانشگاه علوم پزشكي مشهد و
سازمان نظام پزشكي مشهد

 1392تاکنون

45

کميته نظارت بر طرح های پژوهشي استان

عضو

استانداری خراسان رضری

 1393تا کنون

46

جشنواره بازشناخت مفاخر ایران و اسالم

رئيس

جهاددانشگاهي

1393

47

کنگره دانشجویي ثامن االئمه

رئيس

جهاددانشگاهي

1393

کميته برگزاری همایش ها ،سخنراني ها و کارگاه
48

های آموزشي ستاد گراميداشت هفته پژوهش و

رئيس

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

1393

فناوری استان خراسان رضوی
49

هيئت امناء مرکز آموزشي ،پژوهشي و درماني امام

عضو

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

1396-1394

عضو

جهاددانشگاهي

1397-1394

51

ستاد توسعه و ترویج فرهنگ و اقامه نماز دانشگاه

عضو

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

1394

52

ستاد بزرگداشت روز پزشک و داروساز

عضو

سازمان نظام پزشكي مشهد

1394

53

کميته برنامه ریزی و کنترل محتوا

ریيس

سازمان نظام پزشكي مشهد

1394

کارگروه توزیع درآمد اختصاصي دانشگاه علوم

مشاور رئيس و عضو کميته

پزشكي مشهد

کارشناسي

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

1394

عضو

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

1394

ریيس کنگره ،عضو شورای

دانشگاه فردوسي مشهد،

سياستگذاری کنگره و عضو

جهاددانشگاهي خراسان رضوی و

کميته علمي

پژوهشكده رویان

50

54
55

56

رضا (ع) مشهد مقدس
کميته اخالق پزشكي سازمان جهاددانشگاهي استان
خراسان رضوی

کارگروه راهبری توسعه مدیریت دانشگاه علوم
پزشكي مشهد
کنگره بين المللي سلول های بنيادی و پزشكي
بازساختي

1394



پروژههاي تحقيقاتي تصويب شده
رديف

عنوان طرح

نوع فعاليت

1

ارزيابي و مقايسه زيرگروههاي لنفوسيتي و الگوهاي پاسخ آنها
در بيماران ليشمانيوز جلدي قبل و بعد از دارودرماني در
مراکز درماني  -آموزشي مشهد

مجري

مؤسسه محل پژوهش

وضعيت فعلي
طرح

سال

دانشگاه علومپزشکي و
جهاددانشگاهي مشهد

خاتمهيافته

1382

2

اثر تعاملي تمرين هوازي و مصرف قرص گليبنگالميد بر
شاخصهاي قندي بيماران ديابتي نوع Π

مجري

دانشگاه علومپزشکي و
جهاددانشگاهي مشهد

خاتمهيافته

1384

3

ارزيابي کارايي برخي از مواد ضدعفوني کننده رايج در ايران
برعليه ويروس هپاتيت  Bبه صورت In vitro

مجري

دانشگاه علومپزشکي و
جهاددانشگاهي مشهد

خاتمهيافته

1385-86

4

بررسي فراواني عفونتهاي قارچي جلدي و گونههاي
ايجادکننده آن در مراجعين به درمانگاه پوست بيمارستان
قائم (عج) مشهد در سال 1385

مجري

5

ارزيابي سايتوکاينهاي مترشحه از سلولهاي Th1و  Th2در
مبتاليان به ليشمانيوز پوستي مقاومو حساس بهدرمان
گلوکانتيم مشهد درسال 1385

همکار اصلي

6

شناسايي گونههاي مختلف انگل ليشمانيا مولد ليشمانيوز
پوستي به روش RAPD-PCRدر شهرستان نيشابور در سال
1385

مجري

7

دانشگاه علومپزشکي مشهد

دانشگاه علومپزشکي مشهد

خاتمهيافته

خاتمهيافته

1386

1386

1386

دانشگاه علومپزشکي مشهد

خاتمهيافته

تعيين فراواني يرسينيا انتروکوليتيکا در مدفوع بيماران اسهالي
مراجعهکننده به آزمايشگاههاي جهاددانشگاهي در سطح شهر
مشهد

مجري

دانشگاه علومپزشکي و
جهاددانشگاهي مشهد

خاتمهيافته

1386

8

بررسي مقايسهاي فراواني کانديدا آلبيکنس در ترشحات بزاق
و ضايعات پوستي مبتاليان به پسوريازيس

همکار اصلي

دانشگاه علومپزشکي مشهد

خاتمهيافته

1386

9

تاثير تمرينات ورزشي هوازي بر پارامترهاي فيزيولوژيکي و
رواني بيماران ديابتي نوع П

مجري

دانشگاه علومپزشکي مشهد

خاتمهيافته

1386-87

10

مقايسه بين کارايي روشهاي آسپيراسيون سوزني و اسمير
مستقيم پوستي در تشخيص ليشمانيوز جلدي حاد بر پايه
نتايج  PCRبهعنوان روش مرجع

همکار اصلي

دانشگاه علومپزشکي مشهد

خاتمهيافته

1386-87

11

بررسي اثر آپوپتيک مرحله الروي کرم اکينوکوکوس
گرانولوزوس روي لنفوسيتها

همکار اصلي

دانشگاه علومپزشکي مشهد

خاتمهيافته

1386-87

12

تعيين گونههاي عامل ليشمانيوز پوستي در شهرستان سبزوار
در سال 1386-87

مجري

دانشگاه علومپزشکي مشهد
و دانشکده علوم پزشکي
سبزوار

خاتمهيافته

1386-87

13

بررسي مقايسه اي تاثير داروهاي فلوکونازل و تربينافين در
درمان بيماري کچلي تنه و کشاله ران

مجري

دانشگاه علومپزشکي مشهد
و جهاد دانشگاهي

در دست اجرا

1387

14

مقايسه نتايج درماني پيوند سلول هاي بنيادي  AC133و
سلول هاي تک هسته اي مشتق از مغز استخوان و سلولهاي
موبيالز شده از مغز استخوان توسط  G-CSFدر بيماران
مبتال به سکته حاد قلبي به روش PCI

مجري

پژوهشکده رويان
جهاد دانشگاهي مشهد
بيمارستان رضوي

خاتمه يافته

1387

15

بررسي رابطه بين سطح سرمي بتا استراديول و پروژسترون با
کليک مفصل گيجگاهي فکي در زنان

مجري

دانشگاه علومپزشکي مشهد
و جهاد دانشگاهي

خاتمه يافته

1389

16

تعيين گونههاي عامل ليشمانيوز پوستي به روش  PCRدر
شهرستان طرقبه  -شانديز در سال 1388-89

مجري

دانشگاه علومپزشکي مشهد
و جهاد دانشگاهي مشهد

خاتمه يافته

1389

17

مقايسه تاثير يک ماه روزه داري و فعاليتهاي بدني بر ترکيب
بدني  ،شاخصهاي بيوشيميائي خون وپارامترهاي قلبي

مجري

دانشگاه فردوسي مشهد و
جهاد دانشگاهي مشهد

خاتمه يافته

1390

18

بررسي ارزش تشخيصي روشهاي کمي لوميسانس ،سنجش
راديوايزوتوپ  ،االيزا درسنجش کمي هورمونهاي
تيروئيدي()T4,T3,TSHو ارتباط آنها با شراکط باليني

مجري

دانشگاه پيام نور مشهد و
جهاد دانشگاهي مشهد

خاتمه يافته

1390

مجري

دانشگاه فردوسي مشهد و
جهاد دانشگاهي مشهد

خاتمه يافته

1390

19

تاثير تمرينات مقاومتي و استقامتي بر سطوح آندروژن ها
،كورتيزول و الكتات سرم مردان ميانسال
" بررسي تاثير درمان ترکيبي با والپروات سديم ،اينترفرون
آلفا و کورتيکواستروئيد بر عاليم باليني ،بار ويروسي و تيتر
آنتي بادي در مبتاليان به پاراپارزي اسپاستيک ناشي از
ويروس  HTLV-1به درمانگاه نورولوژي بيمارستان قائم از
تاريخ  90/1/15الي "91/7/1

مجري

دانشگاه علومپزشکي مشهد
و جهاد دانشگاهي مشهد

خاتمه يافته

1392

21

تعيين گونههاي عامل ليشمانيوز پوستي به روش  PCRدر
شهرستان سرخس در سال 1391-92

مجري

دانشگاه علومپزشکي مشهد
و جهاد دانشگاهي مشهد

خاتمه يافته

92

22

بررسي ترکيب سنگهاي ادراري کودکان کمتراز  12سال در
شهر مشهد ()1381-91

مجري

دانشگاه علومپزشکي مشهد
و جهاد دانشگاهي مشهد

خاتمه يافته

92

23

تعيين گونههاي عامل ليشمانيوز پوستي به روش  PCRدر
شهرستان تربت حيدريه در سال 1391-92

مجري

دانشگاه علومپزشکي مشهد
و جهاد دانشگاهي مشهد

در دست اجرا

93

24

بررسي افراد با نقص فيزيولوژيک بيضه (اليگواسپرمي و
آزواسپرمي) از نظر مينوتيا و تقارن سنجش آن در بند اول
شست دست راست و چپ

مجري

دانشگاه فردوسي مشهد و
جهاد دانشگاهي مشهد

در دست اجرا

25

تعيين گونه هاي عامل ليشمانيوز پوستي به روش Primer
Specific PCRدر شهرستان هاي گناباد،بردسکن،کاشمر
در سال 1392-1393

مجري

دانشگاه علومپزشکي مشهد
و جهاد دانشگاهي مشهد

در دست اجرا

26

مطالعه باالنس ( Tregulatory/TH17با بررسي بيان ژن
هاي TGF-βو )IL-17در افراد مبتال به ليشمانيازيس
جلدي

مجري

دانشگاه علومپزشکي
مشهد ،دانشگاه
علومپزشکي زنجان
و جهاد دانشگاهي مشهد

در دست اجرا

27

20

93

93

93

مطالعه ميان کنش ) (interactionانگل و ميزبان در بروز
بيماري لشمانيازيس جلدي با بررسي ژن هاي  inosو
Icam1از ميزبان و  GP63از انگل لشمانيا در شهر مشهد در
سال 1393

مجري

دانشگاه علومپزشکي مشهد
و جهاد دانشگاهي مشهد

در دست اجرا

93

28

مطالعه اثر متقابل انگل ليشمانيا با ميزبان بوسيله ارزيابي بيان
ژنهاي  IL-8و IL-23

مجري

دانشگاه علومپزشکي مشهد
و جهاد دانشگاهي مشهد

در دست اجرا

93

29

تعيين گونه هاي عامل ليشمانيوز پوستي به روش Primer
)Specific PCR (Polymerase chain reactionدر
شهرستان فريمان در سال هاي 1393-1394

مجري

دانشگاه علومپزشکي مشهد
و جهاد دانشگاهي مشهد

در دست اجرا

93

30

تعيين گونه هاي عامل ليشمانيوز پوستي به روش Primer
)SpecificPCR(Polymerase chain reactionدر
شهرستان درگز در سال1393-1394

مجري

31

تعيين گونه هاي عامل ليشمانيوز پوستي از روي الم
ميکروسکوپي مثبت ومنفي مشکوک ،به روش Primer
Specific PCRدر شهرستان هاي قوچان و چناران در
سال 1393-1394

مجري

32

ارزیابی سطح سرمی سلنیوم ،منیزیم ،سدیم ،روی و مس
در بیماران با اختالالت مفصل گیجگاهی فکی

دانشگاه علومپزشکي مشهد
و جهاد دانشگاهي مشهد

دانشگاه علومپزشکي مشهد
و جهاد دانشگاهي مشهد

مجری

بررسی مورفومتریک و مولکولی کیست های انگلی سیستم
33

اعصاب مرکزی در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم

مجری

پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی
مشهد
دانشگاه علوم پزشکی
مشهد

در دست اجرا

93

در دست اجرا

93

در دست اجرا

93

در دست اجرا

94

بررسی فراوانی تریکومونیازیس در مبتالیان به واژینیت به
روش Multiplex Real time PCRو همراهی آن با
34

سایر عفونت های منتقله آمیزشی در بیماران مراجعه کننده

مجری

به بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد در

دانشگاه علوم پزشکی
مشهد

در دست اجرا

94

سال 1395


پاياننامه هاي سرپرستي شده يا مشاوره شده

ردیف

عنوان پایاننامه

دوره تحصیلی

محل انجام

سمت

تاریخ دفاع

بررسي ارتباط بين بيماری توليد مثل ( جفتماندگي ،متریت)
1

و برخي فاکتورهای خوني در تعدادی از دامداریهای شيری

دکترای دامپزشكي

دانشگاه فردوسي مشهد

استاد مشاور

1377

شهرستان مشهد

2

اثر تعاملي تمرین هوازی و مصرف قرص گليبنگالميد بر
شاخصهای قندی بيماران دیابتي نوع Π

دکترای تخصصي
( )PhDفيزیولوژی
ورزشي

بررسي فراواني عفونتهای قارچي جلدی و گونههای
3

ایجادکننده آن در مراجعين به درمانگاه پوست بيمارستان قائم

دکترای پزشكي

(عج) مشهد در سال 1385
ارزیابي سایتوکاینهای مترشحه از سلولهای Th1و Th2
4

در مبتالیان به ليشمانيوز پوستي مقاوم و حساس به درمان
گلوکانتيم مشهد در سال 1385
شناسایي گونههای مختلف انگل ليشمانيا مولد ليشمانيوز

5

پوستي به روش RAPD-PCRدر شهرستان نيشابور در سال
1385

دانشگاه تربيت معلم
تهران دانشكده
تربيتبدني وعلوم

استاد مشاور

1384

ورزشي
دانشگاه علومپزشكي
مشهد

کارشناسي ارشد

دانشگاه علومپزشكي

انگلشناسي

مشهد

کارشناسي ارشد

دانشگاه علومپزشكي

انگلشناسي

مشهد

استاد راهنما

استاد راهنما

استاد راهنما

1386

1386

1386

6
7

8

9

10
11

12

بررسي مقایسهای فراواني کاندیدا آلبيكنس در ترشحات بزاق
و ضایعات پوستي مبتالیان به پسوریازیس
ارزیابي موارد تشخيص داده ليشمانيوز پوستي از 1385-1376
در بيمارستان قائم و امام رضا و جهاددانشگاهي مشهد
بررسي اثر آپوپتيک مرحله الروی کرم اکينوکوکوس
گرانولوزوس روی لنفوسيتها

انگلشناسي

تعيين گونههای عامل ليشمانيوز پوستي به روش  PCRدر

کارشناسي ارشد

شهرستان سبزوار در سال 1386-87

انگلشناسي

بررسي رابطه بين سطح سرمي بتا استرادیول و پروژسترون با
کليک مفصل گيجگاهي فكي در زنان
بررسي مقایسه ای تاثير داروهای فلوکونازل و تربينافين در
درمان بيماری کچلي تنه و کشاله ران

15

دکترای دندانپزشكي
دکترای پزشكي

تعيين گونههای عامل ليشمانيوز پوستي به روش  PCRدر

کارشناسي ارشد

شهرستان طرقبه  -شاندیز در سال 1388-89

انگلشناسي

رادیوایزوتوپ  ،االیزا درسنجش کمي هورمونهای
تيروئيدی()T4,T3,TSHو ارتباط آنها با شراکط باليني

14

دکترای پزشكي
کارشناسي ارشد

بررسي ارزش تشخيصي روشهای کمي لوميسانس ،سنجش
13

دکترای پزشكي

کارشناسي ارشد
بيوشيمي

تاثير تمرینات مقاومتي و استقامتي بر سطوح آندروژن ها

کارشناسي ارشد

،کورتيزول و الکتات سرم مردان مسن

تربيت بدني

بررسي ترکيب سنگهای ادراری کودکان کمتراز  12سال در
شهر مشهد ()1381-91

16

دکترای پزشكي

18

19

دانشگاه علوم پزشكي و
جهاددانشگاهي مشهد

استاد مشاور

1388

دانشگاه علومپزشكي
مشهد دانشگاه

استاد مشاور

1387

علومپزشكي مشهد
دانشگاه علومپزشكي
مشهد و دانشكده علوم

استاد راهنما

1387

پزشكي سبزوار
دانشگاه علومپزشكي و
جهاددانشگاهي مشهد
دانشگاه علومپزشكي
مشهد

استاد راهنما

1389

استاد راهنما

1389

دانشگاه علومپزشكي
مشهد و جهاد

استاد راهنما

1389

دانشگاهي مشهد
دانشگاه پيام نور مشهد
و جهاد دانشگاهي

استاد راهنما

1390

مشهد
دانشگاه فردوسي مشهد
و جهاد دانشگاهي

استاد مشاور

1390

مشهد
واحد مشهد،دانشكده

استاد مشاور

1391

علومپزشكي
دانشگاه آزاد اسالمي
دکترای پزشكي

ویروسي در افراد آلوده به ویروس هپاتيت B
17

مشهد

دانشگاه آزاد اسالمي

بررسي شاخص های سرولوژیک ،کارکرد کبد ،مولكولي و
شرایط کلينيكي برای یافتن بهترین جایگزین روش بار

دانشگاه علومپزشكي

استاد مشاور

1387

واحد مشهد،دانشكده

استاد مشاور

1391

علومپزشكي
دانشگاه علومپزشكي

ماالریا و شيوع آن در ایران ،کرم اکسيور و شيوع آن در

مشهد و جهاد

کودکان

استاد راهنما

1391

دانشگاهي مشهد
دانشگاه علومپزشكي

تعيين گونههای عامل ليشمانيوز پوستي به روش  PCRدر

کارشناسي ارشد

شهرستان سرخس در سال 1391-92

انگلشناسي

بررسي افراد با نقص فيزیولوژیک بيضه (اليگواسپرمي و

کارشناسي ارشد

دانشگاه فردوسي مشهد

آزواسپرمي) از نظر مينوتيا و تقارن سنجش آن در بند اول

فيزیولوژی

و جهاد دانشگاهي

مشهد و جهاد

استاد راهنما

1392

دانشگاهي مشهد
استاد مشاور

در حال اجرا

شست دست راست و چپ
تعيين گونه های عامل ليشمانيوز پوستي به روش Primer
20

Specific PCRدر شهرستان های گناباد،بردسكن،کاشمر در
سال 1392-1393

21

مشهد
کارشناسي ارشد
انگلشناسي

دانشگاه علومپزشكي
مشهد و جهاد

استاد راهنما

1394

دانشگاهي مشهد
دانشگاه علومپزشكي

تعيين گونههای عامل ليشمانيوز پوستي به روش  PCRدر

کارشناسي ارشد

شهرستان تربت حيدریه در سال 1392-93

انگلشناسي

مطالعه باالنس (Tregulatory/TH17با بررسي بيان ژن

کارشناسي ارشد

مشهد ،دانشگاه

های TGF-βو)IL-17در افراد مبتال به ليشمانيازیس جلدی

انگلشناسي

علومپزشكي زنجان و

مشهد و جهاد

استاد راهنما

در حال اجرا

دانشگاهي مشهد
دانشگاه علومپزشكي

22

استاد راهنما

در حال اجرا

جهاد دانشگاهي مشهد
مطالعه ميان کنش ) (interactionانگل و ميزبان در بروز
23

بيماری لشمانيازیس جلدی با بررسي ژن های  inosو

کارشناسي ارشد

Icam1از ميزبان و  GP63از انگل لشمانيا در شهر مشهد در

انگلشناسي

سال 1393
24

25

مطالعه اثر متقابل انگل ليشمانيا با ميزبان بوسيله ارزیابي بيان

کارشناسي ارشد

ژنهای  IL-8و IL-23

انگلشناسي

بررسي کمبود و ناکافي بودن سطح سرمي ویتامين  Dدر افراد

کارشناسي ارشد

مراجعه کننده و علل مراجعه

زیست شناسي

تعيين گونه های عامل ليشمانيوز پوستي به روش Primer
26

)Specific PCR (Polymerase chain reactionدر
شهرستان فریمان در سال های 1393-1394
تعيين گونه های عامل ليشمانيوز پوستي به روش Primer

27

)SpecificPCR(Polymerase chain reactionدر
شهرستان درگز در سال1393-1394

کارشناسي ارشد
انگلشناسي
کارشناسي ارشد
انگلشناسي

تعيين گونه های عامل ليشمانيوز پوستي از روی الم
28

ميكروسكوپي مثبت ومنفي مشكوک ،به روش Primer

کارشناسي ارشد

Specific PCRدر شهرستان های قوچان و چناران

انگلشناسي

در سال 1393-1394
29

بررسي مقایسه ای آميالز بزاقي بدو ورود در بيمارستان
 STEMIبا و بدون آریتمي بدخيمي بطني

دستيار تخصص

دانشگاه علومپزشكي
مشهد و جهاد

استاد راهنما

در حال اجرا

دانشگاهي مشهد
دانشگاه علومپزشكي
مشهد و جهاد

استاد راهنما

در حال اجرا

دانشگاهي مشهد
دانشگاه علومپزشكي
مشهد و جهاد

استاد راهنما

در حال اجرا

دانشگاهي مشهد
دانشگاه علومپزشكي
مشهد و جهاد

استاد راهنما

در حال اجرا

دانشگاهي مشهد
دانشگاه علومپزشكي
مشهد و جهاد

استاد راهنما

در حال اجرا

دانشگاهي مشهد
دانشگاه علومپزشكي
مشهد و جهاد

استاد راهنما

در حال اجرا

دانشگاهي مشهد
دانشگاه علومپزشكي
مشهد

استاد مشاور

1394



سخنراني در همانديشي ،بازآموزي و غيره ( بدون ارائه مقاله )
ردیف

1

عنوان سخنراني
فلوسایتومتری و کاربرد آن در بيماریهای
تکیاختهای (ليشمانيوز)

عنوان هم اندیشي ،بازآموزی
کاربرد روشهای تشخيص مولكولي
در بيماریهای انگلي -برنامه آموزش
مداوم

2

بيماریهای جلدی ناشي از بندپایان و قارچها

برنامه آموزش مداوم

3

قوانين و مقررات پزشكي -جایگاه نظام پزشكي

برنامه آموزش مداوم

4
5
6

7

8
9
10

بيماریهای قابل انتقال بين انسان و حيوان
(کریپتوسپوریدیوزیس)

برنامه آموزش مداوم

محل برگزاری
دانشگاه علومپزشكي
مشهد
دانشگاه علومپزشكي
مشهد
دانشگاه علومپزشكي
مشهد
دانشگاه علومپزشكي
مشهد

بابزیوزیس و ميكروسپوریدیوزیس (بيماری های

برنامه مدون بيماریهای تک

دانشگاه علومپزشكي

نوپدید و بازپدید)

یاخته ای

مشهد

مشكالت تشخيصي در بيماریهای

دانشگاه علومپزشكي

انگلي  -برنامه آموزش مداوم

مشهد

مشكالت تشخيصي بيماری کریپتوسپوریدیوزیس
روشهای جدید آزمایشگاهي در تشخيص بيماری
توکسوپالسموزیس

کاربرد تستهای جدید آزمایشگاهي در
تشخيص بيماریها (روشهای انجام و
اندیكاسيون درخواست)

دانشگاه علومپزشكي
گناباد

بازآموزی مدون انگل شناسي

دانشگاه علومپزشكي

بيماریهای کرمي

مشهد

کریپتوسپوریوزیس و روشهای آزمایشگاهي تشخيص

بازآموزی مدون انگل شناسي

دانشگاه علومپزشكي

آن

بيماریهای تک یاخته ای

مشهد

بيماریهای ناشي از پند پایان (پدیكولوزیس و

بازآموزی مدون انگل شناسي

دانشگاه علومپزشكي

فيتریازیس)

بيماریهای ناشي از پند پایان

مشهد

برنامه آموزش مداوم

دانشگاه علومپزشكي

بيماریهای انگلي بازپدید و نوپدید

مشهد
دانشگاه علومپزشكي
مشهد

آنتروبيوزیس و روشهای آزمایشگاهي تشخيص آن

11

کریپتوسپوریدیوزیس

12

وضعيت ليشمانيازیس جلدی در استان خراسان

برنامه آموزش مداوم

رضوی

بيماریهای زئونوز شایع
برنامه آموزش مداوم

13

کنه ها و راههای مبارزه باآنها

14

عفونتهای گوارشي (آميبيازیس)

15

ميازیس

درمان وکنترل بندپایان ناقل و
بيماریهای منتقله

دانشگاه علومپزشكي
مشهد

برنامه آموزش مداوم

دانشگاه علومپزشكي

عفونتهای گوارشي

مشهد

برنامه آموزش مداوم

دانشگاه علومپزشكي

بيماریهای زئونوز انگلي و قارچي

مشهد

تاریخ سخنراني

دی 1383

بهمن 1384
شهریور1385
آبان 1385
بهمن 1385
آذر 1386

مرداد 1389

دیماه 1389
دیماه 1389
بهمن 1390
بهمن 1391
بهمن 1391

اردیبهشت 1393

آبان93
آبان93





فعاليت هاي ويراستاري و همكاري با هيأت تحريريه مجالت علمي
نام مجله

محل انتشار مجله

نوع همكاری با مجله

مدت همكاری

نشریه سازمان نظام پزشكي مشهد

شهرستان مشهد

عضو هيئت تحریریه

 1384تاکنون

الف) كتاب
ردیف
1
2

نویسنده(گان)
مسعود مهاجری و
سيد علي اکبر شمسيان
مسعود مهاجری و
سيد علي اکبر شمسيان

سال چاپ

عنوان کتاب

نام ناشر

تک یاخته شناسي پزشكي

انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد

تک یاخته شناسي پزشكي

انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد

چاپ اول
پائيز 1389
چاپ دوم
پائيز 1391

 ب) مقاالت منتشر شده در مجالت فارسي
ردیف

نویسنده(گان)
مسعود مهاجری ،محمود

1

بلورساز،سيد علي اکبر
شمسيان
مسعود مهاجری ،محمود

2

بلورساز،سيد علي اکبر
شمسيان

3

4

ليشمانيوز پوستي در کودکان دبستاني

پزشكي دانشگاه

شهر مشهد ()Ι

علوم پزشكي
مجله دانشكده

بررسي ليشمانيوز پوستي در دانش آموزان

پزشكي دانشگاه

مدارس راهنمایي شهر مشهد ()П

علوم پزشكي

مختاری اميرمجدی و
سيدعلياکبر شمسيان

آزمایشگاه های مراکز دانشگاهي مشهد

مسعود مهاجری ،منيره

ليشمانيوز جلدی در مراجعين به

مختاری ،عبدالمجيد فتي،

آزمایشگاه انگل شناسي بيمارستان قائم

سيدعلياکبر شمسيان

(عج) مشهد

محمد علي سردار ،حميد

سال 44

72

54-60

تابستان1380

مشهد

مبتال به اسهال مراجعه کننده به

حاتم ،سيدعلياکبر شمسيان

سال 42

65

64-9

پائيز 1378

مشهد

مسعود مهاجری ،منيره

و آناهيتا جواهری
6

مجله دانشكده

شيوع کریپتوسپوریدیوزیس در کودکان

مسعود مهاجری ،غالمرضا
5

عنوان مقاله

نام نشریه

جلد

شماره

صفحه

سال چاپ

مجله دانشكده
پزشكي دانشگاه
علوم پزشكي

سال 45

76

17-23

تابستان1381

مشهد
مجله دانشكده
پزشكي دانشگاه
علوم پزشكي

سال 45

78

13-21

زمستان 1381

مشهد
مجله دانشكده

جداسازی ليشمانيا ميجر به روش

پزشكي دانشگاه

ایزوآنزیم الكتروفورزیس در شهر مشهد

علوم پزشكي

سال 48

88

177-84

تابستان1384

مشهد
اثر تعاملي تمرین هوازی و مصرف

فصلنامه علمي

سال 13

30

95-107

تابستان 1384

رجبي ،سيدعلياکبر شمسيان

قرص گلي بنگالميد بر کنترل قند

و مرتضي تقوی

بيماران دیابتي نوع П

مسعود مهاجری،
7

+

سيدعلياکبر شمسيان،

نقش لنفوسيتهای  TCD4و

محمدتقي شاکری ،محمود

سایتوکاینهای آنها در پاسخ به درمان در

رئيس المحدثين و محمود

بيماران ليشمانيوز جلدی

محمودی

پژوهشي المپيک

مجله دانشكده
پزشكي دانشگاه
علومپزشكي

سال 48

90

379-86

زمستان 1384

مشهد

مسعود مهاجری،
8

سيدعلياکبر شمسيان،

بررسي رابطه درصد سلولهای کشنده

محمدتقي شاکری،

طبيعي با ابتال به ليشمانيوز جلدی و

حميدرضا بيدخوری و

پاسخ به درمان آن

مجله علوم پایه
ایران

9

3

187-92

پایيز 1385

محمود محمودی

9

مسعود مهاجری،

بررسي ميزان سلولهای دارای مارکرهای

مجله دانشكده

سيدعلياکبر شمسيان،

(CD14مونوسيتها) بهوسيله

پزشكي دانشگاه

حميدرضا بيدخوری و

فلوسایتومتری در بيماران ليشمانيوز

علومپزشكي

محمود محمودی

جلدی قبل و بعد از درمان طبي

مشهد

محمدعلي سردار،
10

سيدعلياکبر شمسيان ،سيد
مرتضي تقوی

11

12

اثر تعاملي تمرین هوازی و مصرف
قرص گليبنكالميد بر غلظت پپتيد C

مجله دیابت و

انسولين و مقاومت به انسولين در

ليپيد ایران

دوره 6

1

91-99

1385

بيماران دیابتي نوع2

سيدعلياکبر شمسيان،کيارش

بررسي قدرت محيط کشت رنگزای

قزویني ،مسعود مهاجری،

 CHROMagar Orientationدر

مهدی مرادی مرجانه

شناسایي آنتروکوکوس در نمونههای ادرار

مسعود مهاجری ،هما

شناسایي گونههای مختلف انگل ليشمانيا

مجله دانشكده

حجاران ،سيدعلياکبر

مولد ليشمانيوز پوستي به روشRAPD-

پزشكي دانشگاه

شمسيان ،جليل توکل

PCRدر شهرستان نيشابور در سال

علومپزشكي

افشاری ،فاطمه سعدآبادی

1385-86

مشهد

سيدعلياکبر شمسيان،
13

سال49

93

241-46

پایيز 1385

محمدجواد یزدانپناه،

بررسي فراواني انواع درماتوفيتوزیس در

منيره مختاری اميرمجدی،
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و)ارزيابي و نظارت بر طرح
تاریخ ارزیابي

تاریخ دریافت

محل انجام فعاليت

عنوان فعاليت

ردیف

بررسي آلودگي های قارچي در نمونه های کسب شده از
83/10/2

1383/9/7

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

طریق برونكوسكپي در بخش برونكوسكوپي بيمارستان امام

1

83-84 رضا (ع) مشهد در سال
ابداع روشي جهت سنجش غلظت های پایين کتون های
84/6/9

1384/4/5

جهاد دانشگاهي

حاصل از متابوليسم چربي ها در مایعات بيولوژیكي بيماران

2

دیابتي
مقایسه بين کارایي روشهای آسپيراسيون سوزني و اسمير
مستقيم پوستي در تشخيص سالک جلدی حاد بر پایه نتایج
85/7/17

1385/6/21

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

 به عنوان روش مرجع در بيماران مظنون به این بيماریPCR

3

)مراجعه کننده به درمانگاه های پوست بيمارستانهای قائم(عج
)258( 87/3/1  تا85/3/1 و امام رضا (ع) مشهد از
بررسي پلي مرفيسم ژنتيكي انگل ليشمانيا در انواع مختلف
85/10/7

1385/9/1

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

باليني سالک جلدی در بيماران مراجعه کننده به درمانگاه

4

)295( سالک
85/11/25

1385/10/30

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

1386/4/31

86/1/26

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

بررسي سطح سرمي آنتي بادیهای توکسوپالسموزیس در
حاملگي
 مورد ضایعات لوپوئيد20  ليشمانيا درDNA جستجوی

5
6





ليشمانيوز به روش  PCRدر بيمارستان امام رضا (ع) ()371
7
8
9
10
11

تهيه محيط کشت اختصاصي کروموژن جهت جداسازی
نيسریاها 1052-21
بررسي شيوع ليشمانيوز پوستي در روستای گرجي سفلي و
همت آباد واقع در شمال مشهد ()552
تاثير درمان فتودایناميک با کلروفيل  aبر انگل ليشمانيا در
شرایط برون تني ()693
بررسي اثر کالریترومایسين بر پروماستيگوت های ليشمانيا
ماژور ()1044
بررسي اثر فرم ليپوزومي آزیترو مایسين در ليشمانيوز جلدی
مدل حيواني (موش )87894( )BALB/c

جهاد دانشگاهي

1385/12/20

86/2/17

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

1386/11/4

1386/11/30

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

1387/2/30

87/3/22

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

1387/11/27

87/12/17
88/2/6

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

بررسي ارتباط بين یافته های فرمول خون در مبتالیان به
12

کيست هيداتيد در بيماران بستری شده در بيمارستان قائم

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

1388/1/3

1388/2/6

(عج) از سال  1383تا )1163(1387
بررسي شاخص های دموگرافيک (سن ،جنس ،محل سكونت
13

و شغل) در مبتالیان به کيست هيداتيد در بيماران بستری

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

1388/1/30

1388/2/6

شده در بيمارستان قائم (عج) از سال )1164(1386-1380
14

بررسي اثر ژل ازن دار روغن زیتون بر پروماستيگوت های
ليشمانيا ماژور()1457

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

1388/10/2

1388/11/17

بررسي فراواني ژیاردیوز در کودکان مبتال به آسم مراجعه
15

کننده به کلينيک های آلرژی بيمارستان های دانشگاهي

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

1388/11/21

1388/12/25

مشهد()1530
فراواني جداسازی انگل ليشمانيا از زخم بهبود نيافته بيماران
16

پس از یک دوره درمان با داروی گلوکانتيم و تعيين گونه به

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

1389/3/8

1389/12/29

روش )1689(PCR
17

بررسي فراواني  DNAليشمانيا در درماتيتهای مزمن
گرانولوماتوز به روش  ( PCRکد )2270

1390/5/11

دانشكده پزشكي مشهد

بررسي اثر درماني گياه ( Seidlitzia rosmarinusاشنان)
18

روی زخم پوستي ناشي از ليشمانيا ماژور در موش

1390/5/30

دانشكده پزشكي مشهد

)2373( BALB/C
19

تعيين گونه های عامل ليشمانيوز پوستي به روش  PCRدر
شهرستان خواف – تایباد در سال  (1389-1390کد) 2328

دانشكده پزشكي مشهد

1390/2/19

1390/6/6

بررسي فراواني پيتي رسپوریوزیس پوست سر در دانشجویان
20

پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد در سا ل های 90-91

دانشكده پزشكي مشهد

1390/7/18

1390/8/9

( کد )02307
21

"مقایسه شيوع آلودگي خاک پارکهای شهرهای مشهد
وخواف از نظر تخم انگل توکسوکارا در سال1390 -91

دانشكده پزشكي مشهد

1390/10/19

90/11/18

( کد) 2555
22

بررسي اثرات ضد قارچي عصاره متانولي و آبي برگ گردو
بر روی گونه های کاندیدا ()901074

دانشكده پزشكي مشهد

1390/12/8

91/1/9

بررسي مقایسه ای سرواپيدميولوژیک توکسوکاریازیس در
23

دارندگان سگ و گربه خانگي شهر مشهد و گروه کنترل به

دانشكده پزشكي مشهد

1391/8/24

1391/9/4

روش االیزا()910574
شناسایي مولكولي جنس آکانتامبا در نمونه های آب استخر
24

حوض پارک ها و ميادین در شهرستان مشهد 1392-1391

دانشكده پزشكي مشهد

1391/8/16

1391/9/7

()910578
25

تشخيص مولكولي مخمرهای کریپتوکوکوس جدا شده از
محيط در مشهد ،ایران ()9101547

دانشكده پزشكي مشهد

1391/8/24

1391/9/14

بررسي سرولوژیک توکسوکاریازیس در بيمارن
26

هایپرائوزینوفيلي مراجعه کننده به مراکز آموزشي و درماني

دانشكده پزشكي مشهد

1391/8/24

1391/9/14

دانشگاه علوم پزشكي مشهد در سال )910579(1391
27
28

طراحي نرم افزار بانک تصاویر انگل شناسي و قارچ شناسي
ویژه دانشجویان علوم پزشكي
بررسي فراواني سارکوسيستيس در گوسفند ذبح شده
کشتارگاه مشهد طي سال های )910630 (92-91

دانشكده پزشكي مشهد

1391/10/4

دانشكده پزشكي مشهد

1391/10/10

1391/10/17

تشخيص نموسيستيس جيرویسي با استفاده از روش مولكولي
29

واکنش زنجيره ای پليمراز در بيماران دچار اختالل ایمني
مبتال به عفونت مزمن تنفسي در بيمارستان های آموزشي

دانشكده پزشكي مشهد

1391/9/18

1391/10/13

مشهد سال )910759( 1392
شناسایي قارچ های درمانتوفيت جدا شده از مبتالیان به انواع
30

مختلف کچلي با استفاده از روش  PCR-RFLPدر مراکز
آموزشي ،درماني قائم(عج) و امام رضا (ع) مشهد در سال

دانشكده پزشكي مشهد

1391/12/10

1391/12/19

)910900( 92-91
31

بررسي اثرات 8داروی ضدقارچي بر عليه  1115نمونه
اگزوفياالی با منشاء آبي در آزمایشگاه ()911163

دانشكده پزشكي مشهد

1391/12/19

1392/2/4

شناسایي عوامل غير درماتوفيتي اونيكومایكوزیس در بيماران
32

مراجعه کننده به آزمایشگاه های تشخيصي بيماران امام رضا

دانشكده پزشكي مشهد

1392/1/26

1392/4/29

(ع) ()911326
33
34
35

بررسي وضعيت ارائه خدمات بهداشتي درماني به زائران و
گردشگران مشهد مقدس در تعطيالت نوروزی 1391
کالدوفيالوفوراابوندنس ،یک گونه جدید از راسته چتوترالز
جدا شده از محيط طبيعي ()921097
شناسایي و مقایسه ژنوتایپ های ميكروسپوریدای روده ای
در افراد نقص ایمني در مشهد و اهواز با استفاده از روش

پارک علم و فناوری خراسان

1391/5/12

1391/12/9

دانشكده پزشكي مشهد

1392/5/28

1392/9/3

دانشكده پزشكي مشهد

1392/7/23

1392/9/8

 PCR-RFLPو )921463(Sequencing
بررسي ميزان آلودگي گرد و غبار خانگي به مایت
36

درماتوفاکوئيدس در منزل بيماران مبتال به درمان درماتيت

دانشكده پزشكي مشهد

1392/8/6

1392/9/8

آتوپيک در مشهد طي سال )921378(1393-1392
بررسي ارتباط بين بالستوسيستيس هومينيس با کولون
37

تحریک پذیر در بيماران مراجعه کننده به بيمارستان امام رضا

دانشكده پزشكي مشهد

1392/12/1

(ع) مشهد در سال )921379(1392-1393
38
39
40
41

تعيين گونه ماالسزیا جدا شده از مبتالیان به تينا ورسيكالر با
استفاده از روش مولكولي()922849
شناسایي سریع گونه های اگزوفياالی با منشا آبي با استفاده از
تكنيک تكثير دایره غلطان ()922320
بررسي اثر دیفن سيپرون روی سيرباليني ليشمانيوز جلدی در
موش های )922032( BALB/C
بررسي اثرات 8داروی ضدقارچي بر عليه نمونه های باليني
چاتوميوم ()922891

دانشكده پزشكي مشهد

1393/1/17

دانشكده پزشكي مشهد

1392/11/19

1393/2/18

دانشكده پزشكي مشهد

1392/10/18

1393/3/3

دانشكده پزشكي مشهد

1393/1/23

1393/3/21

تعيين گونه کاندیدا های جدا شده از واژینت کاندیدایي در
42

زنان مراجعه کننده به بيمارستان های دانشگاهي دانشگاه

دانشكده پزشكي مشهد

1392/12/26

1393/3/28

علوم پزشكي مشهد در سال)922655( 1393-1392
تعيين گونه آسپرژیلوس های جدا شده از نمونه های باليني و
43

بخش های بيمارستاني با استفاده از روش مولكولي

دانشكده پزشكي مشهد

1393/2/25

1393/4/18

()922871
تشخيص مولكولي ایزوله های کاندیدا جدا شده از واژینيت
44

کاندیدایي در زنان مراجعه کننده به بيمارستان های دانشگاهي

دانشكده پزشكي مشهد

1393/3/22

مشهد در سال )930841(1393
تشخيص مولكولي نوموسيستيس جيرویسي در بيماران مبتال
45

به مشكالت تنفسي در بيمارستان های دانشگاهي مشهد سال

دانشكده پزشكي مشهد

1393/6/25

1393/7/7

)930801(1394-1393
46

بررسي فراواني گونه لوفوموناس در بيماران دارای مشكل
تنفسي در بيمارستان امام رضا (ع) مشهد ()931484

دانشكده پزشكي مشهد

1394/5/21

بررسي اثر  7داروی ضد قارچي بر روی ایزوله های
47

کاندیدای جدا شده از واژینيت کاندیدایي در ازمایشگاه

دانشكده پزشكي مشهد

1394/6/14

()931701
48

بررسي اثربخشي اسانس اکاليپتوس و بابونه بر روی تخم
های شپش سر در محيط آزمایشگاهي ()940114

دانشكده پزشكي مشهد

94/7/19

تشخيص ملكولي آلودگي به نوموسيستيس جيروسي در
49

کودکان مبتال به اختالالت تنفسي ریوی در بيمارستان های
دانشگاهي مشهد در سال )940682( 1394-95

دانشكده پزشكي مشهد

1394/8/10

1393/8/1



ه) ارزيابي و داوري مقاالت

ردیف

عنوان فعاليت

نام مجله

تاریخ دریافت

تاریخ ارزیابي

جداسازی قارچ های ساپروفيت از نمونه های باليني بيماران پيوندی
1

مرکز تحقيقات خون و پيوند مغز استخوان بيمارستان دکتر شریعتي

مجله علوم پایه پزشكي ایران

1382/8/14

-

تهران سال 1381
جداسازی و تخليص اووسيت ها و اسپروزوئيت ها ی
2

کریپتوسپوریدیوم با استفاده از روشهای گرادیانت منقطع ساکارز و

مجله علوم پایه پزشكي ایران

1383/8/26

1383/9/21

گرادیانت پرکول
ارزیابي و مقایسه روشهای سرولوژیكي ایمونوفلورسانس غير مستقيم و
3

آگلوتيناسيون) (DATمستقيم با استفاده از آنتي ژن استاندارد شده در

مجله علوم پایه پزشكي ایران

1383/9/29

1383/10/30

تشخيص ليشمانيوز احشایي
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ارزیابي روش کانترکارنت ایمونوالكتروفورزیس )(CIEPجهت

مجله علوم پایه پزشكي ایران

1383/9/29

1383/11/25

مجله علوم پایه پزشكي ایران

1383/11/25

1383/12/22

مجله علوم پایه پزشكي ایران

1384/1/27

1384/5/12

مجله علوم پایه پزشكي ایران

1384/6/17

1384/7/17

مجله دانشكده پزشكي مشهد

1384/9/14

1384/10/3

مجله علوم پایه پزشكي ایران

1384/5/16

1384/10/20

مجله دانشكده پزشكي مشهد

1384/10/24

1384/11/2

مجله علوم پایه پزشكي ایران

1384/11/8

1384/11/29

مجله دانشكده پزشكي مشهد

1385/1/20

1385/2/21

Preparation and characterization of alginate
microspheres encapsulated with autoclaved
leishmania major (ALM) and CPG-ODN adjuant
Laboratory investigation for isolation and evaluation
of effectiveness recent drugs

مجله دانشكده پزشكي مشهد

1385/7/30

1385/9/18

مجله علوم پایه پزشكي ایران

1385/9/18

1385/10/20

Diagnosis of trichomonas vaginalis infection by PCR

مجله علوم پایه پزشكي ایران

1385/9/18

1385/10/30

مجله علوم پایه پزشكي ایران

1385/11/24

1385/12/10

مجله علوم پایه پزشكي ایران

1386/1/23

1386/2/8

تشخيص آنتي ژن های کيست هيداتيک در ادرار
جداسازی و تخليص اووسيتها و اسپوروزوئيتهای کریپتوسپوریدیومبا
استفاده از روش های گرادیانت منتقطع ساکارز و گرادیانت پرکول
بررسي ميزان ایمني زایي برعليه ليشمانيوز با استفاده از ليپوزوم های
حاوی آنتي ژن  rlmsti1در مئل موشي
بررسي ناقلين ليشمانيوز پوستي در منطقه شمالي مشهد
بررسي پاسخ ایمني عليه ليشمانيای اتوکالو شده محصور در ليپوزوم با
 Tmمتفاوت در مدل موشي
مقایسه ميزان آلودگي به ژیاردیا و هيمنوليپيس نانا در دو دوره  5ساله
در بيمارستان امام رضا (ع)
بررسي ناقلين ليشمانيوز پوستي در منطقه شمالي مشهد
بررسي اپيدميولوژیک هيمنوليپيازیس در مراجعين به آزمایشگاه انگل
شناسي و قارچ شناسي بيمارستان امام رضا (ع)
تعيين گونه عوامل ماالسزیایي جداشده از بيماران مبتال به پي تي
ریازیس ورسيكالر با استفاده از روش PCR

جداسازی و تشخيص مخمرهای چربي دوستجنس ماالسزیا در بيماران
مبتال به تينه آورسيكالر
Acanthamoeba isolation and invitro evaluation
effectiveness of the recent drugs

18

فعاليت ليشمانيا کشي عصاره های جداشده از  11گونه آرتميزیای بومي

مجله علوم پایه پزشكي ایران

1386/2/15

1386/3/6

مجله علوم پایه پزشكي ایران

1387/6/3

1387/7/8

-

1387/8/19

-

1387/11/10

-

1387/12/20

-

1388/2/17

مجله دانشكده پزشكي مشهد

-

1388/5/18

مجله دانشكده پزشكي مشهد

1388/10/28

1388/11

مجله دانشكده پزشكي مشهد

1393/8/29

1393/9/21

مجله دانشكده پزشكي مشهد

1390/10/18

1390/12/6

28

Antimalarial Natural Products

29

Celluar antioxidative cytotoxic and antileishmanial
activity of homalium letestui
بررسي حساسيت پادزیستي جدایه های استافيلوکوکي کوآگوالز منفي از

Avicenna Journal of
)phytomedicine (AJP
Avicenna Journal of
)phytomedicine (AJP
نشریه علمي پژوهشي افق

1390/11/8

-

1391/5/18

-

عفونت های ادراری در گناباد

دانش

1392/1/21

1392/2/11

بررسي پلي مورفيسم ژني سویه واکسن  BCGمورد استفاده در ایران

نشریه علمي پژوهشي افق

به روش MIRU-VNTR typing

دانش

19
20

استان خراسان
بررسي کارایي قالده های سگ آغشته به دلتامترین روی پشه خاکي های
کانون ليشمانيوز احشایي در شهرستان بجنورد
بيماری کيست هيداتيک پستان گزارش یک مورد بيماری و بررسي

نشریه علمي پژوهشي افق

مقاالت

دانش

21

نقش سد خوني بيضه در ابتالی کمتر بيضه توسط بيماری هيداتيد

22

بررسي آپوپتوزیس انگل ليشمانيا اینفانتوم در اثر داروی ميلتوفوسين

23
24
25
26
27

31
32
33
34
35

دانش
نشریه علمي پژوهشي افق
دانش

بررسي فعاليت ضد باکتریایي عصاره های حنا عليه استافيلوکوکوس

نشریه علمي پژوهشي افق

اورئوس و سودومونا آئروژینوزا

دانش

بررسي عوامل و زمينه های مستعد کننده کراتيت قارچي و نتایج پاسخ
به درمان در بيماران مبتال به کراتيت در بيمارستانهای دانشگاهي مشهد
بررسي فراواني و رابطه گزارش موارد ليشمانيوز جلدی شهری با عوامل
مساعد کننده در الرستان طي سالهای 1385-1386
شناسایي مولكولي نوموسيستيس جيرویسي در بين بيماران دیابتي مبتال
به اختالل تنفسي در بيمارستان امام رضا(ع) مشهد
مطالعه فعال شدن Monarch-1/NKRP12در ماکروفاژهای موشي
رده سلولي  J774G8آلوده شده با ليشمانيا ماژور

30

نشریه علمي پژوهشي افق

“Treatment of Experimental Cutaneuos
Leishmaniasis by Hydro-alcoholic Extract of
Seidlitzia rosmarinus” in Murine Model
The efficacy of Hydro alcoholic Extract of Seidlitzia
rosmarinus on treatment of experimental Zoonotic
Cutaneous Leishmaniasis in murine model
A Consistent PCR-RFLP assay based on ITS-2
Ribonsomal DNA for differentiation of Fasciola
species
Plasma levels of interlukin-4 and interferon-Y in
patients with chronic vs healed cutaneous
Leishmaniasis

Avicenna Journal of
)phytomedicine (AJP

1392/2/7

1392/2/25

Avicenna Journal of
)phytomedicine (AJP

1392/2/26

-

مجله علوم پایه پزشكي ایران

1392/3/22

1392/4/23

مجله علوم پایه پزشكي ایران

1392/6/24

1392/7/14

36

37



Evaluation of traditional control methods against
hard dog ticks and in vitro effect of the ethanolic
extract of Tephrosia vogelii on Rhipicephalus
)sanguineus in Abomey-Calavi (Republic of Benin
جداسازی و شناسایي آميب های آزادزی در آب های سطحي شهر

مجله علمي دانشگاه علوم

بيرجند ،خراسان جنوبي

پزشكي بيرجند

Avicenna Journal of
)phytomedicine (AJP

-

1393/4/19

1394/1/16

ي) ارزيابي كتاب

ردیف

عنوان فعاليت

محل انجام فعاليت

زمان ارزیابي

1

باکتری شناسي عملي

جهاددانشگاهي مشهد

1381

2

ویروس شناسي

جهاددانشگاهي مشهد

1381

3

خونشناسي هاریسون

جهاددانشگاهي مشهد

1381

4

اختالالت هموستاتيک

جهاددانشگاهي مشهد

1381

6

مباني ایمونولوژی

جهاددانشگاهي مشهد

1384

7

پزشكي و کامپيوتر

جهاددانشگاهي مشهد

1384

8

مباني رادیولوژی باليني

جهاددانشگاهي مشهد

1384

9

بيهوشي ارتوپدی و تروما

جهاددانشگاهي مشهد

1384

10

بهداشت نوزاد و کودک

جهاددانشگاهي مشهد

1384

11

ميكروبيولوژی مواد غذایي

جهاددانشگاهي مشهد

1384

جهاددانشگاهي مشهد

1384

13

بيماریهای خوني

جهاددانشگاهي مشهد

1384

14

تاریخ طب و طبابت در ایران

جهاددانشگاهي مشهد

1384

15

روشهای تصميم گيری در بيماریهای اعصاب اطفال

جهاددانشگاهي مشهد

1384

16

واژه شناسي بيهوشي

جهاددانشگاهي مشهد

1384

12

تظاهرات دهاني و توجهات پزشكي دندانپزشكي در
بيماریهای سيستميک

1394/2/13

