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 فعالیت های پژوهشی -ج

 از استفاده با باکتریال آنتی فرآیندهای جدید پروتکل ارائه و طراحی با عنوان: ارشد کارشناسی نامه پایان راهنمای استاد -

 پیشرفته اکسیداسیون های روش

  تحقیقاتیهای  طرح  -

 افراد در پروتئین این علیه بادی آنتی تیتر گیری اندازه و پنومونیه استرپتوکوکوس  lyt A پروتئین تخلیص و تولید کلونینگ،( 1

 (مجریسالم )

 ایران، خوی، شهرستان در باردار های خانم از شده جدا آگاالکتیه استرپتوکوکوس بیوتیکی آنتی مقاومت و سروتایپینگ فراوانی، (2

 (مجری) 1398-1397



 Balb/C موش در آئروژینوزا سودوموناس چهار تیپ پیلی حامل طال نانوذرات به نسبت همورال ایمنی  پاسخ میزان ارزیابی (3

 (مجری)

 آذربایجان ،(1397-1398) خوی باردار زنان در روبال و گوندی پالسما توکسو ویروس، سیتومگالو بادیهای آنتی شیوع بررسی (4

 (مجریایران ) غربی،

 )مجری دوم( ( 1400الی 1399-خوی شهرستان) 19 کووید به مبتال بیماران در مرگ بر موثر عوامل ( بررسی5

 در شایع تخمیری غیر باکتریهای روی بر( روتری و پالنتاروم الکتوباسیلوس) پروبیوتیک باکتریهای میکروبی ضد فعالیت ( بررسی6

 )همکار طرح( بیمارستانی عفونت

 (طرح همکار) نر سوری موش در افسردگی حیوانی های مدل در باریجه اسانس افسردگی ضد اثر ( بررسی7

 بالینی های نمونه از شده جدا های ایزوله تایپینگ و ملکولی روشهای کمک به پنومونیه استرپتوکوکوس تشخیصی روش ( ارزیابی8

 (طرح همکار) MLSTروش  با

 پنومونیه استرپتوکوکوس از جدید ژنوتایپ 5 ثبت -
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 TEM( تیپ ESBLSالطیف ) ژنوتیپی و فنوتیپی  بتاالکتاماز وسیع  بررسی

 در ایزوله های بالینی اشریشیا کلی در منطقه آذربایجان

 

 

Prevalence of extended spectrum beta lactamase and CTX-M-1 of 

Escherichia coli in urine samples in Khoy¸ Tabiz and  Tehran¸ Iran 

 

 

 سویه روی بر روتریو پالنتاروم الکتوباسیلوس میکروبی ضد فعالیت بررسی

 بیمارستانی عفونت از شده جدا آئروژینوزای سودوموناس های

 

 

Detection of lytA and blpA genes in Streptococcus pneumoniae  
isolated from Tehran university hospitals 

 

 

Identification and antimicrobial susceptibility of Streptococcus 

pneumoniae isolates in different  clinical specimens 
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 داوری طرحهای تحقیاتی و مقاالت: -د 

 مراغهدانشکده علوم پزشکی و  دانشکده علوم پزشکی خویتحقیقاتی مربوط به های داوری طرح 

 )دانشگاه علوم پزشکی تهران(و دکتری داوری پایان نامه کارشناسی ارشد 

 در مجالت زیر: تداوری مقاال

Iranian journal of public health (ISI) 

Iranian Journal of Medical Sciences (ESCI) 

Microbial drug resistance (ISI) 

http://congress.tbzmed.ac.ir/page_congress_fa.aspx?tabid=1&id=6
http://congress.tbzmed.ac.ir/page_congress_fa.aspx?tabid=1&id=6
http://congress.tbzmed.ac.ir/page_congress_fa.aspx?tabid=1&id=6


 بابل پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی علمی مجله

 مجله علوم پزشکی فسا

 

 فعالیت های اجرایی -ه

 ای حرفه اخالق بسته کارگروه عضو -

 محور عدالت و پاسخگو آموزش بسته کارگروه عضو -

 مسول بسته انتشارات از حوزه تحقیقات -

 مسول پیگیری تاسیس رشته علوم آزمایشگاهی -

 مسول راه اندازی و تاسیس آزمایشگاههای معاونت اموزشی در بیمارستان آیت ا.. خوئی -

 عضو شورای پژوهشی معاونت آموزشی  -

 عضو شورای پژوهشی گروه -

 و مسول فنی آزمایشگاه )کرونا( در معاونت درمان تاسیس آزمایشگاه ملکولی -

 ازی آزمایشگاه تحقیقاتی برای معاونت آموزشیراه اند -

 عضو کمیته اخالق در پژوهشهای زیستی -

 اساتید ارزشیابی کمیته مسئول و  EDC عضو -

 فعالیت های توسعه فردی -و

 شرکت در کنگره ها و کارگاههای متعدد 

 شناسی میکروب المللی بین کنگره نوزدهمین علمی کمیته در عضویت

 شناسی میکروب المللی بین کنگره هفدهمین علمی کمیته در عضویت

 


