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سوابق تحصیلی
مقطع

دانشگاه

سال فارغ التحصیلی

پزشكی عمومی

دانشگاه علوم پزشكی تهران

6415

تخصص

دانشگاه علوم پزشكی تهران

6413

سمت اجرایی
عنوان

رديف

تاريخ خاتمه

تاريخ شروع

6

عضو کمیته بهداشت وکنترل عفونت بیمارستان بهشتی

6411

تاکنون

9

استاد مشاور دانشجویان شاهد وایثارگر دانشگاه

6494

6493

4

عضو کمیسیون پزشكی دستیاران دانشگاه

6493

تاکنون

3

عضو کمیته بررسی عوارض پس از ایمن سازی

6493

تاکنون

3

عضو شورای مرکزی تشویق فعالیتهای دانشجویی

6494

6493

1

فوکال پوینت طرح واکسیناسیون هپاتیت

6493

تاکنون

1

معاون گروه عفونی

6493

تاکنون

9

عضو کارگروه دومین المپیاد دانشجویان علوم پزشكی سال 6498

6498

6498

8

عضو کمیته امتحانات دستیاری

6498

تاکنون

65

عضو کارگروه سومین المپیاد دانشجویان علوم پزشكی سال 6485

6485

6485

66

فوکال پوینت تب هموراژیک

86/1

تاکنون

69

عضو کمیته دانشگاهی مراقبت بیماریهای منتقله از آب وغذا

تاکنون

64

عضو علی البدل هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی

6498

تاکنون

63

عضو کمیته دانشگاهی کنترل عفونت بیمارستانی

6413

تاکنون

استاد راهنمای پایان نامه
عنوان

ردیف
6

بررسی وضعیت آلودگی باکتریال نزد پرسنل محیط وبخشهای مختلف بیمارستان بهشتی کاشان طی 6418-95

9

مقایسه عوامل باکتریال ومقاومت آنتی بیوتیكی آنها در بیماران مبتالبه عفونت ادراری بستری در بخشهای اطفال وعفونی در فاصله
6419-6495

4

بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک،کلینیكی وپاراکلینیكی،سیر بالینی وتابلوی مرگ بیماران فوت شده بستری در بخش عفونی
بیمارستان بهشتی کاشان درنیمسال اول 6418

3

بررسی یافته های بالینی وتغییرات مایع مغزی نخاعی در بیماران مبتال به مننژیت باکتریال بستریدر بیمارستان بهشتی از بدو تاسیس
تا خرداد19

3

مقایسه تظاهرات بالینی وعالیم آزمایشگاهی ونوع بیماری در بیماران مسن ومیانسال وجوان بستری در بخش عفونی در سال6411

1

بررسی رابطه میزان ESRبا PPDدر بیماران مبتال به سل

1

بررسی عالیم بالینی،رادیولوژی واکنش پوستی توبرکولین در بیماران مبتال به سل ریوی مرکز مبارزه با سل اراك از آذر  13تا آذر 11

9

بررسی  CBC,ESRدر بیماران بروسلوزی بستری در بخش عفونی سال 6411

8

بررسی کشتهای مثبت استافیلوکكی ومیزان حساسیت ومقاومت انها نسبت به آنتی بیوتیكها در بیماران بستری در بیمارستان
بهشتی کاشان سال 6418

65

بررسی نتایج آنتی بیوگرام در بیماران مبتال به شیگلوز بستری دربخشهای عفونی واطفال از فروردین  19تا اسفند 11

66

بررسی ارتباط یافته های پاتولوژیک عالیم بالینی در بیماران مبتال به سل

69

بررسی میانگین درجه حرارت نرمال دانش آموزان  3مدرسه راهنمایی ودبیرستان کاشان

64

بررسی وضعیت آلودگی باکتریال بخش ICUبیمارستان نقوی کاشان از بهمن  11لغتیت تیر ماه 19

63

تعیین توزیع فراوانی ونوع وعلل مرگ ومیر بیماران بستری در بخش عفونی بیمارستان بهشتی از 16/6/6تا11/6/6

63

بررسی وضعیت ماالریا در شهرستان کاشان طی سالهای  13لغایت19

61

بررسی تشخیص ازمایشگاهی اسهالهای انگلی در بیماران ارجاعی از متخصصین عفونی به آزمایشگاه مرکزی کاشان در سال 6495

61

بررسی فراوانی کشتهای مثبت استافیلوکک وتعین حساسیت ومقاومت آن نسبت به آنتی بیوتیكها در بیمارستان نقوی کاشان سال
18

69

بررسی عالیم بالینی وآزمایشگاهی بروسلوز در اطفال مبتال به بروسلوز ثابت شده بستر ی در بخش اطفال بیمارستان بهشتی کاشان
از  6411لغایت6419

68

بررسی اسكار  BCGوپاسخ  PPDبدنبال واکسیناسیون  BCGدر نوزادان وشیرخواران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی کاشان
تابستان 11

95

بررسی ارتباط بین یافته های پاتولوژیک وعالیم آزمایشگاهی بیماران مبتال به سل

96

بررسی وضعیت آلودگی باکتریال  655مورد  IV lineمربوط به بیماران بستر یدر بخش  ICUبیمارستان بهشتی کاشان از خرداد تا آبان
18

99

بررسی وضعیت آلودگی باکتریال نزد پرسنل ،وسایل ومحیط بخشهای مختلف بیمارستانبهشتی کاشان طی نیمه اول سال 6496

94

بررسی اپیدمیولوژیک ماالریا در استان اصفهان طی سالهای 19-95

93

بررسی عوامل باکتریال گرم منفی والگوی مقاومت آنتی بیوتیكی آنها در کشتهای گرم منفی بیمارستان نقوی

93

بررسی علت بستری وسایر اطالعات اپیدمیولوژیک بیماران افغانی بستری در بخش عفونی بیمارستان بهشتی طی سالهای 13تا18

91

بررسی مقاومت به سیپروفلوکساسین وسفالوسپورینهای نسل سوم در باسیلهای گرم منفی در کشت مثبت ادراری در آزمایشگاه
بیمارستان بهشتی

91

مقایسه اثر جنتامایسین به روش منقسم وروزانه یكبار در مبتالیان به عفونت ادراری

99

بررسی بهداشت فردی وبهداشت محیط بیمارستان بهشتی کاشان سال 96-99

98

بررسی بهداشت فردی وبهداشت محیط بیمارستان نقوی کاشان سال 96-99

45

ارزیابی اثر واکسیناسیون هپاتیت  Bدر پرسنل درمانی بیمارستان بهشتی کاشان سال 6496

46

بررسی عفونتهای بیمارستانی کشت مثبت از بیماران بستری در بیمارستان بهشتی کاشان از مهر ماه لغایت آذر ماه سال 6499

49

بررسی عفونتهای بیمارستانی کشت مثبت از بیماران بستری در بیمارستان نقوی کاشان از دی ماه لغایت اسفند ماه سال 6499

44

بررسی فراوانی کشتهای مثبت انتروکوکهای مقاوم به وانكومایسن در بیمارستان بهشتی کاشان در سال 99-93

43

تعیین فراوانی کشتهای مثبت استافیلوکكهای مقاوم به وانكومایسین در بیمارستان بهشتی ونقوی کاشان در سال 99-94

43

بررسی سیر بیماری وپاراکلینیک متوفیان بخش عفونی واطفال بیمارستان بهشتی کاشان از  18تا93

41

بررسی مقاومت وحساسیت باکتریهای گرم مثبت ومنفی نسبت به ایمی پنم در بیماران بستری در بیمارستان بهشتی ونقوی کاشان در
سال 93

41

بررسی میزان فراوانی عفونتهای بیمارستانی در بیماران بستری در ICUبیمارستان بهشتی ونقوی کاشان سال 6493

49

بررسی تیتر آنتی بادی ضد آنتی زن ویروس هپاتیت Bدر پرسنل واکسینه شده بیمارستان بهشتی کاشان سال 93

48

بررسی مقاومت وحساسیت آنتی بیوتیكی در کشتهای مثبت ادراری بیماران مبتال به عفونت ادراری مارجعه کننده به بیمارستان
بهشتی کاشان 6418-95

35

بررسی وضعیت عفونت در بیماران دیابتی وغیر دیابتی بستری دربخش عفونی بیمارستان بهشتی کاشان در سال 6418

36

بررسی اپیدمیولوژیک بیماران مبتال به مننژیت باکتریال بستری دربخش عفونی بیمارستان بهشتی از سال 16تا18

39

بررسی فهرست عناوین پزشكی بهداشتی در قران کریم

34

بررسی وجمع آوری اطالعات بالینی آزمایشگاهی سیر بیماری ودرمان بیماران جالب و آموزشی بخش عفونی بیمارستان بهشتی
کاشان از فروردین 16تا19

33

بررسی وجمع آوری اطالعات بالینی آزمایشگاهی سیر بیماری ودرمان بیماران جالب و آموزشی بخش عفونی بیمارستان بهشتی
کاشان از فروردین 16تا(19تیفوئید-بروسلوز-توبرکولوزیس)

33

برسی میزان عوامل باکتریال وحساسیت آنتی بیوتیكی آنها درکلیه کشتهای مثبت ادراری بیماران با عفونت ادراری بستری شده در
بخش عفونی بیمارستان بهشتی کاشان در سالهای 13تا11

31

بررسی علل مراجعه به پزشكان عمومی ومتخصص درمانگاه گالبچی کاشان در بهار سال 19

31

بررسی فراوانی ابتال به هپاتیت B,C,HIVدربیماران معتاد تزریقی که بعلت  DVTدربخشهای مختلف بیمارستان بهشتی کاشان در
طی سالهای 95-93

39

بررسی میزان عفونت پس از اعمال جراحی گذاشتن پروتز یا پالك ارتوپدی در 955بیمار مراجعه کننده بیمارستان نقوی کاشان در
سال 6496

38

بررسی عوامل باکتریال ومقاومت آنتی بیوتیكی آنها درمبتالیان به عفونت بیمارستانی بستری شده دربخشهای  ICUبهشتی کاشان
سال 93-93

35

بررسی پاسخ آنتی بادی HBsAbدرژرسنل شهید بهشتی کاشان درسال 93

36

بررسی مصرف وانكومایسین دربیمارستان شهید بهشتی کاشان درسال 91

39

مقایسه عوارض عفونی نورجیزك باسایر مواد مخدرتزریقی درمعتادین تزریقی بستری دربیمارستان بهشتی کاشان سال6491

34

بررسی سل دربیماران ایرانی وافغانی 6495-6491

33

بررسی  FUOدربخش عفونی واطفال دربیمارستان بهشتی کاشان سال 99-91

33

بررسی موارد اسپوندیلیت بستری دربخش عفونی بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سالهای 15-91

31

بررسی اپیدمیولوژی وعوامل خطر شیوع مقاومت آنتی بیوتیكی درکشتهای مثبت استاف اورئوس دربیمارستان بهشتی کاشان طی
سالهای 99تا93

31

بررسی مقاومت وحساسیت آنتی بیوتیک کوتریموکسازول درباسیلهای گرم منفی جداشده درآزمایشگاه بیمارستان بهشتی کاشان
طی سالهای  99-98ومقایسه آن باسایر آنتی بیوتیكها .شرایط بالینی بیمار

39

بررسی فراوانی عفونت در بیماران دریافت کننده پیوند کبد درمجتمع بیمارستانی امام خمینی تهران در سال 6495-6485

38

بررسی مقاومت آنتی بیوتیكی گرم منفی ها به ایمی پنم-سفتازیدیم -وسفپیم درنمونه ها ی ارسالی به آزمایشگاه بیمارستان بهشتی
سال 6499

15

بررسی ارزش تشخیصی کشت باکتک در تشخیص بیماری بروسلوز

16

بررسی اثر ضد تب ایبوبروفن وریدی د رمقایسه باایبوبروفن خوراکی ودیكلوفناك رکتال در کودکان بستری

19

تعیین فراوانی آمپوتاسیون اندام تحتانی در بیماران زخم پای دیابتی بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان از آذر  85لغایت
خرداد 89

14

بررسی میزان کلونیزاسیون ومقاومت آنتی بیوتیكی استافیلوکوك اورئوس در بینی کودکان بستری در بخش های بیمارستان بهشتی
کاشان در روز اول وسوم پذیرش سال 89

13

بررسی حساسیت ووِیژگی تستهای االیزا Ig Aو PCRدر تشخیص بیماری بروسلوز

13

بررسی تاثیر پروبیوتیكهای باکتریال وقارچی بر اسهال حاد آبكی اطفال

11

مقایسه اثر ماست پروبیوتیک ومعمولی بر اسهال حاد آبكی کودکان

استاد مشاور تحقیقاتی پایان نامه
رديف
6

عنوان
بررسی دموگرافیک موارد مثبت شده ابتال به عفونت  HIVدرمرکز بهداشت گالبچی کاشان از سال 94تا پایان شهریور
91

9

بررسی قدرت کارایی تست الیزا درتشخیص بیماری بروسلوز

4

بررسی موارد انفلونزای  H1N1دربیمارستان شهید بهشتی کاشان سال99

3

بررسی فراوانی عوامل باکتریال درکشتهای مثبت وبررسی میزان مقاومت وحساسیت آنها به آنتی بیوتیكها دربیماران
بستری دربخشهای مختلف بیمارستان شهید بهشتی کاشان سال (19دکتررضائی از دانشگاه آزاد قم)

طرحهای تحقیقاتی

تاریخ پایان

تاریخ شروع

مدت
طرح(ماه)

سمت

عنوان

در اهداءکنندگان خون در  CMVبررسی شیوع آنتی بادی

1380/04/15 1380/11/02

10

همکار

1377/05/14 1383/04/08

5

مجری

1377/05/01 1383/03/02

6

مجری

1377/12/14

23

مجری يکسال پس از اتمام درمان در  155بیمار مراجعه کننده به مرکز

1377/05/21 1380/09/20

5

مجری

1377/06/01 1382/10/02

18

مجری

1389/12/01 1395/01/28

62

مجری

1391/11/01 1393/11/01

24

مجری

1392/03/01 1393/03/01

12

مجری

1392/04/01 1395/03/10

35

مجری

1380کاشان در سال
در بیماران از سال  5731تا  PPDو پاسخ  ESRبررسی میزان
 5733در کاشان
 BCGبه دنبال واکسیناسیون  PPDو پاس  BCGبررسی اسکار
در دوره نوزادی

ردیف

1

2

3

در بیماران مبتال به س در طی PPDبررسی تغییرات پاسخ
4

مبارزه با سل کاشان
بررسی ارتباط بین يافته های پاتولوژيک با عالئم بالینی و
آزمايشگاهی در بیماران مبتال به سل
بررسی وضعیت بیماران مبتال به سل بستری در بخش عفونی
بیمارستان شهید بهشتی کاشان در  4ماه اول سال 33
جداسازی تعیین گونه و تايپینگ بروسالهای جدا شده از بیماران
مبتال به تب مالت در شهرستان کاشان در سال 5735
در  PCRو  IG Aبررسی حساسیت و ويژگی تستهای وااليزای
تشخیص بیماری بروسلوز
بررسی اثربخشی ژل گیاه الوئه ورا در بهبود زخم پای ديابتی
بررسی اثر ژل حاوی اسانس آويشن شیرازی ،اسانس ژرانیوم و
ژل آلوئه ورابرزخم بستر و مقايسه آن باکرم آلفا

5

6

7

8

9

10

مجری

1392/06/15 1393/03/19

9

1393/05/15 1396/06/05

37

1393/05/01 1396/03/27

35

همکار

1393/05/01 1394/01/01

8

مجری

1393/04/01 1394/04/01

12

ناظر

1393/07/01 1396/11/30

10

ناظر

1393/06/01 1394/03/01

9

مجری

1393/11/01 1394/09/01

10

ناظر

1393/06/01 1394/03/01

9

مجری

1393/09/01 1396/03/15

30

مجری

1393/08/01 1394/06/01

10

مجری

1394/01/01 1395/01/01
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Examining the Multiple Choice
Educational Examinations of College
Students

25

Using Transcutaneous Electrical Nerve
Stimulation to Prevent Post Herpetic
Varicella Zoster Neuralgia

26

Side effects of IUD380 A among Iranian
women

27
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ويژگی تست االيزا در تشخیص بیماری

بیماريهای عفونی و

بروسلوز

گرمسیری ايران

 گزارش يک مورد:خالصه مقاله همايش

نوزدهمین کنگره

11 بروسلوز با تابلوی اختالل انعقادی منتشر

بیماريهای عفونی

10

DIC و تب بعد عمل جراحی

The 3rd Congress of
European
Microbiologists

چهارمین کنگره میکروب
شناسی بالینی ايران

گرمسیری ايران

ساری

پوستر

1383/12/19

پوستر

2008/08/05

پوستر

2008/08/05

اصفهان

پوستر

1389/08/18

ترکیه

پوستر

2008/08/05

تهران

پوستر

1389/10/04

تهران

پوستر

1389/10/04

 استانبولIstanbul

 استانبولIstanbul

12

congress article:
Epidemiology, clinical and
paraclinical features of
definite casea of influenza A
(H1N1) in kashan-iran 2009

International
meeting on
vienna,austria
emerging diseases
and surveillance

پوستر

1389/11/15

زنجان

پوستر

1387/07/18

اصفهان

پوستر

1389/08/18

Bangkokthailand

پوستر

1389/01/20

اصفهان

پوستر

1382/07/22

اصفهان

پوستر

1382/07/22

miamiflorida(USA)

پوستر

1388/12/18

اصفهان

پوستر

1389/08/18

 بررسی:خالصه مقاله همايش
13

اپیدمیولوژيکی بیماران ايرانی و افغانی

نوزدهمین کنگره سراسری

مبتال به سل مراجعه کننده به کلینیک

سل

5734  تا5735 مسلمبن عقیل کاشان از

14

15

congress article: A case report چهارمین کنگره میکروب
of hepatitis A simulating CCHF
شناسی بالینی ايران
congress article:
3rd congress of the
Leukocytospermia and its
asia pacific initiative
correlation with sperm
on reproductive
parameters in infertile male
(ASPIRE 2010)
subjects
هفدهمین کنگره سراسری

16

 گزارش يک مورد:خالصه مقاله همايش

سل کشور و سیزدهمین

 ساله با هیپر17 سل منتشر (جوان

همايش سراسری تازه های

)اسپلنیسم

پزشکی و پیراپزشکی
اصفهان
هفدهمین کنگره سراسری

 گزارش يک مورد:سل کشور و سیزدهمین خالصه مقاالت همايش
17

بیمار مبتال به سل ريوی واندوکارديت

همايش سراسری تازه های

پنوموککی همزمان

پزشکی و پیراپزشکی
اصفهان

14th International
congress article: Sensivity and
Congress on
specifity of ELISA test for
18
Infectious Diseases
diagnosis of brucellosis
(ICID) Abstracts

19

congress article: Sensitivity
and Specificity of ELISA Test
for Diagnosis of Brucellosis

چهارمین کنگره میکروب
شناسی بالینی ايران

 1390/02/10الکترونیک

مشهد مقدس

1390/03/05

پوستر

کاشان

1390/10/10

پوستر

مازندران

1390/10/10

پوستر

تهران

1390/10/10

پوستر

تهران

1390/09/30

پوستر

تهران

1390/07/01

پوستر

ترکیه

1390/12/09

پوستر

ساری

1390/12/09

پوستر

ساری

دوازدهمین همايش
کشوری آموزش پزشکی

خالصه مقاله همايش :ارتقاء کیفیت
آموزش درمانگاهی ازطريق ايجاد درمانگاه 20
مجازی در بخش و ايفای نقش

اولین کنگره قرآن پژوهی و خالصه مقاله همايش :سالمت وبهداشت
طب

بیستمین کنگره بیماری
های عفونی و گرمسیری

بیستمین کنگره بیماری
های عفونی و گرمسیری

روان در قرآن کريم

21

خالصه مقاله همايش :بررسی الگوی
مصرف و انکومايسین در بخشهای مختلف 22
بیمارستان شهید بهشتی کاشان
خالصه مقاله همايش :ارزيابی اثرات
ترشحات ساقه گیاه بنه بر روی زخم پای 23
ديابتی
خالصه مقاله همايش :بررسی بیماران

بیستمین کنگره بیماری

اسپونديلوديسکیت بستری در بخش

های عفونی و گرمسیری

عفونی بیمارستان شهید بهشتی کاشان

24

طی  53سال
برنامه روزانه چهارمین

خالصه مقاالت همايش :بررسی فراوانی

کنگره آزمايشگاه و بالین

عوامل باکتريال و مقاومت آنتی بیوتیکی

بیماری های داخلی و

آنها در مبتاليان به عفونت ادراری

عفونی

 ICUبیمارستانی در بخش

5th Trends in
Medical Mycology

congress article: study the
fungus in the atmosphere of
diffrent areas of kashan in
2010

25

26

خالصه مقاله :برسی مقاومت و حساسیت
کنگره ملی تجويز منطقی
آنتی بیوتیکها

به کوتريموکسازول در بتاسی های گرم
منفی جدا شده در آزمايشگاه بیمارستان

27

شهید بهشتی کاشان طی سالهای -33
35

کنگره ملی تجويز منطقی خالصه مقاله :برسی اپیدمیولوژی و عوامل
آنتی بیوتیک
خطر شیوع مقاومت آنتی بیوتیکی در

28

کشت های مثبت استافیلوکوک اورئوس
در بیماران بستری بیمارستان شهید
33-39 بهشتی کاشان در سالهای
 بررسی مقاومت آنتی:خالصه مقاله
،بیوتیکی گرم منفی ها به ايمی پنم
29

سفتازيديم سفپیم در نمونه های ارسالی
به آزمايشگاه بیمارستان شهید بهشتی

کنگره ملی تجويز منطقی
آنتی بیوتیکها

ساری

پوستر

1390/12/09

ساری

پوستر

1390/12/09

کاشان در سال1388
 بررسی:خالصه مقاله1755 تکراری با کد
30

فراوانی عوامل باکتريال و مقاومت آنتی

کنگره ملی تجويز منطقی

بیوتیکی آنها در مبتاليان به عفونت

آنتی بیوتیکها

 ادراری بیمارستانی در بخشICU
congress article:24 CASESE OF
SPONDYLODISCITIS A CASE
31
SERIES

15 th biennial
meeting

italy

پوستر

1391/08/13

CONGRESS
ARTICLE:PREVALENCE OF
INFECTIOUS DISEASE IN LIVER
32
TRANSPLANT PATIENTS IN
IMAM KHOMEINI HOSPITAL
TEHRAN-IRAN

15TH BIENNIAL
MEETING

ITALY

پوستر

1391/08/13

تهران

پوستر

1391/08/17

The 21st Iranian
Congress on
Infectious Diseases
and Tropical
Medicine

tehran

پوستر

1391/10/30

The 21st Iranian
congress article:
Congress on
35 Seroepidemiology of hepatitis
E in children in Kashan , 2012 Infectious Diseases
and Tropical

tehran

پوستر

1391/10/30

congress article:The effect of
a probiotic(saccharomyces هشتمین همايش ساللیانه
33
boulardii)on acute diarrhea in
انجمن عفونی اطفال
children

34

congress article:The
evaluation of anti varicella
antibody in children aged 115 years in Kashan

Medicine
خالصه مقاله:بررسی فراوانی عفونت در
1391/10/30

پوستر

تهران

1391/09/30

پوستر

tehran

1391/09/30

پوستر

تهران

1391/09/30

پوستر

تهران

1391/09/30

پوستر

تهران

1391/10/30

پوستر

تهران

1391/10/30

پوستر

تهران

1392/02/04

پوستر

تهران

بیست و يکمین بیماری

بیماران دريافت کننده ی پیوند کبد در

های عفونی و گرمسیری مجتمع بیمارستانی امام خمینی تهران در

36

طی سالهای  5735تا 5755
The 21st Iranian
Congress on
Infectious Diseases
and Tropical
Medicine

congress article:Nasal
colonization of MRSA in
diabetic patients

37

خالصه مقاله:بررسی مقاومت و حساسیت
کنگره بیماری های 21

به کوتريموکسازول در باسیل های گرم

عفونی و گرمسیری ايران

منفی جدا شده در آزمايشگاه بیمارستان

38

شهید بهشتی کاشان طی سالهای35-33

بیست و يکمین کنگره
بیماريهای گرمسیری ايران

بیست و يکمین کنگره
بیماری های عفونی و
گرمسیری ايران

خالصه مقاله:ارگانیسمهای مولد ودرصد
موارد استئومیلیت پای ديابتی در
بیمارستان شهید بهشتی کاشان

خالصه مقاله :اثر بخشی ژل آلوورا بر
زخمهای ديابتی

بیست و يکمین کنگره

خالصه مقاله :بررسی ارزش تشخیصی

بیماری های عفونی و

کشت به روش باک تک در تشخیص

گرمسیری ايران

بیماری بروسلوز

بیست و يکمین کنگره
بیماری های عفونی و
گرمسیری ايران

همايش ساالنه انجمن
پزشکان کودکان  -انجمن
پزشکان کودکان ايران

39

CONGRESS ARTICLE: THE
IMMUNITY FOLLOWING THE
ROUTINE HEPATITIS
VACCINATION AFTER 15
YEARS
congress article:Lumbar
Puncture Refusal in Children
with Febrile Convulsion

40

41

42

43

congress article:The
comparison of the anti-pyretic همايش ساالنه انجمن
effect of indomethacin ,
 انجمن- پزشکان کودکان
44
diclofenac and
پزشکان کودکان ايران
acetaminophen suppository in
children

تهران

پوستر

1392/02/04

تهران

پوستر

1392/02/04

46

همايش سالیانه انجمن
CONGRESS ARTICLE: Vitamin
A and Zinc prescription in the پزشکان کودکان ايران و
treatment of acute
سی و چهارمین بزرگداشت
gastroenteritis
استاد دکتر محمد قريب

تهران

پوستر

1392/02/04

47

congress article: the effect of
probiotic yeast on acute
gastroeritis

تهران

48

congress article: pediculus
capitis in kashan

همايش سالیانه انجمن
CONGRESS ARTICLE:The effect پزشکان کودکان ايران و
45 of a yeast probiotic on acute
سی و چهارمین بزرگداشت
gastroenteritis
استاد دکتر محمد قريب

همايش ساالنه انجمن
پزشکان کودکان
the 25 international
congress of
pediatrics

 سخنرانی1392/02/04

tehran

پوستر

1392/07/15

TEHRAN

پوستر

1393/07/20

Article of Ninth
congress article:Intramuscular
Annual Congress of
vitamin A perception on
50
Iranian Pediatric
diarrheal disease in children
Infectious

tehran

پوستر

1392/08/13

51 congress article:Epidemiology Article of Ninth
of animal bite and candidate Annual Congress of

tehran

پوستر

1392/09/13

49

4internationl
congress of
interventional pain
congress article: the effect of
medicine &6 th
tens on post herpetic
annual congress of
iranian society of
neuralgia
regional anesthesia
& pain medicine
(ISRAPM)

Iranian Pediatric
Infectious
بیست و دومین کنگره
1392/11/05

پوستر

تهران

1392/11/05

پوستر

تهران

1392/11/05

پوستر

تهران

1392/11/05

پوستر

تهران

1392/11/05

پوستر

تهران

1392/11/05

پوستر

تهران

1392/11/05

پوستر

تهران

1392/11/05

پوستر

تهران

1392/11/05

پوستر

تهران

بیماريهای عفونی و
گرمسیری ايران

factors in Kashan, 2007 - 2012

خالصه مقاله :بررسی ارتباط بین اندازه
 BCGتست مانتو و اسکار

52

بیست و دومین کنگره

congers articl :Nephrolithiasis
53 associated with ceftriaxone
therapy in children

بیست و دومین کنگره

خالصه مقاله  :معرفی يک مورد بازسازی

بیماريهای عفونی و

کامل استخوان تخريب شده در اثر زخم

گرمسیری ايران

پای ديابتی باآنژيوپارس

بیماری های عفونی و
گرمسیری ايران

بیست و دومین کنگره
بیماريهای عفونی و
گرمسیری ايران

بیست و دومین کنگره
بیماريهای عفونی و
گرمسیری ايران
بیست و دومین کنگره
بیماريهای عفونی و
گرمسیری ايران
بیست و دومین کنگره
بیماريهای عفونی و
گرمسیری ايران

بیست و دومین کنگره
بیماريهای عفونی و
گرمسیری ايران

بیست و دومین کنگره

congers articl : Prevalence
and clinical manifestation of
Campilobacter Jejuniin
children with gastroenteritis
in Kashan, 2012.
congers articl :Evaluation of
Transcutaneous Electrical
NerveStimulation on PHN

congre articl :Head lice in
Kashan, 2010-2012

congers articl :Attitude to
safety in nurses

congers articl :Antibiotic
Resistance Pattern of GramNegative BacteriaIsolated at
Shahid Beheshti Hospital in
Kashan, 2012
conger articl :Antibiotic

54

55

56

57

58

59

60

بیماريهای عفونی و
گرمسیری ايران
بیست و دومین کنگره
1392/11/05

پوستر

تهران

1392/11/05

پوستر

تهران

1392/11/05

پوستر

تهران

1392/11/05

پوستر

تهران

1393/03/07

پوستر

ساری

1393/02/30

پوستر

تهران

1393/02/30

پوستر

تهران

1393/08/28

پوستر

تهران

بیماريهای عفونی و
گرمسیری ايران
بیست و دومین کنگره
بیماريهای عفونی و
گرمسیری ايران

resistance of Staphylococcus
aureus in Kashan

congers articl:Plasma IP-10 as
61
a Predictor of neonatal sepsis

خالصه مقاله :در تشخیص بیماری
بررسی قدرت تشخیصی  PCRبروسلوز

62

خالصه مقاله  :عالئم بالینی و يیامد نهائی
بیست و دومین کنگره

بیماريها ی عفونی درمصرف کنندگان

بیماريهای عفونی و

مصرف کنندگان  ,نورجیزک/تمجیزک

گرمسیری ايران

ساير مواد مخدر بستری دربیمارستان

63

شهید بهشتی کاشان
بیست و دومین کنگره

خالصه مقاله  :بررسی شیوع آمپوتاسیون

بیماريهای عفونی و

در مبتاليان به زخم پای ديابتی بستری

گرمسیری ايران

در بیمارستان شهید بهشتی کاشان

congress article: nasal
کنگره کشوری بیماری های
ethicilin- resistant
عفونی مقاوم به آنتی
staphylococcus aureus
colonization among healthy
میکروبیال
children in kashan

64

65

بیست و پنجمین کنگره تکراری با 7475خالصه مقاله :معرفی يک
جامعه متخصصان داخلی

مورد بازسازی کامل استخوان تخريب

ايران

شده در اثر زخم پای ديابتی با آنژيوپارس

بیست و پنجمین کنگره
جامعه پزشکان متخصص
داخلی ايران

دهمین همايش سالیانه
انجمن عفونی کودکان

66

تکراری با 7495خالصه مقاله :بررسی
شیوع آمپوتاسیون در مبتاليان به زخم
پای ديابتی بستری در بیمارستان شهید

67

بهشتی کاشان
خالصه مقاله:مقايسه میزان کلونیزاسیون
و مقاومت آنتی بیوتیکی استافیلوکوکوس 68
اورئوس در بینی کودکان بستری در

بیمارستان شهید بهشتی کاشان در روز

ايران

اول و سوم پذيرش

69

70

congress article:urolthiasis
associated with cefteriaxone
therapy

دهمین همايش سالیانه

congress article: germnagative bacteria resistance
to imipenem,ceftazidim and
cefepime in kashan

دهمین همايش سالیانه

congress article: the
71
evaluation of MRSA in kashan

congress article:nasal
colonization of methicilinresistant staphylococcus
72
areus among healthy children
in kashan 2013
cingress article:the
comparison of iron deficiency
73
anemia in febrile children
with and without seizure

74

75

76

congreess article: antibiotic
susceptibility pattern of
organisms causing pediatric
UTI
congress article: comparison
of staphylococcus aureus
nasal colonization and
antibiotic resistance betwen
first and third days of
admission in children
admitted to kashan

انجمن علمی پزشکان

تهران

پوستر

1393/08/27

تهران

پوستر

1393/08/28

تهران

پوستر

1393/08/28

تهران

پوستر

1393/08/28

تهران

پوستر

1393/08/28

تهران

پوستر

1393/08/28

تهران

پوستر

1393/08/28

پوستر

1393/10/10

عفونی اطفال

انجمن علمی پزشکان
عفونی اطفال
دهمین همايش سالیانه
انجمن علمی پزشکان
عفونی اطفال

دهمین همايش سالیانه
انجمن علمی پزشکان
عفونی اطفال

دهمین همايش سالیانه
انجمن علمی پزشکان
عفونی اطفال
دهمین همايش سالیانه
انجمن علمی پزشکان
عفونی اطفال

دهمین همايش سالیانه
انجمن علمی پزشکان
عفونی اطفال

congress article:Bacterial flora  دانشکده دومین کنگر ه سراسری-زاهدان
of snake's mouth
تاالر سالمت کودکان و نوجوانان-دندانپزشکی

بوعلی

با محوريت بیماری های
شايع کودکان55-لغايت
51دی ماه5757
دومین کنگر ه سراسری

زاهدان -دانشکده سالمت کودکان و نوجوانان
1393/10/10

پوستر

1393/10/10

پوستر

1393/10/10

پوستر

1393/10/10

پوستر

1393/10/10

پوستر

1393/10/10

پوستر

دندانپزشکی-تاالر

با محوريت بیماری های

بوعلی

شايع کودکان55-لغايت

Congress article:Hepatitis E in
77
Kashan

51دی ماه5757
دومین کنگر ه سراسری
زاهدان -دانشکده سالمت کودکان و نوجوانان
Congress article:The
دندانپزشکی-تاالر با محوريت بیماری های influencing factors of animal
bites in Iran
شايع کودکان55-لغايت
بوعلی

78

51دی ماه5757
دومین کنگر ه سراسری
congress article:The
زاهدان -دانشکده سالمت کودکان و نوجوانان
relationship between vitamin
دندانپزشکی-تاالر با محوريت بیماری های
79
D level and outcome of sepsis
شايع کودکان55-لغايت
بوعلی
in PICU
51دی ماه5757
دومین کنگر ه سراسری
زاهدان -دانشکده سالمت کودکان و نوجوانان Congress article:The effect of
دندانپزشکی-تاالر با محوريت بیماری های Saccharomyces boulardii on
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