رزومه دكتر حسن افضلي
نام ونام خانوادگی :حسن افضلی
وضعيت تاهل:متاهل

محل تولد:کاشان

سال تولد1435/5/1:

رتبه علمی:استاد

رشته تخصص:بيماریهای عفونی

وضعيت استخدام:رسمی قطعی

سال استخدام1435:

عنوان پست سارمانی:عضو هيئت علمی

شماره نظام پزشكی44633:
محل خدمت:دانشگاه علوم پزشكی کاشان-بيمارستان شهيد بهشتی-بخش عفونی
آدرس محل کار:کاشان-بلوارراوند--بيمارستان شهيد بهشتی-بخش عفونی-صندوق پستی91151/93158:
تلفن محل کار241-55532236-38:
آدرس مطب:کاشان-خيابان بهشتی -جنب داروخانه طبسی-ساختمان وليعصر-طبقه اول تلفن مطب55352331:
hasanafsali@yahoo.com

Email:afzali_H@kaums.ac.ir

سوابق تحصيلي:
مقطع

دانشگاه محل فارغ التحصيلي

سال

پزشكی عمومی

دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی

1432-1464

تخصص

دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی

1432-1434

عنوان پایان نامه
بررسی فراوانی سزارین های انجام شده دربيمارستان لقمان
حكيم تهران 1465-1432
بررسی مسموميت دارویی ناشی ازداروهای ضد سل دربيماران
تحت درمان سل 1465-1434

سمتهاي اجرایي
تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

ردیف

نوع فعاليت

1

قائم مقام معاون بهداشتی

33/11/4.

35/3/11

3

معاون بهداشتی

35/3/11

39/3/19

4

معاون پشتيبانی

39/3/19

38/5/32

3

رئيس بيمارستان  332تختخوابی بهشتی کاشان

38/5/32

94/11/16

5

نماینده وزیر درکميسيون ماده 11

38/13/32

تاکنون

6

عضو شورای دانشگاه

39/1/33

92/1/34

3

عضو کميته مرگ ومير مادران ونوزادان

35/9/3

95/3/1

9

عضو هيئت مدیره سازمان نظام پزشكی کاشان

35/9/18

38/9/18

8

عضو کميته ثبت موارد سرطان دانشگاه

36/9/6

95/6/41

12

عضو شورای عالی مدارك پزشكی

95/12/1

95/6/41

11

عضو کميته کاهش شيوع عفونتهای بيمارستانی دانشگاه

35/12/33

39/3/19

13

عضو شورای هماهنگی وبرنامه ریزی آموزش مداوم دانشگاه

36/1/3

39/3/19

14

عضو هيئت تحریریه مجله علمی پژوهشی فيض

36/1/1

95/6/41

13

فوکال پوینت فلج شل حاد

15

معاون بهداشتی دانشگاه

تاکنون
93/3

98

16

عضو هيئت تحریریه مجله فيض

98

تاکنون

13

عضو شورای پژوهشی دانشكده پزشكی

83

تاکنون

19

عضو شورای تحقيقات بالينی بيمارستان بهشتی

83

تاکنون

18

مدیر گروه عفونی

83

تاکنون

استاد راهنماي پایان نامه ها

ردیف

عنوان
1

بررسی اپيدميولوژیك،کلينيك وپاراکلينيك مبتالیان به گاستروآنتریت بستری در بخش عفونی بيمارستان بهشتی در سال
 1492ونيمه اول سال 1491

3

بررسی سرواپيدميولوژی هپاتيت  Cدر ميان اهداء کنندگان خون به سازمان انتقال خون کاشان از ابتدای  1435تا پایان 1438

4

بررسی عالیم بالينی ویافته های سرولوژی در مبتالیان بروسلوز بستری دربيمارستان بهشتی کاشان سال1493-1435

3
5
6
3
9

مقایسه عالیم بالينی وضعيت واکسيناسيون در مراجعه کنندگان با بثورات جلدی با افزایش تيتراژآنتی بادی سرخك وبدون
افزایش تيتراژ آنتی بادی سرخك معاونت بهداشتی کاشان سالهای  35ونيمه اول 39
مقایسه اثر بخشی وعوارض دارویی دو داروی مترونيدازول وفورازوليدون در بالغين مبتال به ژیاردیازیس در کاشان سال
1492
بررسی فراوانی افراد HBsAgمثبت وضعيت واکسيناسيون در خانواده آنها در اهداء کنندگان خون سازمان انتقال خون
کاشان از مهر  35تا مهر 38
بررسی وضعيت سالمت کودکان بدو ورود به مدرسه در سال تحصيلی  33-39در کاشان
بررسی شيوع تاالسمی ميتور در بستگان درجه یك ودربيماران مبتال به تاالسمی ماژور در شهرستان کاشان ورابطه با ميزان
تحصيالت وازدواج فاميلی سال 1433

8

بررسی شيوع کم خونی در کودکان  6ساله شهر کاشان در سال 35-36

12

بررسی فراوانی موارد مثبت HBsAgوHBsAbدر  332نفر از دختران دبيرستان سمانه کاشان د ر سال 1435

11
13

بررسی ميزان فراوانی بيماری وبا در سال  1433و 3ماه اول  39در شهر کاشان وبررسی آبهای منطقه از جهت آلودگی به
ویبریوکلرا
بررسی فراوانی کم خونی فقر آهن وتاالسمی مينور ومقایسه اندکسهای گلبولی آنها در مزدوجين مراجعه کنده به درمانگاه
گالبچی کاشان سال 35-36

14

مقایسه اثر واکسن هپاتيت  Bبا تزریق عضالنی وتزریق داخل جلدی  1سی سی عضالنی و 2/1سی سی داخل جلدی

13

بررسی وضعيت سالمت دانش آموزان سال اول راهنمایی در سال  1439در شهرستان کاشان

15

بررسی قد ووزن در استان اصفهان

16

بررسی تيتر آنتی بادی ضد آنتی زن ویروس هپاتيت Bدر پرسنل واکسينه شده بيمارستان بهشتی کاشان سال 93

13

بررسی فراوانی سل فعال ونهفته درافراد HIVمثبت شهرستان کاشان سال 1499

19

بررسی اپيدميولوژی بيماریهای عفونی در سالمندان بستری در بخش عفونی بيمارستان شهيد بهشتی کاشان در سال 1499

18

بررسی اپيدميولوژیك انواع هپاتيت عفونی وغير عفونی بستری در بيمارستان بهشتی کاشان

32

بررسی شيوع آسم حاد درکودکان بستری دربخش کودکان بيمارستان بهشتی کاشان

31

بررسی ميزان آنمی وتغييرات  ESRدرکانسر معده ومری دربيماران بستری دربيمارستان بهشتی کاشان سال 93-93

33

بررسی اپيدميولوژیك تيروئيدیت تحت حاد درشهرستان کاشان

34

بررسی مقاومت آنتی بيوتيكی ویبریو کلرا جداشده از بيماران وآبهای آلوده شهرستان کاشان

33
35
36
33
39

بررسی موارد انفلونزای) A(H1N1درشهرستان کاشان سال 99
بررسی اپيدميولوژی انفلونز ی) A(H1N1وعالئم همراه در مراکز تحت پوشش دانشگاه شهيد بهشتی از فروردین تا آذر
1499
ارزیابی ميزان پاسخ ایمنی بر عليه ویروس هپاتيت  Bو عوامل موثر بر آن در پرسنل درمانی دانشگاه علوم پزشكی کاشان در
مقطع زمانی 1ماهه در سال1482
بررسی شيوع  HBsAgدر سرم زنان باردار مراجعه کننده به بيمارستان شهيد بهشتی کاشان

بررسی مقاومت عوامل ایجاد کننده عفونت ادراری به آنتی بيوتيك های ایمنی پنم و سيپروفلوکساسين در
مبتالیان به عفونت ادراری در بيمارستان شهيد بهشتی کاشان طی سال81

38

بررسی اپيدميولوژی ليشمانيوز جلدی در بادرود

42

بررسی شيوع لژیونال در بيماران مبتال به پنومونی بستری در بيمارستان شهيد بهشتی کاشان در سال 84

41

بررسی شيوع افراد سروپوزیتيو درخانواده افراد مبتال به بروسلوز

43

توزیع اپيدميولوژی وژنوتایپ هپاتيت سی در افراد اچ آی وی مثبت کاشان

44

بررسی فراوانی عفونتهای بيمارستانی وعوامل مرتبط با آن در بيماران ترومایی بستری شده در بيمارستان بهشتی

43

بررسی شيوع هپاتيت دلتا در بيماران دیاليزی وتاالسمی شهر کاشان

45

بررسی مقایسه اثر اینترفرون آلفا استاندارد و peglatedدردرمان بيماران مبتال به هپاتيت مزمن ب

طرح هاي تحقيقاتي
مدت
ردیف

عنوان

شروع

سمت

خاتمه

(ماه)
1

بررسی فراوانی فون کنه های شهرستان درسال 1376

همكار

18

1376/08/01

2

بررسی اثر بخشی داروهای ضد ژیاردیا در بالغين مبتال به ژیاردیازیس در کاشان1438

مجری

18

1381/07/09 1379/10/01

مجری

6

1378/05/06 1377/03/13

4

مقایسه اثر واکسن هپاتيت  Bبه دو روش داخل جلدی و غضالنی

مجری

8

1375/01/15

5

بررسی وضعيت بيماران مبتال به سل بستری در بخش عفونی بيمارستان شهيد بهشتی

مجری

18

1382/10/02 1377/06/01

3

بررسی شيوع تاالسمی مينور در خانواده درجه یك و دو بيماران مبتال به تاالسمی ماژور
در شهرستان کاشان طی سالهای 33-1436

کاشان در  6ماه اول سال 33

6

7

8

9

10

11

12

بررسی اپيدميولوژیك بيماری سل در مراجعين به مرکز مبارزه با سل کاشان طی سالهای
35-1433
بررسی وضعيت دریافت خدمات بهداشت مادر و کودك و تنظيم خانواده در شهرستان
کاشان سال 1433
جداسازی تعيين گونه و تایپينگ بروسالهای جدا شده از بيماران مبتال به تب مالت در
شهرستان کاشان در سال 1498
بررسی اپيدميولوژی ليشمانيوز جلدی( عفونت انسانی )در منطقه شمال غرب کاشان
1439
ارزیابی ميزان پاسخ ایمنی بر عليه ویروس هپاتيت  Bوعوامل موثر بر آن در پرسنل
درمانی دانشگاه علوم پزشكی کاشان در مقطع زمانی  1ماهه در سال 1482
بررسی شيوع ژنوتایپ های ویروس هپاتيت  Bدر بيماران مبتال به بيماری های کبدی
ناشی از ویروس هپاتيت )( HBVدر کاشان در سال 1481
بررسی الگوی حساسيت آنتی بيوتيكی سویه های بروسال جدا شده از نمونه های
کلينيكی بيماران بروسلوزیس در شهر کاشان در سال 1481-83

مجری

12

1378/01/15

مجری

همكار

62

1395/01/28 1389/12/01

مجری

10

1379/09/17 1378/10/28

مجری

13

1391/11/01 1390/10/01

مجری

12

1393/04/01 1392/04/01

ناظر

53

1396/01/20 1391/09/01

بررسی مقاومت عوامل ایجاد کننده عفونت ادراری به آنتی بيوتيك های ایمنی پنم و
13

سيپروفلوکساسين در مبتالیان به عفونت ادراری در بيمارستان شهيد بهشتی کاشان طی

مجری

57

1396/06/05 1391/10/01

سال 1481

14

15

16

بررسی حساسيت و ویژگی تستهای واالیزای  IG Aو  PCRدر تشخيص بيماری
بروسلوز
بررسی اثر ژل حاوی اسانس آویشن شيرازی ،اسانس ژرانيوم و ژل آلوئه ورابرزخم بستر
و مقایسه آن باکرم آلفا
بررسی اثربخشی شربت برنكو باریج بر سرفه و مقایسه آن با شربت دکسترومتورفان

ناظر

24

1393/11/01 1391/11/01

مجری

35

1395/03/10 1392/04/01

مجری

17

18

بررسی سطح آنتی بادی کزاز در بيماران ترومایی شهرستان کاشان در سال 1484
بررسی شيوع لژیونال در بيماران مبتال به پنومونی بستری در بيمارستان شهيد بهشتی
کاشان در سال 84

مجری

12

1394/04/01 1393/04/01

مجری

10

1396/11/30 1393/07/01

مجری

35

1396/06/05 1393/07/01

9

1394/03/01 1393/06/01
1396/03/15 1393/09/01

19

بررسی توزیع اپيدميولوژیك ژنوتایپ هپاتيت  Cد رافراد  HIVمثبت کاشان

20

مقایسه سطح روی سرم در کودکان مبتال به پنومونی با کودکان سالم

ناظر

21

بررسی اثر پروبيوتيك بر بهبودی دیسانتری

ناظر

30

مجری

12

1395/08/01 1394/08/01

ناظر

25

1396/05/29 1394/05/01

ناظر

24

1396/03/01 1394/03/01

ناظر

12

1395/04/01 1394/04/01

ناظر

12

1395/09/01 1394/09/01

مجری

12

1396/01/01 1395/01/01

مجری

24

1397/08/15 1395/08/15

مجری

12

1397/09/01 1396/09/01

22

23

24

25

26

27

28

29

بررسی تاثير ویتامين  Dبر سير بيماری پنومونی در بيماران بستری شده در بيمارستان
شهيد بهشتی کاشان در سال1484
بررسی اثر سولفات روی بر بهبود پنومونی کودکان  1تا  5سال
"بررسی تشخيص نهایی بيماران بستری شده با  FUOدر بيمارستان شهيد بهشتی کاشان
از سال 1493تا 1484
مقایسه سيپروفلوکسامين و سفتریاکسون بر بهبود دیسانتری
بررسی شيوع فارنژیت استرپتوکوکی در بيماران مبتال به فارنژیت مراجعه کننده به
بيمارستان شهيد بهشتی کاشان در سال 1483
بررسی مقایسه اثر اینترفرون آلفا استاندارد و peglatedدردرمان بيماران مبتال به
هپاتيت مزمن ب
بررسی فراوانی هپاتيت  Bو دلتا در بيماران همودیاليز و بيماران مبتال به تاالسمی ماژور
در شهرستان کاشان و آران و بيدگل در سال 1483
اثرات مكمل یاری منيزیم و ویتامين  Eبر پاسخ بالينی ،پروفایل های متابوليك ،التهابی و
مارکرهای استرس اکسيداتيو در بيماران مبتال به زخم پای دیابتی

مقاالت چاپ شده در مجله
ردیف

1

عنوان

نمایه

نام نشریه

به روشهای داخل  Bمقایسه تاثير واکسن هپاتيت

Index
Copernicus

فيض-شماره -3تابستان -1436صفحات -8

عضالنی و داخل جلدی
بررسی تظاهرات بالينی بروسلوز در بيماران بستری

2

در بيمارستان شهيد بهشتی طی سالهای -1493

3

4

5

در اهداء  Cو  Bسرو اپيد ميولوژی هپاتيت
کنندگان خون شهرستان کاشان سال 1435-1492
بررسی آلودگی انگلهای روده ای عرضه کنندگان
مواد غذائی شهر کاشان طی سال 1435

اپيدميولوژی مبتالیان به دیسكوپاتی بستری در
6

بيمارستان شهيد بهشتی کاشان طی سالهای -34

فصلنامه علمی – پژوهشی فيض-دوره

Index
Copernicus

یازدهم شماره  1بهار 1496

Biological
Abstract

Uttar Pradesh journal zoology
,25(3):265-269,2005

Index
Copernicus

مجله فيض -دوره  ,6شماره  ( - 4فصلنامه

1435
Comparing the efficacy and side
effects of antihelminthic in
treatment of giardiasis in adults

1

Index
Copernicus

) 1491
فيض-دوره  - 1شماره ( 4فصلنامه 1436-3
) -شماره پياپی 4 :

سال چاپ

1376

1386

1384

1381

1376

فيض ،فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم
Index
Copernicus

1431

پزشكی و خدمات بهداشتی ،درمانی کاشان،
1433؛ دوره  ،3زمستان ،شماره  :9صفحات

1377

86-121
فيض-فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم

7

بررسی اپيدميولوژیك بيماری سل در مراجعين به
مرکز مبارزه با سل کاشان طی سالهای 1433-35

Index
Copernicus

پزشكی و خدمات بهداشتی ،درمانی کاشان،
1436؛ دوره  ،1زمستان ،شماره  :3صفحات
91-99

1376

8

بررسی اثر و عوارض داروهای ضد انگلی در
بالغين مبتال به ژیاردیا المبليا

Index
Copernicus

بررسی حساسيت آنتی بيوتيكی شيگال،سالمونالو
9

ویبریوکلرا کشت داده شده از مدفوع بيماران مبتال
به اسهال حاد مراجعه کننده به آزمایشگاه رفرانس

10

 3بيماران مبتال به تاالسمی ماژور در شهرستان

Index
Copernicus

11

Index
Copernicus

12

13

14

15

16

از  3سال ) شهرستان کاشان در سال 1433

قد و وزن کودکان پيش دبستانی  3تا  6سال (
)شهرستان کاشان1433 ،

COMPARATIVE EFFECT OF
INTRADERMAL AND
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ایران

بيماریهای عفونی و گرمسيری

دراعضای خانواده بيماران مبتال به بروسلوز

تهران

1394/09/28

ایران

خالصه مقاله:بررسی شيوع لژیونال در بيماران مبتال به

خالصه مقاله:بررسی فراوانی موارد سروپوزیتيوبروسال

تهران

1394/09/28

ایران

بيست و چهارمين کنگره

سال 1484

تهران

1394/02/15

ایران

تهران

1394/09/28

48

بيست و چهارمين کنگره

خالصه مقاله:آبسه های سرد متعدد ناشی از

بيماریهای عفونی و گرمسيری

مایكوباکتریوم توبرکلوزیس

بيست وهفتمين کنگره جامعه

عوامل مرتبط با آن در بيماران ترومایی بستری شده در
بيمارستان شهيدبهشتی کاشان در سال84-83

50

51

پزشكان متخصص داخلی

تهران

1395/02/14

ایران

خالصه مقاله:شيوع بروسلوز در خانواده مبتالیان به
بروسلوز

بيست و هفتمين کنگره جامعه
پزشكان متخصص داخلی

تهران

1395/02/14

ایران

خالصه مقاله:تشخيص پنومونی لژیونال با شناسایی آنتی
ژن ادراری لژیونال پنوموفيال

1394/09/28

ایران

خالصه مقاله:بررسی فراوانی عفونت بيمارستانی و
49

تهران

بيست و هفتمين کنگره جامعه
پزشكان متخصص داخلی

تهران

1395/02/14

ایران

نگارش کتاب
نام اثر

نویسندگان

نام ناشر

سال چاپ

بيماریهای عفونی دریك نگاه

دکتر منصوره مومن هروی-دکتر رضا رزاقی -دکتر

انتشارات مرسل

1499

حسن افضلی
سندرمهای بالينی عفونی
بيماریهای عفونی()1

عوامل بيماریزای عفونی
بيماریهای عفونی()3

دکتر منصوره مومن هروی -دکتر رضا رزاقی-

انتشارات مرسل

1483

دکتر عليرضا شریف-دکتر زهرا سليمانی -دکتر
حسن افضلی
دکتر حسن افضلی-دکتر عليرضا شریف -دکتر
زهرا سليمانی -دکتر رضا رزاقی -دکتر منصوره
مومن هروی

انتشارات مرسل

1483

