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Curriculum Vitae        
 

 مشخصات فردي:  ■

 رضا   نام:

 احمدي  نام خانوادگي:

 گناباد   محل صدور :

  د اگناب محل تولد:

          اسالم دين:

 شيعه اثنی عشري مذهب:

 مشهدعضو هيات علمی دانشگاه علوم پزشكی  وضعيت شغلي:

 رسمی قطعی -16پايه  -شياردان  وضعيت استخدام:

 

 

 gmail.com17drrezaahmadi@                           :پست الكترونيك

Ahmadirz@mums.ac.ir 

 

 سوابق تحصيلي :
 تحصيالت ابتدايی: مدرسه ابتدايی امام رضا )ع( -

 تحصيالت راهنمايی: مدرسه راهنمايی جواد االئمه  - 

 گناباد  –تحصيالت دبيرستان: دبيرستان شهيد بهشتی  -

بيا معيد   27/5/1377فارغ التحصيي   و 1370مهر ماه  :شروع /تحصيالت پزشكی عمومی: دانشگاه علوم پزشكی مشهد -

85/16  

سيهميه  1/7/1384شيروع   / دانشگاه علوم پزشكی زاهدان -هاي عفونی و گرمسيري تحصيالت تخصصی: رشته بيماري -

   26/6/1388آزاد و فارغ التحصي  

 

 رساله هاي تحقيقاتي:
 دوره پزشكي عمومي:

 قلبی به اورژانس قلب بيمارستان امام رضا )ع( مشهد و علت تأخير آنبررسی زمان مراجعه بيماران با انفارکتوس حاد 

 

 دوره دكتري تخصصي:

بررسی ارزش تشخيصی پروکلسی تونين سرم در بيماران مبتال به س  ريوي  
 

mailto:drrezaahmadi17@gmail.com
mailto:drrezaahmadi17@gmail.com
mailto:Ahmadirz@mums.ac.ir
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  تسلط بر زبان   
 تسلط بر زبان فارسی  -

 با رشته تخصصیتسلط بر زبان انگليسی در حد ترجمه تقريبًا کام  متون علمی مرتبط   -

 تسلط نسبی بر زبان عربی    -

  

 

 فعاليت هاي آموزشي 

 آموزشي :  سوابق

  97مشهد از ارديبهشت عضو هيئت علمی بالينی دانشگاه علوم پزشكی  - 

 91عضو هيئت علمی بالينی دانشگاه علوم پزشكی گناباد از آبان - 

     17/5/96مورخ  479/500شماره ارتقاء از مرتبه استادياري به مرتبه دانشياري به  -

 مدرس مباحث عفونی در دانشگاه علوم پزشكی گناباد   -

 مدرس مباحث عفونی در دانشگاه آزاد اسالمی گناباد    - 

 خرداد گناباد  15بهمن و  22ارائه کنفرانس هاي علمی متعدد در بيمارستان هاي  -

 ی و متخصصين ارائه کنفرانس هاي علمی متعدد براي پزشكان عموم -

ايراد سخنرانی در برنامه حضوري آموزش مداوم جامعه پزشكی)کنفرانس علمی يک روزه( در برنامه کورونا  -

مورخ   147952و مجوز  21116که توسط اين دانشگاه با کد  182169303با کد دوره  MERS-COVويروس 

20/7/93 

شكی)کنفرانس علمی يک روزه( در برنامه بيماري س  ايراد سخنرانی در برنامه حضوري آموزش مداوم جامعه پز -

 13/5/93مورخ  145168و مجوز  21116که توسط اين دانشگاه با کد  182169301با کد دوره 

ايراد سخنرانی در برنامه حضوري آموزش مداوم جامعه پزشكی)کنفرانس علمی يک روزه( در برنامه کنفرانس  -

که توسط اين دانشگاه با کد  182169301بهمن با کد دوره  22تان جراحی بيمارس-هاي مشترک هفتگی داخلی

 21/3/93مورخ  143889و مجوز  21116

گواهی ارائه پوستر در برنامه هاي حضوري آموزش مداوم جامعه پزشكی)همايش و کنگره( در برنامه کنگره  -

 131601شهر تهران و مجوز  در 11520که با کد  11027272بيماريهاي عفونی و گرمسيري ايران با کد دوره 

 12/9/92مورخ 

گواهی ارائه پوستر در برنامه هاي حضوري آموزش مداوم جامعه پزشكی)همايش و کنگره( در برنامه کنگره  -

 146188در شهر تهران و مجوز  11520که با کد  11027272بيماريهاي عفونی و گرمسيري ايران با کد دوره 

 11/8/93مورخ  

وستر در برنامه هاي حضوري آموزش مداوم جامعه پزشكی)همايش و کنگره( در برنامه کنگره گواهی ارائه پ -

 165859در شهر تهران و مجوز  11520که با کد  11027282بيماريهاي عفونی و گرمسيري ايران با کد دوره 

 4/8/94مورخ 
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 هاي پژوهشي فعاليت

 ها الف: شرکت در کارگاه

نديشی استادان با عنوان استاد، دانشگاه اسالمی ، حماسه سياسی ارديبهشت ماه گواهی شرکت در نشست هم ا-

1392  

باعنوان تاريخ علم متناسب با علوم پزشكی و تاريخ تمدن  1392گواهی پايان دوره طرح ضيافت انديشه استادان -

  1392اسالمی تيرماه 

  1392می و تمدن سازي اسالمی بهمن ماه گواهی شرکت در نشست هم انديشی استادان با عنوان انقالب اسال-

  1393باعنوان تاريخ علم و تمدن اسالمی شهريور ماه  1393گواهی پايان دوره طرح ضيافت انديشه استادان -

  1393باعنوان اخالق حرفه اي شهريور ماه  1393گواهی پايان دوره طرح ضيافت انديشه استادان -

  1393ان با عنوان چشم انداز جمعيت کشور بهمن ماه گواهی شرکت در نشست هم انديشی استاد-

  1393گواهی شرکت در دوره آموزشی توانمندسازي و روش مهارتهاي ارتباطی ابان ماه -

 1394گواهی شرکت در همايش نقد عملكرد دولت يازدهم در حوزه سالمت ارديبهشت ماه -

  1394معيت خرداد ماه گواهی شرکت در نشست هم انديشی استادان با موضوع مديريت ج-

  1394باعنوان اخالق حرفه اي خرداد ماه  1394گواهی پايان دوره طرح ضيافت انديشه استادان -

  1394گواهی شرکت در نشست هم انديشی استادان با موضوع بنيانهاي روانی زن و مرد شهريور ماه -

  1394دينی سطح يک شهريور ماه گواهی شرکت در طرح ضيافت انديشه استادان با موضوع معرفت شناسی -

  1394گواهی شرکت در نشست هم انديشی استادان  با موضوع استكبار ستيزي آبان ماه -

 2با موضوع انديشه سياسی و مبانی انقالب سالمی سطح  1395گواهی پايان دوره طرح ضيافت انديشه استادان -

  1395شهريور ماه 

شهريور ماه   2با موضوع معرفت شناسی دينی سطح  1395ستادان گواهی پايان دوره طرح ضيافت انديشه ا-

1395  

  1392گواهی شرکت در جلسه گزارش صبحگاهی با عنوان زايمان بی درد فروردين ماه -

گواهی شرکت در جلسه گزارش صبحگاهی با عنوان عل  ترومبوسيتوپنی در بيماران بستري ارديبهشت ماه -

1392  

 1391اسفندماه  CVAارش صبحگاهی با عنوان گواهی شرکت در جلسه گز-

 1392گواهی شرکت در جلسه گزارش صبحگاهی با عنوان داي سكشن آئورت ارديبهشت ماه -

 1392گواهی شرکت در جلسه گزارش صبحگاهی با عنوان آبسه سردسلی اسفندماه -

  1394گواهی شرکت در گارگاه آموزشی طراحی سواالت آزمون خرداد ماه -

  1392رکت در جلسه گزارش صبحگاهی با عنوان تورم اسكروتوم ارديبهشت ماه گواهی ش-

 1394گواهی شرکت در کارگاه پژوهشی مالكيت فكري و ثبت اختراع ديماه -

  1392گواهی شرکت در همايش روساي بيمارستانهاي آموزشی تيرماه -
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  1392خرداد ماه گواهی شرکت در جلسه گزارش صبحگاهی با عنوان خونريزيهاي زايمانی  -

  1392گواهی شرکت در جلسه گزارش صبحگاهی با عنوان تصوير برداري پستان خرداد ماه -

  1392گواهی شرکت در سمينار بررسی مسائ  آموزشی در فرايند ياددهی و يادگيري بهمن ماه -

  1393گواهی شرکت در کارگاه پژوهشی آشنايی با منابع و پايگاه هاي استنادي خرداد ماه -

  1393در پژوهش هاي علوم زيستی  تيرماه SPSSگواهی شرکت در کارگاه پژوهشی آمار پيشرفته استنباطی و -

  1393گواهی شرکت در سمينار آموزشی دستورالعملهاي کشوري مراقبت و اچ آي وي ايدز مرداد ماه -

  1393گواهی شرکت در کارگاه اخالق در پژوهش شهريور ماه -

  1393ارگاه مهارتهاي پايه در آموزش شهريور ماه گواهی شرکت در ک-

  1393گواهی شرکت در کنفرانس کورونا ويروس آبان ماه -

  1393گواهی شرکت در کنفرانس روز جهانی ايدز آذرماه -

  1393گواهی شرکت در کارگاه شاخص هاي فناوري ديماه -

  1393ان بهمن ماه گواهی شرکت در همايش و کنگره بيماريهاي عفونی و گرمسيري اير-

  1393گواهی شرکت در کارگاه اموزشی يادگيري مشارکتی بهمن ماه -

  1394گواهی شرکا در کارگاه اموزشی آموزش مبتنی بر شواهد فروردين ماه -

  1394فروردين ماه   Ovidگواهی شرکت در کارگاه پايگاه اطالعاتی-

  1394ه سالمت ارديبهشت ماه گواهی شرکت در همايش نقد عملكرد دواتيازدهم در حوز-

 1394گواهی شرکت در کارگاه آموزشی طرح درس و الگوي تدريس خرداد ماه -

  1394گواهی شرکت در کارگاه آموزشی شرح وظايف اعضاء هيئت علمی تيرماه -

 1394گواهی شرکت در گارگاه پژوهشی منابع تحت وب ، علم سنجی و استناد آبان ماه -

 1394اه آموزشی روشهاي نوين ارزشيابی بالينی اسفند ماه گواهی شرکت در کارگ-

  1394گواهی شرکت در همايش مسئولين آموزش و توانمند سازي دانشگاههاي علوم پزشكی کشور بهمن ماه -

الگوي پيش سازمان دهنده  -گواهی شرکت در کارگاه آموزشی کاربرد الگوهاي جديد تدريس در علوم پزشكی-

  1395خرداد ماه 

الگوي ياران در يادگيري  -واهی شرکت در کارگاه آموزشی کاربرد الگوهاي جديد تدريس در علوم پزشكیگ-

 1395خرداد ماه 

 1395گواهی شرکت در کارگاه اموزشی حرفه اي گري و اخالق حرفه اي در پزشكی تيرماه -

 گواهی مشارکت در فرايند اعتبار بخشی بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه-

 1391شرکت در کنفرانس علمی يک روزه فوکا  پوينت هاي برنامه حذف جزام اسفندماه  گواهی-

 27/7/94-94/123ص/ت/ف//3605گواهی شرکت در جشنواره طب سنتی به شماره -

-95/123ص/ب//8298گواهی مشارکت در برگزاري نمايشگاه ملی طرح تحو  سالمت دهان و دندان به شماره  -

5/4/95 

 5/2/91-22/123/91ص//47جلسه گزارش صبحگاهی با عنوان زايمان بی درد به شماره  گواهی شرکت در -

  92فروردين ماه 
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گواهی شرکت در جلسه گزارش صبحگاهی با عنوان عل  ترومبوسيتوپنی در بيماران بستري به شماره -

  92ارديبهشت ماه   18/2/92-22/123/92ص/71

اسفندماه  18/2/92-22/123/92ص//72به شماره   CVAوان گواهی شرکت در جلسه گزارش صبحگاهی با عن-

91 

-22/123/92ص//74گواهی شرکت در جلسه گزارش صبحگاهی با عنوان داي سكشن آئورت به شماره   -

  92ارديبهشت ماه  18/2/92

 18/2/92-22/123/92ص//73گواهی شرکت در جلسه گزارش صبحگاهی با عنوان آبسه سردسلی به شماره   -

  92ماه اسفند

  94خرداد ماه  17/3/94-123ص/آ//116گواهی شرکت در گارگاه آموزشی طراحی سواالت آزمون به شماره  -

  92ارديبهشت ماه 

 11/3/92-22/123/99ص//119گواهی شرکت در جلسه گزارش صبحگاهی با عنوان تورم اسكروتوم به شماره   -

 94دي ماه 

 30/10/94-123ص/ت/ف//4960كري و ثبت اختراع به شماره   گواهی شرکت در کارگاه پژوهشی مالكيت ف-

  94تيرماه 

  92خرداد ماه  1/4/92-347/500گواهی شرکت در همايش روساي بيمارستانهاي آموزشی به شماره   -

-22/123/92ص//177گواهی شرکت در جلسه گزارش صبحگاهی با عنوان خونريزيهاي زايمانی به شماره  -

  92تيرماه  10/4/92

-22/123ص//201گواهی شرکت در جلسه گزارش صبحگاهی با عنوان تصوير برداري پستان  به شماره  -

  92تيرماه  23/4/92

گواهی شرکت در سمينار بررسی مسائ  آموزشی در فرايند ياددهی و يادگيري به شماره   -

  92بهمن ماه  15/11/92-123/92ص/آ//3156

-123ص/ف/ت//977يی با منابع و پايگاه هاي استنادي به شماره  گواهی شرکت در کارگاه پژوهشی آشنا-

  93خرداد   25/3/93

در پژوهش هاي علوم زيستی به شماره  SPSSگواهی شرکت در کارگاه پژوهشی آمار پيشرفته استنباطی و -

 93تيرماه   1/4/93-123ص/ف/ت//1058

-2121497و اچ آي وي ايدز به شماره   گواهی شرکت در سمينار آموزشی دستورالعملهاي کشوري مراقبت -

 93مرداد ماه  29/5/93

 93شهريور  6/6/1393-123ص/ف/ت//1779گواهی شرکت در کارگاه اخالق در پژوهش به شماره   -

  93شهريور ماه  25/6/93-123ص/آ//2145گواهی شرکت در کارگاه مهارتهاي پايه در آموزش به شماره   -

  93آبان ماه  23/7/93-123ص/آ//2796ونا ويروس به شماره   گواهی شرکت در کنفرانس کور-

 93آذرماه  23/9/93-2417820گواهی شرکت در کنفرانس روز جهانی ايدز به شماره   -

 93آذر ماه  26/9/93-123ص/ت/ف//3871گواهی شرکت در کارگاه شاخص هاي فناوري به شماره   -

 93دي ماه  1/11/93-2512550ی و کرمسيري ايران گواهی شرکت در همايش و کنگره بيماريهاي عفون-
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 93اسفندماه  13/11/93-123ص/آ//4801گواهی شرکت در کارگاه اموزشی يادگيري مشارکتی به شماره   -

 93اسفندماه  13/11/93-123ص/آ//4800گواهی شرکت در کارگاه اموزشی آموزش مبتنی بر شواهد به شماره  -

 94فروردين  30/1/94-123ص/ت/ف//332به شماره     Ovidاطالعاتی گواهی شرکت در کارگاه پايگاه-

  94گواهی شرکت در همايش نقد عملكرد دواتيازدهم در حوزه سالمت  ارديبهشت ماه -

خرداد ماه  24/3/94-123ص//1262گواهی شرکت در کارگاه آموزشی طرح درس و الگوي تدريس  به شماره   -

93 

تيرماه  10/4/94-123ص/آ//1847ی شرح وظايف اعضاء هيئت علمی به شماره   گواهی شرکت در کارگاه آموزش-

94 

-3/123/ت//3808ٌگواهی شرکت در گارگاه پژوهشی منابع تحت وب ، علم سنجی و استناد به شماره   -

 94آبان ماه  13/8/94

 22/12/94-94/123ص/آ//6074گواهی شرکت در کارگاه آموزشی روشهاي نوين ارزشيابی بالينی به شماره   -

 94اسفندماه 

گواهی شرکت در همايش مسئولين آموزش و توانمند سازي دانشگاههاي علوم پزشكی کشور به شماره  -

 94بهمن ماه 14/2/95-د/490/209

الگوي پيش سازمان دهنده به  -گواهی شرکت در کارگاه آموزشی کاربرد الگوهاي جديد تدريس در علوم پزشكی-

  95خرداد ماه  23/3/95-95/123ص/آ//1187شماره   

الگوي ياران در يادگيري به -گواهی شرکت در کارگاه آموزشی کاربرد الگوهاي جديد تدريس در علوم پزشكی-

  95خرداد ماه  23/11/95-95/123/آ//1188ٌشماره   

-95/123/ص/آ/1854گواهی شرکت در کارگاه اموزشی حرفه اي گري و اخالق حرفه اي در پزشكی به شماره   -

 95تيرماه  27/4/95

-123/92ص/د//453گواهی مشارکت در فرايند اعتبار بخشی بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه به شماره   -

16/10/92  

-1064770گواهی شرکت در کنفرانس علمی يک روزه فوکا  پوينت هاي برنامه حذف جزام به شماره   -

  92اسفند  14/12/91
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 پژوهشي  -چاپ شده در مجالت علميالف: مقاالت 

داود ساالرباشی، مصطفی شهيد نوقابی، بی بی صديقه فضلی بزاز، سيد علی مرتضوي، ايمان شهابی قهفرخی، -

رضا احمدي.بررسی خصوصيات فيزيكو شيميايی و ميكروبی فيلمهاي تهيه شده حاوي نانو ذرات اکسيد 

ه نوآوري در علوم و فناوري غذايی سا  دهم شماره ي دوم، تابستان سيليسيوم با پايه پلی ساکاريد آرد سويا. نشري

97 

مجتبی کيان مهر ، اشرف صابر ، رضا احمدي ، جلي  شاري ، مهدي بصيري مقدم. تاثير سوپ برنج بر ورزن  -

نامه افق دانش دوره ا  حاد: کاآزمايی بالينی يک سوکور. فص هگيري و شاخص هاي خونی کودکان مبتال به اس

  1393. تابستان 2شماره  20

علی محمدپور ، زهره پارسايكتا ، عليرضا نيكبخت نصرآبادي ، رضا احمدي ، عليرضا محمدزاده. بيم و اميد در  -

: يک مطالعه پديدار شناسی. مجله دانشكده پرستاري و مامايی دانشگاه علوم پزشكی  AIDS/HIVزندگی با 

 1393. مرداد 25-37، 2،1393شماره  20تهران )حيات( دوره 

بتو  شريفی مود ، مليحه متانت ، رضا احمدي ، حسين حاتمی. اسپونديليت سلی: يک تظاهر شايع س   -

خارجی ريوي در جنوب شرق ايران. فصلنامه بيماريهاي عفونی و گرمسيري وابسته به انجمن متخصصين بيماري 

 1386. بهار 36هاي عفونی و گرمسيري سا  دوازدهم شماره 

ايرج ضاربان ، محمود کريمی ، رضا احمدي ، عبدالرحمن طبسی درميان ، محمد طاهر. ارزيابی برنامه آموزشی  -

نظريه محور در پيشگيري از رفتارهاي داراي خطر انتقا  در بيماريان اچ اي وي مثبت : مطالعه اي در چارچوب 

 1394. 21نامه افق دانش دوره مد  اعتقاد بهداشتی. فص 

 

1( Ramezani Awal Riabi h, Ahmadi  R (corresponding auther). A Rare 

Osteoarticular Brucellosis in Gonabad City, Iran: A Case Report. Razavi Int J Med. 

2015. 

 

(2 Nnaghibi M, Mojahedi M J, Jarrahi L, Emadzadeh A, Ahmadi R, Emadzadeh M, 

Taraz Jamshidi Sh, Bahri N .Prevalence of Chronic Kidny Disease and Its Rish Factors 

in Gonabad, Iran.   Iranan Journal of  kidney Diseases. 2016.    

 

3(  Ramezani Awal Riabi h, Ahmadi  R (corresponding auther), Atarodi A. Correlation 

Between Some Risk Factors and the Incidence of Diarrhea Outbreak in Kosar Industrial 

Estate, A Case-Control Study in 2013. Razavi Int J Med. 2015 

 

(4 Kianmehr M, Saber A,mosari J, Ahmadi  R, Basiri-moghadam M. The Effect of G-

ORS Along With Rice Soup in the Treatment of Acute Diarrhea in Children: A Single-

Blind Randomized Controlled Trial. Nurs Midwifery Stud. 2016 

 

5( Mohammadzadeh A, Mardaneh J, Ahmadi  R (corresponding auther), Adabi J. 

Use of PCR  for Detection Virulence Features of Pathogenic Pseudomonas aeruginosa 

Clinical Strains and Determination Antibiotic Resistance  Patterns Of Isolates In 

Hospitailized Patients In Gonabad, Iran, ID:41267. Archives Of  Pediatric Infectious 

Diseases. 2016 



9 

 

 

 

(6 Davoud salarbashi, Mostafa Shahidi Noghabi, Bibi Sedigheh Fazly Bazzaz, Iman 

Shahabi, Ghahfarrokhi, Behrouz Jafari, Reza Ahmadi.  ECO-friendly soluble soybean 

polysaccharide/nanoclay Na+ bionanocomposit: Properties and Characteriation. 

Carbohydrate Polymers 169 (2017) 524-532 

 

 

(7 Naderi M. MD, Ghorbani A. MD. Hashemi M.Ph.D, Taheri M. Ph.D, Ahmadi. MD. 

Comparison of Serum Levels in Pulmonary Tuberculosis Patients with Acute Pneumonia 

and Heilthy Individuals.  Horizon of medical sciences. 2017  
 

(8 How e-learning creates new opportunities in hospital settings? Innovations in a low 

resource setting 

Document Type : Original Article 

 

Seyed Farzin Mircheraghi  1  Reza Esmaeili   2  Abdoljavad Khajavi 3  Seyed Farzam 

Mircheraghi  4  Reza Ahmadi 5  Saeed Erfanoor  6  Moosa Sajjadi  7  Fateme Valirad 1  

Ali Alami 
 

(9 Brucellosis Spondylodiscitis: A case report     Nasrin Milani1, Reza Ahmadi   

 
 

(10  Deep insights into urinary tract infections and effective natural remedies 

Bibi Sedigheh Fazly Bazzaz, Sareh Darvishi Fork, Reza Ahmadi & Bahman Khameneh 
 

(11 Hypertension and Its Risk Factors in the Population Covered by Mashhad University 

of Medical Sciences 

Document Type : Original Article 

Nasrin Milani  1  Ehsan Mosa Farkhani  2  Mohamad Sajjadi-Manesh  3  Ali Taghipour  

4  Reza Ahmadi  5  Kazem Saeedi 
 
 

(12 Oral nano-curcumin formulation efficacy in the management of mild to moderate 

outpatient COVID-19: A randomized triple-blind placebo-controlled clinical trial 

Reza Ahmadi, Soofia Salari, Mohammad Davood Sharifi, Hamidreza Reihani, 

Mohammad Bagher Rostamiani, Morteza Behmadi, Zhila Taherzadeh, Saeed Eslami, 

Seyed Mahdi Rezayat, Mahmoud Reza Jaafari, Sepideh Elyasi 
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 کنگره و سمينارها  ب: ارائه مقاله در همايش،

وحيد طيبی بجستانی. بررسی دوساالنه وضعيت نيد  -فرزام ميرچراغی-علی عالمی -رضااحمدي-مهدي طيبی -

. ارائه شده در دانشگاه علوم 92/93استيک در کارکنان بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكی گناباد 

 1394دي ماه  2آذر ماه لغايت  28درمانی شهيد بهشتی. پزشكی و خدمات بهداشتی 

مهدي طيبی. بررسی وضعيت اپيد ميولوژي س  در -وحيد طيبی-علی عالمی-رضا احمدي-فرزام ميرچراغی - 

. ارائه شده در دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی 93-89شهرستان هاي گناباد و بجستان از سا  

 1394دي ماه  2ماه لغايت آذر  28شهيد بهشتی. 

رضا احمدي. گزارش يک مورد نادر از بروسلوز استخوانی. ارائه شده در دانشگاه علوم  -حاد رمضانی او  ريابی -

 1394دي ماه  2آذر ماه لغايت  28پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی شهيد بهشتی. 

نه بيماريهاي مشترک انسان و دام در وحيد طيبی. بررسی شيوع دوساال-علی عالمی-رضا احمدي-مهدي طيبی-

. ارائه شده در دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی 1391-92حوزه دانشگاه علوم پزشكی گناباد سالهاي 

 1394دي ماه  2آذر ماه لغايت  28درمانی شهيد بهشتی. 

اي مشترک انسان و فرزام ميرچراغی. بررسی شيوع دوساالنه بيماريه-دکتر عالمی -رضا احمدي-وحيد طيبی -

. ارائه شده در دانشگاه علوم پزشكی و خدمات 1392-93دام در حوزه دانشگاه علوم پزشكی گناباد سالهاي 

  1394دي ماه  2آذر ماه لغايت  28بهداشتی درمانی شهيد بهشتی. 
 

- Ramezani Aval Riabi H- Reza Ahmadi. Correlation between some risk factors and the 

incidenc of diarrhea outbreak in Kosar Industrial Estate Gonabad-Iran, A case-control 

study in 2013 . آذر ماه  28ارائه شده در دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی شهيد بهشتی.  

1394دي ماه  2لغايت  . 

 

- Reza Ahmadi-Mahdavi Shahri S M. Presepsin (scd14 subtype (scd14-st)): new sepsis 

biomarker . . آذر ماه  28ارائه شده در دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی شهيد بهشتی.  

3941دي ماه  2لغايت   

 

- Metanat M,Sharifi-Mood B-Pejman B,  Ahmadi R. Isolated Renal Hydatid Cyst in a 

Child: Case report and Review on Renal Hydatidosis . 18th European Congress of 

Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID). 22.April 2008. 

 

- Mohammadzadeh A, Mardaneh J, Ahmadi R, Biglaei H, Momen F. Antibacterial 

Activity of Peganum Harmala Seed Alcoholic and Aqueous Extracts Against Gram 

Positive and Gram Negative Bacteria. university of Medical Sciences, sananadaj. 27-29 

Sep 2016 

 

- Mohammadzadeh A, Mardaneh J, Ahmadi R, Momen F- Investigation of the 

Antibacterial Effect of Nigella Sativa Seed Extracts on Some Pathogenic Bacteria- 

Kurditian university of Medical Sciences, sananadaj. 27-29 Sep 2016.  
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- Mohammadzadeh A, Mardaneh J, Ahmadi R, Adabi J. Antibiotic Co-resistance Profiles 

of Pseudomonas Aeruginosa Strains Isolated From Hospitalized Patients. Kurditian 

university of Medical Sciences, sananadaj. 27-29 Sep 2016. 

 

- Mohammadzadeh A, Mardaneh J, Ahmadi R, Adabi J. Characterization of Class 1 

Integrone in Pseudomonas Aeruginosa Clinical Isolates. Kurditian university of Medical 

Sciences, sananadaj. 27-29 Sep 2016 

 

 

 

  کتابد: 

 1395تأليف کتاب با عنوان  بروسلوزيس )نگاهی جديد به فاکتورهاي بيماريزايی و واکسيناسيون(. سا   - -

 1395ويراستاري کتاب با عنوان خود مراقبتی در اچ. آي. وي و ايدز مبتنی بر تجارب مبتاليان. سا   - -

 

 داوري مقاالت و طرح هاي پژوهشي: 

 

 28/7/1390 -123آ//27044فيايی بيماريهاي شايع در ايران به شماره  داوري کتاب پاتولوژي جغرا -

 5/3/1395 -123ت/م//3804داوري کتاب پاتولوژي جغرافيايی بيماريهاي شايع در ايران به شماره  -

 21/10/1390 -123آ//38842داوري کتاب پاتولوژي جغرافيايی بيماريهاي شايع در ايران به شماره  -

 28/11/1393-123ص/ت/ف//5121دستگاه شست و شوي زخم با جت آب پالسی به شماره  داوري طرح ساخت -

ناظر طرح تحقيقاتی فرصت ها و آسيب هاي شبكه هاي اجتماعی مجازي از ديدگاه جامعه دانشجويی شهرستان گناباد با  -

 26/12/94 - 123ص/ت/ف//6177پ به شماره /495/1کد 

پ به شماره  /464/1دهاي توليد بر توليد بيمارستان هاي شهر گناباد با کد ناظر طرح تحقيقاتی تاثير درون دا -

 6/4/94- 123ص/ت/ف//1604

ناظر طرح تحقيقاتی بررسی توانايی توليد آنزيم هاي کارباپنماز و شناسايی سويه هاي با مقاومت چند دارويی و مقاومت  -

مراجعه کننده به بيمارستان هاي شهر گناباد با روش دارويی وسيع در باکتري هاي گرم منفی جدا شده از بيماران 

Genotypic Phenotypic  15/2/94-3385/95به شماره   -پ/470/1با کد  

ناظر طرح تحقيقاتی مقايسه ي تاثير عصاره هيدروالكلی برگ يونجه بومی طبيعی گناباد و قرص آهن بر شاخص هاي   -

-- 123ص/ت/ف//6169 -پ/486/1دانشگاه علوم پزشكی گناباد با کد  هماتوبيو شيميايی آنمی فقر آهن در دانشجويان

26/12/94 

-123/89آ//41757داوري مقاله با عنوان بررسی ارتباط عفونت هليكوباکتر پيلوري و آنفاکتوس حاد قلبی به شماره   -

1/8/89 

 86-82ن در مشهد بين سالهاي اهدا کننده خو 400در ميان  Cو  Bداوري مقاله با عنوان ريسک فاکتورهاي هپاتيت  -

 8/3/89-123/89آ//8022يک مطالعه موردي به شماره  

داوري مقاله با عنوان ششمين همايش ساليانه پژوهشی دانشجويان علوم پزشكی شرق کشور به شماره   -

 8/9/89-123/89آ//46413
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شهرستان  Vibrio cholerae كوکداوري مقاله با عنوان يافته هاي آزمايشگاهی حاص  از بررسی نمونه هاي مش -

 10/10/90-123/90آ//37202به شماره   1384-89گناباد در طی سالهاي 

به شماره   1383-93داوري مقاله با عنوان بررسی ليشمانيوز جلدي در شهرستان المرد طی سا  هاي  -

 4/7/95-123م/ت/ف//85

هيدروالكلی زعفران بر کيست ژيارديا المبليا  به شماره داوري مقاله با عنوان بررسی آزمايشگاهی اثر کشنده عصاره  -

 4/7/95-123ت/ف///86

داوري مقاله با عنوان بررسی وجود ژن هاي مقاومت بر تتراسيكلين در سويه هاي شيگال سونئی جدا شده از کودکان  -

 17/7/95-123م/ت/ف//93به شماره   Multiplexمبتال به اسها  حاد باکتريايی با استفاده از روش 

داوري مقاله با عنوان بررسی فراوانی شيگال سونه اي در اسها  کودکان و تعيين الگوي حساسيت آنتی بيوتيكی آن به  -

 27/7/95-123م/ت/ف//94شماره  

 
 

 مصوب طرح هاي پژوهشي -ز

 در افراد با عفونت مخفی ويروس اپشتاين بار نسبت به گروه کنتر  شهرستان DNAمقايسه ميزان آسيب  -

   IR.GMU.REC.1395.79گناباد  با کد اخالق:

 

 

مقایسه کارایی جنتامایسین و استرپتومایسین برای درمان بروسلوز در انسان: مطالعهه مهروری 

  .1398.896IR.MUMS.MEDICAL.RECنظام مند

 

بررسی عوامه  زمینهه سهاز ااتیهالی مهرا ش بها اه ا  کهام و لهد در نهوزادان متولهد اهد  ا ه  

 1397  علهههههههههههههوم پساهههههههههههههه ی م ههههههههههههه د در سههههههههههههها  پواههههههههههههه  دان ههههههههههههه ا 

IR.MUMS.MEDICAL.REC.1399.115   

 

و بروههی از  HBS Ag +بررسههی ویههعی  سههرولوریو اههیرووران متولههد اههد  از مههادران

 97-9۶عوامههههههه  مهههههههرا ش بههههههها ان در دان ههههههه ا  علهههههههوم پساههههههه ی م ههههههه د در سههههههها  

IR.MUMS.MEDICAL.REC.1398.534  

 

سهاله ا ه  پواه  دان ه ا  علهوم  5نی کودکهان بررسی فاکتورهای مهرا ش بها اهاوو اهود  بهد

 1398پسا ی م  د در سا  

IR.MUMS.MEDICAL.REC.1398.457 

اعیین و مقایسه کیفی  زندگی افراد م تال به سوء مصر  مواد مخدر ا   درمان ن  دارند  بها 

 1398-1399متادون در مقاب  بوپرونورفین در سا  
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IR.MUMS.MEDICAL.REC.1398.122 

 

بررسی ااثیر فراورد  ط یعی روغن ارد  کنجهد بهر پایهه طهد ایرانهی بهر عالیهی بهالینی بییهاران 

بهههههههههههههههههها کههههههههههههههههههد اوههههههههههههههههههال                                                                       19م هههههههههههههههههه و  بههههههههههههههههههه ابههههههههههههههههههالی کوویههههههههههههههههههد 
IR.GMU.REC.1399.014 

ا اسهتفاد  از اصهاویر روزانهه سهنجند  به Bنهو   یاعیین مناطق مستعد گسترش بییاری آنفلوانسا
MODIS  ) کار م تر  با موسسه اموزش  عالی واوران م  د ( 

-- Deep insights into urinary tract infections and effective natural remedies  

 

 

 

 

 

 

 

  پژوهشي  -علمي هايعضويت 

  26/12/92مورخ  97617/92به شماره فوکا  پوينت برنامه نظام مراقبت کنتر  عفونتهاي بيمارستانی 

  4/4/90مورخ  31150/90فوکا  پوينت برنامه مراقبت هپاتيت هاي ويرا  به شماره 

  26/12/92مورخ  97684/92فوکا  پوينت برنامه نظام مراقبت ايدز و بيماريهاي ويروسی هپاتيت به شماره 

  1/5/91مورخ  58963/91فوکا  پوينت برنامه آنفلوآنزا به شماره 

  26/12/92مورخ  97686/92فوکا  پوينت نظام مراقبت آنفلوانزا  به شماره 

  26/12/92مورخ  97685/92فوکا  پوينت نظام مراقبت بيماريهاي مشترک انسان و دام )زئونوز( به شماره 

مورخ  97689/92اره فوکا  پوينت نظام مراقبت بيماريهاي قاب  پيشگيري با واکسن )ديفتري، سياه سرفه و ... ( به شم

26/12/96  

  26/12/92مورخ  97682/92فوکا  پوينت نظم مراقبت کنتر  بيماريهاي منتقله با آب و غذا به شماره 

  26/12/92مورخ  97683/92فوکا  پوينت نظام مراقبت س  به شماره 

  14/1/89مورخ  2223/89فوکا  پوينت علمی برنامه کنتر  ليشمانيوز به شماره 

  17/11/89مورخ  21805/89پوينت علمی برنامه درمان ماالريا به شماره فوکا  

 23/7/90مورخ  38789/90ايدز و هپاتيت به شماره  -فوکا  پوينت برنامه زئونوز

 

 يق ها و جوايز :تشو
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كسب رتبه سوم حيطه يادگيري الكترونيكي به عنوان ادغام آموزش الكترونيك در فرايندهاي آموزشي و -

 انشگاه علوم پزشكي گناباد در راستاي نوع آوري و بهبود كيفيت آموزش علوم پزشكيدرماني د
 لوح تقدير  به منظور کوشش و حمايت در برگزاري کارگاه منطقه اي اخالق در انتشار آثار پژوهشی -

 لوح تقدير در به منظور کوشش و حمايت در حوزه تحقيقات و فناوري دانشگاه -

کوشش و حمايت در جهت کسب رتبه دوم کميته تحقيقات دانشجويی دانشگاه در بيست و يكمين لوح تقدير به منظور  -

 1394جشنواره تحقيقاتی علوم پزشكی رازي در سا  

لوح تقدير به منظور حمايت مالی و معنوي در جهت ثبت قطعی مرکز تحقيقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سالمت  -

 دانشگاه

و حمايت درجهت ارتقاء فعاليت هاي کميته  منطقه اي اخالق در پژوهش دانشگاه و  لوح تقدير به منظور کوشش -

 تاسيس کميته سازي اخالق در پژوهش

 96در سا   289/100کسب لوح تقدير از جشنواره عمران سالمت وزارت بهداشت با شماره  -

ارزشيابی رشته باروري به جهت ارتقاء  کسب لوح تقدير از مشاور محترم وزير در امور مامايی و دبير هيأت ممتحنه و- 

 23/1/96مورخ  104د//30کيفی خدمات بهداشتی به مادران و نوزادان و خانواده و بهبود آموزش مامايی به شماره 

کسب لوح تقدير از مقام عالی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی در خصوص پايان تصدي رياست دانشگاه علوم  -

  11/8/96مورخ  820/100پزشكی به شماره 

 

 اجراييعلمي و سمت هاي 

 17/7/92مورخ    1138/100سرپرست دانشگاه علوم پزشكی گناباد به شماره    -

 96/  8/  13تا مورخ  26/9/92مورخ    100/ 1483رئيس دانشگاه علوم پزشكي گناباد  به شماره   -

 92تا مهر   1388بهمن گناباد از سال  22رئيس بيمارستان  -

 7/2/92مورخ     159/100عضو اصلی هيات بدوي رسيدگی به تخلفات اداري کارمندان دانشگاه   به شماره   -

 13/8/96تا  17/7/92مدير مسئو  مجله  علمی پژوهشی افق دانش از تاريخ  -

 13/8/96تا  24/3/93مورخ  3904/93عضو هيات تحريريه مجله علمی پژوهشی افق دانش به شماره   -

 13/8/96تا   21/5/93مورخ   11749/93مسئو  نشريه پژوهش سالمت  به شماره   مدير -

 

مورخ   11973/93) پژوهش سالمت ( به شماره    The horizon of medica sciencesمدير مسئو  نشريه  -

25/5/93 

 17/7/92رئيس هيات تحريريه از تاريخ   -

 ا  س 2رئيس مرکز بهداشتی درمانی مارانديز به مدت  -

 سا   5/1رئيس مرکز بهداشتی درمانی جزين به مدت  -

 سا   1رئيس مرکز بهداشتی درمانی فياض بخش به مدت  -

 سا 1پزشک اپيدميولوژيست شهرستان به مدت -

 سا  4رزيدنت ارشد و نماينده دانشجويان در دوره تخصصی به مدت  -
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 بهمن 22عضو هيئت امناي بيمارستان  -

  1388بهمن از سا   22پزشكی و رعايت موازين شرعی بيمارستان  رئيس کميته اخالق -

بهمن ازسا   22رئيس کميته ترويج زايمان ايمن و کاهش منطقی سزارين و کاهش مرگ و مير مادران بيمارستان  -

1388 

 1388بهمن ازسا   22رئيس کميته دارو و درمان و تجهيزات پزشكی بيمارستان  -

 1388بهمن ازسا   22ارزش هاي متعالی بيمارستان  رئيس کميته پاسداري از -

 1388بهمن ازسا   22رئيس کميته نظارت و ارزشيابی درونی بيمارستان   -

 1388بهمن ازسا   22رئيس کميته انتقا  خون بيمارستان  -

 1388بهمن ازسا   22رئيس کميته تغذيه و رژيم هاي درمانی بيمارستان  -

 1388بهمن ازسا   22نسوج بيمارستان  رئيس کميته آسيب شناسی و -

 1388بهمن ازسا  22رئيس کميته سوانح و حوادث غير مترقبه بيمارستان  -

 1388بهمن ازسا   22رئيس کميته اسناد و مدارک پزشكی بيمارستان  -

 1388بهمن ازسا   22رئيس کميته مديريت کيفی بيمارستان  -

 1388بهمن ازسا   22رئيس کميته کنتر  عفونت هاي بيمارستان  -

 1388بهمن از سا   22رئيس کميته کادر پزشكی ،پرسن  پرستاري و کارکنان بيمارستان  -

 1388بهمن ازسا   22رئيس کميته کاهش مرگ و مير بيمارستان  -

 1388بهمن ازسا   22رئيس کميته ترويج تغذيه با شير مادر و کاهش مرگ و مير نوزادان بيمارستان  -

 1388بهمن ازسا   22گروه ترياژ بيمارستان رئيس کار -

 استاد مشاور دانشجويان پزشكی  -

 بهمن  22رئيس کميته حاکميته خدمات بالينی بيمارستان  -

 استاد مشاور دانشجويان شاهد و ايثارگر رشته پزشكی  -

  13/8/96لغايت  17/7/92رئيس شوراي دانشگاه از تاريخ  -

 17/7/92لغايت    20/9/91از   20/9/91مورخ     67820/91ه عضو شوراي دانشگاه به شمار - 

  16/10/91مورخ   69517/91عضو کميته دانشگاهی تبيين و ترويج فرهنگ اقتصاد مقاومتی دانشگاه به شماره  -

لغايت  12/12/91از تاريخ  12/12/1391مورخ  23/1971عضو شوراي پزشكی وظيفه عمومی شهرستان به شماره  -

12/12/94 

از تاريخ    19/12/91مورخ   73636/91عضو هيئت علمی شوراي انضباطی تجديد نظر دانشجويان به شماره   -

  17/7/96لغايت  17/7/96/2

  17/7/96لغايت  17/7/92رئيس شوراي انضباطی  تجديد نظر دانشجويان از تاريخ  -

  13/3/92مورخ   78659/92استاد مشاور دانشجويان شاهد و ايثارگر رشته پزشكی به شماره   -

  3/6/92مورخ   83239/92عضو کميته تخصصی انطباق دانشگاه به شماره   -

  17/7/92رئيس کميته تخصص انطباق دانشگاه از تاريخ  -

  8/8/96لغايت  8/8/92از تاريخ  8/8/92مورخ   416/28609/1داديار انتظامی نظام پزشكی شهرستان به شماره  -

لغايت  26/8/92از تاريخ  26/8/92مورخ   103630/191/601ش و پرورش شهرستان گناباد به شماره  عضو شوراي آموز -

13/8/96  
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  29/11/92مورخ  95465/92استاد مشاور فرهنگی دانشجويان  رشته پزشكی به شماره   -

 12/12/91ز تاريخ ا 12/12/91مورخ   2560/1/3851عضو  ستاد هماهنگی خدمات سفر شهرستان گناباد به شماره   -

 12/12/92لغايت  

لغايت   17/10/93از تاريخ  17/10/93مورخ   23297/52عضو ستاد بزرگداشت مقام معلم شهرستان به شماره   -

31/3/94 

مورخ   2262/16/3851عضو افتخاري گروه نظارت علمی و کاربردي طرح تحو  و توسعه گردشگري شهرستان به شماره  -

  4/6/94لغايت  2/11/93از تاريخ  2/11/93

  4/6/94لغايت   6/12/93از تاريخ  6/12/93مورخ   2618/5/3851عضو کميته ارتقاء سالمت جوانان به شماره   -

مسئو  کميته خدمات بهداشتی سالمت و محيط زيست ستاد اجرايی خدمات سفر شهرستان گناباد به شماره  -

 4/6/94لغايت  7/12/93از تاريخ   7/12/93مورخ  2628/15/3851

 11/12/93از تاريخ  11/12/93مورخ   2672/1/3851عضو کميته نهضت مطالعه مفيد شهرستان گناباد به شماره   -

  4/6/94لغايت 

عضو هيات بازرسی انتخابات پنجمين دوره مجلس خبرگان رهبري و دهمين دوره مجلس شوراي اسالمی شهرستان  -

 2/12/94لغايت  2/11/94از تاريخ  2/10/94خ  مور 30801/2/1/38گناباد به شماره 

از  18/11/94مورخ   2462/1/3851دبير کميته خدمات بهداشتی سالمت و محيط زيست شهرستان گناباد به شماره   -

  18/11/95لغايت  18/11/94تاريخ 

از  14/2/95مورخ   95/123ص/ن//124عضو شوراي راهبردي نهاد نمايندگی مقام معظم رهبري دانشگاه به شماره   -

  14/2/96لغايت  14/2/95تاريخ 

   20/2/95مورخ   574/830/12034رياست ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه علوم پزشكی گناباد به شماره   -

  15/2/95مورخ  1007/6/38عضو کارگروه تخصصی آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان به شماره   -

  26/3/95مورخ   8699/38اسی و فرهنگی تدوين برنامه ششم توسعه استان به شماره عضو کارگروه اموراجتماعی سي -

 31/3/95مورخ   95/123ص/ن//126عضو شوراي هم انديشی استادان دانشگاه به شماره   -

 15/6/91مورخ  61775/91به شماره   91استاد مشاور دانشجويان رشته پزشكی عمومی ورودي  -

 20/9/91مورخ   67820/91شماره  عضو شوراي دانشگاه به  -

 16/10/91مورخ    69517/91عضو کميته دانشگاهی تبيين و ترويج فرهنگ اقتصاد مقاومتی دانشگاه به شماره   -

 19/12/91مورخ   73636/91عضو هيات علمی شوراي انضباطی تجديد نظر دانشجويان به شماره    -

 13/3/92مورخ   78659/92ه پزشكی به شماره  استاد مشاور دانشجويان شاهد و ايثارگر رشت -

 3/6/92مورخ    83239/92عضو کميته تخصصی انطباق دانشگاه به شماره   -

 19/9/92مورخ   90323/92عضو کميته برنامه ريزي درسی دانشگاه به شماره   -

 19/1/91مورخ   51436/91بهمن به شماره   22رياست کميته اخالق پزشكی بيمارستان  -

 19/1/91مورخ   51446/91بهمن به شماره   22رياست کميته کنتر  عفونت هاي بيمارستان  -

مورخ   51448/91بهمن به شماره   22رياست کميته مرگ و مير و عوارض، آسيب شناسی و نسوج بيمارستان  -

19/1/91 

 19/1/91مورخ   51440/91بهمن به شماره   22رياست کميته مدارک پزشكی و فناوري اطالعات بيمارستان  -

 19/1/91مورخ   51451/91بهمن به شماره   22رياست کميته طب انتقا  خون بيمارستان  -
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 19/1/91مورخ   51438/91بهمن به شماره   22رياست کميته دارو، درمان و تغذيه بيمارستان  -

 19/1/91مورخ   51442/91بهمن  به شماره   22رياست کميته بهداشت محيط بيمارستان  -

 19/1/91مورخ   51452/91بهمن به شماره   22رياست کميته حفاظت فنی و بهداشت کار بيمارستان  -

 19/1/91مورخ   51450/91بهمن به شماره   22رياست کميته بحران و بالياي بيمارستان  -

 24/4/93مورخ   6398/93عضو کميته نظارت بر انجام عم  توبكتومی دانشگاه به شماره   -

 7/8/93مورخ    13060/93ضو شوراي پژوهشی مرکز تحقيقات عوام  اجتماعی موثر بر سالمت دانشگاه به شماره  ع -

 23/3/94مورخ   6486/94عضو کميته تدوين برنامه استراتژيک معاونت آموزشی  به شماره   -

  9/10/94مورخ    94/123ص/ا//4624رئيس کميسيون ويژه حمايت از استعدادهاي درخشان دانشجويی به شماره   -

 رئيس کميته ارتقاء و ارزشيابی هيات جذب  -

 عضو کميته دانشگاهی ارتقاء سالمت مادر و نوزاد   -

 26/11/93مورخ  3453/306عضو کميته ايمنی آب به شماره  -

 16/9/94مورخ   94/123ص/غ//846عضو کميسيون پزشكی ادويه مخدر به شماره   -

 اي منتقله از آب و غذاعضو کارگروه بيماريه -

 19/3/93د مورخ  /4453/655رييس کميته کشوري دانشگاهی تجويز و مصرف منطقی دارو به شماره   -

 31/1/93مورخ   700د//317عضو کميته اخالق در پژوهش هاي زيست پزشكی به شماره   -

  28/9/94د مورخ  /2017/600عضو کميته انطباق امور اداري و فنی موسسات پزشكی با شرع مقدس به شماره   -

 27/5/95د مورخ  /40/409/130رئيس کميسيون دائمی دانشگاه علوم پزشكی گناباد به شماره   -

 17/7/92رئيس کميته سالمت سالمندان از تاريخ  -

 17/7/92رئيس ستاد تسهيالت نوروزي از تاريخ  -

 17/7/92اريخ رئيس شوراي پذيرش و بررسی پيشنهادات کارکنان دانشگاه از ت -

 17/7/92رئيس کميته ترويج زايمان ايمن از تاريخ -

 17/7/92رئيس هيت عالی نظارت بر نظام نويت اداره بيمارستانها از تاريخ  -

 17/7/92رئيس کميته احياء نوزاد و مرگ پريناتا  از تاريخ  -

 17/7/92عضو کميسيون تجهيزات پزشكی از تاريخ  -

 17/7/92ور پروانه ها از تاريخ صد 20عضو کميسيون ماده  -

 17/7/92آزمايشگاهها از تاريخ  20رئيس کميسيون ماده  -

 17/7/92ماهه از تاريخ  59-1رئيس کميته مرگ و مير کودکان  -

 17/7/92رئيس کميته سالمت نوزادان از تاريخ  -

 17/7/92عضو کميته ترويج تغذيه با شير مادر از تاريخ  - 

 17/7/92مادران از تاريخ رئيس کميته سالمت  -

 17/7/92رئيس کميته پيشگيري و کنتر  تاالسمی)بيماريهاي ژنتيک( از تاريخ  -

 17/7/92رئيس کميته ثبت سرطان از تاريخ  -

 17/7/92رئيس کميته کم کاري تيروئيد از تاريخ  -

 17/7/92رئيس کميته دانشگاهی ديابت از تاريخ  -

 17/7/92طبيعی از تاريخ  رئيس کميته کاهش اثرات بالياي -



18 

 

 17/7/92رئيس کميته راهبردي پيشگيري و کنتر  بيماريهاي مزمن تنفسی از تاريخ  -

 17/7/92رئيس کميته هفته سالمت از تاريخ  -

 17/7/92از تاريخ  20رئيس کميسيون ماده  -

 17/7/92رئيس ستاد شاهد و ايثارگر از تاريخ  -

 17/7/92رئيس شوراي بورس از تاريخ  -

 17/7/92رييس شوراي تمام وقت جغرافيايی از تاريخ  -

 17/7/92رئيس شوراي فرهنگی از تاريخ  -

 17/7/92رئيس ستاد اقامه نماز از تاريخ  -

 17/7/92رئيس ستاد امر به معروف و نهی از منكر از تاريخ  -

 17/7/92رئيس ستاد عفاف و حجاب از تاريخ  -

 17/7/92رئيس ستاد غدير از تاريخ  -

 17/7/92رئيس شوراي قرآنی از تاريخ  -

 17/7/92رئيس هيات اجرايی جذب اعضاء هيئت علمی از تاريخ  -

 17/7/92رئيس شوراي بهداشت و روان از تاريخ  -

 17/7/92رئيس  شوراي هم انديشی اساتيد از تاريخ  -

 17/7/92رئيس شوراي عالی مرکز تحقيقات از تاريخ  -

 17/7/92ايت از دانشجويان استعداد درخشان از تاريخ رئيس کميته ويژه حم -

 17/7/92از تاريخ  EDCرئيس شوراي  -

 17/7/92رئيس کميته ايمن سازي اماکن دانشجويی و آموزشی از تاريخ  -

 17/7/92عضو کميسيون استعداد هاي درخشان دانشگاه از تاريخ  -

 17/7/92عضو کميته اخالق پزشكی دانشگاه از تاريخ  -

 17/7/92کميسيون تحو  اداري از تاريخ  -

 17/7/92رئيس کميته مناقصات و مزايده ها از تاريخ  -

 17/7/92از تاريخ  11رئيس کميسيون ماده  -

 17/7/92رئيس کميته تدابير ويژه از تاريخ  -

 17/7/92رئيس کميته ترويج تغذيه با شير مادر از تاريخ  -

 17/7/92ب و غذا از تاريخ رئيس کميته بيماريهاي منتقله با آ -

 17/7/92رئيس کميته سالمت مادران از تاريخ  -

 17/7/92رئيس کميته پيشگيري و کنتر  تاالسمی )بيماريهاي ژنتيک( از تاريخ  -

 17/7/92رئيس کميته ثبت سرطان از تاريخ  -

 17/7/92رئيس کميته کم کاري تيروئيد از تاريخ  -

 17/7/92تاريخ  رئيس کميته دانشگاهی ديابت از -

 17/7/92رئيس کميته بحران از تاريخ  -

 17/7/92رئيس کميته کاهش اثرات بالياي طبيعی از تاريخ  -

 17/7/92رئيس کميته راهبردي پيشگيري و کنتر  بيماريهاي مزمن تنفسی از تاريخ  -
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 17/7/92رئيس کميته هفته سالمت از تاريخ  -

 17/7/92ماهه از تاريخ  1-59رئيس کميته مرگ و مير کودکان  -

 17/7/92رئيس کميته بيمه روستايی از تاريخ  -

 17/7/92رئيس کميته س  از تاريخ  -

 17/7/92رئيس کميته سند ملی بيماريهاي غير واگير از تاريخ  -

 17/7/92رئيس کميته بهداشت کار گروه سالمت باليا از تاريخ  -

 17/7/92رئيس کميته حفاظت از منابع آبی از تاريخ  -

 17/7/92رئيس کميته اتالف حيوانات زيانكار از تاريخ  -

 17/7/92رئيس کميته پسماند شهرستان از تاريخ  -

 17/7/92رئيس کميته سالمت و امنيت  ذايی شهرستان از تاريخ  -

 17/7/92حفاظت در برابر اشعه از تاريخ  18رئيس کميسيون ماده  -

 17/7/92تاريخ رئيس کميته پيشگيري از خودکشی از  -

 17/7/92رئيس کميته پيشگيري از  مصرف الك  از تاريخ  -

 17/7/92رئيس کميته محلی برنامه سالمت اجتماعی از تاريخ  -

 17/7/92رئيس کميته راهبردي برنامه سالمت اجتماعی از تاريخ  -

  8/8/96لغايت  8/8/92يخ از تار 8/8/92مورخ   416/28609/1داديار انتظامی نظام پزشكی شهرستان به شماره -

لغايت  26/8/92از تاريخ  26/8/92مورخ   103630/191/601عضو شوراي آموزش و پرورش شهرستان گناباد به شماره  -

13/8/96  

  29/11/92مورخ  95465/92استاد مشاور فرهنگی دانشجويان  رشته پزشكی به شماره  -

از تاريخ  12/12/91مورخ   2560/1/3851گناباد به شماره   معاون بهداشتی ستاد هماهنگی خدمات سفر شهرستان-

 12/12/92لغايت   12/12/91

لغايت   17/10/93از تاريخ  17/10/93مورخ   23297/52عضو ستاد بزرگداشت مقام معلم شهرستان به شماره  -

31/3/94 

مورخ   2262/16/3851ه شماره عضو افتخاري گروه نظارت علمی و کاربردي طرح تحو  و توسعه گردشگري شهرستان ب-

  4/6/94لغايت  2/11/93از تاريخ  2/11/93

  4/6/94لغايت   6/12/93از تاريخ  6/12/93مورخ   2618/5/3851عضو کميته ارتقاء سالمت جوانان به شماره  -

مسئو  کميته خدمات بهداشتی سالمت و محيط زيست ستاد اجرايی خدمات سفر شهرستان گناباد به شماره -

 4/6/94لغايت  7/12/93از تاريخ   7/12/93مورخ  2628/15/3851

لغايت  11/12/93از تاريخ  11/12/93مورخ   2672/1/3851عضو کميته نهضت مطالعه مفيد شهرستان گناباد به شماره  -

4/6/94  

شهرستان عضو هيات بازرسی انتخابات پنجمين دوره مجلس خبرگان رهبري و دهمين دوره مجلس شوراي اسالمی -

 2/12/94لغايت  2/11/94از تاريخ  2/10/94مورخ   30801/2/1/38گناباد به شماره 

از  18/11/94مورخ   2462/1/3851دبير کميته خدمات بهداشتی سالمت و محيط زيست شهرستان گناباد به شماره  -

  18/11/95لغايت  18/11/94تاريخ 
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از  14/2/95مورخ   95/123ص/ن//124هبري دانشگاه به شماره  عضو شوراي راهبردي نهاد نمايندگی مقام معظم ر-

  14/2/96لغايت  14/2/95تاريخ 

   20/2/95مورخ   574/830/12034رياست ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه علوم پزشكی گناباد به شماره  -

  15/2/95مورخ  1007/6/38عضو کارگروه تخصصی آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان به شماره  -

  26/3/95مورخ   8699/38عضو کارگروه اموراجتماعی سياسی و فرهنگی تدوين برنامه ششم توسعه استان به شماره -

 31/3/95مورخ   95/123ص/ن//126عضو شوراي هم انديشی استادان دانشگاه به شماره  -

 دانشگاه علوم پزشكی گناباد 26/8/1393-14232/93تأسيس آزمايشگاه تحقيقاتی کشت سلولی به شماره گواهينامه   -

 دانشگاه علوم پزشكی گناباد 26/8/1393-14234/93خانه تحقيقاتی آموزشی به شماره گواهينامه تأسيس حيوان -

دانشگاه  26/8/1393-14239/93تأسيس مرکز رشد فناوري گياهان دارويی و تجهيزات پزشكی به شماره گواهينامه -

 علوم پزشكی گناباد

-14240/93فتر توسعه و واحد استقرار واحدهاي فن آور و شرکت هاي دانش بنيان به شماره گواهينامه د تأسيس -

 دانشگاه علوم پزشكی گناباد 26/8/1393

دانشگاه  26/8/1393-14235/93به شماره گواهينامه SDHتأسيس مرکز تحقيقات عوام  اجتماعی موثر بر سالمت  -

 علوم پزشكی گناباد

 وسعه واحد استقرار واحدهاي فن آور و شرکت هاي دانش بنيان . دانشگاه علوم پزشكی گنابادتأسيس دفتر ت -

دانشگاه علوم  26/8/1393-14239/93تأسيس دپارتمان و رشته دکتري تخصصی پژوهش محور به شماره گواهينامه -

 پزشكی گناباد

دانشگاه علوم  26/8/93-14233/93ينامه  تأسيس مرکز تحقيقات توسعه اجتماعی و ارتقاي سالمت به شماره گواه -

 پزشكی گناباد

 1394بازنگري رشته کارشناسی پرستاري سا   -

 1394تاسيس رشته کارشناسی ناپيوسته فوريت هاي پزشكی سا   -

 1394تاسيس رشته کارشناسی ناپيوسته بهداشت عمومی سا   -

 1394تاسيس رشته پيوسته بهداشت عمومی سا   -

 1394ارشناسی ارشد ناپيوسته آموزش بهداشت سا  تاسيس رشته ک -

 1394تاسيس رشته کارشناسی ارشد ناپيوسته پرستاري ويژه سا   -

 1394تاسيس رشته کارشناسی ارشد ناپيوسته پرستاري داخلی و جراحی سا   -

 1394تاسيس رشته کارشناسی ارشد ناپيوسته پرستاري سالمت جامعه سا   -

يک مبتنی بر مراقبت سالمت و آموزش پزشكی متمرکز بر مناطق کمتر برخوردار جمهوري طراحی ساختار الكترون -

 اسالمی ايران

 بهمن گناباد 22تاسيس کلينيک مجازي بيمارستان آموزشی  -

 تاسيس آموزش الكترونيک از راه دور به دانشجويان پزشكی -

 Virtual Realityتاسيس واقعيت مجازي -

 19/3/94-6379/94اره تأسيس رشته پزشكی به شم -

 19/3/94-6380/94تأسيس رشته پرستاري داخلی و جراحی به شماره  -

 19/3/94-6381/94تأسيس رشته پرستاري سالمت جامعه به شماره  -
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 19/3/94-6382/94تأسيس رشته پرستاري ويژه به شماره  -

 19/3/94-6383/94تأسيس رشته آموزش بهداشت به شماره  -

 19/3/94-6384/94اشت عمومی به شماره تأسيس رشته بهد -

 19/3/94-6385/94تأسيس رشته بهداشت عمومی به شماره  -

 19/3/94-6386/94تأسيس رشته فوريت هاي پزشكی به شماره  -

 19/3/94-6387/94تأسيس رشته پرستاري به شماره  -

 19/3/94-6388/94تأسيس رشته تكنولوژي پرتوشناسی به شماره  -

ه فرماندار شهرستان در انتخابات دوازدهيمن دوره رياست جمهوري و پنجمين دوره شوراهاي اسالمی شهر و نماينده ويژ -

  28/2/96مورخ  429/1/3851روستا در شهرستان گناباد به شماره 

ابالغ رئيس ستاد يادواره شهداء دانشجوي شهرستان گناباد از طرف رئيس دومين کنگره شهداي دانشجوي استان  -

  19/11/95مورخ  699498/95ن رضوي به شماره خراسا

 

 رئيس سكشن پزشكی خانواده گروه اموزشی پزشكی اجتماعی و خانواده دانشكده پزشكی د ع پ مشهد   -

دبير کميته اعتبار بخشی درونی سكشن پزشكی خانواده گروه اموزشی پزشكی اجتماعی و خانواده دانشكده پزشكی  -

 د ع پ مشهد  

 مرکز اموزشی پژوهشی درمانی امام رضا )ع ( مشهد  19وويد رئيس بخش عفونی ک -
 
 
 


