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عضو هیات علمی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سىابق علمی و اجرایی :
 طزپزطت شبکَ بِذاشت ّ درهبى پبکذشت طزپزطت شبکَ بِذاشت ّ درهبى دهبًّذ هذیز هزکش پششکی  ،آهْسشی ّ درهبًی شِذای تجزیش هؼبّى اجزایی هؼبًّت بِذاشتی داًشگبٍ ػضْ کویتَ اجزایی طزح طبقَ بٌذی هشبغل داًشگبٍ -ػضْ کویظیْى تذْل اداری داًشگبٍ

 ػضْ اصلی ُیبت بذّی رطیذگی بَ تخلفبت اداری کبرهٌذاى داًشگبٍ هشبّر اجزایی هؼبًّت پشتیببًی داًشگبٍ ریبطت کتببخبًَ هزکشی داًشگبٍ هشبّر اجزایی هؼبًّت آهْسشی داًشگبٍ ػضْ شْرای پژُّشی ّتذصیالت تکویلی شؼبَ بیي الولل داًشگبٍ ػضْ کویتَ راُبزدی شؼبَ بیي الولل داًشگبٍ ػضْ ُیبت ػلوی گزٍّ بِذاشت ّپششکی اجتوبػی داًشکذٍ پششکی ػضْ اًجوي ػلوی اپیذهیْلْژیظتُبی ایزاى ()Ir EA ػضْ کویتَ اخالق داًشگبٍ طبلِبی 29ّ29 -هؼبّى اهْسشی گزٍّ بِذاشت ّپششکی اجٌوبػی داًشگبٍ

سىابق پژوهشی
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طیبطتگذاراى ّکبرکٌبى /تِزاى  :هزًّبص 0921 ،
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" : 0932تؼییي اّلْیتِبی پژُّشی هزکش تذقیقبت جزادی اطفبل داًشگبٍ ػلْم پششکی شِیذ بِشتی
در طبل  .0932تِزاى :پژٌُّذٍ (هجلَ پژُّشی داًشگبٍ ػلْم پششکی شِیذ بِشتی)  .0932 ،طبل
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تِزاى .هجلَ ػلْم تغذیَ ّ صٌبیغ غذایی ایزاى ،0920 .طبل ُفتن ،شوبرٍ ّ ، 1یژٍ ًبهَ سهظتبى ،
صفذبت .130-134



" :0920تغییزات راًذهبى ّ رطیذگی پٌیز طفیذ طٌتی ّ اّلتزافیلتزاطیْى تذت تبثیز ببکتزی ُبی
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پششکی (هجلَ پژُّشی داًشکذٍ پششکی -داًشگبٍ ػلْم پششکی ّ خذهبت بِذاشتی درهبًی شِیذ
بِشتی  ،0920.دّرٍ ّ ،91یژٍ ًبهَ  ،0سهظتبى  ،صفذبت . 00-4
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،0934جلذ  ،09دّرٍ  . 1صفذبت 131-141
http://pajoohande.sbmu.ac.ir/browse.php?a_id=717&sid=1&slc_lang=fa
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: پژوهشها
 بزرطی ّضؼیت طالهت داًش آهْساى پبیَ اّل ابتذایی بزاطبص شٌبطٌبهَ طالهت در طبل ُبی:همکارطرح
 هزکش هذیزیت بیوبریِبی غیزّاگیز بب ُوکبری هؼبًّت بِذاشتی داًشگبٍ ػلْم پششکی شِیذ. 0932 ّ 0931
بِشتی
 هؼبًّت. تذلیل ّضؼیت هْجْد فزآیٌذ اداری هبلی طزح ُبی تذقیقبتی داًشگبٍ ّ ارائَ راُکبرُبی کبربزدی:همکارطرح
0932 .ٍتذقیقبت ّ فٌبّری داًشگب
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همکار طرح  :ارائَ ّ تذّیي الکتزًّیک پبیبى ًبهَ ُبی داًشگبٍ ػلْم پششکی شِیذ بِشتی  .هؼبًّت تذقیقبت ّ فٌبّری
داًشگبٍ.
همکارطرح :تؼییي اّلْیتِبی پژُّشی ًظبم طالهت ( )HSRهؼبًّتِبی داًشگبٍ ػلْم پششکی ّخذهبت بِذاشتی درهبًی
شِیذ بِشتی .هؼبًّت تذقیقبت ّ فٌبّری داًشگبٍ 0933.

استاد راهنما پایاننامه :بررسی ٍضعیت هصدٍهیي ًاشی از سَاًح ٍ حَادث ثبت شدُ در هراکس پسشکی  ،آهَزشی ٍ درهاًی
داًشگاُ علَم پسشکی شْید بْشتی در سال  -1931دانشکده بهداشت

استاد راهنما پایاننامه :بزرطی شیْع طٌذرم هتببْلیک در هزداى هزاجؼَ کٌٌذٍ بَ هزکش تٌذرطتی طزدارجٌگل.
داًشکذٍ پششکی ّ هزکش تذقیقبت ػْاهل اجتوبػی هْثز بز طالهت  -گزٍّ پششکی اجتوبػی .

استاد مشاور پایاننامه :رابطَ پلی هْرفیظن  NRAMP1در بیوبراى دارای پزدیْدًتیت هشهي ّ پزی ایوپلٌتبص در یک
جوؼیت ایزاًی – شؼبَ بیي الولل
استاد مشاور پایاننامه :بزرطی تبثیز رژین اصالح شذٍ بزرّی پزّفبیل ُبی چزبی خْى  ،گلْکش ًبشتبی خْى ّ شبخص
ُبی التِببی در بیوبراى هبتال بَ دیببت ًْع  .9پژُّشکذٍ ػلْم غذد درّى ریش ّ هتببْلیظن – شؼبَ بیي الولل

استاد مشاور پایاننامه :تولیذ و بزرسی ویژگی های فیشیکو شیمایی و در ضذ میکزوبی فیلم خوراکی کزبوکسی متیل سلولش حاوی دو اسانس
گیاهی آویش شیزاسی یا میخک و اثز آن بز سمان مانذگاری گوشت سینه مزغ در دمای  –4Cشؼبَ بیي الولل

استاد مشاور پایاننامه :الگوی فاصله گذاری تولذها در جمعیت تحت پوشش مزاکش درمانی نادر و همایون در سال 29
دانشکذه پششکیاستاد مشاور پایاننامه :بررسی شاخص تَدُ بدًی ٍ تعییي گرّای آى در داًش آهَزاى هدارس ابتدایی دختراًِ تْراى
در سال -39دانشکذه پششکی
استاد مشاور پایاننامه :بررسی الگَی اًجام آزهایشات ابتدایی بارداری در بیي هادراى شْر تْراى -داًشکدُ پسشکی
استاد مشاور پایاننامه :بررسی تَزیع اًجام پاپ اسویر در بیي خاًن ّای ساکي در هٌاطق شوال ،شرق  ،غرب  ،هرکس ٍ جٌَب
شْر تْراى در سال – 1931داًشکدُ پسشکی
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