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 :سوابق تحصیلی 

 

 : سوابق تحصیلی -9

 مقطع تحصیلی یلیرشته تحص شهر محل تحصیل

 

 فوق دیپلم  علوم آ زمایشگاهی  4333سال  –دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

 لیسانس علوم آ زمایشگاهی 4331سال  –دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  

 فوق لیسانس انگل شناسی پزشکی 4334سال  –دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 دکترا ل شناسی پزشکیانگ 4323سال  –دانشگاه علوم پزشکی همدان

 ، طرح ايده های نو برای ارايه دروس(تهيه طرح درس)مربوط به سوابق تدريس  -2جدول شماره 

 

تعداد واحد  نام درس ترم تحصيلي رديف

 درس

رشته 

 تحصيلي

نوع درس نظری باليني 

 ، آزمايشگاهي

مالحظات )گواهي معتبر هر يك از واحدها يا 

ي ضميمه ساعت مشارکت در آموزش بالين

 شود.(

 

4- 

 

اول تررررررررم 

 38/34سال

  نظری پرستاری واحد4/4 انگل شناسی پزشکی 

 

 اولتررررررررم  -9

 38/34سال

 انگل شناسی پزشکی

 

  عملی پرستاری واحد/. 4 

 

 

 دومترررررررم  -3

 33/38سال

 انگل شناسی پزشکی

 

  نظری پرستاری واحد 4/4
 

 



تعداد واحد  نام درس ترم تحصيلي رديف

 درس

رشته 

 تحصيلي

نوع درس نظری باليني 

 ، آزمايشگاهي

مالحظات )گواهي معتبر هر يك از واحدها يا 

ي ضميمه ساعت مشارکت در آموزش بالين

 شود.(

 

  دومترررررررم  -3

 33/38سال

 انگل شناسی پزشکی

 

  عملی پرستاری واحد /.4

 

 

 

 اولتررررررررم  -4

 33/38سال

 انگل شناسی پزشکی

 

  نظری پرستاری واحد4/4

 اولتررررررررم  -8

 33/33سال

 انگل شناسی پزشکی

 

  عملی پرستاری واحد/. 4

 دومترررررررم  -3

 33/33سال

  نظری پرستاری واحد 4/4 انگل شناسی پزشکی

 دومترررررررم  -3

 32/33سال

  عملی پرستاری واحد ./4 انگل شناسی پزشکی

 اول تررررررررم -2

 32/33سال

  نظری پرستاری واحد 4/4 انگل شناسی پزشکی

 اولتررررررررم  -41

 32/33سال

  عملی پرستاری /. واحد4 فیزیولوژی عملی 

ترررررررم دوم  -44

 21/32سال

  نظری پرستاری واحد 4/4 انگل شناسی پزشکی

ترررررررم دوم  -49

 21/32سال

  عملی پرستاری واحد/. 4 انگل شناسی پزشکی

ترررررررم دوم  -43

 21/32سال

  عملی پرستاری /. واحد4 فیزیولوژی عملی



تعداد واحد  نام درس ترم تحصيلي رديف

 درس

رشته 

 تحصيلي

نوع درس نظری باليني 

 ، آزمايشگاهي

مالحظات )گواهي معتبر هر يك از واحدها يا 

ي ضميمه ساعت مشارکت در آموزش بالين

 شود.(

 

 اولتررررررررم  -43

 24/21سال

  نظری پرستاری واحد 4/4 انگل شناسی پزشکی

 اولتررررررررم  -44

 24/21سال

  عملی پرستاری /. واحد4 انگل شناسی پزشکی

 اولتررررررررم  -48

 24/21سال

  عملی پرستاری /. واحد4 فیزیولوژی

ترررررررم دوم  -43

 29/24سال

  نظری پرستاری واحد 4/4 انگل شناسی پزشکی

ترررررررم دوم  -43

 29/24سال

  عملی پرستاری /. واحد4 انگل شناسی پزشکی

ترررررررم دوم  -42

 29/24سال

  عملی پرستاری /. واحد4 فیزیولوژی

ترررررررم دوم  -91

 23/29سال

  نظری پرستاری واحد4/4 انگل شناسی پزشکی

ترررررررم دوم  -94

 23/29سال

  نظری پرستاری /. واحد4 یانگل شناسی پزشک

ترررررررم دوم  -99

 23/29سال

  نظری پرستاری /. واحد4 انگل شناسی پزشکی

32/92ترم اول  -93 آزمایشات کاربردی در  

 مامایی 

عملی  – نظری مامایی  واحد 4   

32/92 دومترم  -93 اترررراق  واحد4/4 انگل شناسی پزشکی 

 عمل 

  نظری



تعداد واحد  نام درس ترم تحصيلي رديف

 درس

رشته 

 تحصيلي

نوع درس نظری باليني 

 ، آزمايشگاهي

مالحظات )گواهي معتبر هر يك از واحدها يا 

ي ضميمه ساعت مشارکت در آموزش بالين

 شود.(

 

اول تررررررررم  -94

 23/29سال

  نظری پرستاری واحد4/4 پزشکیانگل شناسی 

 اول تررررررررم  -98

 23/29سال

  عملی پرستاری /. واحد4 انگل شناسی پزشکی

اول تررررررررم  -93

 23/23سال

خون شناسی وانتقرال 

 خون 

اترررراق  واحد4

 عمل 

  نظری 

اول تررررررررم  -93

 23/23سال

خون شناسی وانتقرال 

 خون

  نظری  هوشبری  اواحد

اول تررررررررم  -92

 23/23سال

بهداشت  واحد4 پزشکی انگل شناسی

 محیط 

  نظری 

اول تررررررررم  -31

 23/23سال

فوریررت  واحد  /.34 انگل شناسی پزشکی

 پزشکی 

عملی –نظری    

اول تررررررررم  -34

 24/23سال

فوریررت  واحد  /.34 انگل شناسی پزشکی 

 پزشکی

عملی–نظری    

اول تررررررررم  -39

 24/23سال

بهداشت  واحد 4 پاتوبیولوژی

 محیط 

عملی–نظری    

اول رم تررررررر -33

 24/23سال

قارچ شناسری وانگرل 

 شناسی پزشکی 

بهداشت  واحد 3

 عمومی 

عملی –نظری    

دوم ترررررررم  -33

 24/23سال

عملی–نظری  پرستاری  واحد4/4 انگل شناسی پزشکی    

دوم ترررررررم  -34

 24/23سال

اترررراق  /. واحد4 انگل شناسی پزشکی

 عمل 

  نظری



تعداد واحد  نام درس ترم تحصيلي رديف

 درس

رشته 

 تحصيلي

نوع درس نظری باليني 

 ، آزمايشگاهي

مالحظات )گواهي معتبر هر يك از واحدها يا 

ي ضميمه ساعت مشارکت در آموزش بالين

 شود.(

 

دوم ترررررررم  -38

 24/23سال

بهداشت  /. واحد4 پاتوبیولوژی 

 حرفه ای 

  نظری 

اول تررررررررم  -33

 28/24سال

فوریررت  /. واحد 34 انگل شناسی پزشکی

 پزشکی 

  نظری 

اول تررررررررم  -33

 28/24سال

بهداشت  واحد 3 انگل شناسی پزشکی

 عمومی 

عملی –نظری    

دوم ترررررررم  -32

 28/24سال

اترررراق  /. واحد4 انگل شناسی پزشکی

 عمل 

  نظری 

دوم ترررررررم  -31

 28/24سال

بهداشت  /. واحد4 توبیولوژیپا

 حرفه ای 

  نظری 

دوم ترررررررم  -34

 28/24سال

  نظری  پرستاری  واحد4/4 انگل شناسی پزشکی

دوم ترررررررم  -39

 28/24سال

خون شناسی وانتقرال 

 خون

اترررراق  واحد4

 عمل 

عملی  –نظری    

اول تررررررررم  -33

 23/28سال

بهداشت  واحد 4 پاتوبیولوژی

 محیط 

  نظری 

اول تررررررررم  -33

 23/28سال

بهداشت  واحد3 میکروب شناسی 

 عمومی 

عملی  –نظری    

اول تررررررررم  -34

 23/28سال

  نظری  فوریت  /. واحد 34 انگل شناسی پزشکی

اول تررررررررم  -38

 23/28سال

خون شناسی وانتقرال 

 خون

عملی  –نظری  هوشبری  اواحد    



تعداد واحد  نام درس ترم تحصيلي رديف

 درس

رشته 

 تحصيلي

نوع درس نظری باليني 

 ، آزمايشگاهي

مالحظات )گواهي معتبر هر يك از واحدها يا 

ي ضميمه ساعت مشارکت در آموزش بالين

 شود.(

 

 دوم ترررررررم  -33

 23/28سال

  نظری  پرستاری واحد4/4 انگل شناسی پزشکی

دوم ترررررررم  -33

 23/28سال

اترررراق  /. واحد4 انگل شناسی پزشکی

 عمل

  نظری 

دوم ترررررررم  -32

 23/28سال

خون شناسی وانتقرال 

 خون

اترررراق  اواحد

 عمل

  نظری 

دوم ترررررررم  -41

 23/28سال

بهداشت  واحد  3 میکروب شناسی 

 عمومی 

عملی  –نظری    

دوم ترررررررم  -44

 23/28سال

  عملی  پرستاری  /. واحد4 فیزیولوژی 

اول تررررررررم  -49

 23/28سال

بهداشت  واحد 4 پاتوبیولوژی 

 محیط 

  نظری 

اول تررررررررم  -43

 23/28سال

خون شناسی و انتقال 

 خون 

عملی  -نظری  هوشبری  اواحد   

اول تررررررررم  -43

 23/28سال

فوریررت  /. واحد34 انگل شناسی پزشکی

 پزشکی 

  نظری 

دوم ترررررررم  -44

 23/23سال

اترررراق  /. واحد 4 انگل شناسی پزشکی 

 عمل 

  نظری 

دوم ترررررررم  -48

 23/23سال

خون شناسی وانتقرال 

 خون 

اترررراق  واحد  9

 عمل 

عملی  –نظری    

دوم ترررررررم  -43

 23/23سال

  عملی  مامایی  /. واحد4 فیزیولوژی 



تعداد واحد  نام درس ترم تحصيلي رديف

 درس

رشته 

 تحصيلي

نوع درس نظری باليني 

 ، آزمايشگاهي

مالحظات )گواهي معتبر هر يك از واحدها يا 

ي ضميمه ساعت مشارکت در آموزش بالين

 شود.(

 

دوم ترررررررم  -43

 23/23سال

  عملی  مامایی  /. واحد4 ایمنی شناسی 

دوم ترررررررم  -42

 23/23سال

عوامرررل بیمررراری زا 

 های عفونی  وبیماری

فنرراوری  واحد  9

اطالعات 

 سالمت 

عملی  –نظری    

دوم ترررررررم  -81

 23/23سال

میکرررروب شناسررری 

 عمومی 

بهداشت  واحد 9

 محیط 

عملی  –نظری    

دوم ترررررررم  -84

 23/23سال

بهداشت  واحد 3 میکروب شناسی 

 عمومی 

عملی  –نظری    

دوم ترررررررم  -89

 23/23سال

  نظری  پرستاری  واحد  4/4 انگل شناسی پزشکی 

 

 



 

 

  انجام طرحهای پژوهشي -4 جدول شماره

 (همکار اصلي طرح پژوهشي  –طرح پژوهشي مجری  -همکار اصلي طرح ملي پژوهشي  –طرح ملي پژوهشي ) مجری 
 

تاريخ  عنوان طرح پژوهشي رديف

 ارائه

اسامي همکاران به 

ترتيب اولويت 

 )شامل نام متقاضي(

سمت در ارتباط 

ت با فعالي

)مجری و 

 همکار(

مالحظات)مدرك تائيد کننده 

مربوطه و مستندات ضميمه 

 گردد.(

 

4- 

 

 

 

 

شناسایی مولکولی سارکوسیستیس در گاوهای ذبح 
 همدان 5931شده در کشتارگاه صنعتی همدان در سال 

علی احسان  24

 شهبازی

  مجری

 

 

9- 

 

 

 

 

 

 

بررسی مقایسه ای اثر عصاره هیدروالکلی ذغال اخته و 
اسطوخودوس بر روی پروتواسکولکس های کیست 

دانشگاه علوم  –هیداتیک در شرایط آزمایشگاهی 
  پزشکی همدان

 

 

 

  

علی احسان  24

 شهبازی

  مجری

 

 :سازی و دانش افزایی به عنوان مدرس د مننتوا شرکت در کارگاه های
  بیمارستان مدرس برگزاری کارگاه مربوط به هموویژالنس ) مراقبت ازخون ( بطور مکرر در 

  برگزاری کارگاه ماالریا در معاونت بهداشتی علوم پزشکی ساوه 

   کارگاه آموزشی بیماری های انگلی در دانشکده پرستاری و مامایی 



 

 

 
   شرکت در کارگاه آموزش تضمین کیفیت بخش میکروب شناسی 

  شرکت در کارگاه آموزش تضمین کیفیت بخش بیوشیمی 

 تضمین کیفیت بخش بانک خون  شرکت در کارگاه آموزش 

  شرکت در کارگاه آموزش تضمین کیفیت بخش هماتولوژی 

  شرکت در برنامه حضوری آموزش مداوم پزشکی 

  شرکت در پنجمین کنگره بین المللی ودهمین کنگره کشوری ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران 

 ت گذارندن دوره مهارت هفت گانه فناوری اطالعاICDL 



)شامل مقاالت کامل در کنگره های ملي و بين المللي و ارايه خالصه مقاالت در کنگره   ارائه مقاالت در کنگره های داخلي و خارجي -5جدول شماره 

 های ملي و بين المللي(
 

محل  موضوع  تاريخ نام کنگره رديف

برگزاری 

 کشور

 نوع شرکت

ارائه 

سخنراني به 

صورت 

شفاهي يا 

 پوستر

موضوع گزارش يا 

 سخنراني

اسامي همکاران بهه 

ترتيب )شهامل نهام 

 متقاضي(

)مدرك  مالحظات

تائيد کننده 

مربوطه و 

چاپ  مستندات

ضميمه  مقاالت

 گردد.(

 

4- 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنجمرررین همرررایش 

سراسری بیماری هرای 

 انگلی ایران

 

انگررررررل  23

 شناسی

دانشررگاه 

علررررروم 

پزشرررکی 

 کرمان

Poster  Imported lymphatic 

filariasis in an Indian 

immigrant to Iran. 

Iranian journal of 

parasitology 

Eshrat Beigom 

KI, Sharifdini M, 

Hajjaran H, 

, Shahbazi AE

Talaie ZS 

 

دومررررین همررررایش  -9

سراسرررری حشرررره 

شناسررری پزشرررکی 

 ومبارزه با ناقلین

انگررررررل  33

 شناسی

  شرکت در همایش لنگرود

المللی اولین کنگره بین  -3

وهشرررتمین همرررایش 

انگررررررل  23

 شناسی

دانشررگاه 

علررررروم 

  شرکت در همایش



سراسری بیماری هرای 

 انگلی ایران 

 

پزشرررکی 

 کرمان

هفتمررین کنگررره بررین    -3

المللرری و دوازدهمررین 

کنگررره ارتقررا کیفیررت 

خدمات آ زمایشرگاهی 

 تشخیص طبی ایران

  شرکت در همایش تهران هماتولوژی 29

 کنگررره ارتقررا کیفیررت - 4

خدمات آ زمایشرگاهی 

 تشخیص پزشکی ایران 

 

آزمایشررگاه  24

تشرررخیص 

 طبی

  شرکت در همایش تهران

سمینار اسرتقرار نظرام    -8

مراقبت از انتقال خرون 

 )هموویژالنس (

  شرکت در همایش تهران انتقال خون 21

آزمایشرررات روترررین    -3

تشرررخیص طبررری در 

دانشررکده پرسررتاری 

 مامایی

آزمایشررگاه  23

تشرررخیص 

 طبی

  شرکت در همایش ساوه

 



مقهاالت بهين المللهي  – ISIپژوهشي بين المللهي  –)شامل مقاالت علمي  و بين الملليمقاالت در نشريات معتبر داخلي  چاپ - 6 جدول شماره

ISC  ساير مقاالت( –مقاالت علمي ترويجي  –و مقاالت علمي پژوهشي داخلي 
 

 تحقيقي نوع مقاله عنوان مقاله رديف

 

ناشر يا  يهنام نشر
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