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(PhD)و دکتراي تخصصی ، پزشکی عمومی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد در مقاطع واحدهاي تدریس شده

)یشناسکرمی و شناساختهیتک(ی شناسانگل-1

)پیشرفتهیشناسیاختهتکو یشناسکرم( ی  پیشرفته شناسانگل-2

يفیزیولوژی و بالینیشناسانگل-3

یشناسکروبیم-4

يولوژیپاتوب-5

یشناسحشره-6

کنترلوياپیدمیولوژ-7

ایمونوپارازیتولوژي-8

ي داخلی و بین المللیشرکت در کنگره ها و سمینار ها 

تهران-1379اردیبهشت زئونوز         نگره ملی بیماریهاي چهارمین ک–1

کرمانشاه-1379اولین کنگره ملی بهداشت عمومی و طب پیشگیري     آذر –2

ساري-1379اسفند گل شناسی پزشکی ایران        سومین کنگره ان–3
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کرمانشاه-1380دومین کنگره ملی بهداشت عمومی و طب پیشگیري      آبان -4

5- 18th international medical sciences student congress. 8-11May 2003, Istanbul, Turkey

6- Fifth annual Quebec Parasitology Symposium. 13-14 June 2005. Montreal, Canada.

تهران-1385پانزدهمین کنگره بین المللی بیماري هاي عفونی و گرمسیري ایران      آذر -7

تهران-1386چهارمین همایش روز ملی و هفته اطالع رسانی بیماري هاي قابل انتقال بین حیوان و انسان      تیر -8

11 October 2007, Goslar, Germany-erence on Culture Collections. 711th International Conf-9

، موسسه سرم سازي رازي 1387خرداد . ششمین همایش سراسري و اولین کنگره منطقه اي انگل شناسی و بیماري هاي انگلی-10

.کرج

_1388اردیبهشت . اهی تشخیص پزشکیدومین کنگره بین المللی و هفتمین کنگره کشوري ارتقاء  کیفیت خدمات آزمایشگ-11

.تهران

.، تهران1389مهر . هفتمین همایش سراسري و دومین کنگره منطقه اي انگل شناسی و بیماري هاي انگلی-12

.، کرمان1391مهر . اولین کنگره بین المللی و هشتمین همایش انگل شناسی و بیماري هاي انگلی ایران-13

، تهران1392یشگاهیآزماخدماتتیفیکارتقاءيکشورکنگرهنیازدهمیویالمللنیبکنگرهنیششم-14

، تهران1392ی شگاهیآزمانینويهايآورفنوهاتازهباییآشناشیهمانیاول-15

(PhD)کارشناسی ارشد و دکتراي تخصصی راهنمایی پایان نامه هاي مشاوره و 

1387سالدرتهرانخونانتقالسازمانبهکنندهمراجعهکنندهاهداافراددريگوندتوکسوپالسمايسرواپیدمیولوژمطالعه-1

سالمافرادوژیاردیابهمبتالبالغافراددرD3ویتامینو) PTH(پاراتورمونفسفر،کلسیم،سرمیسطحمقایسه-2

هومینیسبالستوسیستیسبهمبتالیاندرمنیزیمومسروي،آهن،سرمیسطحبررسی-3

سالدرایرانپزشکیعلومدانشگاهپوششتحتدولتیدرمانیمراکزدرشناسیانگلنظرازشدهگزارشمنفیمدفوعهاينمونهارزشیابی-4
87-1386
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)ص(اکرمرسولبیمارستانآلرژيکلینیکبهمراجعیندرآلرژیکرینیتباتوکسوکاریازیسارتباطبررسی-5

تهرانشهردرخاكازگونديتوکسوپالسماهايایزولهژنتیکیتنوعبررسیوجداسازي-6

1390سالدرمازندراناستانغربدرسالمافرادبادیابتیافراددرتوکسوپالسمافراوانیبررسی-7

انگلورودهیاولمراحلدریانسانماکروفاژولینوتروفيسلولهابرکایتروپایشمانیلمتقابلاثریبررس-8

نفاتومیاایشمانیلدرParpومتاکاسپازيژنهاانیببرنیلتفوسیمریتاثیبررس-9

1390سالدرلیاردبشهرستانیستیبهزيروزشبانهمراکزیذهنناتواناندريارودهيهاانگلیفراوانیبررس-10

1391سالدردلفانشهرستاناولشکممادراندريگوندتوکسوپالسمايولوژیدمیسرواپ-11

يژنهانییتعمنظوربهcDNA-AFLPروشبهمیگلوکانتيداروبهکایتروپایشمانیلمقاوموحساسيهاهیسويژنهاانیبسهیمقا-12
مقاومتجادیادرموثربالقوه

1391سالدرشهرنیمشکشهرستاندرکاالآزارکیاندميروستاهاولگرديهاگربهدرییایشمانیلعفونتیبررس-13

1392–1393اپیدمیولوژي ملکولی ایشمانیوز جلدي در استان ایالم در سال -14
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انگلیسی بین المللی مقاالت 
سال چاپ نام کامل نشریهعنوان مقالهردیف

مقاله
1Evaluation of a dot-ELISA for serodiagnosis of human

hydatid diseases.
Pakistan journal of medical

sciences2003

2Partially purified fraction (PPF) antigen from adualt
Fasciola gigantica for the serodiagnosis of human

fascioliasis using Dot- ELISA technique
Annals of Saudi Medicine2004

3
Unresponsiveness to Glucantime Treatment in Iranian

Cutaneous Leishmaniasis due to Drug Resistant
Leishmania Tropica Parasites.

Plos Medicine2006

4
Concomitant severe infection with Cryptosporidium
parvum and Hymenolepis nana in an AIDS patient.Indian Journal of Medical

Sciences2007

5
Strongyloides stercoralis hyperinfection syndrome in
HIV+/AIDS patients in Iran.Parasitology Research2007

6A comparative analysis of intestinal parasitic infections
between HIV+/AIDS patients and non-HIV Infected

individuals
Iranian Journal of Parasitology2007

7
Glucantime- resistant Leishmania tropica isolated from
Iranian patients with cutaneous leishmaniasis are
sensitive to alternative antileishmania drugsParasitology Research2007

8
Molecular characterization of the Iranian isolates of
Giardia lamblia: application of the glutamate
dehydrogenase gene

Iranian Journal of Public
Health2008

9
Protein profiling on meglumine antimoniate

(Glucantime®) sensitive and resistant L. tropica isolates
by 2-dimentional gel electrophoresis: A preliminary

study.
Iranian Journal of Parasitology2009

10
Induction of apoptosis by Miltefosine in Iranian strain of
Leishmania infantum promastigotes.Iranian Journal of Parasitology2009

11
Comparative proteomics study on meglumine
antimoniate sensitive and resistant Leishmania tropica
isolated from Iranian anthroponotic cutaneous
leishmaniasis patients.

Eastern Mediterranean Health
Journal2012

12Genotyping of Toxoplasma gondii Isolates from Soil
Samples in Tehran, IranIranian Journal of Parasitology2013

13
Comparison of anti-toxoplasma IgG and IgM antibodies
determined by ELISA method in diabetic and non-
diabetic individuals in west Mazandaran province, Iran,
2011-2012

Annals of Biological Research
2013

14Identification of antimony resistance markers in
Leishmania tropica field isolates through a cDNA-AFLP
approach.

Experimental Parasitology2013

15Overexpression of Ubiquitin and Amino Acid Permease
Genes in Association with Antimony Resistance in
Leishmania tropica Field Isolates.

Korean Journal of
Parasitology

2013
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فارسیداخلی مقاالت 

کتاب ها

1

2

و) سالک(يجلديوزهایشمانیلیشگاهیآزماصیتشخدستورالعمل

.،)کاالآزار(یاحشائ

پلم،یراتریپ: نویسندگان. اصول آزمایشگاهی روش هاي ملکولی

. هوفماناورسر،یالئ

ــگاهیآزما ــعشـ مرجـ
سالمت

انتشارات ارجمند،

1388

1390

:مشارکت در طرح هاي بین المللی 

EMRO-WHO )همکار اصلی طرح سازمان بهداشت جهانی-1 :تحت عنوانSGS 04/39ه  به شمار(

Resistance of Leishmania tropica Iranian strain to meglumine antimonite ( Glucantime ) , in vivo and

in vitro methods.(2004-2005).

نام نام نشریهعنوان مقالهردیف
کشور

سال 
چاپ

1
به کارگیري و ارزیابی نقطه اي در تشخیص فاسیولیازیس تجربی 

1380ایرانمجله تحقیقات دامپزشکید رگوسفند

1388ایرانفصلنامه افق دانشینفانتوماثر میلتوفوسین برمرگ سلولی انگل لیشمانیا ا2

3
ضد توکسوپالسما گوندي IgMوIgGبررسی آنتی بادي هاي

1389ایرانمجله پزشکی ارومیهدر دهندگان خون

ارتباط توکسوکاریازیس با نشانگان رینیت آلرژیک در مراجعین 4
، )ص(بیمارستان رسول اکرم يآسم و آلرژیبه درمانگاه تخصص

تهران
1391ایرانمجله علوم پزشکی رازي

مراکز تحت یدر ناتوانان ذهنيارودهيهاانگلیفراوانیبررس5
1390شهرستان اردبیل در سال یپوشش بهزیست

فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه 
1392ایرانعلوم پزشکی سبزوار



7

:تحت عنوانSGS 04/78به شماره   ( EMRO-WHO )مجري طرح سازمان بهداشت جهانی-2

Resistance gene in Glucantime resistant Iranian Leishmania tropica field isolates and sensitivity of

these isolates to alternative anti-leishmania drugs in in-vitro conditions. (2007-2008).

:افتخارات

سال تحصیلی . رگر کشوربسیجی شاهد و ایثاهشتمین مجمع سراسري دانشجویان وطالب ممتازمقام علمی برگزیده استانی -1

1378-1377

سال تحصیلی . کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرسفارغ التحصیل رتبه اول دانش آموختگان رشته انگل شناسی دوره -2

1379-1378.

2005در سال کانادادانشگاه مک گیلکسب عنوان بهترین پوستر ارائه شده در پنجمین سمپوزیوم ساالنه انگل شناسی در -3

.میالدي

تهران-1385بهمن . هشتمین جشنواره علوم پزشکی ابن سینادر )PhDپایان نامه مقطع (رتبه اول پژوهش-4

تهران-1387مهر ماه . از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیکشورمحقق جوان برگزیده-5

کرج-1389ماهدي.  استان تهران و البرزدگران علم و فناورياستانی جهاسومین جشنوارهبرگزیده علمی -6

:  سوابق اجرائی

1387)  دانشگاه علوم پزشکی ایران(معاون آموزشی دانشکده علوم پزشکی کرج -1

1388تا 1387)   دانشگاه علوم پزشکی ایران(رئیس دانشکده علوم پزشکی کرج -2

1389مات بهداشتی درمانی البرز سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خد-3

1393تا 1391وزارت بهداشتها و دستگاه هاي تشخیص آزمایشگاه پزشکی کیتفناوريتوسعهملی دبیر کمیته -4

تاکنون1392مدیر و دبیر ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران  فروردین -5



8

تاکنون1387استان البرز و تهران بزرگبسیج جامعه پزشکیعضو -6

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران  سرپرست مدیریت روابط عمومی و اطالع رسانی-7


