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سوابق تحصيلي
مقطع

دانشگاه محل فارغ التحصيلي

سال

پزشکي عمومي

دانشگاه علوم پزشکي کاشان

7711

تخصص

دانشگاه علوم پزشکي تهران

7737

سمت اجرایي

تاریخ

تاریخ

شروع

خاتمه

7

مشاور رئيس دانشگاه ومسئول رسيدگي به امور ایثارگران دانشگاه

7737

7731

2

همکاري درحل وفصل مسائل جاري معاون درمان

7737

7731

7

مدیر غذا وداروي معاونت درمان ودارو

7737

7731

4

عضو کميته فني قانوني بررسي وتائيد صالحيت مسئولين فني موسسات مشمول قانون نظارت بر

7737

7731

1

مواد غذایي وآشاميدني وبهداشتي
ناظر دانشگاه در امور اجرایي طرح واکسيناسيون همگاني سرخك و سرخجه

7737

7731

6

عضو شوراي آموزش وپرورش شهرستان کاشان

7737

7731

1

سرپرست معاونت بهداشتي دانشگاه

7737

7731

3

عضو شوراي دانشگاه

7737

7731

9

مدیر پروژه خرید تجهيزات و خودرو وزرات

7737

7731

71

عضو کميته پروژه تعميرات

7737

7731

77

عضو کميته فني سل دانشگاه

72

عضو هيئت مميزه دانشگاه در مورد طرح مسير ارتقا شغلي پرستاران ومتصدیان مشاغل

عنوان

ردیف

تاکنون
7737

7731

بهداشتي
77

رئيس بخش عفوني

7733

آذر 92

74

عضو شوراي دانشگاه

7733

تاکنون

71

عضو هيئت مميزه بيمارستان شهيد بهشتي

7733

تاکنون

76

معاون آموزش باليني دانشکده پزشکي

7791

92/1/22

71

سرپرست معاونت آموزشي دانشگاه

92/1/22

94

73

عضو هيئت مميزه دانشگاه

7797

تاکنون

79

عضو هيئت مميزه ارتقا اعضا هيئت علمي دانشگاه

7792

تاکنون

21

فوکال پوینت ماالریا

7797

تاکنون

استاد راهنماي پایان نامه
عنوان

ردیف
4

بررسی وضعيت آنتی بادی کزاز درافراد باالی  54سال مراجعه کننده به آزمایشگاه بوعلی کاشان سال 4437

7

بررسی وضعيت فشار خون دانش آموزان مقطع راهنمایی کاشان طی سالهای 37-34

4

بررسی فراوانی تغييرات نمای رادیولوژیک قفسه صدری بيماران سالمند مبتال به سل ریوی سل مراجعه کننده به مرکز مسلم بن
عقيل کاشان طی سالهای 4435-4435

1

بررسی عالئم بالينی موکور مایكوز یس بستری دربيمارستان بهشتی کاشان از فروردین 02تا شهریور 30

5

مقایسه اپيدميولوژیک مسلولين افغانی و ایرانی مراجعه کننده به درمانگاه مسلم بن عقيل کاشان از سال 34تا شهریور 30

0

بررسی دموگرافيک موارد مثبت HIVدر مرکز بهداشت گالبچی کاشان از سال 34تاپااین شهریور 30

3

بررسی موارد اسپوندیليت بستری دربيمارستان شهيد بهشتی کاشان

3

بررسی سير درمان سل در مراجعه کنندگان به درمانگاه مسلم بن عقيل کاشان

2

بررسی یافته های بالينی وآزمایشگاهی و رادیوگرافيک بيماران مبتال به پنومونی سال 32

44

بررسی الگوی حساسيت آنتی بيوتيكی سویه های بروسال جدا شده از نمونه های کلينيكی بيماران بروسلوزیس در شهر کاشان در
سال 4424-27

44

بررسی ميزان رضایتمندی دانش آموختگان از وضعيت آموزشی دانشگاه علوم پزشكی کاشان

47

بررسی فراوانی تظاهرات بالينی و پيامد استئوميليت در بيماران بستری شده در بيمارستان شهيد بهشتی کاشان از سال  34تا 24

44

بررسی فراوانی عفونت قارچی خونی دربيماران بستری با تب طول کشيده به روش BACTECدر بيمارستان شهيد بهشتی کاشان
طی سال های 4433-4424

41

بررسی تظاهرات گوارشی و کبدی در بيماران مبتال به بروسلوز در بيمارستان شهيد بهشتی کاشان سال 4424

45

بررسی ارزش تشخيصی کشت باك تک در تشخيص بيماری بروسلوز

40

بررسی ميزان عفونت زایی در بيماران سل ریوی با اسمير خلط مثبت

43

بررسی عالئم بالينی  ،یافته هی پاراکلينيكی وپيامد نهایی بيماران مبتال به پنومونی اکتسابی از اجتماع بستری در بيمارستان شهيد
بهشتی کاشان طی سال 4432

43

بررسی فراوانی عوامل باکتریال و مقاومت آنتی بيوتيكی آنها در مبتالیان به عفونت ادراری بيمارستانی در بيماران بستری در بخش
ICUبيمارستان بهشتی کاشان در سال 4431 - 35

42

بررسی عوامل پيشگویی کننده کشت خون مثبت در بيماران سپسيس بستری در بيمارستان شهيدبهشتی

74

پاسخ بالينی و متابوليكی به مكمل یاری ویتامين  Dدر بيماران مبتال به زخم پای دیابتی

74

پاسخ بالينی و متابوليكی به مكمل یاری روی در بيماران مبتال به زخم پای دیابتی

77

بررسی شيوع عفونت سلی در پرستاران بيمارستان شهيد بهشتی کاشان سال 25

سوابق پژوهشي

طرح هاي تحقيقاتي

ردیف

1

2

3

4

5

عنوان

بررسی ارتباط عوامل خطر وبا با بروز اپيدمی بيماری وبا در
شهرستان کاشان در سال 4431
بررسی عفونتهای قارچی در بيماران بستری با تب طول کشيده به
دو روش کشت  BHIو روش  BACTECدر سال 4433-32
جداسازی تعيين گونه و تایپينگ بروسالهای جدا شده از بيماران
مبتال به تب مالت در شهرستان کاشان در سال 4432
بررسی زمان منفی شدن اسمير خلط و تاثير درمان بر واگيرداری
بيماران با سل فعال ریوی
مقایسه ایمنی زائی واکسن کوبائی  Heberbiovacکره ای
Hepavax - Gene

سمت

مدت
طرح(ماه(

تاریخ شروع

تاریخ پایان

مجری

4

1387/07/09 1384/10/15

مجری

89

1395/11/30 1388/07/14

مجری

62

1395/01/28 1389/12/01

مجری

24

1392/12/15 1390/12/15

مجری

11

1386/05/20 1385/06/21

بررسی شيوع ژنوتایپ های ویروس هپاتيت  Bدر بيماران مبتال به
6

بيماری های کبدی ناشی از ویروس هپاتيت )( HBVدر کاشان

ناظر

12

1393/04/01 1392/04/01

در سال 4424
بررسی الگوی حساسيت آنتی بيوتيكی سویه های بروسال جدا
7

شده از نمونه های کلينيكی بيماران بروسلوزیس در شهر کاشان
در سال 4424-27

مجری

53

1396/01/20 1391/09/01

8

9

بررسی تاثير پانسمان پالکتی بر روند ترميم زخم پای دیابتی
"بررسی تشخيص نهایی بيماران بستری شده با  FUOدر
بيمارستان شهيد بهشتی کاشان از سال 4433تا 4424

همكار

35

1396/03/27 1393/05/01

مجری

24

1396/03/01 1394/03/01

بررسی ارزش تشخيصی پروکلسيتونين ،سرعت رسوب گلبولی
 10وپروتئين فاز حاد کمی و ویافته های بالينی در استئوميليت در پای

ناظر

23

1396/07/01 1394/07/15

دیابتی

11

12

پاسخ بالينی و متابوليكی به مكمل یاری روی دردرمان بيماران
مبتال به زخم پای دیابتی
پاسخ بالينی و متابوليكی به مكمل یاری ویتامين  Dدر بيماران
مبتال به زخم پای دیابتی

مجری

8

1395/02/01 1394/06/01

مجری

12

1395/08/10 1394/08/15

اثرات مكمل یاری منيزیم بر پاسخ بالينی ،پروفایل های متابوليک،
 13التهابی و مارکرهای استرس اکسيداتيو در بيماران مبتال به زخم

مجری

1395/09/15

پای دیابتی
 14مقایسه اثر سفوتاکسيم و سفتریاکسون بر دیسانتری کودکان

ناظر

12

1396/11/01 1395/11/01

مقاالت چاپ شده در مجله
عنوان

ردیف

1

Comparison of Two Recombinant
Hepatitis B Vaccines

2

Tetanus Immunity in Individuals Aged
50 Years or Older in Kashan, Iran

3

4

بررسی وضعيت ایمنی عليه کزاز در افراد باالی 54
سال در کاشان
گزارش یک مورد هيدروسفالی ناشی از مننژیت
بروسالیی

سال

نمایه

نام نشریه

ISI

HEPATITIS MONTHLY, 9 (3):
201-205 : SUM 2009

1388

PUBMED

Acta Medica Iranica

1390

ISC

ISC

مجله سالمندی ایران) ،سال ششم ،شماره
بيست و یكم ،پایيز4424
مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم
پزشكی اراك

چاپ

1390

1390

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم
5

بررسی عوامل خطر شيوع وبا در کاشان

ISC

پزشكی ایالم دوره بيست ویكم ،شماره

1392

ششم،آذر 27

6

بررسی شيوع سرمی و عوامل خطر انتقال عفونت
HBVو  HIVدر معتادین تزریقی کاشان

7

Clinical Presentation and Final
Outcome in Definite Cases of
Influenza A (H1N1) in Kashan, Iran

8

بررسی فراوانی موارد سروپوزیتيو بروسال در اعضای
خانواده بيماران مبتال به بروسلوز 1392-در

نشریه علمی پژوهشی دانشگاه علوم
ISC

پزشكی البرز ،دوره  ،7شماره  ،4تابستان

1392

4427
Zahedan University of
Chemical
Medical Sciences,17(1): 37Abstract
39

CINAHL

دو ماهنامه علمی– پژوهشی فيض ،دوره
بيستم ،شماره  ،4فروردین و اردیبهشت

1393

1395

24 بيمارستان شهيد بهشتی کاشان طی سالهای

1396

J Diabetes Complications.
2016 Jun 23

The effects of vitamin D
supplementation on wound healing
وISI
and metabolic status in patients with
PUBMED
diabetic foot ulcer: A randomized,
double-blind, placebo-controlled trial

9

ENVIRONMENTAL ASSESSMENT
ORGANIZATION BY USING A
COMBINED APPROACH OF FUZZY
AHP AND SWOT ANALYSIS CASE
STUDY: HEALTH NETWORK OF
KASHAN UNIVERSITY OF MEDICAL
SCIENCE

10

Antimicrobial susceptibility testing of
Brucella melitensis isolated from
patients with acute brucellosis in a
centre of Iran

11

Assessing the psychometric
questioner for students rating
teachers

12

1395

TURKISH ONLINE JOURNAL
OF DESIGN ART AND
COMMUNICATION July 2016
Special Edition

1395

Indian Journal of Medical
وISI
Microbiology, (2016) 34(3):
PUBMED
342-345

1395

International Journal of
Medical Research & Health
Sciences, 2016, 5, 7S:419424

ISI

1395

International Archives of
Health Sciences Volume 3,
Number 2 (2016)

CINAHL

Antibiotic Resistance of Vibrio
cholerae Isolates from Kashan, Iran

13

CINAHL

 مرور پنج مورد:اسپوندیلودیسكيت بروسالیی

14

1395

A Randomized Controlled Clinical
Trial Investigating the Effect of
Experimental and Clinical
Synbiotic Administration on Markers
وISI
Endocrinology & Diabetes of Insulin Metabolism and Lipid
PUBMED
Profiles in Overweight Type 2
Thieme
Diabetic Patients with Coronary Heart
Disease

15

1395

Journal of Research in
Medical and Dental Science

ISI

The risk factors of hearing loss in
diabetes mellitus

16

1395

Journal of Research in

ISI

Sensitivity and specificity of EnzymeLinked Immunosorbent Assays in

17

1395

 صفحات5  شماره74 فيض جلد
133-137ص

ISI

Medical and Dental Science

Brucellosis
Frequency of needle stick injuries &
related factors in health care workers
in Kashan shahid Beheshti Hospital

18

Candide in patients with prolonged
fever in Kashan,Iran

19

Effects of Synbiotic Food
Consumption on Serum Minerals,
وISI
Liver Enzymes, and Blood Pressure in
Patients with Type 2 Diabetes: A
PUBMED
Double-blind Randomized Cross-over
Controlled Clinical Trial

20

1395

IAHS 2016, 3(4): 188-185

CINAHL

1395

Current Medical Mycology

PUBMED

1396

International Journal of
Preventive Medicine

1396

مجله فيض

1396

WOUND REPAIR AND
REGENERATION

CINAHL

وISI
PUBMED

بررسی عوامل موثر بر پيامد پنومونی اکتسابی جامعه
در بيماران بستری در بيمارستان شهيد بهشتی کاشان
The effects of zinc supplementation
on wound healing and metabolic
status in patients with diabetic foot
ulcer: A randomized, double-blind,
placebo-controlled trial.

21

22

مقاالت ارائه شده در همایش
عنوان مقاله

ردیف

خالصه مقاله همایش :ارزیابی درونی گروه
1

عفونی دانشگاه علوم پزشكی کاشان در سال
4433

2

خالصه مقاله همایش :بررسی وضعيت ایمنی
عليه کزاز در افراد باالی  54سال در کاشان

نام کنگره

محل کنگره

دهمين کنگره کشوری

دانشگاه علوم پزشكی

آموزش علوم پزشكی

شيراز

تاریخ شروع کنگره

1388/02/15

نوزدهمين کنگره بيماری
های عفونی و گرمسيری

تهران

1389/10/04

ایران

خالصه مقاله همایش :بررسی اپيدميولوژیكی
3

بيماران ایرانی و افغانی مبتال به سل مراجعه

نوزدهمين کنگره

کننده به کلينيک مسلمبن عقيل کاشان از

سراسری سل

زنجان

1387/07/18

 4434تا 4430
هفدهمين کنگره
سراسری سل کشور و
4

خالصه مقاله همایش :گزارش یک مورد سل

سيزدهمين همایش

منتشر (جوان  74ساله با هيپر اسپلنيسم)

سراسری تازه های

اصفهان

1382/07/22

پزشكی و پيراپزشكی
اصفهان
هفدهمين کنگره
خالصه مقاالت همایش :گزارش یک مورد
5

بيمار مبتال به سل ریوی واندوکاردیت
پنوموکكی همزمان

سراسری سل کشور و
سيزدهمين همایش
سراسری تازه های

اصفهان

1382/07/22

پزشكی و پيراپزشكی
اصفهان

6

congress article: Tetanus
Immunity in 50 Years of age

geneva,switzerland 4th congress of
european

1390/04/05

older persons in kashan

microbiologists
خالصه مقاالت

7

خالصه مقاله همایش :معرفی یک مورد سل
منتشر

آزمایشگاه و بالين (ویژه
چهارمين کنگره

تهران

1390/09/30

آزمایشگاه و بالين)

8

خالصه مقاله همایش :ارزیابی اثرات ترشحات بيستمين کنگره بيماری
ساقه گياه بنه بر روی زخم پای دیابتی
خالصه مقاله همایش :بررسی بيماران

9

اسپوندیلودیسكيت بستری در بخش عفونی
بيمارستان شهيد بهشتی کاشان طی  43سال

های عفونی و گرمسيری

بيستمين کنگره بيماری
های عفونی و گرمسيری

تهران

تهران

1390/10/10

1390/10/10

خالصه مقاالت همایش :بررسی فراوانی عوامل برنامه روزانه چهارمين
10

باکتریال و مقاومت آنتی بيوتيكی آنها در

کنگره آزمایشگاه و بالين

مبتالیان به عفونت ادراری بيمارستانی در

بيماری های داخلی و

بخشICU

11

خالصه مقاله :برسی کيفيت آموزش بالينی از
دیدگاه دانشجویان در پایان دوره کارآموزی

تهران

1390/09/30

عفونی
سيزدهمين همایش
کشوری آموزش علوم

گيالن

1391/02/11

پزشكی

تكراری با کد 7442خالصه مقاله :بررسی
12

فراوانی عوامل باکتریال و مقاومت آنتی
بيوتيكی آنها در مبتالیان به عفونت ادراری

کنگره ملی تجویز منطقی
آنتی بيوتيكها

ساری

1390/12/09

بيمارستانی در بخشICU

13

خالصه مقاله :نظرسنجی در مورد کارگاه
آمادگی برای آزمون پيش کارورزی

congress article: THE SURVEY ON
SYMPTOMS, PARACLINICAL
FINDINGS AND FINAL OUTCOME 14
IN PATIENTS WITH PNEUMONIA
HOSPITALIZED IN SHAHID
BEHESHTI HOSPITAL, KASHAN-

سيزدهمين همایش
کشوری آموزش علوم

ساری

1391/02/11

پزشكی

15th biennial
meeting

italy

1391/08/13

7444IRAN
congress article: A CASE OF
HYDROCEPHALUS CAUSED BY
15
BRUCELLA MENINGITIS WITH
POSITIVE CULTURE OF CSF

15th biennial
meeting

italy

congress article:24 CASESE OF
SPONDYLODISCITIS A CASE 16
SERIES

15 th biennial
meeting

italy

congress article:STUDY OF
TUBERCULOSIS TREATMENT IN
17
TUBERCULOSIS PATIENTS IN
KASHAN

15th biennial
meeting

italy

1391/08/13

1391/08/13

1391/08/13

congress article:A CASE OF
RECURRENT EXTRA PULMONARY
18
TUBERCULOSIS, RELAPSE OR
?REINFECTION

15th biennial
meeting

italy

1391/08/13

congress article:A CASE OF
19
NEUROCYSTICERCOSIS

15th biennial
meeting

italy

1391/08/13

خالصه مقاله:ارگانيسمهای مولد ودرصد موارد بيست و یكمين کنگره
 20استئوميليت پای دیابتی در بيمارستان شهيد
بهشتی کاشان

21

خالصه مقاله :اثر بخشی ژل آلوورا بر زخمهای
دیابتی

خالصه مقاله :بررسی تظاهرات گوارشی و
 22کبدی بيماران مبتال به بروسلوز در بيمارستان
شهيد بهشتی کاشان

23

خالصه مقاله :معرفی یک مورد نادر سيستی
سرکوز عصبی

 24خالصه مقاله :معرفی یک مورد سل مكرر

بيماریهای گرمسيری

تهران

1391/09/30

ایران
بيست و یكمين کنگره
بيماری های عفونی و

تهران

1391/09/30

گرمسيری ایران
بيست و یكمين کنگره
بيماری های عفونی و

تهران

1391/10/30

گرمسيری ایران
بيست و یكمين کنگره
بيماری های عفونی

تهران

1391/10/30

گرمسيری ایران
بيست و یكمين کنگره

تهران

1391/10/30

خارج ریوی ،عود یا عفونت مجدد

بيماری های عفونی و
گرمسيری

خالصه مقاله :بررسی عالئم بالينی  ،یافته های
پاراکلينيكی و پيامد های نهایی مبتال به

بيست و یكمين کنگره

 25پنومونی اکتسابی از اجتماع بستری در

بيماری های عفونی و

بيمارستان شهيد بهشتی کاشان طی سال های

تهران

1391/10/30

گرمسيری ایران
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خالصه مقاله :بررسی ارزش تشخيصی کشت
 26به روش باك تک در تشخيص بيماری
بروسلوز
خالصه مقاله :بررسی نظرات دانش آموختگان
 27در مورد آزمون صالحيت بالينی دانشگاه علوم
پزشكی کاشان شهریور 24

28

29

30

خالصه مقاله :خودارزیابی دانش آموختگان
رشته پزشكی در مورد صالحيت بالينی

خالصه مقاله :بررسی سير درمان بيماران مبتال
به سل در کاشان

خالصه مقاله  :اتيت بدخيم خارجی در دو
بيمار دیابتی

بيست و یكمين کنگره
بيماری های عفونی و

تهران

1391/10/30

گرمسيری ایران

14همایش کشوری
آموزش علوم پزشكی

14همایش کشوری
آموزش علوم پزشكی

تهران

تهران

1392/02/09

1392/02/09

بيست و چهارمين کنگره
جامعه پزشكان متخصص

تهران

1392/02/24

داخلی ایران
بيست و دومين کنگره
بيماریهای عفونی و

تهران

1392/11/05

گرمسيری ایران
بيست و دومين کنگره

 31خالصه مقاله :موکورمایكوز رینوسربرال

بيماریهای عفونی و

تهران

1392/11/05

گرمسيری ایران

32

خالصه مقاله :فراوانی هپاتيت  Cدرمعتادین
تزریقی کاشان

بيست و دومين کنگره
بيماریهای عفونی و
گرمسيری ایران

تهران

1392/11/05

خالصه مقاله  :عالئم بالينی و یيامد نهائی
بيماریها ی عفونی درمصرف کنندگان

بيست و دومين کنگره

 33نورجيزك/تمجيزك  ,مصرف کنندگان سایر

بيماریهای عفونی و

مواد مخدر بستری دربيمارستان شهيد بهشتی

تهران

1392/11/05

گرمسيری ایران

کاشان
خالصه مقاله  :بررسی شيوع آمپوتاسيون در

بيست و دومين کنگره

 34مبتالیان به زخم پای دیابتی بستری در

بيماریهای عفونی و

بيمارستان شهيد بهشتی کاشان

گرمسيری ایران

خالصه مقاله :ارزیابی وضعيت داوطلبان
 35شرکت کننده در مصاحبه ورودی شعبه بين
الملل دانشگاه علوم پزشكی کاشان
خالصه مقاله :بررسی ميزان استفاده از انواع
 36منابع درسی جهت مطالعه دروس اختصاصی
توسط دانش آموختگان رشته پزشكی

37

خالصه مقاله:عمده مشكالت دوران تحصيل از
دیدگاه دانش آموختگان رشته پزشكی
خالصه مقاله :بررسی ميزان رضایتمندی دانش

 38آموختگان رشته پزشكی از آموزش دوران
بالينی
خالصه مقاله:برسی ميزان رضایتمندی دانش
 39آموختگان رشته پزشكی از آموزش دوران
فيزیوپاتولوژی
خالصه مقاله:بررسی ميزان رضایتمندی دانش
 40آموختگان پزشكی از وضعيت تحصيل در
دانشگاه علوم پزشكی کاشان
خالصه مقاله:بررسی ميزان رضایتمندی دانش
 41آموختگان رشته پزشكی آموزش دوران علوم
پایه

پانزدهمين همایش
آموزش علوم پزشكی

پانزدهمين همایش
آموزش علوم پزشكی

پانزدهمين همایش
آموزش علوم پزشكی

پانزدهمين همایش
آموزش علوم پزشكی

پانزدهمين همایش
آموزش علوم پزشكی

پانزدهمين همایش
آموزش علوم پزشكی

پانزدهمين همایش
آموزش علوم پزشكی

تهران

یزد

یزد

یزد

یزد

یزد

یزد

یزد

1392/11/05

1393/02/09

1393/02/09

1393/02/09

1393/02/09

1393/02/09

1393/02/09

1393/02/09
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43

خالصه مقاله :گزارش پنج مورد نادر
موکورمایكوز رینوسربرال در بيماران دیابتی

خالصه مقاله :شيوع آلودگی به ویروس
هپاتيت  Cو  Bدر معتادان تزریقی کاشان

تكراری با 4054خالصه مقاله :بررسی شيوع
 44آمپوتاسيون در مبتالیان به زخم پای دیابتی
بستری در بيمارستان شهيد بهشتی کاشان

45

خالصه مقاله تكراری با کد  :4014اتيت
بدخيم خارجی در دو بيمار دیابتی

بيست و پنجمين کنگره
جامعه پزشكان متخصص

تهران

1393/02/30

داخلی ایران
بيست و پنجمين کنگره
جامعه پزشكان متخصص

تهران

1393/02/30

داخلی ایران
بيست و پنجمين کنگره
جامعه پزشكان متخصص

تهران

1393/02/30

داخلی ایران
بيست و پنجمين کنگره
جامعه پزشكان متخصص

تهران

1393/02/30

داخلی ایران
هشتمين کنگره بين

خالصه مقاله:کاربرد سيستم کشت خون بک
 46تک 2454در تشخيص باکترمی بروسالیی در
بيمارستان شهيدبهشتی کاشان

المللی و سيزدهمين
کنگره کشوری ارتقاء
کيفيت خدمات
آزمایشگاهی تشخيص
پزشكی ایران

47

خالصه مقاله:اثربخشی ژل آلوورا بر زخم پای
دیابتی

خالصه مقاله:ارگانيسم های مولد و درصد
 48موارد استئوميليت پای دیابتی در بيمارستان
شهيدبهشتی کاشان

49

خالصه مقاله:گزارش یک مورد نادر سل
منتشر با تظاهر اوليه ماستوئيدیت مزمن سلی

بيست وششمين کنگره
جامعه پزشكان متخصص

تهران

1394/02/15

داخلی ایران
بيست وششمين کنگره
جامعه پزشكان متخصص

تهران

1394/02/15

داخلی ایران
بيست و چهارمين کنگره
بيماریهای عفونی و

تهران

1394/09/28

گرمسيری ایران

 50خالصه مقاله:بازگشت مكرر سل خارج ریوی بيست و چهارمين کنگره

تهران

1394/09/28

درحين درمان در ارگان های مختلف بدن

بيماریهای عفونی و
گرمسيری ایران

51

خالصه مقاله:مرور  47مورد موکورمایكوز
رینوسربرال در کاشان

خالصه مقاله:بررسی شيوع لژیونال در بيماران
 52مبتال به پنومونی بستری در بيمارستان شهيد
بهشتی کاشان در سال 4424
خالصه مقاله:بررسی فراوانی موارد
 53سروپوزیتيوبروسال دراعضای خانواده بيماران
مبتال به بروسلوز

بيست و چهارمين کنگره
بيماریهای عفونی و

تهران

1394/09/28

گرمسيری ایران
بيست و چهارمين کنگره
بيماریهای عفونی و

تهران

1394/09/28

گرمسيری ایران
بيست و چهارمين کنگره
بيماریهای عفونی و

تهران

1394/09/28

گرمسيری ایران

خالصه مقاله:بررسی شيوع فونگمی دربيماران بيست و چهارمين کنگره
 54با تب طول کشيده بستری در بيمارستان شهيد
بهشتی کاشان

55

56

خالصه مقاله:بررسی ميزان عفونت زایی در
بيماران سل ریوی با اسمير خلط مثبت

خالصه مقاله:درگيری همزمان ریه،مفصل
وغده آدرنال در جریان سل منتشر

خالصه مقاله:جداسازی  ،تعيين گونه و
57

بيوتایپ بروسالهای جدا شده از کشت نمونه
های استریل بدن بيماران مبتال به بروسلوزدر
کاشان
خالصه مقاله:بررسی فراوانی تظاهرات بالينی

 58وپيامد استئوميليت در بيماران بستری شده در
بيمارستان شهيد بهشتی کاشان از سال  34تا 24

بيماریهای عفونی و

تهران

1394/09/28

گرمسيری ایران
بيست و چهارمين کنگره
بيماریهای عفونی و

تهران

1394/09/28

گرمسيری ایران
بيست و چهارمين کنگره
بيماریهای عفونی و

تهران

1394/09/28

گرمسيری ایران

بيست و چهارمين کنگره
بيماریهای عفونی و

تهران

1394/09/28

گرمسيری ایران

بيست و چهارمين کنگره
بيماریهای عفونی و
گرمسيری ایران

تهران

1394/09/28

59

خالصه مقاله:گزارش یک مورد اوت بریک
بوتوليسم ناشی از مصرف کشک درکاشان

تكراری با کد-7723خالصه مقاله:بررسی
60

بيماران اسپوندیلودیسكيت بستری دربخش
عفونی بيمارستان شهيد بهشتی کاشان طی 43
سال

61

خالصه مقاله:بررسی عوامل پيشگویی کننده
مثبت خون در بيماران سپسيس

بيست و چهارمين کنگره
بيماریهای عفونی و

تهران

1394/09/28

گرمسيری ایران

بيست و چهارمين کنگره
بيماریهای عفونی و

تهران

1394/09/28

گرمسيری ایران

بيست و هفتمين کنگره
جامعه پزشكان متخصص

تهران

1395/02/14

داخلی ایران

نگارش کتاب
نام اثر

نویسندگان

نام ناشر

سال چاپ

بيماریهای عفونی دریک نگاه

دکتر منصوره مومن هروی-دکتر رضا رزاقی-

انتشارات مرسل

4433

دکتر حسن افضلی
سندرمهای بالينی عفونی
بيماریهای عفونی()4

عوامل بيماریزای عفونی
بيماریهای عفونی()7

دکتر منصوره مومن هروی -دکتر رضا رزاقی-

انتشارات مرسل

4427

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

4427

