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 ی اعضاء هیئت علمیی، پژوهشی و اجرانامۀ سوابق آموزشیکار
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 محمدزاده :نام خانوادگی

 11/5/1116تاریخ تولد: 

 تربت حیدریهمحل تولد: 

 وضعیت تأهل: متأهل

 مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی

 مرتبه علمی: دانشیار

 وضعیت شغلی: عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد

 شناسی پزشکی باکتریرشته تحصیلی: 
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 69155116917 :شماره تلفن همراه

alm40631@gmail.com  آدرس پست الکترونیکی  

mailto:alm13604@gmail.com


 2 

 

 :سوابق تحصيلي دانشگاهي

ردي

 ف

مدرك 

 تحصيلي

 

)ليسانس.

).. 

محل  نام دانشگاه رشته تحصيلي

 دانشگاه

تاريخ  مدت تحصيل

اخذ 

مدرك 

 تحصيلي

عنوان  درجه

ارزشيابي 

شده مدرك 

 تحصيلي

كشو شهر

 ر

 تا از

 کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 2831 2831بهمن  2831مهر  ایران مشهد علوم پزشکی مشهد ميکروب شناسی پزشکی کارشناسی ارشد 1

 دکتری تخصصی دکتری تخصصی 11/5/2831 2831مرداد  2831بهمن  ایران تهران علوم پزشکی شهيد بهشتی باکتری شناسی پزشکی دکتری تخصصی 2

 نامه: پايان عنوان

  ت گرین(بررسی مقاومت مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به ریفامپين و ایزونيازید توسط روشهای سریع کالریمتریك )احيای نيترات، تترازوليوم و ماالشي کارشناسی ارشد:

 MIRU-VNTR typing( مورد استفاده در مراکز درمانی به روش 2218p1) BCGبررسی پلی مورفيسم ژنی سویه پاستور  دکتری:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )دانشگاهي ، كشوري ، بين المللي(  كسب جوايز فرهنگي
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 رديف
 

 عنوان

 

 1192- 91تقدیر بعنوان استاد نمونه در سال تحصیلی 1

 تقدیر در جهت همکاری در اجرای طرح بررسی و اولویت بندی مسائل فرهنگی و اجتماعی شهرستان گناباد 2

 شورای انضباطی دانشگاهتقدیر به پاس خدمات در  1

 1192تقدیر در جهت همکاری در برگزاری آزمون سراسری  4

 1194تقدیر در جهت همکاری در برگزاری آزمون سراسری  5

 تقدیر در جهت همکاری در کمیته منطقه ای اخالق در پژوهش دانشگاه 1

 نوان دبیر اجرایی کارگاه آموزشی اخالق در انتشار آثار پژوهشی به عبرگزاری تقدیر در  7

 1194در تدوین برنامه استراتژیک در سال  تقدیر در جهت همکاری 7

 در راستای آموزش و تعلیم نسل آینده پزشکان تقدیر 9

  کارگاه اخالق در انتشار آثار پژوهشیبرگزاری تقدیر در جهت همکاری در  16

 
 

 

 

 

 

 شده تدريسواحدها ي 

 

 نام درس ترم تحصيلي رديف
واحد  تعداد

 درس
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1 2 3 4 

 

 

1 

او  نيمساااا  

38- 2831 

 29/9 هوشبری( 2)ترم  ميکروب شناسی و استریليزاسيون

 29/9 پرستاری( 1ميکروب شناسی )ترم 

  9 (علوم آزمایشگاهی 5ویروس شناسی پزشکی )ترم 

 29/1 (علوم آزمایشگاهی 5ویروس شناسی پزشکی )ترم آزمایشگاه 

 29/9 اتاق عمل( 2انگل شناسی )ترم ميکروب شناسی و 

 1 (علوم آزمایشگاهی 5متون انگليسی و ترمينولوژی پزشکی )ترم 

 1 بهداشت محيط( 2پاتوبيولوژی )ترم 

 42/2 بهداشت عمومی( 5)ترم  1ميکروب شناسی 

 9/1 (علوم آزمایشگاهی 1کارآموزی )ترم 

 

 

2 

 

 

دوم  نيمساااا 

38- 2831 

 3 (علوم آزمایشگاهی 1)ترم  زشکیباکتری شناسی پ

 42/9 (علوم آزمایشگاهی 1)ترم  باکتری شناسی پزشکیآزمایشگاه 

 9 (علوم آزمایشگاهی 1ميکروب شناسی عمومی )ترم 

 42/9 (علوم آزمایشگاهی 1ميکروب شناسی عمومی )ترم  آزمایشگاه

 6 پزشکی( 1ميکروب شناسی و ویروس شناسی )ترم 

 24/1 (علوم آزمایشگاهی 3زی )ترم کارآمو
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او  نيمساااا  

31- 2838 

 

 29/9 هوشبری( 2)ترم  ميکروب شناسی و استریليزاسيون

 5/1 پرستاری( 1ميکروب شناسی )ترم 

 9 (علوم آزمایشگاهی 8)ترم  2انگل شناسی 

  9 (علوم آزمایشگاهی 5ویروس شناسی پزشکی )ترم 

 1 (علوم آزمایشگاهی 5اسی پزشکی )ترم ویروس شنآزمایشگاه 

 29/9 اتاق عمل( 2ميکروب شناسی و انگل شناسی )ترم 

 5/1 بهداشت عمومی( 8)ترم  2ميکروب شناسی 

 1 بهداشت محيط( 2پاتوبيولوژی )ترم 

 42/2 بهداشت عمومی( 5)ترم  1ميکروب شناسی 

 2/0 (علوم آزمایشگاهی 1کارآموزی )ترم 
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4 

دوم نيمساااا  

31- 2838 

 3 (علوم آزمایشگاهی 1)ترم  باکتری شناسی پزشکی

 42/9 (علوم آزمایشگاهی 1)ترم  باکتری شناسی پزشکیآزمایشگاه 

 9 (علوم آزمایشگاهی 1ميکروب شناسی عمومی )ترم 

 29/1 (علوم آزمایشگاهی 1ميکروب شناسی عمومی )ترم  آزمایشگاه

 96/10 پزشکی( 1وس شناسی )ترم ميکروب شناسی و ویر

 15/0 (علوم آزمایشگاهی 3کارآموزی )ترم 

 95/0 (علوم آزمایشگاهی 6روشهای کنتر  کيفيت در آزمایشگاههای بالينی )ترم 

 95/0 (علوم آزمایشگاهی 6سمينار )ترم 
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او  نيمساااا  

35- 2831 

 

 29/9 هوشبری( 2)ترم  ميکروب شناسی و استریليزاسيون

 29/9 پرستاری( 1ميکروب شناسی )ترم 

  1 (علوم آزمایشگاهی 5ویروس شناسی پزشکی )ترم 

 1 (علوم آزمایشگاهی 5ویروس شناسی پزشکی )ترم آزمایشگاه 

 1 پرستاری( 1انگل شناسی )ترم 

 9 بهداشت عمومی( 8)ترم  2ميکروب شناسی 

 42/2 (بهداشت عمومی 5)ترم  1ميکروب شناسی 

 96/1 (علوم آزمایشگاهی 1کارآموزی )ترم 
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دوم نيمساااا  

35- 2831 

 9 (علوم آزمایشگاهی 1ميکروب شناسی عمومی )ترم 

 42/9 (علوم آزمایشگاهی 1ميکروب شناسی عمومی )ترم  آزمایشگاه

 42/10 پزشکی( 1ميکروب شناسی و ویروس شناسی )ترم 

 02/0 (یشگاهیعلوم آزما 3کارآموزی )ترم 

 95/0 (علوم آزمایشگاهی 6سمينار )ترم 

7 

او  نيمساااا  

36- 2835 

 

 29/9 هوشبری( 2)ترم  ميکروب شناسی و استریليزاسيون

 3 (علوم آزمایشگاهی 5)ترم  باکتری شناسی پزشکی

 42/2 بهداشت عمومی( 8)ترم  1ميکروب شناسی 

 42/3 بهداشت محيط( 2پاتوبيولوژی )ترم 

  26/0 بهداشت دهان( 1کنتر  عفونت )ترم 



 1 

 4/1 (علوم آزمایشگاهی 1کارآموزی )ترم 

8 

دوم نيمساااا  

36- 2835 

 

 9 (علوم آزمایشگاهی 1ميکروب شناسی عمومی )ترم 

 09/13 پزشکی( 1ميکروب شناسی و ویروس شناسی )ترم 

 04/0 (علوم آزمایشگاهی 3کارآموزی )ترم 

 3/0 (علوم آزمایشگاهی 6  کيفيت در آزمایشگاه های بالينی )ترم روشهای کنتر
    

9 

او  نيمساااا  

31- 2836 

 

 3 (علوم آزمایشگاهی 5)ترم  باکتری شناسی پزشکی

 42/2 بهداشت عمومی( 8)ترم  1ميکروب شناسی 

 42/3 بهداشت محيط( 2پاتوبيولوژی )ترم 

  26/0 بهداشت دهان( 1کنتر  عفونت )ترم 

 11/9 (علوم آزمایشگاهی 1کارآموزی )ترم 

 5/1 پایان نامه )استاد مشاور پزشکی عمومی، امين شایسته پور(

 5/1 پایان نامه )استاد راهنما پزشکی عمومی، هيمن صادقی(

 55/0 پایان نامه )استاد مشاور کارشناسی ارشد، رقيه حجت پناه(
  

 

  

11 
دوم نيمساااا  

31- 2836 

 9 (علوم آزمایشگاهی 1کروب شناسی عمومی )ترم مي

 42/9 (علوم آزمایشگاهی 1ميکروب شناسی عمومی )ترم  آزمایشگاه

 09/13 پزشکی( 1ميکروب شناسی و ویروس شناسی )ترم 

 95/0 (علوم آزمایشگاهی 6روشهای کنتر  کيفيت در آزمایشگاههای بالينی )ترم 

 9/0 (گاهیعلوم آزمایش 6سمينار )ترم 

 23/0 (علوم آزمایشگاهی 1کارآموزی )ترم 

 

 

 سرپرستي پايان نامه ها 

                             

رد ي ف
 

 امتيازسمت در  اسامي همكاران به ترتيب اولويت محل انجام عنوان دوره تحصيلي عنوان پايان نامه
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MPH 

 اسيكارشن

 كارشناسي ارشد

دكتري 

  عمومي

گروه 

 پزشكي

دوره 

 تخصصي

 دكترا

(PhD) 
 

فوق 

 تخصصي

 
 

ارتباط با  ) شامل نام متقاضي(

 پايان نامه

1 
تشخیص سریع عفونت های باکتریایی نوزادان و کودکان با استفاده 

 72از اندازه گیری بیومارکرهای پروکلسیتونین و اینترلوکین 
- 

 
- 

پزشکی 

 عمومی
- - - 

علوم دانشگاه 

 پزشکی گناباد

دکتر علیرضا ، مشاری جلیلدکتر 

 جالل مردانه دکتر  ،محمدزاده
  استاد راهنما

7 

بررسی عفونت های باکتریایی با مقاومت چند دارویی جدا شده در 

بیماران مراجعه کننده به بیمارستان عالمه بهلول گنابادی در سال 

1931 

- 

 

- 
پزشکی 

 عمومی
- - - 

علوم دانشگاه 

 پزشکی گناباد

کتر علیرضا د، جلیل مشاریدکتر 

 جالل مردانهدکتر  ،محمدزاده
  استاد راهنما

 

9 
ارتباط بین کیفیت هوای شهری و هوای بسته اماکن عمومی شهر 

 گناباد
- 

کارشناسی  

 ارشد
- - - - 

علوم دانشگاه 

 پزشکی گناباد

دکتر علیرضا  ،سید علی سجادیدکتر 

 محمد حسن مینوئیاندکتر  ،محمدزاده
  استاد مشاور

4 

ی و جداسازی باکتری های پروبیوتیک از کلستروم شیر مادر شناسای

و تعیین اثر خواص ضد میکروبی آن ها روی عوامل عفونی مولد 

 بیماری های اسهال باکتریایی کودکان در شرایط آزمایشگاهی
 

 
کارشناسی 

 ارشد
-    

آزاد دانشگاه 

اسالمی واحد 

 نیشابور

دکتر علیرضا دکتر  جمشید مهرزاد، 

 محمدزاده
  استاد مشاور

5 
بررسی اثر ضد میکروبی گیاه زنیان و زیتون تلخ بر روی 

 میکروارگانیسم های پاتوژن غذایی
- 

 

- 
کارشناسی 

 ارشد
- - - - 

آزاد دانشگاه 

اسالمی واحد 

 قوچان

دکتر علیرضا ، محمد علی ثانیدکتر 

 محمدزاده
  مشاوراستاد 

1 

پینگ سویه های بررسی پروفایل مقاومت آنتی بیوتیکی و ژنوتای

جدا شده از نوزادان و کودکان بستری در بیمارستان  E. coliباکتری 

 بهمن گناباد 77

- 

 

- 
پزشکی 

 عمومی
- - - 

علوم دانشگاه 

 پزشکی گناباد

جالل مردانه، ، دکتر دکتر راحله درفشی

 دکتر علیرضا محمدزاده
  مشاوراستاد 

2 
گیاه  ضد میکروبیو  تعیین برخی خواص اکولوژیکی، آنتی اکسیدانی

 های شهرستان گناباد مرتعی کور در رویشگاه
- 

کارشناسی  

 ارشد
- -   

دانشگاه تربت 

 حیدریه

سید حسین دکتر دکتر جلیل فرزادفر، 

 دکتر علیرضا محمدزادهابطحی ایوری، 
  استاد مشاور

 

 

 

 

 

 پژوهشي  –كسب جوايز آموزشي 
 رديف
 

 عنوان*
 به ترتيب اولويت        اسامي همكاران** مرجع اهدا كننده

 ) شامل نام متقاضي(

 با سمت در ارتباط

 بين المللي كشوري دانشگاهي
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 هيئت علمی عليرضا محمدزاده    1192- 91تقدیر بعنوان استاد نمونه در سال تحصیلی 1

تقدیر در جهت همکاری در اجرای طرح بررسی و اولویت بندی مسائل  2
 ن گنابادفرهنگی و اجتماعی شهرستا

   هيئت علمی عليرضا محمدزاده 

 هيئت علمی عليرضا محمدزاده    تقدیر به پاس خدمات در شورای انضباطی دانشگاه 1

 هيئت علمی عليرضا محمدزاده    1192تقدیر در جهت همکاری در برگزاری آزمون سراسری  4

 هيئت علمی يرضا محمدزادهعل    1194تقدیر در جهت همکاری در برگزاری آزمون سراسری  5

 هيئت علمی عليرضا محمدزاده    تقدیر در جهت همکاری در کمیته منطقه ای اخالق در پژوهش دانشگاه 1

تقدیر در برگزاری کارگاه آموزشی اخالق در انتشار آثار پژوهشی به عنوان  7
 دبیر اجرایی 

   هيئت علمی عليرضا محمدزاده 

 هيئت علمی عليرضا محمدزاده    1194ر تدوین برنامه استراتژیک در سال تقدیر در جهت همکاری د 7

 هيئت علمی عليرضا محمدزاده    تقدیر در راستای آموزش و تعلیم نسل آینده پزشکان 9

اخالق در انتشار آثار منطقه ای در برگزاری کارگاه تالش تقدیر در جهت  16
 در بین دانشگاه های شمال شرق کشور پژوهشی

   هيئت علمی عليرضا محمدزاده 

تقدیر در جهت همکاری در جمع آوری و ساماندهی گزارش عملکرد  11
 تحقیقات و فناوری کشور

   هيئت علمی عليرضا محمدزاده 

 هيئت علمی عليرضا محمدزاده      1195تقدیر در جهت همکاری در تدوین و پایش برنامه عملیاتی در سال  12

 هيئت علمی عليرضا محمدزاده      1191هت همکاری در تدوین و پایش برنامه عملیاتی در سال تقدیر در ج 11

تقدیر در جهت اجرای موفق برنام عملیاتی حوزه تحقیقات وفناوری و  14
برگزاری دوازدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی 

 شرق کشور و کسب جایگاه شایسته تحقیقات دانشجویی

   هيئت علمی عليرضا محمدزاده 

 هيئت علمی عليرضا محمدزاده    1191-92تقدیر از تالش ها در سال پژوهشی  15

 هيئت علمی عليرضا محمدزاده    1192-91تقدیر از تالش ها در سال پژوهشی  11

 هيئت علمی عليرضا محمدزاده    در مدیریت امور پژوهشی تقدیر از تالش ها 17

        
 

 

 

 دانش پژوهي آموزشيفعاليتهاي 

  
 سال محل بكارگيري عنوان  رديف
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  دانشگاه ع.پ گناباد طرح درس دوره 1

  دانشگاه ع.پ گناباد تهيه و بکارگيری موادآموزشی پاور پوینت و اسالید 9

 3/31 دانشگاه ع.پ گناباد 35تا  31از سا   EDCعضو گروه تخصصی رشد و بالندگی هيات علمی  3

 35 دانشگاه ع.پ گناباد تاکنون 35از سا   EDCعضو گروه تخصصی رشد و بالندگی هيات علمی  2

 35 دانشگاه ع.پ گناباد عضو کارگروه بسته توسعه و ارتقای زیرساخت های آموزش علوم پزشکی طرح تحو  و نوآوری آموزش پزشکی و آمایش سرزمين 5

 31 دانشگاه ع.پ گناباد آمایش سرزمين و پزشکی آموزش نوآوری و تحو  طرح در هاآزمون  و ارزیابی نظام ارتقاء بسته عضو 6

 31 دانشگاه ع.پ گناباد  EDC برنامه ریزی درسی و آموزشی عضو گروه تخصصی 5

 21، آموزش کارکنان دانشگاه  به مدت خيص آزمايشگاهی انتروباکترياسه ها )باکتري هاي الکتوز مثبت(تشمدرس دوره آموزشی  4

 ساعت 

 6/31 دانشگاه ع.پ گناباد

 6/31 دانشگاه ع.پ گناباد ساعت  26، آموزش کارکنان دانشگاه  به مدت روش هاي ضد عفونی کردن و استريليزاسيون وسايل آزمايشگاه مدرس دوره آموزشی 2

 6/31 ددانشگاه ع.پ گنابا ساعت  26، آموزش کارکنان دانشگاه  به مدت آموزشی تب مالتمدرس دوره  10

 21، آموزش کارکنان دانشگاه  به مدت تشخيص آزمايشگاهی انتروباکترياسه ها )باکتري هاي الکتوز منفی( مدرس دوره آموزشی 11

 ساعت 

 1/31 دانشگاه ع.پ گناباد

 38 دانشگاه ع.پ گناباد ساعت  81ت ، آموزش کارکنان دانشگاه  به مدعفونی و نحوه انتقال نمونه هاي عفونی پسماند هاي مديريتمدرس دوره آموزشی  19

 38 دانشگاه ع.پ گناباد ساعت  13، آموزش کارکنان دانشگاه  به مدت تشخيص آزمايشگاهی استافيلوکوک ها )تئوري و عملی( مدرس دوره آموزشی 13

 31 دانشگاه ع.پ گناباد ساعت  12ت ، آموزش کارکنان دانشگاه  به مدتشخيص آزمايشگاهی پسودوموناس )تئوري و عملی(مدرس دوره آموزشی  12

 35 دانشگاه ع.پ گناباد ساعت  21، آموزش کارکنان دانشگاه  به مدت کترل کيفی ميكروب شناسیمدرس دوره آموزشی  15

 35 دانشگاه ع.پ گناباد ساعت  21، آموزش کارکنان دانشگاه  به مدت اسهال هاي باکتريايیمدرس دوره آموزشی  16

 3، آموزش کارکنان دانشگاه  به مدت  روش هاي تشخيص آزمايشگاهی بيماري هاي منتقله از آب و غذاآموزشی مدرس دوره  15

 ساعت 

 36 دانشگاه ع.پ گناباد

 38 دانشگاه ع.پ گناباد ساعت 5/2ویژه کارکنان به مدت  روش تحقيقمدرس کارگاه پژوهشی  14

 38 دانشگاه ع.پ مشهد  2838و اسفند  طراحی سوا  آزمون جامع علوم پایه پزشکی شهریور 12

 31 دانشگاه ع.پ مشهد  2831طراحی سوا  آزمون جامع علوم پایه پزشکی شهریور و اسفند  90

 35 دانشگاه ع.پ مشهد  2835طراحی سوا  آزمون جامع علوم پایه پزشکی  شهریور  91

 35 ع.پ مشهد دانشگاه  2835طراحی سوا  آزمون جامع علوم پایه پزشکی  اسفند  99

 36 دانشگاه ع.پ مشهد  2836طراحی سوا  آزمون جامع علوم پایه پزشکی شهریور  93

 36 دانشگاه ع.پ مشهد  2836طراحی سوا  آزمون جامع علوم پایه پزشکی اسفند  92



 16 

 35 دانشگاه ع.پ مشهد یشیآما 3باکتری شناسی پزشکی  در منطقه  PhDعضو تيم مصاحبه کننده پذیرفته شدگان مرحله کتبی آزمون  95

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

 مقاالت در نشريات معتبر داخلي به زبان فارسي  

 
هاي اشريشياکلی جدا شده از عفونت دستگاه ادراري بيماران مراجعهه کننهده بهه ولهبررسی حضور اينتگرونها و ارزيابی ارتباط آنها با مقاومت آنتی بيوتيكی در بين ايزعنوان مقاله:  - 1

 بيمارستانهاي شهر تهران

 Chemical Abstract            955-945، ص 2شماره ، 92دانش، دوره مجله افق  عنوان ، شماره و ايندكس مجله:

 محمدزاده عليرضادي کرم، ، مهري حبيبی، محمدرضا اس اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت:

 1325 سال انتشار مجله :

 آزمايشگاهی شرايط در غذايی مواد يزاي بيمار يهايباکتر برخی بر (Rheum Ribes) ريواس گياه الكلی و آبی هاي عصاره ضدميكروبی اثر :مقاله عنوان -2

  ISC          231-236، ص 3ماره ش، 93، دوره مجله دانشگاه علوم پزشكی سبزوار عنوان ، شماره و ايندكس مجله:

 عليرضا محمدزاده، صالحی آفتاب فر، شريعتی نبی صالحی، علی اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت:

 1325 سال انتشار مجله :

 در تعيين ژن مقاومت به متی سيلين در استافيلوکوک هاي کواگوالز منفی PCRمقايسه دو روش : عنوان مقاله -3 

 Chemical Abstract           901-905، ص 3شماره ، 99دانش، دوره مجله افق  ه و ايندكس مجله:عنوان ، شمار

 جواد ادبی، ناهيد سپهري راد ،محمدزاده عليرضاحامد طهماسبی،  ،محمد بكائيان اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت:

 1325 سال انتشار مجله :

 تهران استان هاي بيمارستان به کننده مراجعه ها، باکتري ساير از ناشی اسهال با کمپيلوباکتر از ناشی اسهال به مبتال ارانبيم بالينی عالئم مقايسه: عنوان مقاله -4

     ISC       65-50، ص 5، شماره 92ايالم، دوره  پزشكی علوم دانشگاه علمی مجلهعنوان ، شماره و ايندكس مجله: 

 محمدزاده عليرضا قريشی، مهدي گودرزي، حسين صعود، نگار يوسفی، دا، نخشنود سعيد دبيري، حسين اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت:

 1325 سال انتشار مجله :

  از باکتري هاي گرم مثبت و گرم منفی DNA: روشی سريع و ارزان براي استخراج 900پلی اتيلن گليكول  :مقاله عنوان -5

 Chemical Abstract         5-11ويژه نامه، ص ، 91ش، دوره دانمجله افق  عنوان ، شماره و ايندكس مجله:

http://hms.gmu.ac.ir/browse.php?a_id=3102&sid=1&slc_lang=fa&ftxt=0
http://hms.gmu.ac.ir/browse.php?a_id=3102&sid=1&slc_lang=fa&ftxt=0


 12 

 ، زهره معصوميان*عليرضا محمدزادهجالل مردانه،  اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت:

 1322 سال انتشار مجله :

 BCG  واکسن با واکسيناسيون از ناشی دنيتلنفا به مبتال کودکان لنفاوي ترشحات از شده جدا مايكوباکتريومهاي سويه مولكولی بررسیعنوان مقاله :  -6

 ISC       30-35، ويژه نامه، ص 91مجله پژوهش در پزشكی، دوره  عنوان ، شماره و ايندكس مجله:

 دوستدار فرحنوش ،محمدزاده عليرضا پورعباس، بهمن اسد، بنی مريم گودرزي، حسين فالح، فاطمه شاهی، فاطمه اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت:

 1322 سال انتشار مجله :

 طی فرايند هاي فتوليز و فتوکاليستی خورشيدي کارايی نور متمرکز شده خورشيد در کاهش باکتري هاي بيماريزا: عنوان مقاله -7

 Chemical Abstract         43-44ويژه نامه، ص ، 91دانش، دوره مجله افق  عنوان ، شماره و ايندكس مجله:

 مريم يعقوبی ،محمدزاده عليرضامجتبی کيان مهر، مجتبی افشارنيا، حامد بيگلري،  ترتيب اولويت: اسامي نويسندگان به

 1322 سال انتشار مجله :

 پديدارشناسی مطالعه يك :HIV/AIDS با زندگی در اميد و بيم: عنوان مقاله -8 

 Scopus       95-35، ص 9، شماره90دوره ، وم پزشكی تهران )حيات(مجله ي دانشكده ي پرستاري مامايی دانشگاه عل عنوان ، شماره و ايندكس مجله:

            محمدزاده عليرضا ،احمدي رضا ،نصرآبادي نيكبخت عليرضا ،پارسايكتا زهره، محمدپور علی اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت:

 1323 :سال انتشار مجله

 سرمه( موردي: اسالمی )مطالعه عمناب اساس بر چشم بهداشت و مراقبتعنوان مقاله:  -9

       51-69، ص 9، شماره1بابل، دوره  پزشكی علوم سالمت دانشگاه و اسالم مجلهعنوان ، شماره و ايندكس مجله: 

 بيگلري  ، حامدعليرضا محمدزادهافشارنيا،  جوان، مجتبی نسيبه اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت:

 1323 سال انتشار مجله :

 مورد استفاده در ايران BCGپلی مورفيسم ژنی سويه واکسن ن مقاله : عنوا -11

 Chemical Abstract         1-6، ص 1، شماره12دانش، دوره مجله افق  عنوان ، شماره و ايندكس مجله:

 *مدزادهعليرضا محفاطمه فالح، حسين گودرزي، فرحنوش دوستدار، سيد محسن زهرايی،  اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت:
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 1329 سال انتشار مجله :

 آئروژينوزا سودوموناس و اورئوس استافيلوکوکوس عليه حنا اتانولی و آبی هاي عصاره باکتريايی ضد فعاليت بررسی  عنوان مقاله : -11

 Chemical Abstract         26-59، ص 9، شماره15دانش، دوره مجله افق  عنوان ، شماره و ايندكس مجله:

 صادقيان علی ،*محمدزاده عليرضا، قزوينی کيارش، بهدانی مهدي ويسندگان به ترتيب اولويت:اسامي ن

 1344 سال انتشار مجله :

 گناباد شهر بهمن 99 بيمارستان به کننده مراجعه شيگاليی اسهال به مبتال بيماران از شده جدا شيگالهاي دارويی مقاومت بررسیعنوان مقاله :   -12

 Chemical Abstract         33-35، ص 1، شماره12دانش، دوره مجله افق  و ايندكس مجله:عنوان ، شماره 

 فر شريعتی نبی ،عبادي عباس ،مقيميان مريم ،شهيدي حسينی الله ،محمدزاده عليرضا اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت:

 1345 سال انتشار مجله :

 توبرکلوزيس دارويی مايكوباکتريوم چند مقاومت بررسی جهت بلو المارآ سنجی رنگ روش از استفادهعنوان مقاله :  -13
 Chemical Abstract          25-51، ص 3، شماره13دانش، دوره مجله افق  ، شماره و ايندكس مجله:انعنو

 قناعت جواد  نی،بهدا مهدي قزوينی، کيارش راشد، طاهره، فرنيا پريسا ،محمدزاده عليرضا اسامي نويسندگان به ترتيب اولويت:

 1346 سال انتشار مجله :
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Year of publication: 23 October 2118 (Published online) 
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http://www.ijwhr.net/search.php?code=IJWHR&SEARCH_AUTHORS=Narjes%2520Bahri&SEARCH_SUBMIT=1
http://www.ijwhr.net/search.php?code=IJWHR&SEARCH_AUTHORS=Narjes%2520Bahri&SEARCH_SUBMIT=1
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http://www.ijwhr.net/search.php?code=IJWHR&SEARCH_AUTHORS=Gholamreza%2520Pouladfar&SEARCH_SUBMIT=1
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 متن كامل

 امتياز

 Sep 1226 In vitro study on antimicrobial activity 13-11 دعوت 2

of Nigella stavia extracts against food 

pathogenic bacteria 

International  th 22
Congress of Clinical 

Microbiology, 

Sanandaj, Iran 

 Alireza

, Mohammadzadeh

Jala Mardaneh, Ali 

Mohammadpour, Faeze 

Momen, Leila Mollaie 

Kandelus 

 خالصه

 
 

 Sep 1226 Investigation of the antibacterial effect 13-11 دعوت 1

of Nigella stavia seed extracts on some 

pathogenic bacteria 

International  th 22
Congress of Clinical 

Microbiology, 

Sanandaj, Iran 

 Alireza

, Mohammadzadeh

Jala Mardaneh, Reza 

Ahmadi, Faeze Momen 

 خالصه

 
 

 Sep 1226 antibacterial activity of Peganum 13-11 دعوت 8

harmala seed alcoholic and aqueous 

extracts against gram positive and gram 

negative bacteria 

International  th 22
Congress of Clinical 

Microbiology, 

Sanandaj, Iran 

 Alireza

, Mohammadzadeh

Jala Mardaneh, Reza 

Ahmadi, Hamed 

Biglari, Faeze Momen 

 الصهخ

 
 

 Sep 1226 Antibiotic co-resistance profiles of 13-11 دعوت 1

Peseudomonas aeruginosa strains 

isolated from hospitalized patients 

International  th 22
Congress of Clinical 

Microbiology, 

Sanandaj, Iran 

 Alireza

, Mohammadzadeh

Jala Mardaneh, Reza 

Javad AdabiAhmadi,  

 خالصه

 
 

  Sep 1226 Charactrization of class 2 integrone in 13-11 دعوت 5

Peseudomonas aeruginosa clinical 

isolates 

International  th 22
Congress of Clinical 

Microbiology, 

Sanandaj, Iran 

 Alireza

, Mohammadzadeh

Jala Mardaneh, Reza 

biAhmadi, Javad Ada 

 خالصه

 
 

 August 1226 Characterization carbapenem resistant 15-18 دعوت 6

Peseudomonas aeruginosa strains 
 th 21The 

International and 

 AlirezaJala Mardaneh, 

mmadzadehMoha 
 خالصه
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isolated from hospitalized patients in 

Gonabad 

Iranain Congress of 

Microbiology, 

Tehran, Iran 
 August 1226 The black seed minimum bactericidal 15-18 دعوت 1

concentration (MBC) against gram 

positive bacteria 

 th 21The 

International and 

Iranain Congress of 

Microbiology, 

Tehran, Iran 

 Alireza

, Mohammadzadeh

Jala Mardaneh, Hamed 

Biglari, Faeze Momen, 

Leila Mollaie Kandelus 

 خالصه

 
 

 August 1226 Distribution of non2 virulance gene 15-18 دعوت 3

among nosocomial isolated of 

Peseudomonas aeruginosa  

 th 21The 

International and 

Iranain Congress of 

Microbiology, 

Tehran, Iran 

 Alireza

, dehMohammadza

Jala Mardaneh 

 خالصه

 
 

 شهریور ماه 3لغایت  1 دعوت 3

2836 

Detection of toxigenic Clostridium 

difficil in children 
هجدهمين کنگره بين 

المللی ميکروب شناسی 

 ایران، تهران

عليرضا  جال  مردانه، 

، سعيده باقری، مریم محمدزاده

 بنی اسدی، مسعود یوسفی

 خالصه

 
 

 شهریور ماه 3لغایت  1 دعوت 22

2836 

Co-resistance among Peseudomonas 

aeruginosa strains isolated from 

hospitalized patients  

هجدهمين کنگره بين 

المللی ميکروب شناسی 

 ایران، تهران

، جال  عليرضا محمدزاده  

 مردانه، رضا احمدی، جواد ادبی

 خالصه

 
 

آلودگی ميکروبی سالن های پرورش اندام شهر گناباد  2836 اردیبهشت ماه 12 دعوت 22

 2831در سا  

دهمين همایش تازه های 

 علوم بهداشتی، تهران
، سيد علی عليرضا محمدزاده

سجادی، محمد جهان مهين، 

 مسعود جوریان

 خالصه

 
 

  دعوت 21

 2831آبان ماه  1و  2
 درایزوله الطيف وسيع بتاالکتاماز آنزیم شيوع بررسی

 ادراری های ازعفونت جداشده کلی یشيااشر های

 های بيمارستان به کننده مراجعه سرپائی بيماران

 گناباد پزشکی علوم دانشگاه

اولين کنگره پژوهش های 

دانشجویی دانشگاه های 

 ، گنابادعلوم پزشکی خراسان

حميد نقی زاده، جال  مردانه، 

 عليرضا محمدزاده

 

 خالصه
 

  دعوت 28

 2831آبان ماه  1و  2
 در NanI و ExoA بيماریزای های ژن شناسایی

 بيماران از جداشده آئروژینوزا پسودوموناس های سویه

اولين کنگره پژوهش های 

دانشجویی دانشگاه های 
عليرضا جال  مردانه، 

، رقيه حجت پناه، محمدزاده

  خالصه
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 مونا بيهقی ، گنابادعلوم پزشکی خراسان گناباد بهمن 11 بيمارستان در بستری
 دارویی چند مقاومت با باکتریایی های عفونت بررسی 2831آبان ماه  1و  2 دعوت 21

 بيمارستان به کننده مراجعه بيماران از شده جدا

 2836 سا  در گنابادی بهلو  عالمه

اولين کنگره پژوهش های 

دانشجویی دانشگاه های 

 ، گنابادعلوم پزشکی خراسان

جال   ،عليرضا محمدزاده

مشاری، سونا  جليل مردانه،

  خرامين، محدثه نصيری

  خالصه

 استافيلوکوکوس بيوتيکی آنتی مقاومت الگوی بررسی 2831آبان ماه  1و  2 دعوت 25

 بيمارستان یك از شده جدا سيلين متی به مقاوم های

 آموزشی

اولين کنگره پژوهش های 

دانشجویی دانشگاه های 

 ، گنابادعلوم پزشکی خراسان

يرضا عل ،رقيه حجت پناه

سيد علی سجادی، ، محمدزاده

 مهدی قاسمی جال  مردانه، 

  سخنرانی

 lasB ، algD ، plcHویروالنس های ژن شناسایی 2831آبان ماه  1و  2 دعوت 26

 از جداشده آئروژینوزا پسودوموناس های سویه در

 گناباد بهمن 11 بيمارستان در بستری بيماران

اولين کنگره پژوهش های 

گاه های دانشجویی دانش

 ، گنابادعلوم پزشکی خراسان

جال   ،عليرضا محمدزاده

فاطمه نبئی، پریسا  مردانه،

 مهران فر، مهناز عالی

  خالصه

 در traT و PAI ، pap بيماریزای های ژن شناسایی 2831آبان ماه  1و  2 دعوت 21

 مراجعه بيماران از جداشده اشریشياکلی های سویه

 2836 سا  در گناباد بهمن 11 بيمارستان به کننده

اولين کنگره پژوهش های 

دانشجویی دانشگاه های 

 ، گنابادعلوم پزشکی خراسان

عليرضا جال  مردانه، 

عفت وحيد زاده،  ،محمدزاده

 محدثه دادپور

  خالصه

 کودکان در پيلوری هليکوباکتر شيوع بررسی 2831آبان ماه  1و  2 دعوت 23

 گناباد شهر های مهدکودک

پژوهش های اولين کنگره 

دانشجویی دانشگاه های 

 ، گنابادعلوم پزشکی خراسان

 سعيده علوی، سادات پریسا

 جال  زاده،براک جواد سقایی،

  محمدزاده عليرضا مردانه،

  خالصه

 های بيوتيك آنتی به بيوتيکی آنتی مقاومت بررسی 2831آبان ماه  1و  2 دعوت 23

 زا جداشده کلی اشریشيا های سویه در بتاالکتام

 ادراری های عفونت

اولين کنگره پژوهش های 

دانشجویی دانشگاه های 

 ، گنابادعلوم پزشکی خراسان

 مردانه، جال  زاده، نقی حميد

 آستانی، اکرم مصدق، احمد

 محمدزاده عليرضا

  خالصه

 شهریور ماه 3لغایت  1 دعوت 12

2831 

 منفی کواگوالز های استافيلوکوکوس مقاومت تعيين

 رایج گندزداهای به سيلين متی به مقاوم

 پژوهشی کنگره نوزدهمين

 علوم دانشجویان ساالنه

 ، همدانکشور پزشکی

 علی سيد ،محمدزاده عليرضا

 رقيه مردانه، جال  ،سجادی

 الهه ،قاسمی مهدی پناه، حجت

  فریمانی ارشد

 خالصه

 
 

ه های  بررسی مقاومت به  سيپروفلوکسازین در  سوی 2836 آذر ماه 3لغایت  3 دعوت 12

اوره آپالسما اوره آليتيکوم جدا شده از زنان دارای 

 عالئم عفونت تناسلی

دوازدهمين کنگره پژوهشی 

ساليانه دانشجویان علوم 

 پزشکی شرق کشور، گناباد

، عليرضا جال  مردانه

، مهدیه زنده د ، محمدزاده

 خالصه
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مهدیه سادات علوی، نرجس 

 بحری، مهرناز مهربان

شناسایی مایکوپالسما هومينيس در زنان دارای عالئم  2836 آذر ماه 3 لغایت 3 دعوت 11

عفونت دستگاه تناسلی مراجعه کننده به کلينيك های 

 درمانی شهر گناباد

دوازدهمين کنگره پژوهشی 

ساليانه دانشجویان علوم 

 پزشکی شرق کشور، گناباد

جال  ، عليرضا محمدزاده

مهدیه سادات علوی،  مردانه، 

ه د ، نرجس بحری، مهدیه زند

 مهرناز مهربان

 خالصه

 
 

بررسی پروفایل مقاومت آنتی بيوتيکی سویه های  2836 آذر ماه 3لغایت  3 دعوت 18

جدا شده از نوزادان و کودکان  E. coliباکتری 

 2835بهمن گناباد در سا   11بستری در بيمارستان 

دوازدهمين کنگره پژوهشی 

ساليانه دانشجویان علوم 

 رق کشور، گنابادپزشکی ش

عليرضا جال  مردانه، 

، راحله درفشی، امين محمدزاده

 شایسته پور

 خالصه

 
 

بررسی آلودگی و ژنوتایپينگ انگل بالستوسيستيس  2836 آذر ماه 3لغایت  3 دعوت 11

هومينيس و ارتباط آن با عالئم بالينی در بيماران شهر 

 گناباد

دوازدهمين کنگره پژوهشی 

ن علوم ساليانه دانشجویا

 پزشکی شرق کشور، گناباد

جال  مردانه، ميترا صالحی، 

، الهه ارشد عليرضا محمدزاده

 فریمانی، فاظمه سليمانی

 خالصه

 
 

تشخيص سریع عفونت های باکتریایی نوزادان و  2836 آذر ماه 3لغایت  3 دعوت 15

کودکان با استفاده از اندازه گيری بيومارکرهای 

 11ن پروکلسيتونين و اینترلوکي

دوازدهمين کنگره پژوهشی 

ساليانه دانشجویان علوم 

 پزشکی شرق کشور، گناباد

جال  ، عليرضا محمدزاده

جليل مشاری، هيمن مردانه، 

 صادقی 

 خالصه

 
 

 مرداد ماه 22لغایت  3 دعوت 16

2835 

The black seed minimum bactericidal 

concentration (MBC) against gram 

negative nonfermenter bacteria 

ششمين کنگره کميته های 

تحقيقات دانشجویی شبکه 

 همکار جنوب کشور، فسا

، حامد عليرضا محمدزاده

بيگلری، جال  مردانه، فائزه 

 مومن، ليال مالیی کندلوس

 خالصه

 
 

 ,October 40-41 دعوت 11

5341 

Comparison of the prevalence 

Antimicrobial drug resistance of avian 

pathogenic Escherichia coli 

isolated from broiler chickens 

The 3th International 

Congress of Clinical 

Microbiology, 

Shiraz, Iran 

Noori H, Poureidi M, 

Mohammadzadeh A 
 خالصه

 
 

 ,October 40-41 دعوت 13

5341 

Exercise equipment as potential 

reservoir of pathogenic and non- 

pathogenic bacteria 

The 3th International 

Congress of Clinical 

Microbiology, 

Shiraz, Iran 

, Mohammadzadeh A

Noori H, Sajadi SA, 

Mirzaei M, Jahan M 

 خالصه
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13 

 

 

اسفند  26لغایت  21 دعوت

2836 

بررسی مقاومت دارویی شيگالهای جدا شده از بيماران 

 به اسها  شيگالییمبتال 
نهمين کنگره سراسری 

ميکروب شناسی ایران، 

 کرمان

، الله عليرضا محمدزاده

حسينی، مریم مقيميان، عباس 

 عبادی

  خالصه

ردیبهشت ا 12لغایت  23 دعوت 82

 2836 ماه

Rapid and low-cost colorimetric method 

using 2،3،5-triphenyltetrazolium 

chloride for detection of multidrug-

resistant Mycobacterium tuberculosis 

کنگره ميکروب  اولين

 شيرازایران،  بالينی شناسی

Alireza 

, Mohammadzadeh

Parisa Farnia, Kiarash 

Ghazvini, Mahdi Behdani, 

Tahereh Rashed, Javad 

Ghanaat 

  سخنرانی

ردیبهشت ا 12لغایت  23 دعوت 82

 2836 ماه

Use of alamar blue assay as a rapid and 

inexpensive colorimetric method for 

detection of multidrug resistant 

Mycobacterium tuberculosis 

کنگره ميکروب  اولين

 شيرازایران،  بالينی شناسی

Alireza 

Mohammadzadeh 
  خالصه

 سفند ماها 12لغایت  23 دعوت 81

2838 

اختصاصی عليه  Tهای  مقایسه فعاليت لنفوسيت

مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در پرسنل شاغل در بخش 

های در تماس با بيماران سل با پرسنل شاغل در سایر 

 بخش های بيمارستان

اولين همایش سراسری 

ایمنولوژی بيماری های 

 عفونی،  ساری

جواد قناعت، کيارش قزوینی، 

، مهدی عليرضا محمدزاده

 بهدانی، صفورا روحد 

 صهخال

 

 

 

 

 Aprill 2-1 1226 Use of 2،3،5-triphenyltetrazolium دعوت 88

chloride for detection of drug resistance 

in Mycobacterium tuberculosis 

Europen  th26
Congress of Clinical 

Microbiology and 

Infectious Diseases, 

Nice, France 

Javad Ghanaat, Kiarash 

Ghazvini, Tahereh 

Parisa Farnia, , Rashed

Alireza 

,  Mohammadzadeh

  Mahdi Behdani 

 خالصه

 
 

 بهمن ماه 25لغایت  28 دعوت 81

2838 

ارزیابی خطر ابتال به سل در پرسنل شاغل در بخش 

 های در تماس با بيماران سل

کنگره سراسری  هفتمين

ميکروب شناسی ایران، 

 سمنان

 جواد قناعت، کيارش قزوینی،

، مهدی عليرضا محمدزاده

 بهدانی

 خالصه

 
 

 بهمن ماه 25لغایت  28 دعوت 85

2838 

نمونه  523بررسی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در 

اسپيراسيون مایع پلور ارسا  شده به بخش تحقيقات 

 سل بيمارستان قائم )عج( مشهد

کنگره سراسری  هفتمين

ميکروب شناسی ایران، 

 سمنان

زوینی، جواد قناعت، کيارش ق

، مهدی عليرضا محمدزاده

 بهدانی

 خالصه
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  دانشگاهانجام فعاليت براي اولين بار در 

اسامي همكاران به ترتيب  محل انجام فعاليت نوع فعاليت رديف

 اولويت )شامل نام متقاضي(

سمت در ارتباط 

 با فعاليت

 مالحظات امتياز

ی گياهان همکاری در تاسيس و راه اندازی مرکز رشد فناور 2

 دارویی و تجهيزات پزشکی

   عضو هيات علمی عليرضا محمدزاده دانشگاه علوم پزشکی گناباد

همکاری در تاسيس و راه اندازی مرکز تحقيقات عوامل اجتماعی  1

 (SDHموثر بر سالمت )

   عضو هيات علمی عليرضا محمدزاده دانشگاه علوم پزشکی گناباد

زی آزمایشگاه تحقيقاتی کشت همکاری در تاسيس و راه اندا 8

 سلولی

   عضو هيات علمی عليرضا محمدزاده دانشگاه علوم پزشکی گناباد

   عضو هيات علمی عليرضا محمدزاده دانشگاه علوم پزشکی گناباد همکاری در تاسيس و راه اندازی حيوانخانه تحقيقاتی 1

   عضو هيات علمی عليرضا محمدزاده دانشگاه علوم پزشکی گناباد همکاری در تاسيس و راه اندازی واحد توسعه تحقيقات بالينی 5

همکاری در تاسيس و راه اندازی کميته سازمانی اخالق در  6

 پژوهش های پزشکی

   عضو هيات علمی عليرضا محمدزاده دانشگاه علوم پزشکی گناباد

همکاری در تاسيس و راه اندازی دفتر توسعه و واحد استقرار واحد  1

 ن آور و شرکت های دانش بنيانهای ف

   عضو هيات علمی عليرضا محمدزاده دانشگاه علوم پزشکی گناباد

همکاری در تاسيس و راه اندازی دپارتمان و رشته دکتری  3

 تخصصی پژوهش محور

   عضو هيات علمی عليرضا محمدزاده دانشگاه علوم پزشکی گناباد
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   كتاب تاليف
چاپ  نوع فعاليت ان اصليعنوان كتاب به زب رديف

 چندم

تاريخ انتشار يا قبولي  ناشر

براي چاپ توسط 

هيات موسسه مورد 

 تائيد هيات مميزه

اسامي همكاران به ترتيب 

 اولويت )شامل نام متقاضي(

 امتياز

تجديد  ترجمه تاليف

 چاپ

تصحححي   ويراستاري

 انتقادي

2 

 
ا کلهی يپاتوتايپ ههاي اشريشه

سااایی فنوتااایپی و )بيماااریزایی، شنا

ژنوتایپی، درمان و مقاومت های آنتی 

 بيوتيکی(

√      

 او 

اندیشه 

 رفيع
 ،عليرضا محمدزاده، جال  مردانه 2835

 پژمان عباسی
 

اندیشه  او      √ بروسلوزيس 1

 رفيع
 ،عليرضا محمدزاده ،رضا احمدی 2835

 جال  مردانه
 

عفونت هاي بيمارستانی ناشی از  8

اورئهههوس و  اسهههتافيلوگوکوس

گسههترش مقاومههت هههاي چنههد 

 دارويی

انتشارات  او      √

 مرندیز
، مسعود یوسفی، جال  مردانه 2836

 عليرضا محمدزاده
 

بهههاکتري ههههاي گنوکهههوک و  1

مننگوکوک و بيماري هاي ناشهی 

 از آن ها

انتشارات  او      √

 مرندیز
، عبداهلل اردبيلی، جال  مردانه 2836

  زادهعليرضا محمدمهناز شفائی، 
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 داوري و نظارت بر فعاليتهاي پژوهشي  

 

نظارت و داوري  داوري مقاله هاي علمي عنوان  رديف

 طرحهاي پژوهشي

 مالحظات امتياز داوري كتاب

بررسی اثر ضد ميکروبی اسانس و عصاره غازیاغی بر روی سویه های باکتریایی  2

 استاندارد و مقاوم به چند دارو جدا شده از بيماران

 6326/31 

6/8/31 
   

( در کنه CCHFبررسی عفونت ویروس تب خونریزی دهنده کریمه کنگو ) 1

 2836در سا   RT-PCRهای دامی شهرستان گناباد با روش 

 81182/35 

11/21/35 
   

8 

 

مقایسه اثرات اکسيدانی و ضد ميکروبی عصاره گياه پونه گاوی استخراج شده 

 با روش اولتراسوند و عرقابی

 1252/35 

28/1/35 
   

الکلی گياه ميخك بر عالئم ناشی از قطع مورفين در موش  -اثر عصاره آبی 1

 های صحرایی معتاد

 23328/35 

5/3/35 
   

بررسی ارتباط بين ویژگی های دموگرافيك، ميزان خطر پذیری و سطح  5

 2835فرهنگ ایمنی در کارگران ساختمان سازی شهرستان گناباد در سا  

 13328/31 

21/21/31 
   

بررسی کارآیی نور خورشيد متمرکز شده در گندزدایی نمونه های آب  6

 سنتتيك

 5822/38 

22/1/38 
   

مقایسه اثر هپارین و فاکتور رشد مشتق از غشای پایه و ترکيب آن در کشت  1

 سلو  های بنيادی مشتق از مغز استخوان موش صحرایی

 25832/38 

22/3/38 
   

روغن ماهی و روغن بذر  8محافظتی مصرف اسيدهای پرب امگا  مقایسه اثرات 3

کتان بر ميزان آسيب بافتی و سلولی قلبی ناشی از ایزوپروترنو  در موش 

 صحرایی

 31311/31 

28/3/31 
   

مقایسه اثرات عصاره یالکلی و عصاره یآبی بومادران بر فاکتور های بيوشيميایی  3

 ال به دیابت نوع یكخون مرتبط با دیابت در رت های مبت

 1552/38 

1/8/31 

   

روغن ماهی و روغن بذر  8مقایسه اثرات محافظتی مصرف اسيدهای پرب امگا  22

در موش کليه ناشی از ایسکمی ریپرفيوژن کتان بر ميزان آسيب سلولی 

 13531/31 

2/1/31 
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 صحرایی

 218/م//ت8321   کرونوباکتر ساکازاکی و بيماریزایی آن در نوزادان 22

12/8/35 

  

 218/ت/م/8325   پاتولوژی جغرافيایی بيماری های شایع در ایران 21

23/8/35 

  

 218/ت/م/8322   فناوری اطالعات و کاربرد کامپيوتر برای دانشجویان علوم پزشکی 28

23/8/35 

  

داوری طرح تحقيقاتی با عنوان: بررسی شيوع سارکوسيسيس در دام های ذبح  21

 2831رگاه اسراین به روش هضمی در سا  شده کشتا

 686/122/31 

82/1/31 

   

 36داوری فعاليت های پژوهشی جشنواره دانشجوی نمونه دانشگاه در سا   25
 

 218/36/ص/س/1156

5/1/36 

   

 35داوری فعاليت های پژوهشی جشنواره دانشجوی نمونه دانشگاه در سا   26
 

12861/35 

23/3/35   

   

 31عاليت های پژوهشی جشنواره دانشجوی نمونه دانشگاه در سا  داوری ف 21
 

11138/31 

82/22/31 

   

داوری مقاالت چهاردهمين کنگره پژوهشی سراسری ساليانه دانشجویان علوم  23

 پزشکی کشور، دانشگاه علوم پزشکی مازندران

 /ت/ص2131/1

6/3/31 

چکيده مقاله  21داوری    

 ساعت 13به ميزان 

ی مقاالت اولين کنگره پژوهش های دانشجویی دانشگاه های  علوم داور 23

 2831پزشکی خراسان، آبان ماه 

 218/ص/ت/ف/8232

2/3/2831 

داوری چکيده مقاالت به    

 ساعت 52مدت 

داوری مقاالت اولين کنگره پژوهش های دانشجویی دانشگاه های  علوم  12

 2831پزشکی خراسان، آبان ماه 

 218/ص/ت/ف/8222

2/3/2831 

داوری بخش پوستر به    

 ساعت 8مدت 

داوری گزارش نهایی طرح های تحقيقاتی پایان یافته در سمينار پژوهشی آذر  12

 2832ماه 

 218/32/ص/آ/2122 

1/22/32 

   

     مقاله علمی 22 مقاله مجالت معتبر 22داوري   11
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مجله  31مستان ویژه نامه ز  5، شماره 23ویراستاری علمی مقاالت دوره  18

 علمی پژوهشی افق دانش

 218/31/ص/ت/ف/8321

16/21/31 

    

 

 

 

 پژوهشي  و فعاليت در امور اجرائي آموزشي
 

 محل نوع فعاليت
 امتياز برحسب مدت  تاريخ انجام فعاليت مشخصات ابالغ 

تایيد مقامات 

مسئو  بر طبق 

 آئين نامه 1ماده 

   روز ماه سال تا تاريخ از تاريخ تاريخ شماره

بر پایی نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری 

 38دانشگاه سا  
        19/7/97 24221/97 دانشگاه علوم پزشکی گناباد

بر پایی نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری 

 31دانشگاه سا  
        19/7/97 24221/97 دانشگاه علوم پزشکی گناباد

ای پژوهشی و فناوری بر پایی نمایشگاه دستاورده

 35دانشگاه سا  
        19/7/97 24221/97 دانشگاه علوم پزشکی گناباد

بر پایی نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری 

 36دانشگاه سا  
        19/7/97 24221/97 دانشگاه علوم پزشکی گناباد

همکاری در تاسیس و راه اندازی آزمایشگاه تحقیقاتی 
 کشت سلولی

        21/7/91 14216/91 شگاه علوم پزشکی گناباددان

        21/7/91 14214/91 دانشگاه علوم پزشکی گناباد همکاری در تاسیس و راه اندازی حیوانخانه تحقیقاتی

همکاری در تاسیس و راه اندازی واحد توسعه تحقیقات 
 بالینی

        24/9/95 21457/95 دانشگاه علوم پزشکی گناباد

اری در تاسیس و راه اندازی کمیته سازمانی اخالق همک
 در پژوهش های پزشکی

        24/9/95 21412/95 دانشگاه علوم پزشکی گناباد
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همکاری در تاسیس و راه اندازی مرکز رشد فناوری 
 گیاهان دارویی و تجهیزات پزشکی

        21/7/91 14217/91 دانشگاه علوم پزشکی گناباد

س و راه اندازی مرکز تحقیقات عوامل همکاری در تاسی
 (SDHاجتماعی موثر بر سالمت )

        21/7/91 14211/91 دانشگاه علوم پزشکی گناباد

همکاری در تاسیس و راه اندازی دفتر توسعه و واحد 
 استقرار واحد های فن آور و شرکت های دانش بنیان

        21/7/91 14221/91 دانشگاه علوم پزشکی گناباد

همکاری در تاسیس و راه اندازی دپارتمان و رشته 
 دکتری تخصصی پژوهش محور

        21/7/91 14211/91 دانشگاه علوم پزشکی گناباد

   - 4 1 ادامه دارد 24/4/91 24/4/91 91/121/ص/س/5271 دانشگاه علوم پزشکی گناباد عضو شورای فناوری دانشگاه

   - 1 1 15/1/97 15/9/91 15/9/91 15711/91 علوم پزشکی گناباد دانشگاه مدیر اجرایی مجله افق دانش

   - 4 1 ادامه دارد 24/4/91 24/4/91 91/121/ص/س/5271 دانشگاه علوم پزشکی گناباد عضو شورای فناوری دانشگاه

اجرایی کارگاه منطقه ای اخالق در انتشار آثار  دبیر
 پژوهشی

        1/12/95 766/د/5157 دانشگاه علوم پزشکی گناباد

اجرایی دوازدهمین  همایش پژوهشی سالیانه  دبیر
 دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور

        9/9/91 121/ص/ت/ف/1577 دانشگاه علوم پزشکی گناباد

 دانشگاه علوم پزشکی گناباد مدیر امور پژوهشی دانشگاه
، 121/92/ص/س/7711

/121/ص/س/16517
 25671/94و  92

1/9/92 1/9/92 1/9/91 4 - -   

   - 7 - ادامه دارد 27/12/91 27/12/91 11741/91 دانشگاه علوم پزشکی گناباد مدیر گروه علوم آزمایشگاهی

 دانشگاه علوم پزشکی گناباد دبیر شورای پژوهشی دانشگاه
 121/92/ص/س/9111

 2711/95و 
16/9/92 16/9/92 1/9/91 1 11 21   

   - - 2 1/11/95 1/11/91 1/11/91 19611/91 دانشگاه علوم پزشکی گناباد دبیر شورای انتشارات دانشگاه

   - - 2 1/2/97 1/2/95 1/2/95 2941/95 دانشگاه علوم پزشکی گناباد دبیر شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی

   - - 2 1/9/94 1/9/92 1/9/92 79217/92 دانشگاه علوم پزشکی گناباد عضو کمیته بودجه بندی طرح های تحقیقاتی

   - 16 2 1/9/91 1/7/91 1/7/91 121/ص/س/7617 دانشگاه علوم پزشکی گناباد عضو کمیته وب سنجی دانشگاه

 12/11/94 12/11/94 25496/94 دانشگاه علوم پزشکی گناباد عضو شورای پژوهشی دانشکده بهداشت
12/11/

91 
2 - -   
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 12/11/94 12/11/94 25416/94 علوم پزشکی گناباد دانشگاه عضو شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی
12/11/

91 
2 - -   

 دانشگاه علوم پزشکی گناباد عضو شورای پژوهشی دانشکده پزشکی
و  121/ص/آ/4146
 95/121/ص/آ/4641

   - 9 2 ادامه دارد 26/16/91 26/16/91

عضو کمیته اجرایی تدوین برنامه استراتژیک معاونت 
 نشگاهتحقیقات و فناوری دا

       7/4/94 7/4/94 7695/94 دانشگاه علوم پزشکی گناباد

مسوول پایش برنامه عملیاتی معاونت تحقیقات و 
 فناوری دانشگاه

       5/2/95 5/2/95 1177/95 دانشگاه علوم پزشکی گناباد

       9/9/92 9/9/92 121/92/ص/س/9691 دانشگاه علوم پزشکی گناباد عضو شورای انتشارات دانشگاه 

عضو کمیته راهبردی تعیین اولویت های تحقیقاتی در 
 حوزه سالمت

       29/1/91 29/1/91 9111/91 دانشگاه علوم پزشکی گناباد

   - 4 1 ادامه دارد 24/4/91 24/4/91 91/121/ص/س/5271 دانشگاه علوم پزشکی گناباد عضو شورای فناوری دانشگاه

 21/12/91 21/12/91 121/91/ص/س/2712 دانشگاه علوم پزشکی گناباد دوی دانشجویانهیات علمی شورای انضباطی بعضو 
21/12/

91 
2 - -   

   - - 2 17/1/91 17/1/94 17/1/94 1614/94 دانشگاه علوم پزشکی گناباد هیات علمی شورای انضباطی بدوی دانشجویانعضو 

   16 5 1 ادامه دارد 16/1/91 16/1/91 121/91/ص/س/1751 م پزشکی گناباددانشگاه علو هیات علمی شورای انضباطی بدوی دانشجویانعضو 

 دانشگاه علوم پزشکی گناباد عضو شورای دانشجویی
/121/ص/ف/د/1761

91 
17/12/92 17/12/92 

17/12/
94 

2 - -   

عضو هیات داوری پژوهشی جشنواره انتخاب دانشجوی 
 94نمونه دانشگاه در سال 

 16/16/94 16/16/94 24291/94 ناباددانشگاه علوم پزشکی گ
29/12/

94 
- 2 -   

عضو هیات داوری پژوهشی جشنواره انتخاب دانشجوی 
 95نمونه دانشگاه در سال 

 19/7/95 19/7/95 26117/95 دانشگاه علوم پزشکی گناباد
29/12/

95 
- 4 16   

عضو هیات داوری پژوهشی جشنواره انتخاب دانشجوی 
 91نمونه دانشگاه در سال 

 5/7/91 5/7/91 121/91ص/س//7751 دانشگاه علوم پزشکی گناباد
29/12/

91 
- 5 24   

   - - 1 21/1/91 21/1/91 21/1/91 9917/91 دانشگاه علوم پزشکی گناباد عضو کمیته منطقه ای اخالق در پژوهش دانشگاه

       27/1/91 27/1/91 4127/91 اباددانشگاه علوم پزشکی گن تدوین برنامه استراتژیک دانشگاهاجرایی عضو کمیته 

       11/9/92 11/9/92 79792/92 دانشگاه علوم پزشکی گناباد رشد و بالندگی هیات علمیعضو گروه تخصصی 
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EDC 

 رشد و بالندگی هیات علمیعضو گروه تخصصی 
EDC 

   16 16 1 ادامه دارد 1/16/95 1/16/95 95/121/ص/آ/4664 دانشگاه علوم پزشکی گناباد

 عضو گروه تخصصی برنامه ریزی درسی و آموزشی

EDC  
   - 1 - ادامه دارد 17/7/97 17/7/97 26746/97 دانشگاه علوم پزشکی گناباد

عضو کارگروه بسته توسعه و ارتقای زیرساخت های 
آموزش علوم پزشکی طرح تحول و نوآوری آموزش 

 پزشکی و آمایش سرزمین
   - 5 2 ادامه دارد 19/1/95 19/1/95 1955/95 دانشگاه علوم پزشکی گناباد

 طرح در آزمون ها و ارزیابی نظام ارتقاء بسته عضو

 آمایش سرزمین و پزشکی آموزش نوآوری و تحول
   15 4 - ادامه دارد 2/4/97 2/4/97 97/121/ص/آ/1262 دانشگاه علوم پزشکی گناباد

   1 - - 22/1/94 22/1/94 27/2/94 94/121/ص/آ/771 علوم پزشکی گناباددانشگاه  94مدیر حوزه آزمون علوم تجربی برادران سال 

   1 - - 7/4/97 7/4/97 29/1/97 121/ص/آ/1161 دانشگاه علوم پزشکی گناباد 97برادران سال  ریاضی و فنیمدیر حوزه آزمون 

و شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی عض
 بیمارستان عالمه بهلول 

   - 1 1 ادامه دارد 16/5/91 16/5/91 14766/91 م پزشکی گناباددانشگاه علو

   26 9 - ادامه دارد 1/11/91 1/11/91 16741/91 دانشگاه علوم پزشکی گناباد پژوهشی دانشکده پیراپزشکی -و شورای آموزشیعض

   - 4 - ادامه دارد 25/4/97 25/4/97 12212/97 دانشگاه علوم پزشکی گناباد عضو کمیته پژوهشی تخصصی داخلی دانشکده پزشکی

   - 4 - ادامه دارد 27/4/97 27/4/97 12141/97 دانشگاه علوم پزشکی گناباد دانشکده پزشکی علوم پایهعضو کمیته پژوهشی تخصصی 

همکار آموزشی و پژوهشی متخصص باکتری شناسی 
 پزشکی در آزمایشگاه بیمارستان عالمه بهلول

   - 1 - ادامه دارد 1/2/97 1/2/97 17764/97 اددانشگاه علوم پزشکی گناب

عضو کمیته علمی اولین کنگره پژوهش های 
 دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی خراسان

   - 1 -  2/7/97 2/7/97 19652/97 دانشگاه علوم پزشکی گناباد

   26 1 2 ادامه دارد 1/7/95 4/7/95 15791/95 دانشگاه علوم پزشکی گناباد استاد مشاور دانشجویان علوم آزمایشگاهی

عضو کارگروه بسته توسعه و ارتقای زیرساخت های 
آموزش علوم پزشکی طرح تحول و نوآوری آموزش 

 پزشکی و آمایش سرزمین
   - - 2 ادامه دارد 19/1/95 19/1/95 1955/95 دانشگاه علوم پزشکی گناباد

 طرح در آزمون ها و ارزیابی نظام ارتقاء بسته عضو

 آمایش سرزمین و پزشکی آموزش نوآوری و تحول
   - 2 - ادامه دارد 2/4/97 2/4/97 97/121/ص/آ/1262 دانشگاه علوم پزشکی گناباد
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 عضو گروه تخصصی برنامه ریزی درسی و آموزشی

EDC  
   - 1 - ادامه دارد 17/7/97 17/7/97 26746/97 دانشگاه علوم پزشکی گناباد

علوم پایه پزشکی شهریور و طراحی سوال آزمون جامع 
 1191اسفند 

دانشگاه علوم پزشکی 
 مشهد

94711/95 25/2/95 25/2/95    
2 (11 

 ساعت(
  

طراحی سوال آزمون جامع علوم پایه پزشکی شهریور و 
 1194اسفند 

دانشگاه علوم پزشکی 
 مشهد

761971/95 21/1/95 21/1/95    
2 (11 

 ساعت(
  

پایه پزشکی  شهریور طراحی سوال آزمون جامع علوم 
1195 

دانشگاه علوم پزشکی 
 مشهد

711/41 15/1/95 15/1/95    
16 

 ساعت
  

طراحی سوال آزمون جامع علوم پایه پزشکی  اسفند 
1195 

دانشگاه علوم پزشکی 
 مشهد

712/41 26/12/95 26/12/95    
16 

 ساعت
  

طراحی سوال آزمون جامع علوم پایه پزشکی شهریور 
1191 

علوم پزشکی دانشگاه 
 مشهد

142775/91 25/5/91 27/5/91    
16 

 ساعت
  

طراحی سوال آزمون جامع علوم پایه پزشکی اسفند 
1191 

دانشگاه علوم پزشکی 
 مشهد

777162/91 12/12/91 12/12/91    
16 

 ساعت
  

ه پذیرفته شدگان مرحله کتبی عضو تيم مصاحبه کنند

 آمایشی 3باکتری شناسی پزشکی  در منطقه  PhDآزمون 
       14/1/95 14/1/95 172142/95 دانشگاه علوم پزشکی مشهد

تدوین مجموعه مقاالت دوازدهمین همایش علمی 
 1191دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور در سال 

        19/7/97 24211/97 دانشگاه علوم پزشکی گناباد

 

 

 

 

 

 

 


