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 -٢سوابق تحصيلی:
دکترا در رشته پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تھران ١٣٧٢دکتـرای تخصصـی در رشـته بيمارﯾھـای عفـونی و گرمسـيری از دانشـگته علــومپزشکی تھران ١٣٧۶

 -٣فعاليت ھای آموزشی :
 -١عضو ھيئت علمی گروه بيماری ھای عفونی دانشـگاه علـوم پزشـکی جنـدی
شاپور اھواز از سال ١٣٨١
 -٢تدرﯾس دروس تئوری بيماری ھای عفونی
 -٣سابقه معاونت آموزشی بيمارستان رازی از اردﯾبھشت  ٨۵تا مھر ٨٨
 -۴مشــارکت در بــازآموزی ھــای گــروه عفــونی جھــت  -١ :پزشــکان عمــومی -٢
متخصصين داخلی  -٣داروسازان
 -۵مشارکت در کميته ھای استاندارد سازی آموزش پزشکی عمومی
 -۶ھمکاری با مرکز توسعه مطالعات آموزش علوم پزشکی

 -۴فعاليت پژوھشی :

مقاالت:

 و اعتياد تزرﯾقی در مراجعين بـه مراکـزE تعيين ارتباط بين شيوع سری ھپاتيت-١
 مجلـه دانشـگاه علـوم پزشـکی٨۴-٨۵ باز پروری شھرسـتانھا اھـواز در سـالھای
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circulatory immune ،c-reactive protein  مقاﯾسـه مقـادﯾر سـرمی-٧
 قبــل و بعــد از درمــان بيمــاران مبــتال بــهrheumatoid factor ،complex
آندوکاردﯾت عفونی بستری در بيمارستان رازی اھواز
-١  – شماره١٢  – دوره١٣٨٩ مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان – بھار
۴٣-۴٧

: پاﯾان نامه ھا و طرح ھای تحقيقاتی

بررســی اپيــدميولوژﯾک مــوارد مننژﯾــت منجــر بــه عارضــه در بيمــاران بســتری در-١
. ١٣٨٢-٨۵ بخش عفونی بيمارستان رازی سال ھای

-٢بررسی فراوانی نسبی شاﯾع ترﯾن عالئـم و نشـانه ھـای بيمـاران  HIVمثبـت
بستری شده در بخش عفونی بيمارستان رازی اھواز سالھای  ١٣٨٠لغاﯾت پاﯾـان
. ١٣٨۴
-٣بررسی فراوانی نسـبی آميبيـاز در بـالغين مبـتال بـه اسـھال بسـتری شـده در
بخش عفونی بيمارستان رازی اھواز از ابتدای سال  ٨٠لغاﯾت پاﯾان ١٣٨۴
-۴بررسی علل  FUOبيمـاران بسـتری شـده در بخـش عفـونی بيمارسـتان رازی
٨۵-٧۵
-۵بررســی ھمــاھنگی بــين شــمارش کــل لنفوســيت ھــا و مقــدار ھموگلــوبين و
ھماتوکرﯾت بـا تعـداد آلنفوسـيت ھـای  CD4مثبـت در افـراد  HIVمثبـت مراجعـه
کننده به بيمارستان رازی اھواز از ابتدا تا پاﯾان سال . ١٣٨۴
-۶سنجش ارتباط بين ميزان  IgGضـد کالميدﯾاپنومونيـه و رﯾسـک حمـالت سـکته
مغزی در بيماران بستری در بيمارسـتان بـزرگ نفـت اھـواز در سـال ھـای -١٣٨۵
. ١٣٨۴
-٧بررسی رابطه ابتال به ھپاتيت  Eو استفاده از مواد مخـدر تزرﯾقـی در مـراجعين
به مرکز بازپروری شھرستان اھواز سال ھای . ٨۴-٨۵
-٨بررسی عوامل باکترﯾال و حساسـيت آنتـی بيـوتيکی آنھـا در عفونـت اﯾمپلنـت
ھای استخوانی بيمـاران بسـتری در بيمارسـتان رازی و امـام خمينـی )ره( اھـواز
سال . ١٣٨۶
-٩مقاﯾسه تظاھرات بالينی و رادﯾولوژﯾک سل رﯾوی در بيماران  HIVمثبـت و HIV
منفــی بســتری شــده در بخــش عفــونی بيمارســتان رازی اھــواز از ابتــدای  ٨٣تــا
انتھای ٨٧
-١٠بررسی اثر دوکسيوم به عنوان داروی مکمل در برنامه درمانی آنتی بيـوتيکی
بيماران عفونت پای دﯾابتی.
-١١بررســی تــاثير نانوســيلور بــر ميکروارگانيســم ھــای باکترﯾــال شــاﯾع محــيط
بيمارستانی.

 -۵فعاليت ھای اجراﯾی :
-١معاون آموزشی گروه بيمارﯾھای عفونی و گرمسيری از سال  ١٣٨١تا کنون.
-٢معاون پژوھشی گروه بيمارﯾھای عفونی و گرمسيری از سال  ١٣٨٣لغاﯾت مھر
.١٣٨٧
-٣معاون آموزشی – پژوھشی بيمارستان رازی از سال  ١٣٨۵تا مھر . ١٣٨٨

-۴پزشک کنترل عفونت بيمارستان رازی از سال  ١٣٨١تا کنون.
-۵پزشـک کنتـرل عفونـت بيمارسـتانی و  focal pointعفونـت بيمارسـتانی در
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اھواز از سال . ١٣٨۶
-۶عضو شورای پژوھشی دانشگاه علـوم پزشـکی جنـدی شـاپور اھـواز از بھمـن
.١٣٨٧
-٧عضو نيمه وقت مرکز تحقيقات بيمـاری ھـای عفـونی دانشـگاه علـوم پزشـکی
جندی شاپور اھواز از سال .١٣٨۵
-٨عضو کميته بررسی مرگ و مير در بيمارستان رازی.
-٩مسئول دفتر توسـعه و مطالعـات آمـوزش در دانشـکده پزشـکی از آذر ١٣٨٨تـا
آبان .١٣٩٠
-١٠عضو کميته بررسی نسخ معاونت غذا و دارو از اسفند .١٣٨٩
 -١١مديريت امور آموزشي دانشـگاه علـوم پزشـکی جنـدی شـاپور اھـواز از آبـان
 ١٣٩٠تا مرداد ١٣٩١
-١٢مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشـکی جنـدی
شاپور اھواز از مرداد  ١٣٩١تا كنون.

 -۶عضوﯾت در انجمن ھای علمی :
عضو انجمن بيماری ھای عفونی و گرمسيری اﯾران از سال . ١٣٧٧

