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 سال ۲۷   سابقه:         آقاي مهندس محمد غفوري نام و نام خانوادگی :

 دانشجوي دكتري محيط زيست  –كارشناسي ارشد بهداشت محيط زيست  تحصيالت:

 ارشناس مسئول واحد بهداشت محيط و كاهش خطر در باليا  وحوادثك سمت:

  سوابق:

 شبكه بهداشت و درمان كميته پژوهش مسئول 

  عضو كارگروه بهداشت و درمان و توانبخشي در حوادث غير مترقبه 

 مسئول استقرار و اجراي مديريت سبز(اقدامات زيست محيطي ) در شبكه بهداشت و درمان 

 مسئول پدافند غير عامل  شبكه بهداشت و درمان 

 مسئول دفتر بهبود كيفيت شبكه بهداشت و درمان 

 و درمان شبكه بهداشت پايشآموزش و  عضو كميته 

 عضو تيم نياز سنجي شبكه بهداشت و درمان 

 عضو اطاق فكر شبكه بهداشت و درماعضور كميته پژوهش فرمانداري 

 سوابق تحقيقاتی :

ت آنتي بيوتيكي در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان امام بررسي فراواني ميكروارگانيسم هاي موجود و مقاوم -

 95تا 91رضا (ع)بجنورد طي سال 

بررسي فراواني موارد مشكوك به آنفوالنزا مراجعه كننده به مركز بهداشتي درماني در خراسان شمالي طي  -

 96دي و بهمن  –ماههاي آذر 

يسم هاي مولد آن در بيماران بستري شده در بخش مراقبت ويژه بيمارستان ميكروارگانپنوموني و بررسي شيوع  -

 95امام رضا(ع)بجنورد سال 

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

 95مراقبت هاي ويژه بيمارستان امام رضا(ع) بيرجند در سال  بخش 
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بررسي فراواني عفونت ناشي از آسينوباكتر و ارتباط آن با بيماري ايجاد شده در بيماران بستري در بخش  -

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

بررسي فراواني عفونت هاي ناشي از اشرشياكلي و ارتباط آن با انواع بيماريهاي ايجاده شد در در بيماران بستري  -

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

ارتباط آن با انواع بيماريهاي ايجاده شد در در بيماران بررسي فراواني  عفونت هاي ناشي از كبسيدپنومونيه  و  -

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

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

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

طي  بجنورد شتي درماني و بيمارستان هاي شهر موارد مثبت آنفوالنزا در بيماران مراجعه كننده به مراكز بهدا -

 1394ماههاي آذر و دي 

اني در جدا شده از بيماران مبتال به عفونت بيمارستآئروژينوزا  مقاومت آنتي بيوتيكي در سويه هاي سودموناس -

 93بيمارستان امام رضا(ع) بجنورد در سال 

   كميته پايش ، كميته پژوهش ، اتاق فكر ، 


