
 به نام خدا

 سال 27:    محمد غفوري         سابقهآقاي مهندس 

 تحصيالت: 

 فوق ليسانس مهندسي  بهداشت و محيط زيست     

 دكتري تخصصي  كنترل آلودگي محيط (درحال تحصيل)    

 :سوابق كاري

  رباط كريمسرپرست معاونت بهداشتي شبكه بهداشت و درمان 

   كارشناس مسئول واحد بهداشت محيط 

 كارشناس مسئول واحد كاهش خطر در باليا  وحوادث 

 مسئول كميته پژوهش شبكه بهداشت و درمان 

   عضو كارگروه بهداشت و درمان و توانبخشي در حوادث غير مترقبه 

 ت و درمانمسئول استقرار و اجراي مديريت سبز(اقدامات زيست محيطي ) در شبكه بهداش 

 مسئول پدافند غير عامل  شبكه بهداشت و درمان 

 مسئول دفتر بهبود كيفيت شبكه بهداشت و درمان 

 عضو كميته آموزش و پايش شبكه بهداشت و درمان 

 عضو تيم نياز سنجي شبكه بهداشت و درمان 

 عضو اتاق فكر شبكه بهداشت و درمان 

    عضو كميته پژوهش فرمانداري 

 تحقيقاتي :سوابق 

بررسي فراواني ميكروارگانيسم هاي موجود و مقاومت آنتـي بيـوتيكي در بخـش مراقبـت هـاي ويـژه        

 95تا 91بيمارستان امام رضا (ع)بجنورد(خراسان شمالي ) طي سال 

بررسي فراواني موارد مشكوك به آنفوالنزا مراجعه كننده به مركز بهداشتي درماني در خراسـان شـمالي    

 96دي و بهمن  –طي ماههاي آذر 



بررسي شيوع پنوموني و ميكروارگانيسم هاي مولد آن در بيماران بستري شده در بخـش مراقبـت ويـژه     

 95سال )  شمالي خراسان(بيمارستان امام رضا(ع)بجنورد 

بررسي و مقايسه شيوع عفونت مجاري ادراري و ميكروارگانيسم هاي ايجاد كننده آن در بيماران بستري  

 95در بخش  مراقبت هاي ويژه بيمارستان امام رضا(ع) بجنورد (خراسان شمالي )  در سال 

ن بستري در بخش بررسي فراواني عفونت ناشي از آسينوباكتر و ارتباط آن با بيماري ايجاد شده در بيمارا 

 95مراقبت هاي ويژه در بيمارستان امام رضا (ع)بجنورد  در سال 

بررسي فراواني عفونت هاي ناشي از اشرشياكلي و ارتباط آن با انواع بيماريهاي ايجاده شـد در بيمـاران    

 95بستري در بخش مراقبت هاي ويژه در بيمارستان امام رضا (ع)بجنورد در سال 

عفونت هاي ناشي از كبسيدپنومونيه  و ارتباط آن با انواع بيماريهاي ايجـاده شـد در در   بررسي فراواني   

 95بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه در بيمارستان امام رضا (ع)بجنورد در سال 

بررسي فراواني عفونت هاي ناشي از استافيلوكك طاليي و ارتباط آن با انواع بيماريهاي ايجاده شد در در  

 95بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه در بيمارستان امام رضا (ع)بجنورددر سال 

موارد مثبت آنفوالنزا در بيماران مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني و بيمارستان هاي شهر بجنـورد    

 1394طي ماههاي آذر و دي 

شـده از بيمـاران مبـتال بـه عفونـت       مقاومت آنتي بيوتيكي در سويه هاي سودموناس آئروژينـوزا جـدا   

 93بيمارستاني در بيمارستان امام رضا(ع) بجنورد در سال 

 

 

 

 

 


