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  1368 دانشگاه تهران ، سال   علوم ،، دانشكده) گرايش جانوري ( زيست شناسي  : ليسانس -1
تهـران  ، سـال      علـوم پزشـكي     انگل شناسي پزشكي ، دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي ،دانشگاه            : فوق ليسانس    -2

1371  
تهـران  ، سـال      علوم پزشكي   انگل شناسي پزشكي ، دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي ،دانشگاه            : دكتراي تخصصي   -3

1379  
  
  : تب دانشگاهيارم

   )1371-78( مربي انگل شناسي پزشكي 
  )1379 –تاكنون ( استاديار انگل شناسي پزشكي 

 
  : مسؤليت ها  

  استاديار انگل شناسي گروه انگل شناسي دانشكده پزشكي 
   )1381-86( مدير گروه انگل شناسي و قارج شناسي دانشكده پزشكي 

  ) تاكنون 1381(ت تكميلي دانشكده پزشكي معاون آموزشي علوم پايه و تحصيال
  

  : هاي علمي مسؤليت  و عضويت در انجمن هاي علمي
  )از بدو تاسيس تاكنون (  عضو پيوسته  انجمن انگل شناسي  ايران 
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  ) تاكنون1386( عضو انجمن آموزش پزشكي ايران 
  )  تاكنون1388(در استان كرمانشاه نماينده انجمن انگل شناسي ايران 

 ) تاكنون1388(  شوراي  جامعه علمي آزمايشگاهيان ايران واحد استان كرمانشاه عضو

  )  تاكنون 1388(رئيس واحد استان كرمانشاه  جامعه علمي آزمايشگاهيان ايران 
   )1389(ميكروب شناسي ايران ملي و اولين كنگره بين المللي عضو كميته علمي و روابط بين الملل دوازدهمين كنگره 

شـكي پرسـتاري و     ، دانـشكده پيراپز   ) پژوهش در آموزش پرسـتاري ، مامـايي و پيراپزشـكي            ( يته علمي همايش سراسري     عضو كم 
 86تير ماه  مامايي كرمانشاه 

  
براي دانشجويان  )كرم شناسي و تك ياخته شناسي پزشكي        ( تدريس  واحد تئوري و عملي انگل شناسي پزشكي        : فعاليت آموزشي 

سا زي ، دندانپزشكي و كليه رشته هاي گروه پزشكي در مقاطع كارداني ، كارشناسي ، كارشناسي  ارشد از                      دكتري پزشكي ، داروسا   
يزشكي داروسازي دندانپزشكي  ييرايزشكي  پرستاري مامايي بهداشـت و دوره هـاي  شـبانه                 :  دانشكده هاي    در   تاكنون     1371ل  

   دانشگاه
    :زمينه تحقيقاتي

  ولوژي بيماري هاي انگلي اپيدميولوژي و سرواپيدمي
  روش هاي تشخيص و درمان   بيماري هاي انگلي 

  
  : فعاليت پژوهشي 

  : طرح هاي پژوهشي  به عنوان مجري طرح) الف 

 عنوان طرحرديف
تامين كننده 

 اعتبار

محل 
 اجرا

 همكاران

1 

بررسي آلودگي سبزيجات مصرفي شهر 
كرمانشاه به كيست و تخم انگل هاي بيماري 

 1373سان ، سالزاي ان

معاونت 
پژوهشي 

دانشگاه علوم   
پزشكي 
 كرمانشاه

دانشكده 
 پزشكي

- 

2 

بررسي آلودگي به كريپتوسپوريديوم در 
كودكان مبتال به اسهال مراجعه كننده به 
بيمارستان شهيد فهميده كرمانشاه ، سال 

1373 

معاونت 
پژوهشي 

دانشگاه علوم   
پزشكي 
 كرمانشاه

دانشكده 
 پزشكي

 ن اداباقرشيري

3 
بررسي اپيدميولوژيك  تريكومونيازيس  و 

كانديديازيس واژينال  درخانم هاي مراجعه 
معاونت 
پژوهشي 

دانشكده 
 پزشكي

 خاور آمالئي،  دكتر علي ميكائيلي،
 سين هاشميانامير ح
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كننده به تعدادي از مراكز بهداشتي درماني 
 1380– 81دولتي  كرمانشاه، سال

دانشگاه علوم   
پزشكي 
 كرمانشاه

4 

بررسي تيتر آنتي بادي هاي ضد 
توكسوپالسمائي در حيوانات ذبج شده در 

  1381-82كشتارگاه صنعتي كرمانشاه سال 
 

مركز تحقيات 
بيولوژي 
  پزشكي

 

مركز 
تحقيات 
بيولوژي 
 پزشكي

 بيژن نعمان دكتر علي مصطفائي 
 پور

5 

بررسي گونه هاي مختلف ليشمانياي  جدا 
مبتال به سالك در تعدادي از شده از بيماران 

مراكز بهداشتي درماني  كرمانشاه   با روش 
PCR  1381-82  در سال  

 

مركز تحقيات 
بيولوژي 
  پزشكي

 

مركز 
تحقيات 
بيولوژي 
 پزشكي

  بيژن نعمان پور
 

6 
اپيدميولوژي آلودگي هاي انگلي روده اي در 

 1383شهرستان كرمانشاه سال 

مركز تحقيات 
بيولوژي 
  پزشكي

 

كز مر
تحقيات 
بيولوژي 
 پزشكي

دكتر امير اميدوار برنا خانم زهرا 
 جامه بزرگ

 ارزيابي دروني گروه ميكروبيولوژي 7

مركز مطالعات 
و توسعه 
آموزش 
 پزشكي

مركز 
 همكاران گروه مطالعات 

شناسايي مولكولي گونه هاي  8
مراجعه كننده  كودكان دركريپتوسپوريديوم 

و ) كلينيك ويژهمركزي و ( آزمايشگاههاي به 
امام شهيد فهميده، رازي و  ( هايبيمارستان

  روشاستفاده از با   كرمانشاه))ع(رضا 
PCR -RFLP  1389 -90 در سال 

معاونت 
پژوهشي 

دانشگاه علوم   
پزشكي 
 كرمانشاه

دانشكده 
 پزشكي

   دكتر اسد ويسي رايگاني
  شيما جاللوندي 

  مريم اميري 
 

يوز احـشايي در     بررسي شيوع سرمي ليـشمان     9
جمعيت هاي پر خطر استان كرمانشاه در سال      

1389  
 

معاونت 
پژوهشي 

دانشگاه علوم   
پزشكي 
 كرمانشاه

دانشكده 
 پزشكي

دكتر بهروز حمـزه   دكتـر مهـدي          
محبعلي خانم بهناز آخوندي خـانم      
دكتر خادم مهنـدس آژنـگ  دكتـر      
كيقباد قديري دكتر مهدي وجداني     

 دكتر ناصر نظري

 دانشكده كيفيت خدمات كتابخانه ارزيابي      10
 1389-90پزشكي كرمانشاه در سال 

 خانمها مريم كاظمي ؛ حسيني ؛   
 سوزان دانا و دكتر هاشميان

11     
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  :به عنوان همكار طرح طرح هاي پژوهشي ) ب 

 مجري  طرح محل اجرا تامين  كننده اعتبار عنوان طرحرديف

 سال
 شروع و
 اتمام

1 
ر نالوكسان در كنترل بررسي اث

عفونت ليشمانيوز در موش 
BALB/C 

معاونت پژوهشي 
دانشگاه علوم    
 پزشكي كرمانشاه

 دانشكده پزشكي
دكتر علي گرگين 

 كرجي
85 

2 
بررسي اثر نالوكسان در كنترل 

عفونت ليشمانيوز در موش 
C57BL/6 

معاونت پژوهشي 
دانشگاه علوم    
 پزشكي كرمانشاه

 دانشكده پزشكي
ر علي گرگين دكت

 كرجي
85 

  
  : داخل وخارج انگليسي زبان مقاالت چاپ شده در مجالت 
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2. Mohebali M, Hamzavi Y, Edrissian Gh H, Foruzani A R. Seroepidemiological study of 

Visceral Leishmaniasis among humans and animal reservoirs in Bushehr province, I.R.Iran. 
Eastern  Mediterranean  Health J.2001; 7(6) : 912-917 

3. Mohebali M , Hajjaran H , Hamzavi Y , Mobedi I , Arshi S , Zarei Z , Akhoundi B , Naeini 
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6. Gorgin Karaji A, Hamzavi Y. The opioid antagonist naloxone inhibits Leishmania major 
infection in BALB/C mice .Experimental Parasitol. 2012; 130(sup 1):73-77 

7. Hamzavi Y, Vejdani M, Nazari N, Mikaeili A. The trend of hydatidosis in Kermanshah 
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,Bashiri H.  and Pajhouhan M. A survey on human visceral leishmaniasis in Kermanshah 
province, west of Iran, during 2011-2012. ). Iranian J. Parasitol. 2012;(Submitted)    

  
  
  

 : داخل كشور فارسي زبان مقاالت چاپ شده در مجالت 
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بررسي آلودگي به كريپتوسپوريديوم در كودكان مراجعه كننـده بـه بيمارسـتان شـهيد فهميـده                “ ) 1379. ( حمزوي ، ي     .1
  8-13 : 79مجله علمي بهبود ، سال چهارم ، زمستان  ” 1373كرمانشاه در سال  

 ليــشمانيوز جلــدي ك بررســي اپيــدميولوژي“ )  1379( ،.، فروزانــي  ع . ح .ان  غ ادريــسي‚.   محبعلــي  م‚.  حمــزوي  ي .2
مجلـه بهداشـت ايـران ، سـال     ” اسـتان بوشـهر   در شهرستانهاي دشتي و دشتستان از ) عفونت هاي انساني و مخازن حيواني      (

 177-190 : 1-4بيست ونهم  ، شماره 

مطالعه ليشمانيوز احشائي در سگهاي  بعضي از مناطق ايـران           “  ) 1380. ( زارعي ذ  ‚.  فالح ا  ‚.  حمزوي  ي     ‚.  محبعلي م  .3
   55-59 ): 3(،شماره  ) 56( مجله دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران ، دوره ” و اهميت بهداشتي آن  

 بوشهر طـي   در استان   ليشمانيوز جلدي     فراواني  “  )    1380.  (ح.   ادريسيان غ    ‚. ، محبعلي م  .  فروزاني ع  ‚.  حمزوي  ي     .4
   1-8: 13 80زمستان  ، پژوهشي بهبود ،  سال پنجم ،شماره سوم –مجله  علمي   ”  1362 -1378سالهاي 

شيوع تريكومونيازيس در زنان مراجعـه كننـده بـه     .ميكائيلي علي   حمزوي يزدان ، آماليي خاور ، هاشميان امير حسين ، .5
دانشكده پرستاري ، مامائي و پيراپزشكي كرمانـشاه ، سـال دوم ، شـماره                پژوهشي   -فصلنامه علمي   . مراكز بهداشتي كرمانشاه    

  32-37: 1384دوم ، بهار و تابستان 
 در  بيماران مراجعه كننده به مراكز  ويژگيهاي اپيدميولوژيك ليشمانيوز جلدي. حمزوي ي، صبحي س ا، رضايي م .6

شماره پي در پي ( شماره دوم . 1388سال .ي بهبود مجله علمي پژوهش). 1380 -85(  درماني استان كرمانشاه -بهداشتي
41(  :161-151 

پژوهـشي بهبـود ،  سـال سـيزدهم          –مجلـه  علمـي      . روند آلودگي هاي انگلي روده اي در شهرستان كرمانشاه        .حمزوي ي    .7
 360-371: 43 ، شماره پي در پي 88،شماره چهارم ،زمستان 

ي گونه هاي ليشمانياي جدا شده از بيماران مبتال به سالك كرمانشاه            شناساي.حمزوي ي ، نعمان پور ب ، گرگين كرجي ع            .8
 267 -271 :89پژوهشي بهبود ،  سال چهاردهم ،شماره سوم ،پاييز–مجله  علمي  . RAPD-PCRبا روش 

–مجله علمـي    . خاصيت ضد باروري گياه قازياقي در موش صحرايي ماده          .يادگاري م ، خزاعي م ، حمزوي ي ،طلوعي ع ر             .9

 94-99: 1390،خرداد و تير ) 55شماره پياپي  ( 2 ،شماره 14ژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اراك ،سال پ 

 
 : مقاالت ارائه شده در كنگره ها ي داخل و خارج كشور  

  
ارائـه شـده در دومـين كنگـره     (  ْ كريپتوسپوريديوم در كودكان مبتال بـه گاسـتروانتريت ْ    .يريناداباقر ش . زدان  حمزوي ي  .1

   ) 1376 تهران –سري بيماري هاي انگلي ايران سرا
 

ارائه شده در دومين كنگره سراسـري       (  ْ آلودگي سبزيجات كرمانشاه به عوامل انگلي بيماري زاي انسانْ              زدان  حمزوي  ي   .2
   ) 1376 تهران ، –بيماري هاي انگلي ايران 

 
 بررسـي اپيـدميولوژيك       ْ   محمـد حـسين      معتـضديان    ‚المحـسين    ادريـسيان غ   ‚هـدي   ،محبعلـي  م   . زدان   حمزوي  ي   .3

ارائـه شـده در سـومين    (  ْ 1377-78 در سـالهاي   استان  بوشهرليشمانيوز جلدي در شهرستانهاي دشتي و دشتستان از         
   12: )1379 ساري ، –كنگره سراسري بيماري هاي انگلي ايران 

 
ديديازيس واژن در خانم هـاي مراجعـه كننـده بـه            بررسي اپيدميولوژي كان   “ اور آمالئي خ  يزدان، حمزوي   لي، ميكائيلي ع  .4

  ) ، تهران 82 آذر 17-20( پنجمين كنگره بين المللي زنان و زايمان ، .1382مراكز بهداشتي درماني كرمانشاه ، سال 
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5. Y. Hamzavi, M. Mohebali.; G.H.Edrissian,; and A.Foruzani. A study on the animal 
reservoir hosts of Visceral Leishmaniasis in Bushehr povince ,south of I.R.Iran6 th  
Eastern Mediterranean Regional scientific meeting ,Ahwaz-Iran.  Dec.9-11 ,2003 

 
6. Y. Hamzavi, M. Mohebali.; G.H.Edrissian,; and A.Foruzani. Seroepidemiological study 

of Visceral Leishmaniasis in Bushehr province,south of I.R.Iran, 6 th  Eastern 
Mediterranean Regional scientific meeting ,Ahwaz-Iran.  Dec.9-11 ,2003 

 
يك ، دو يا سه نوبت آزمـايش  :  تشخيص آلودگي هاي انگلي روده اي "عليرضا  موسوي رزو،  شمسيان  آ   زدان،  حمزوي  ي   .7

  ، تهران مركز همايش هاي رازي1383 خرداد 26-28) گذشته ، حال ، آينده (كنگره آزمايشگاههاي پزشكي " مدفوع

  
 مقايـسه دو روش گـسترش مـستقيم و كـشت در             "ميرحـسين   ا هاشميان   لي، ميكائيلي ع  اور ،  آمالئي خ  يزدان ، حمزوي   .8

 مركـز بهداشـتي درمـاني شـهر     5محيط دياموند براي تشخيص تريكومونيازيس واژينال در خانم هاي مراجعه كننـده بـه        
 ، تهـران مركـز      1383 خـرداد    26-28) گذشته ، حال ، آينـده       ( كنگره آزمايشگاههاي پزشكي     "1382كرمانشاه در سال    

  رازيهمايش هاي

  
  بررسي تيتر آنتي بادي هاي ضـد توكـسوبالسمايي در دام هـاي ذبـح                 "حمزوي  يزدان،  مصطفايي علي، نعمان پور بيژن         .9

 . يزد 1383 دي ماه 1-3.   همايش بهداشت و ايمني غذا "شده در كشتار گاه صنعتي كرمانشاه

  
 و  80-85ف اسـتان كرمانـشاه طـي سـالهاي          بررسي اپيدميولوژبك ليشمانيوز جلدي در شهرستانهاي مختلـ       . حمزوي ي    .10

 ارائه شده در هفتمين همايش سراسري و دومين كنفرانس منطقه اي       .تعيين گونه ليشمانياهاي جداشده با روش مولكولي      
 229: صفحه  . 89 مهر 27-29. دانشگاه ع پ تهران . انگل شناسي و بيماريهاي انگلي در ايران 

  
ارائـه شـده بـه      .1388بيماران مراجعه كننده به آزمايشگاه رفرانس كرمانشاه در سـال           انگل هاي روده اي در      . حمزوي ي    .11

 89بيمارستان امام خميني ؛دانشگاه ع پ تهران صورت سخنراني در سومين كنگره آزمايشگاه و بالين ،

  
  ارائـه شـده      .1380-85 ليشمانيوز جلدي در زائرين كرمانشاه به عتبات عاليات در كشور عراق  طي سالهاي                .حمزوي ي    .12

  89 ابان 18-20در چهارمين كنگره ميكروب شناسي باليني ايران ، دانشگاه ع پ اصفهان ، 

 
نگاهي به واقعيتها ، كاسـتي هـا و مـشكالت موجـود از ديـدگاه كـارورزان                  : آموزش درمانگاهي   .احمدي ع م    . مزوي ي   ح .13

ه صورت سـخنراني در سـمينار سراسـري توسـعه آمـوزش علـوم       ارائه شده ب  . 87-88دانشكده پزشكي كرمانشاه در سال      
  48:  صفحه 89 اسفند 11-12پزشكي ، دانشگاه ع پ سنندج ، 

 
ويژگيهـاي پايـان نامـه هـاي دانـشجويان      : پايان نامه هاي دانشجويي نياز مند توجه بيشتر . اشرف ابادي ف   . حمزوي ي    .14

سـمينار سراسـري توسـعه آمـوزش علـوم پزشـكي ،             .  83-87 رشته پزشكي عمومي دانشگاه ع پ كرمانشاه در سـالهاي         
 175:  صفحه 89 اسفند 11-12دانشگاه ع پ سنندج ، 

 
.  بررسي تاثير ارزيابي مستمر دانشجويان پزشكي بر آمـوزش و برخـي رفتارهـاي آموزشـي انـان                   . شمسيان آ . حمزوي ي    .15

 173:  صفحه 89 اسفند 11-12 سمينار سراسري توسعه آموزش علوم پزشكي ، دانشگاه ع پ سنندج ،
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روشي جديد در ارائه واحد انگل شناسي . نظري ن  ؛ وجداني م  ؛ ميكائيلي ع ،  كاظمي م ؛  شمسيان آ .حمزوي ي  .16

 10-12مشهد ؛ ؛دانشگاه ع پ كنگره سراسري آموزش پزشكي  .اموزشي) كار پوشه ( Log bookتهيه : عملي 

 401-402 : 90ارديبهشت 

  
17. Hamzavi Y, Akbari A, Rezvani A, Malekshahi AR, Nazari N, mikaeili A, Vejdani M. 

Evaluation of technicians of clinical diagnostic laboratories of Kermanshah province for 
their ability in diagnosis of intestinal parasitic infections. First international & 12th 
Iranian congress of microbiology, Kermanshah,Iran,23-26 May 2011,Article No:1226 

 
18. Hamzavi Y, Vejdani M, mikaeili A, Nazari N .Detection of background agents and risk 

factors in emerging of cutaneous leishmaniasis in Kermanshah province .First 
international & 12th Iranian congress of microbiology, Kermanshah,Iran,23-26 May 
2011,Article No:1041 

 
19. Vejdani M, Nazari  N ,  mikaeili A, Hamzavi Y. Evaluation of Cryptosporidium in south 

nation river watershed in eastern Ontario. First international & 12th Iranian congress of 
microbiology, Kermanshah,Iran,23-26 May 2011,Article No:1056 

20. Nazari  N ,  mikaeili A, Vejdani M, Hamzavi Y. Prevalence of intestinal parasitic 
infections among inhibitants of Nodesheh city in Kermanshah province,Iran(2008-2010), 
First international & 12th Iranian congress of microbiology, Kermanshah,Iran,23-26 May 
2011,Article No:1801 

21. Mikaeili A, Rezaee M, Nazari  N , Vejdani M, Hamzavi Y. Amanita spp in Kermanshah 
province . First international & 12th Iranian congress of microbiology, 
Kermanshah,Iran,23-26 May 2011,Article No:1830 

بيماريهـاي  (   چهارمين كنگره آزمايشگاه و بـالين  .سيماي بيماري كيست هيداتيك در استان كرمانشاه . حمزوي  ي   .  .22
 259: 1390 دي ماه 29 -2، ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ،دانشكده پزشكي ، ) عفوني و داخلي 

دومين همايش ملي سيره نبوي     . فتنه در آيينه زالل نهج البالغه     . طيبه  حمزوي  ،  يزدان  حمزوي  سيد محمد ،    ميردامادي   .23
  1388 اسفند 1-10.دانشگاه لرستان .،خرم آباد 

ر مـورد سـگ      بيماري هاي زئونوز انگلي منتقله از  سگ سانان و بررسي برخي آيـات ، روايـات  و احكـام د                      .حمزوي  ي      .24
 1390اه علوم پزشكي كرمانشاه ،سمينار قران پژوهي و طب ،دانشگ. سانان



9 

 

  : پايان نامه هاي آموزشي راهنمايي 
  

رديف
نام ونام 

خانوادگي 
 دانشجو

 عنوان پايان نامه
دانشگاه محل 

 تحصيل

مقطع و رشته 
 تحصيلي

سال 
 اتمام

1 
علي رضا 
 منصوري

مقايسه نتايج آزمايش هاي يك   ، دو  و سه نوبتي مدفوع در بيماران 
زمايشگاه كلينيك ويژه دانشگاه كرمانشاه در سال مراجعه كننده به آ

1380 

علوم پزشكي 
 كرمانشاه

دكتراي پزشكي 
 عمومي

1381 

 رامين رجبي 2
بررسي ميزان شيوع آلودگي هاي  انگلي روده اي در  بيماران مراجعه 

 1380كننده به آزمايشگاه كلينيك ويژه دانشگاه كرمانشاه در سال 

علوم پزشكي 
 كرمانشاه

 پزشكي دكتراي
 عمومي

1381 

3 
سيد ايوب 
 صبحي

در مراجعين به مراكز ) سالك ( بررسي اپيدميولوژي ليشمانيوز جلدي 
 1380-1385بهداشتي درماني استان كرمانشاه در سالهاي 

علوم پزشكي 
 كرمانشاه

دكتراي پزشكي 
 عمومي

1387 

علي محمد  4
 احمدي

پزشكي بررسي ديدگاه كارورزان رشته پزشكي عمومي دانشكده 
 87-88كرمانشاه در مورد آموزش درمانگاهي در سال 

علوم پزشكي 
 كرمانشاه

دكتراي پزشكي 
 عمومي

1388 

فرهاد  اشرف  5
 آبادي 

بررسي ويژگيهاي پايان نامه هاي دانشجويان رشته پزشكي عمومي 
 82-86دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه طي سالهاي 

علوم پزشكي 
 كرمانشاه

دكتراي پزشكي 
 يعموم

1388 

6 
مهري اميري و 
 شيما جاللوندي

شناسايي مولكولي گونه هاي كريپتوسپوريديوم در كودكان مراجعه 
و بيمارستانهاي ) مركزي و كلينيك ويژه( كننده به آزمايشگاههاي 

كرمانشاه با استفاده از  روش )) ع(شهيد فهميده، رازي و  امام رضا (
PCR -RFLP1389 -90   در سال 

 

كي علوم پزش
 كرمانشاه

دكتراي پزشكي 
 عمومي

1390 

7      

  
  : پايان نامه هاي آموزشي مشاوره 

  

 ديف
نام ونام خانوادگي 

 دانشجو
 استاد راهنما عنوان پايان نامه

دانشگاه محل 
 تحصيل

مقطع و رشته 
 تحصيلي

 سال اتمام

1 
سميه شباني 

 زالني

بررسي اثر مورفين بر ليشمانيوز جلدي در 
 BALB/Cموش 

 تر كرجيدك
علوم پزشكي 

 كرمانشاه
 1389 دكتراي داروسازي

  مهين اكبري  2
بررسي اثر مورفين بر ليشمانيوز جلدي در 

 C57BL/6موش 
 دكتر كرجي

علوم پزشكي 
 كرمانشاه

 1389 دكتراي داروسازي

    
  : مسؤليت هاي اجرايي

  
 شماره ابالغ محدوده زماني نوع مسئوليت رديف
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1 
شي دانشگاه به عنوان مدير همكاري با معاونت پژوه

 پژوهشي  و عضو شوراي پژوهشي دانشگاه
  72 – 74سال

 مدير گروه ميكروبيولوژي  دانشكده پزشكي 2
 الي 10/10/80

10/10/82 
 )رياست دانشگاه (پ /625/7 . 23916

 مدير گروه ميكروبيولوژي  دانشكده پزشكي 3
 الي 6/11/83

6/11/85 
 )است دانشگاهري (6/11/83پ /625/7/ت/18800

 27/5/81  شوراي آموزشي دانشكده پزشكييت در عضو 4
رياست دانشكده (27/5/81 مورخ پ /7563/10/701/7

 )پزشكي 

 عضويت در شوراي آموزشي دانشكده پزشكي   5

 5/12/85پ مورخ /17034/1/701/7ابالغ شماره .   5/12/85  
  رياست دانشكده

 عضو شوراي پژوهشي دانشگاه 5
لي  ا14/1/85

14/1/87 
 )رياست دانشگاه  (14/1/85پ مورخ /625/7ت  /231

6 
از مؤسسين و عضو هيئت امناء مركز تحقيقات 

 بيولوژي پزشكي
 )رياست دانشگاه  (23/6/81پ مورخ/12242/104/7 23/6/81

 معاون آموزشي علوم پايه دانشكده پزشكي 7
 28/9/85از 

 تاكنون

ياست ر  ( 28/9/85پ مورخ /13476/10/701/7
 )دانشكده 

8 
عضو هسته مشاوره و پيشرفت تحصيلي دانشجويان 

 پزشكي 

  رئيس دانشكده پزشكي27/3/88 مورخ 4308/88 27/3/88

رياست جامعه علمي آزمايشگاهيان واحد استان  9
 كرمانشاه 

از بدو تاسيس 
 تاكنون

 ابالغ رياست جامعه علمي ازمايشگاهيان ايران 

 تا 22/12/85 شكده پزشكي عضو شوراي پژوهشي دان 10
 كنون

ــورخ /18011/10/701/7   رياســت 22/12/85پ م
  دانشكده پزشكي 

 
 

 25/3/89مورخ  دانشگاه  محترم رياست13197ابالغ  25/3/89  عضو شوراي دانشگاه   11

 عضو كميته جذب دانشگاه   12

  
 معاونت محترم 1/8/90 مورخ 5196 شماره ابالغ 1/8/1390

 اموزشي وزارت 

پ رياست دانشكده /5351/10/701/7ابالغ شماره  1381  . عضو شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده پزشكي   13
  پزشكي

آ معاونت آموزشي /12216/410/7ابالغ شماره  1387  . عضو شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه    14
  دانشگاه

       
       

  :ساير فعاليتها 
  بخش انگل شناسي كلينيك ويژه دانشگاه آزمايشگاه فعاليت در .1
  داور پيوسته مجله علمي پژوهشي بهبود در رشته مربوطه .2
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  درحوزه معاونت پژوهشي دانشگاه  مرتبط بارشتهشي كارشناس طرح هاي پژوه .3
  سخنراني در برنامه هاي بازآموزي مدون دانشگاه  .4
  استاد راهنماي آموزشي دانشجويان پزشكي .5
  رزيدنت هاي عفونيدوره بازآموزي انگل شناسي براي  برگزاري دو  .6
 برگزاري دوره بازآموزي انگل شناسي براي دستياران پاتولوژي .7

   معاونت درمان  17/2/86پ مورخ /3967/513/7طي ابالغ ) رفرانس ( مسؤل فني بخش انگل شناسي آزمايشگاه مركز ي .8

  15/1/86پ مـورخ    /آ/14/412/7طـي ابـالغ شـماره       راه اندازي آزمايشگاه پژوهـشي ميكروبيولـوژي در دانـشكده پزشـكي              .9
 اموزشيمعاونت 

    تا كنون 86 و اسفند  86شهريور از نماينده تام االختيار دانشگاه در برگزاري امتحان جامع علوم پايه دانشكده پزشكي  .10

 دكتـر  16/7/83 مـورخ  57گـواهي شـماره   ) بيماري هاي مشترك حيوان و انسان( ايراد سخنراني در برنامه آموزش مداوم        .11
 افشاريان سعيدي و 

  رياست دانشكده پزشكي 17/11/86پ مورخ /17864/10/701/7استاد مشاور دانشجويان ممتاز پزشكي ابالغ شماره  .12

  معاونت آموزشي 25/6/86پ مورخ /آ/2150/412/7ابالغ شماره . عضو كميته استانداردهاي آموزش پزشكي عمومي   .13

   رياست دانشكده 20/6/86پ مورخ /9071/10/701/7شماره ابالغ . عضو كميته منتخب اعضاي هيئت علمي دانشگاه   .14
  معاون اموزشي 10/10/86پ مورخ /آ/4003/412/7ابالغ شماره .  مركز مطالعات و توسعه دانشگاه IEQMعضو كميته  .15

پ رياسـت   /18788/10/701ابـالغ شـماره     . عضو كميسيون خريد تجهيزات پزشكي و مواد مصرفي آزمايشگاهي دانشكده            .16
  پزشكيدانشكده

 تـا  85  و اسـفند سـالهاي    شهريور در جامع علوم پايه دانشكده پزشكيات  نماينده تام االختيار دانشگاه در برگزاري امتحان       .17
 هاي معاونت اموزشي دانشگاه  طي ابالغ(  90

  )طي ابالغ رياست محترم دانشكده پزشكي ( مسئول اساتيد مشاور دانشكده پزشكي  .18

 در درس انگل شناسي ) 85اسفند (  داروسازي 27 جامع  علوم پايه دروه كسب رتبه اول كشوري آزمون .19

 1391كسب رتبه دوم كشوري اولين دوره دانشجويان دندانپزشكي كرمانشاه در امتحان جامع علوم پايه سال  .20

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : شركت در كارگاههاي آموزشي 
 شماره گواهي و تاريخ محل برگزاري عنوان رديف

  12/12/81پ /آ/61/7/412 مركز توسعه دانشگاه  مقاالت پزشكي به زبان انگليسينگارش و ارائه 1
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  19/12/80پ /آ/56/7/412 مركز توسعه دانشگاه Spssآخرين روش هاي آماري با استفاده از  2

  3/9/80پ /آ/51/7/412 مركز توسعه دانشگاه كارگاه آموزشي روش تحقيق 3

 24/9/72 مورخ 26 معاون آموزشي ابيبرنامه ريزي روش تدريس و و ارزي 4

 استراتژي هاي آموزشي و شيوه هاي تدريس 5
مركز توسعه دانشكده 

 بهداشت تهران
 8/4/79  مورخ 240/ 2020

 مراقبت هاي اوليه بهداشتي 6
مركز آموزشي و تحقيقات 

 بهداشتي اهواز
 16/10/76 مورخ 7097/240

 سمينار و باز آموزي انتقال خون 7
نتقال خون سازمان ا

 كرمانشاه
 25/12/72خ مورخ /2257/8

 19/7/73آ مورخ /پ/7246 معاونت پژوهشي وزارت كارگاه روش تحقيق تكميلي 8

 3/9/80پ  مورخ ّ/آ/51/7/412 مركز توسعه دانشگاه دوره تكميلي روش تحقيق 9

10 
( فن آوري و كاربرد نظام چند رسانه اي در آموزش 

Power point- PDF( 
 23/7/82مورخ  83 آموزشي دانشگاهمعاون 

 تعيين اولويت هاي پژوهشي دانشگاه 11
معاون آموزشي پژوهشي  

 دانشگاه
 19/11/82پ مورخ /4341/420/7

 23/9/85پ مورخ /آ /118/7/412 مركز توسعه دانشگاه اصالحات و ادغام در برنامه آموزش پزشكي 12

 11/11/72 مورخ 23/آ/6931/7 معاونت آموزشي دانشگاه كارگاه روش تدريس 13

 30/7/86 مورخ 13 معاونت آموزشي وزارت كنفرانس يكروزه  ادغام در برنامه آموزش پزشكي 14

 27/11/86مورخ  مركز توسعه دانشگاه كارگاه آموزشي داوري و نقد مقاله 15

 5/10/83ت مورخ /661 يزد.پ.ع.د همايش كشوري بهداشت و ايمني غذا 16

 28/9/85پ مورخ /آ/121/7/412 مركز توسعه دانشگاه و ارائه پوستر به زبان انگليسينگارش، طراحي  17

 29/9/85پ مورخ /آ/122/7/412 مركز توسعه دانشگاه شرح حال، نامه و و توصيه نامه به زبان انگليسي 18

 15/12/85 مورخ 9354/46/10 كرمان.پ.ع.د آشنايي با اعتبار بخشي 19

 17/12/85 مورخ 7289/1/10 كرمان.پ.ع.د  آموزش پزشكيهشتمين همايش كشوري 20

 15/12/85 مورخ 9354/46/10 كرمان.پ.ع.د طراحي خود ارزيابي بر اساس استانداردهاي آموزشي 21

نوآوري ها در ارائه دوره كاراموزي و كارورزي پزشكي  22
 اجتماعي در دانشكده هاي پزشكي كشور 

دبيرخانه شوراي پزشكي 
  عمومي وزارت

 21/12/87آمورخ /525158/12

مركز تحقيقات بيولوژي  كارگاه عملي مدل هاي رگ زايي 23
 پزشكي كرمانشاه 

 11/10/87پ مورخ /1095/430/7

 2/2/91 مورخ 110 مركز توسعه دانشگاه  كارگاه نياز سنجي اموزشي  24

 


