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 علمي هيئت اعضاي اطالعات

                                                                                     شخصي اطالعات -1

 وند سپه اصغر : خانوادگي نام و نام

 4/9/1344تاریخ تولد: 

 آباد خرم : تولد محل
 fungimed 44 @ yahoo .comایمیل:  

 :تحصیلي سوابق -2
 18/10/1367اهي ،علوم پزشکي كرمانشاه ،گي علوم آزمایشكاردان

 28/11/1377كارشناسي ناپیوسته علوم آزمایشگاهي ،علوم پزشکي اهواز ،

 1384، تهران پزشکي علوم  ، پزشکي شناسي قارچ ارشد كارشناس
دكتری تخصصي قارچ شناسي وختگي )كسب رتبه ی اول دانش آم 1390تهران ، دانشگاه تربیت مدرس ،ي پزشکي دكتری تخصصي قارچ شناس

 (15/19با معدل  پزشکي
 : دانشگاهي رتبه -3
 دانشکده پزشکي، رسمي آزمایشي، عضو هیئت علمي  انشیارد
 عنوان پایان نامه یا رساله :  -4

 (in vitro( منطقه لرستان به روش )satureja khuzistanicكارشناسي ارشد : بررسي اثرات ضد قارچي گیاه مرزه )
های خرم آباد با تاكید ویژه بر کولي آسپرژیلوس های گروه فالوی جدا سازی شده از هوا و خاک محوطه ی بیمارستان تخصصي : تایید مولكتری د

 گونه های مولد آفالتوكسین .
 : (تحصیلي مقطع تفکیك به شده تدریس دروس عناوینفعالیت های آموزشي )  -5

 (هماتولوژی ، فیزیولوژی ، ایمنولوژی ) عملي سهایكال تدریس *

 ، ها بیماری با مبارزه ) و كارشناسي كارداني مقاطع ، و پیرا پزشکي بهداشت دانشکده ، عملي و تئوری پزشکي ناسيش  قارچ*

 (وتغذیه  بهداشت عمومي ،ای حرفه بهداشت ، پزشکي فوریتهای پزشکي، مدارک ، عمل اتاق ، محیط بهداشت ، خانواده بهداشت

 وزانهر و شبانه

 كارشناسي و كارداني مقاطع ، یي ما ما و پرستاری دانشکده ، عملي و تئوری ، پزشکي شناسي قارچ *

 ( پرستاری و یي ما ما)

 و كارشناسي كارداني طعا،مق پزشکي دانشکده ورزی، كار و آموزی كار ، عملي و تئوری ، پزشکي شناسي قارچ *

 (آزمایشگاهي علوم)

 دكترا  مقطع ، پزشکي دانشکده دندان ، ئوریت ، پزشکي شناسي قارچ *

 دكترا  مقطع ، دانشکده پزشکي ، تئوری و عملي ، پزشکي شناسي قارچ *

 

 عالقه : مورد تحقیقاتي های زمینه -6
 پروبیوتیك و ها قارچ *

 ها قارچ بر بومي گیاهان اثرات *

 ها مایکوتوكسین *
 * مولکوالر مایکولوژی 

 *بیوتکنولوژی
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 : خارجي و داخلي علمي مجامع در شده ارائههای  پوستر -7

  حاد نفاركتوس ا و ناپایدار صدری آنژین رد c-reactive protein سرمي سطح كمي نیمه بررسي . 1-7

 در ، پوستر .) آباد خرم رحیمي شهید بیمارستان در شده بستری بیماران در آنها آگهي پیش تعیین و كارد میو

 ، همکار اصلي( 14/7/79خ تاری در عروق و قلب كنگره ، جغرافیایي پزشکي لليالم بین كنگره سیزدهمین
 (16/8/1389نگره سراسری طب سنتي ، درمان های تلفیقي و دارو های گیاهي )ك. پوستر : ارائه پوستر در  2-7
 (13/2/1390-15نگره قارچ شناسي پزشکي ایران ) ك. پوستر : ارائه پوستر در اولین  3-7

7-4.P-O336-STUDYING THE EFFECT OF PRESTORAGE WASHING (FOR LEUKOREDUCTION) ON THE 
FUNCTION OF PLATELETS IN PLT BAGS WHICH HAVE KEPT FOR 7 DAYS. 

INTERNATIONAL CONGRESS OF THE ISBT 2010. 
 

 7-5.P:Prevalence of metallo-ß –lactamase among imipenem-resistant Acinetobacter strain 
Isolated from hospitals patient from khorramabad shohadaye Ashayer Hospital ,14 th 
International Iranian Congrss of Microbiology ,Tehran –iran 28-3o August 2013 ,Saleh F,Azizi 

H,Sepahvand A 
 
 

7-6.P:Evaluation of fungal flora of Khorramabad hospitals with emphasize on AFS and CPA 
mycotoxins producer Aspergillus section flavi ,14 th International Iranian Congrss of Microbiology 

,Tehran –iran 28-3o August 2013   Asghar Sepahvand پوستر برتر 10در مجموعه ی انتخاب شده 

 
7-7.P: A study of fungal contaminations frequency in candies and pastries , 14 th International 
Iranian Congrss of Microbiology ,Tehran –iran 28-3o August 2013,Hasanvand M,Sepahvand 

A,Almasian R,Soleymani  asl Y, Hasanvand M 
 
تخصصي  -واژینیت كاندیدایي:مطالعه مروری سیستماتیك ، همایش ملي. پوستر :ارائه پوستر با عنوان بررسي گیاهان دارویي بر درمان ولو7 -8

 )همکار(20/12/1393پ/آ ، تاریخ /102044/93دانشجویي گیاهان دارویي و طب سنتي ،دانشگاه علوم پزشکي شهر كرد ،شماره 

 
                                                                                                                                                        

 : سخنراني در كارگاه های آموزش و برنامه آموزش مداوم -8 
 
عنوان سخنراني:آرتیفاكت ها وسایر اشکال مشابه عناصر قارچي در آزمایشگاه قارچ شناسي پزشکي،كنفرانس یك روزه علوم آزمایشگاهي و  -1

 28/01/1392،دانشگاه علوم پزشکي لرستان ،خرم آباد، 18271921ا كد كنترل كیفي ب
 
،دانشگاه علوم پزشکي لرستان ،خرم  19271931روزه علوم آزمایشگاه با كد  2عنوان سخنراني:عفونت های قارچي بیمارستاني ،سمینار  -2

 4/02/1393و3آباد،
 
)برای  ،دانشگاه علوم پزشکي لرستان 12/4/92درتاریخ  403985/100مجوز  تدریس دوره آموزشي لیشمانیوز جلدی و احشایي ،با شماره -3

 كارشناسان علوم آزمایشگاهي معاونت بهداشتي(
 
ساعت ،شماره  4به مدت  18/6/93در تاریخ  22/02/93مورخ  6511/93/100تدریس دوره آموزشي انگل های خوني )ماالریا( ، با شماره مجوز  -4

 ، دانشگاه علوم پزشکي لرستان )برای كارشناسان علوم آزمایشگاهي معاونت بهداشتي( 22/10/93تاریخ  42550/93/100
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 راه اندازی آزمایشگاه جدید:-9 
 

 مشاركت( %70)با  1392دانشگاه علوم پزشکي لرستان در سال  پزشکي تاسیس و راه اندازی آزمایشگاه تحقیقات قارچ شناسي -

 ( 1397درصد مشاركت.)اردیبهشت  30تحقیقاتي با راه اندازی آزمایشگاه سم شناسي   -
 

 وخارجي: داخلي معتبر مجالت در شده چاپ مقاالت -10

 
1. Mohammadi RA, Amiri MR, Mousavi SM, Sepahvand A, Ghahferokhi MS, Yadegai MH, 

Mohammadi SR, Shadzi S. Antifungal activity of Cinnamomum zeylanicum essential oil 

against clinical isolates of Aspergillus. Journal of Medicinal Plants. 2010;9(36):66-211.  

2.  Shams-Ghahfarokhi M, Sepahvand A, Allameh A, Razzaghi-Abyaneh M. Diversity and 

distribution patterns of airborne microfungi in indoor and outdoor hospital environments in 

Khorramabad, Southwest Iran. Jundishapur Journal of Microbiology. 2013;6(2):186-92. 

3.  Sepahvand A, Godini H, Omidi Y, Tarrahi MJ, Rashidi R, Basiri H. Investigation of fungal 

bioaerosols and particulate matter in the teaching-medical hospitals of Khorramabad City, 

Iran during 2015. Iranian Journal of Health and Environment. 2016 Jun 15;9(1):115-26. 

4.  Mojtahedi A, Tarrahi M J, Sepahvand A, Khakpour A D, Radsari E, Ttavasoli M et al . 

Frequency determination of listeria contamination in dairy products and their antibiotic 

resistance pattern, department for controlling food stuffs, Lorestan. yafte. 2004; 6 (3) :27-32 

5.  Namdari M, Esmaili A, Baharvand B, Nadri S, Saket S, Tarrahi M J, et al . Complement 

factors in Acute Myocardial Infarction and Unstable Angina. yafte. 2006; 7 (1) :23-29 

6.  Sepahvand A, kordbacheh P, delfan B, Zaini F, Hashemi S J, Mahmoodi M. Evaluating 

antifungal effects of satureja khuzistanica essence in lorestan province by In vitro assays. 

yafte. 2005; 7 (2) :37-43 

7.  Fllahi S, Ghorvi M J, Qara-gozlou B, Sepahvand A, Mahouti F. A Comparative Evaluation 

of Giardiasis Prevalence by Rutine Parasitical Assays and Antigen Detection in Elementary 

School Children in Delfan Town, Iran. yafte. 2008; 9 (4) :45-49 

8.  Godini H, Mirzaian M T, Sepahvand A, Shams Khoramabadi G. A study of bacteria, fungi 

and biomass in particulate matter in ambient air of Khorramabad during summer and 

autumn 2012. yafte. 2015; 17 (1) :43-54 

9.  Basiri H, Godini H, Omidi-Khaniabadi Y, Sepahvand A. Study of indoor and ambient air 

fungual bioaerosols and its relation with particulate matters in a hospital of khorramabad. 

yafte. 2016; 17 (4) :25-34 

10.  Rostami S, Bagheri F, Sepahvand A, Farhadi A, Derikvandi A, Rouzbahani I, et al . The 

prevalence of pityriasis versicolor in the dormitories of the Lorestan University of Medical 

Sciences by the three methods: skin scraping, use of scotch tape and wood’s lamp. yafte. 

2016; 18 (1) :42-50  

11.  Sepahvand A, Abdi J, Shirkhani Y, Fallahi SH, Tarrahi M, Soleimannejad S. 

Dermatophytosis in western part of Iran, Khorramabad. Asian J Biol Sci. 2009;2(3):58-65. 

12.  Mahmoudvand H, Ayatollahi Mousavi SA, Sepahvand A, Sharififar F, Ezatpour B, Gorohi 

F, Saedi Dezaki E, Jahanbakhsh S. Antifungal, antileishmanial, and cytotoxicity activities of 

various extracts of Berberis vulgaris (Berberidaceae) and its active principle berberine. 

ISRN pharmacology. 2014 Mar 10;2014. ID 602436. 

13.  Hoseinzadeh, E., Taha, P., Sepahvand, A., Sousa, S. Indoor air fungus bioaerosols and 

comfort index in day care child centers (2017) Toxin Reviews, 36 (2), pp. 125-131.  

14.  Cheraghsahar, S., Kazemi, S., Birjandi, M., Yarahmadi, M., Mahmoudi, S., Mohammadi, 

R., Sepahvand, A. Otomycosis in western Iran: Clinical and mycological aspects (2017) 

Archives of Clinical Infectious Diseases, 12 (2), art. no. e57287, 5 p.  

15.  Shirkhani, S., Sepahvand, A., Mirzaee, M., Anbari, K. Phospholipase and proteinase 

activities of Candida spp. isolates from vulvovaginitis in Iran (2016) Journal de Mycologie 

Medicale, 26 (3), pp. 255-260. 
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16.  Rezaeifar, M., Mousavi, S.A.A., Mehrabani, M., Sepahvand, A. Evaluation of the 

antifungal effects of various extracts of Amygdalus eburnea on some fungal pathogens 

(2016) Der Pharma Chemica, 8 (6), pp. 140-142.  

17.  Sepahvand, A., Eftekhari, Z., Rafieian-Kopaei, M., Soroush, S. Phytotherapy in aspergillus: 

An overview of the most important medicinal plants affecting aspergillus (2016) 

International Journal of PharmTech Research, 9 (6), pp. 274-281.  

18.  Rafieian-Kopaei, M., Bahmani, M., Sepahvand, A., Hassanzadazar, H., Abaszadeh, A., 

Rafieian, R., Soroush, S. Candidiasis phytotherapy: An overview of the most important 

medicinal plants affecting the candida albicans (2016) Journal of Chemical and 

Pharmaceutical Sciences, 9 (3), pp. 1284-1293.  

19.  Mahmoudvand, H., Sepahvand, A., Jahanbakhsh, S., Ezatpour, B., Ayatollahi Mousavi, 

S.A. Evaluation of antifungal activities of the essential oil and various extracts of Nigella 

sativa and its main component, thymoquinone against pathogenic dermatophyte strains 

(2014) Journal de Mycologie Medicale, 24 (4), pp. e155-e161.  

20.  Sepahv, A., Mohammadi, R., Mirderikvand, A., Soleiman-Nezhad, S., Rouzbahani, R. 

Artifacts similar to fungal elements in medical mycology laboratories (2014) Journal of 

Isfahan Medical School, 32 (285), pp. 690-701.  

21.  Sepahvand, A., Shams-Ghahfarokhi, M., Allameh, A., Jahanshiri, Z., Jamali, M., Razzaghi-

Abyaneh, M. A survey on distribution and toxigenicity of Aspergillus flavus from indoor 

and outdoor hospital environments (2011) Folia Microbiologica, 56 (6), pp. 527-534. 

22.  Mohammadi, R., Shokooh Amiri, M.R., Mousavi, S.M., Sepahvand, A., Shams 

Ghahferokhi, M., Yadegai, M.H., Roudbar Mohammadi, Sh., Adzi, Sh. Antifungal activity 

of Cinnamomum zeylanicum essential oil against clinical isolates of Aspegillus (2010) 

Journal of Medicinal Plants, 9 (36), pp. 66-71+211.   

23.  Badparva, E., Fallahi, Sh., Sepahvand, A., Pournia, Y., Mollaei Rashnoo, S. The 

comparison of the efficacy of various fixatives on diverse staining methods of Giardia 

lamblia cyst (2009) Pakistan Journal of Biological Sciences, 12 (17), pp. 1212-1216.  

24.   Mohammadi R, Amiri MS, Vand AS, Mohammadi SR, Shadzi S, Mirsafaei H, Shargh RN. 

Antifungal Activity of Ferula assa-foetida Against Clinical Agents of Mucormycosis. 

Journal of Isfahan Medical School. 2009 Dec 1;27(100). 

25.  Dousti F, Ghoorchi T, Sepahvand A, Dastar B, Azarfar A. The effect of different levels 

olive cake in fermentation parameters, enzyme cellulytic and the rumen microbial protein 

production lory male lambs. Iranian Journal of Animal Science Research. 2018;9(4). 

26. Dousti, F , T. Ghoorchi , B. Dastar , A. Azarfar and A. Sepahvand. Comparison of replacing 

barley grain with olive cake on performance and dry matter digestibility in fattening lambs 

and kids. J of Ruminant Research. 2016;4(3): 55-72.  

27. Noori M, Dakhili M, Sepahvand A, Davari N. Evaluation of esterase and hemolysin 

activities of different Candida species isolated from vulvovaginitis cases in Lorestan 

Province, Iran. Curr Med Mycol. 2017; 3 (4) :1-5 

28. Falahati M, Sepahvand A, Mahmoudvand H, Baharvand P, Jabbarnia S, Ghojoghi A et al . 

Evaluation of the antifungal activities of various extracts from Pistacia atlantica Desf. Curr 

Med Mycol. 2015; 1 (3) :25-32 

29.  Kamari A, Sepahvand A, Mohammadi R. Isolation and molecular characterization of 

Cryptococcus species isolated from pigeon nests and Eucalyptus trees . Curr Med Mycol. 

2017; 3 (2) :20-25 

30. Lashkarian EE, Lashgarian HE, Shahzamani K, Sepahvand A. Measurement of the Patulin 

toxicant using high performance liquid chromatography (HPLC) in apple juices supplied in 

Khorramabad City, Iran. International Journal of Medical Research and Health Sciences. 

2016 Jan 1;5(11):229-37. 

31.  Sepahvand A, Ezatpour B, Tarkhan F, Bahmani M, Khonsari A, Rafieian-Kopaei M. 

PHYTOTHERAPY IN FUNGI AND FUNGAL DISEASE: A REVIEW OF EFFECTIVE 

MEDICINAL PLANTS ON IMPORTANT FUNGAL STRAINS AND DISEASES. 
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INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES AND RESEARCH. 

2017 Nov 1;8(11):4473-95. 

32.  Sepahvand, A. and Eliasy, H. and Rahimi, H. and Asadolahi, M. and Fard, S. M. 

M. and Saeedi-Boroujeni, A. and Heidari-Soureshjani, S. (2017) Phytotherapy for Tinea 

Versicolor. International Journal of Health Medicine and Current Research-Ijhmcr, 2 (4). pp. 

592-599.  

33.  Sepahvand A, Eliasy H, Mohammadi M, Safarzadeh A, Azarbaijani K, Shahsavari S, 

Alizadeh M, Beyranvand F. A review of the most effective medicinal plants for 

dermatophytosis in traditional medicine. Biomedical Research and Therapy. 

2018;5(6):2378-88. 

34.  Sepahvand A, Ezatpour B, Niazi M, Rashidipour M, Aflatoonian MR, Soleimani MM. 

Chemical Composition and Antifungal Activity of Nectaroscordum tripedale Extract 

Against Some Pathogenic Dermatophyte Strains. ENTOMOLOGY AND APPLIED 

SCIENCE LETTERS. 2018;5(2):10-5. 

 

 

 

 ترجمه كتاب:
Laboratory guidelines for the diagnosis of opportunistic fungal infections in AIDS patients 

 
,  
                                                                                                                          

  دانشگاهي و علمي :طرح های تحقیقاتي مصوب  -11
 
 اصغر سپه وند ،فرامرز عظیمي((فعال خرم آباد  يدانشگاه هایمارستانیهای مختلف بارزیابي آلودگي قارچي و كیفیت هوای داخلي بخش .1

 )همکار اصلي(1391آباد در تابستان و پاییز سال های هوای شهر خرمبررسي وضعیت باكتری، قارچ و بیومس در ریزگرد .3
 )همکار اصلي(01/03/1392جداسازی ژن كلسترول اكسیداز از میکروارگانیسم های خاک استان لرستان و كلون كردن آن در وكتور مناسب .4
 )مجری اصلي ( 94و بهار  93ارتباط بین آئروسل های قارچي و ذرات معلق در محیط های داخلي و هوای آزاد شهر خرم آباد در زمستان  بررسي -5

 )مدیر اجرایي( وریغالب جدا شده ازخوراک دام و ط یرشته ا يبرعوامل قارچThymus eriocalyاسانس  ياثر ضدقارچ يبررس

 

و  يوانیو مدل ح شگاهیآزما طیدر مح تیاستاندارد درماتوف یبر گونه ها  Pistacia atlanticaبنه  اهیاسانس صمغ گ يضد قارچ يبررس-6
 )مدیر اجرایي(مازولیاثر آن با كلوتر سهیمقا

 

)همکار كو بنج يمرزه خوزستان اهینانوذرات طال سنتز شده به روش سبز با ستفاده از اسانس گ ي،ضد قارچ ،ضدالتهاب یيایاثر ضدباكتر يبررس-7
 اصلي(

 یآنها در موش سور یتوكسوپالسما گوند يخواص ضدانگل يو بررسAllium jesdianumبن سرخ  اهیعصاره گ یيایمیتوشیخواص ف يبررس-8
 )همکار اصلي(یيدایكاند یمخمر یآنها بر قارچها يخواص ضدقارچ يو بررس

 

 )همکار اصلي(ي،كما و زردک كوه جهیبار ای ریجاش اهیگ يو ضدقارچ یای،ضدباكتر ي،ضدالتهاب يدانیاكس يخواص آنت يبررس-9

 )همکار اصلي(موش بر اهیگ نیبنجك و اثرات ضدالتهاب و ضدتومور اسانس ا اهیاسانس گ يسلول تیو سم يو ضدقارچ یيایضد باكتر خواص يبررس

یدای جدا شده از ولوواژینیت درشرایط آزمایشگاهي بررسي اثر ضد قارچي عصاره های گال های مازوج و قلقاف ار درخت دارمازو بر عوامل كاند-10
 مدیر اجرایي(

 

قارچي )درماتوفیت ها و قارچ های كراتینوفیلیك ( و آنالیز خاک پاركهای عمومي شهرستانهای استان انگلي،  آلودگي میزان بررسي .2

 لرستان )همکار اصلي(
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 : شده داوری های نامه یان پا عناوین -12
 1384 سال در حجتي نرگس دكتر خانم نامه یان اپ  دفاعیه جلسه داور -1

 1385 سال در موسوی بالدی مائده دكتر خانم نامه پایان دفاعیه جلسه داور  -2

  1385سال در حسیني طاهر سید دكتر آقای نامه پایان اعیهدف جلسه داور  -3

 20/6/91علیرضا عاصمي اصفهاني دكتر داور جلسه دفاعیه پایان نامه آقای -4
  1391داورجلسه دفاعیه پایان نامه آقای دكتر هوشنگ نفیسي  -5
 29/07/1392محبوبه جباری  دكتر داور جلسه دفاعیه پایان نامه خانم -6
 22/06/1393سمیرا میر حبیبي  دكتر ه دفاعیه پایان نامه خانمداور جلس -7
 5/07/1393داورجلسه دفاعیه پایان نامه آقای دكتر جواد والي زاده  -8
 
 سرپرستي پایان نامه های تحقیقاتي :-13 
  (1391پایان نامه  آقای محمد تقي میرزائي)كارشناس ارشد بهداشت محیط  علمياستاد مشاور -1
،دانشگاه علوم پزشکي ،خدمات  1393اور علمي پایان نامه آقای محمد یاراحمدی دانشجوی كارشناسي ارشد قارچ شناسي پزشکي،استادمش -2

 ماني ایرانبهداشتي و در
 93-1392پایان نامه دانشجوی دكتری خانم صبا فراشياستاد مشاور علمي  -3

ورسیکالر در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکي لرستان به سه روش:تراشیدن  بررسي میزان شیوع پیتیریازیساستادراهنما ی طرح دانشجویي -4
 1393پوست ،استفاده از چسب اسکاچ والمپ وود

، با عنوان بررسي كیفیت هوا و آلودگي قارچي 1392-1394كارشناس ارشد بهداشت محیط دانشجوی  استاد راهنمای خانم سکینه زید علي ، -5
 اهي خرم آبادهوای بیمارستان های دانشگ

، با عنوان بررسي ارتباط بین بیوآئروسل های قارچي 1393-1394استاد راهنمای آقای حسن بصیری ، دانشجوی كارشناس ارشد بهداشت محیط  -6
 94و بهار  93و ذرات معلق در محیط های داخلي و هوای آزاد شهر خرم آباد در زمستان 

 ,  invitroبه روش  دایكاند یژل بر رو الیاثرات رو يبررس ي باعنوان: پزشکي گروه مومعی دكتردوره پایان نامه  استاد راهنمای  -7

مزمن  یهای ماریمبتال به ب مارانیدر ب يو انگل يقارچ یعفونت ها يبررس  ي باعنوان: پزشکي گروه عمومی دكتردوره پایان نامه  استاد راهنمای  -8
 شهر خرم آباد  يستیسازمان بهز یدر مراكز نگهدار يروانپزشک

 ESR یهماتولوژ یبر شاخص ها یيدایكاند ياثر فانگم يبررس  ي باعنوان: پزشکي گروه عمومی دكتردوره پایان نامه  استاد راهنمای  -9

,CBCBlood group 
 یساز يو كاربرد آن جهت غن نینانوحامل اولئوروپ یيایمیکوشیزیف یهایژگیو يو بررس دیباعنوان:   تول یدوره دكترپایان نامه   استاد مشاور -10

 گرگان یيغذا عیفرد ( ،دانشکده صنا يمانیمدل )خانم منصوره سل ستمیس كی

 یهایباكتر نیاز ب دازیكلسترول اكس میآنز دیجهت تول هیسو نیمناسب تر نییتعباعنوان:    كارشناسي ارشددوره پایان نامه   استاد مشاور -11
 ومیکروبیم سلولوزی– سساسترپتومای -رودوكوكوس– اینوكارد

بررسي تاثیر ریزگردها در آلودگي هوای شهر خرم اباد و مایکوزهای تنفسي در بیماران با ضعف باعنوان:    یدوره دكترپایان نامه  استاد مشاور  -12
 سیستم ایمني در بیمارستان های شهر خرم آباد

 
 داوری مقاالت و طرح های تحقیقاتي- 14
 1384در مجله ی علمي پژوهشي یافته در سال مورد داوری مقاله  2 -1
 1391مورد داوری مقاله در مجله ی علمي پژوهشي یافته در سال  4  -2
 1392مورد داوری مقاله در مجله ی علمي پژوهشي یافته در سال  12  -3
 مورد داوری طرح تحقیقاتي مركز تحقیقات داروهای گیاهي رازی  2  -4
 14/11/1392وزشي ششمین جشنواره شهید مطهریمورد داوری فرآیند آم 7  -5
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 1/4/93لغایت  31/1/92ساعت ( طرح تحقیقاتي مركز تحقیقات داروهای گیاهي رازی  10مورد داوری )معادل  1تعداد  -6
 کي تهران،دانشگاه علوم پزش1393شهریور  4-6پانزدهمین كنگره میکروبشناسي ایران ، درساعت  224مقاله به مدت  56داوری بیش از  -7
  

 
 سمت های دانشگاهي و سوابق اجرایي: -15

 تا كنون 1386 لرستان پزشکي علوم دانشگاه وقت گروه انگل شناسي و قارچ شناسي علمي تمام هیأت عضو -1

 تاكنون 27/07/1392سرپرست كمیته تحقیقات دانشجویي دانشگاه علوم پزشکي لرستان  -2

 1385نشکده پزشکي مدیر پژوهشي و عضو شورای پژوهشي دا -3

 20/7/1393لغایت   13/7/1391مدیر گروه انگل شناسي و قارچ شناسي پزشکي دانشگاه علوم پزشکي لرستان .-4

 در سالهای مختلفاستاد راهنمای دانشجویان علوم آزمایشگاهي  -5

 93-94استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر رشته دندانپزشکي در نیمسال اول تحصیلي  -6

 93-94استاد مشاور دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهي عضو واحد استعدادهای درخشان در سال تحصیلي  -7

 تا كنون 1/1/94سرپرست مركز تحقیقات داروهای گیاهي رازی و سرپرست پژوهشکده دانشگاه  -8

 : تحقیقاتي های طرح انجام در همکاری -16
 A     گروه همولیتیك بتا استرپتوكوک تشخیص رد  ASO ,PROTEIN BLOTTINGهای  روش مقایسه -1

 ناپایدار و انفاركتوس حاد میوكارد و تعیین پیش آگهي آنها در در آنژین صدری   c4 , c3بررسي سطح سرمي  -2
 . رحیمي شهید بیمارستان در بستری بیماران

 . شهدا ستانبیمار پرسنل در( MRSA)مقاوم  سیلین متي های اورئوس كوک فیلو استا شناسایي -3

 . رحیمي شهید بیمارستان در بستری  AUو  MIبیماران در CRPسطح  كمي بررسي -4

 . معمولي روش با مقایسه در DOT ELISAتکنیك  از استفاده -5

 . آباد خرم شهر در انساني بروسلوز شیوع بررسي  -6

 1383 لرستان استان در MS (multiple sclerosis)ژی اپیدمیولو بررسي -7
 

 : عضویت در انجمن ها ی علمي و تخصصي دانشگاه و خارج از دانشگاه-17

 ایران ژنتیك انجمن عضو -1

 ایران شناسي انگل انجمن عضو -2

 تاكنون (ISHAM )15/06/2011عضو انجمن بین المللي قارچ شناسي حیواني و انساني -3

 تاكنون1390ایران   پزشکي عضو انجمن قارچ شناسي-4
 تاكنون1392 زش علوم پزشکي جمهوری اسالمي ایرانعضو انجمن آمو-5
 عضو هیات مدیره انجمن علوم آزمایشگاهیان لرستان -6
 

 فعالیت در كمیته ها و شوراهای دانشگاه و خارج دانشگاه:-18
 (1386پزشکي) خطاهای از پیشگیری و سراسری همایش دومین علمي كمیته عضو -1

 اكنونت 14/4/91عضو شورای راهبردی دانشگاه-2
 تاكنون16/6/91عضو شورای پژوهشي دانشکده پزشکي -3
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 تا كنون 13/09/1391 عضو كمیته علمي جشنواره شهید مطهری-4
 16/11/1391عضو شورای پژوهش در آموزش مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي-5
  عضو شورای آموزش دانشکده پزشکي-6
 مطهریداور كمیته علمي دانشگاهي جشنواره شهید -7
 تاكنون 9/10/92ژوهشي مركز تحقیقات بهداشت تغذیه عضو شورای پ-8
 تا كنون 25/1/1393 عضو شورای پژوهشي دانشگاه  -9

در سال  Art of Peresentationدبیرعلمي كارگاه های مقاله نویسي ،ژورنالیسم ،روش تحقیق مقدماتي ،مرور متون به روش ماتریس و-11
  ویي دانشگاه علوم پزشکي لرستانكمیته تحقیقات دانشج 1392

 27/02/1393-25عضو كمیته علمي سومین كنگره قارچ شناسي پزشکي ایران -12

 تا كنون 06/08/1392دانشکده پزشکي   EDOعضو كمیته -13
علوم پزشکي  دانشگاه 1393عضو هیئت ممتحنه طراحي سواالت آزمون های جامع علوم پایه پزشکي ، داروسازی و دندانپزشکي شهریور  -14

 29/5/1393پ تاریخ /1607/35/8نامه( ، شماره 4جندی شاپور اهواز )قطب 

 1393    /3/ 17  1393در سال دبیرعلمي كارگاه های  پایگاه های داده ای پزشکي )ملي( ،موتورهای جستجوی علمي ،پروپوزال نویسي  -15

 End,  ایي با انواع مطالعات پژوهشي ، تعریف مسئله و فرضیه سازی در پژوهش ،وكارگاه مقاله نویسي ،روش تحقیق مقدماتي ،اخالق در نشر ،آشن

Note    Spss 9  كمیته تحقیقات دانشجویي دانشگاه علوم پزشکي لرستان93 /17/10لغایت 

 ،علوم پزشکي شاهرود1393شهریور   11-14داور پانزدهمین كنگره پژوهشي ساالنه دانشجویان علوم پزشکي كشور ، -16
 7/1396/  26ساعت ( تاریخ :  8دبیر علمي كارگاه ایمنوهیستوشیمي ) به مدت  -17
 12/10/1396ساعت (/  تاریخ :  6) به مدت   HPLCدبیر علمي كارگاه آشنایي با دستگاه -18
 یراز ياهیگ یداروها قاتیمركز تحق يپژوهش یعضو شورا-19

  یراز ياهیگ یداروها قاتیمركز تحق يمال تهیكم عضو-20

 يدانشکده پزشک يلیتکم التیتحص یشورا عضو-21

 دانشگاه يلیتکم التیتحص یشورا عضو-22

 دانشگاه  يقاتیرفرانس تحق شگاهیآزما یراهبرد یشورا عضو-23

 رانیا يپزشک يقارچ شناس يانجمن علم عضو-24

 و سرپرست پژوهشکده دانشگاه رازی ياهیگ یداروها قاتیمركز تحق سرپرست-25

 لرستان يعلوم پزشک یدانشگاه ها یها  شگاهیآزما يقانون ونیسیكم عضو-26

 جذب یياجرا ئتیه يعموم تیصالح تهیكم عضو-27

 استان لرستان  انیشگاهیانجمن  علوم آزما رهیمد اتیموسس و ه اتیه عضو-28

 )جابك( ينیبال انیشگاهیجامعه علوم آزما رهیمد اتیموسس و ه اتیه عضو-29

 یو فناور قاتیاز منکر معاونت تحق يبه معروف و نه امر ائیاح یشورا عضو-30
 

 : آموزشي های دوره و تحقیقاتي های كارگاه در شركت -19 

 1373 سال در ماه 5 مدت به تهران كانسر انستیتو در سیتوتکنولوژی دوره -1

 1377 سال ، لوژی سیتو بازآموزی دوره در شركت -2

 1377 سال شناسي میکروب آموزی باز سكال در شركت -3

 1379 سال ها آزمایشگاه حیتصال ییدتا نظام با آشنایي دوره در شركت-4

 1379 سال ، هماتولوژی آموزی باز كارگاه در شركت -5

  1380 سال انگلیسي زبان به نامه توصیه و نامه،   CVنگارش  نحوه آموزشي كارگاه در شركت -6

 1380 سال انگلیسي علمي متون از عاتاطال استخراج نحوه آموزشي كارگاه در شركت-7

 1380 سال سخنراني در مهارت كسب كارگاه در شركت -8

 1380 سال كیفیت جامع مدیریت آموزشي كارگاه در شركت  -9

 1381 سال اینترنت آموزشي كارگاه در شركت-10

 1382 سال شناسي میکروب آزمایشگاه در كیفیت تضمین آموزشي كارگاه در شركت  -11



 9 

 1382 سال شناسي انگل آزمایشگاه در كیفیت تضمین آموزشي كارگاه در شركت -12

 1382 سال لوژی باكتریو مایکو آزمایشگاه در كیفیت تضمین آموزشي كارگاه در شركت -13

 1383سال  PCRتاكید با عفوني های بیماری مولکولي تشخیص كنفرانس در شركت  -14
 1384 سال پزشکي های خطا از پیشگیری سراسری سمینار در شركت -15

 1384 سال نویسي مقاله آموزشي كارگاه در شركت  -16

 1384سال  WORD پرداز واژه كارگاه در شركت -17
 power point  1384كارگاه  -18
 spss 1385كارگاه آموزشي  -19
 EXCEL 1385كارگاه آموزشي  -20
 1385 مقدماتي تحقیق روش كارگاه-21

    1385  (I)پزشکي علوم در عاتياطال های بانك جستجوی و متون مرور كارگاه -22

 1385( II)پزشکي علوم در عاتياطال بانك جستجوی و متون مرور كارگاه-23

 FLASH 1385روش  با عفوني بیماریهای  PCRكارگاه  -24
 1385 پژوهش در قاخال كارگاه  -25

 REAL-TIME PCR (19/11/88)و  PCRكارگاه طراحي پرایمر و پروب های  -26
 Bioinformatics and primer design  (7june 3 , 2010 )شركت در كارگاه  -27
 Gene expression analysis  (october 28-29 , 2010  )شركت در كارگاه  -28
 Antifungal Susceptibility testing training Course . (25-27 june , 2012)شركت در كارگاه  -29
 (11/12/90نامه ریزی درسي )شركت در كارگاه بر -30
 Zotero (21/2/91)شركت دركارگاه نرم افزار مدیریت مراجع    -31
 6/7/91 شركت در كارگاه انتشار نتایج پژوهش،علم سنجي و سرقت علمي-32
 Diagnostic Molecular Biology Training Course( Tehran University  16-18 sep) 2013 شركت در كارگاه-33
 Advanced Diagnostic Molecular Biology Training Course (Tehran University ,20-22)ت در كارگاهشرك-34

Januray 2013 

 (1391شركت در كارگاه آموزشي ویژه اعضائ كمیته دانشگاهي و كشوری ششمین جشنواره آموزشي شهید مطهری)تهران -35
 1391( 2شركت در كارگاه آموزشي روش تدریس )-36
 1391ركت در كارگاه روش تحقیق مقدماتي ش-37
 1391كت در كارگاه روش تحقیق پیشرفته:مرور متون به روش ماتریس رش-38
 1391شركت در كارگاه ارسال و داوری مقاالت به مجله علمي پژوهشي یافته -39
 1391علم سنجي و سرقت علمي شركت در كارگاه انتشار نتایج پژوهش ،-40
 E-learning  1391شركت در كارگاه-41
 1391شركت در كارگاه تکنیك های ارتباطي و مهارتهای مشاوره -42
چهاردهمین كنگره پژوهشي دانشجویان علوم پزشکي كشور و پنجمین كنگره بین المللي سالیانه   Patent Searchingشركت در كارگاه  -43

  1392آبان  7-10ایران دانشجویان علوم پزشکي 
چگونه كارگاه تاثیر گذار داشته باشیم ،چهاردهمین كنگره پژوهشي دانشجویان علوم پزشکي كشور و پنجمین كنگره بین شركت در كارگاه   -44

 1392آبان  7-10المللي سالیانه دانشجویان علوم پزشکي ایران 
 دانشگاه علوم پزشکي لرستان 1392شركت در كارگاه بیوانفورماتیك – 45
 03/1391/ 20یخ معاصر شركت در كارگاه برگي از تار -46
 02/05/1392ومورخ 91001/200شماره ،ت در طرح آموزشي ضیافت اندیشه استادانكشر -47
 12/06/1392ش الف تاریخ  95/786گواهي حضور در نشست هم اندیشي اساتید ،شماره  -48
 03/10/1392ش الف تاریخ  95/786گواهي حضور در نشست هم اندیشي اساتید ،شماره  -49
 19/11/92،تاریخ  99471/200ركت در كارگاه طراحي و ارزیابي آزمون های چهار گزینه ای ،شماره ش -50
 31/3/93،مورخ  3488/93/200گواهي حضور در كاگاه تفسیر قرآن شماره -51
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یاهي رازی ، دانشگاه ، پژوهشکده و مركز تحقیقات داروهای گ 23/3/93لغایت  22/3/93شركت در كارگاه تجاری سازی و مالکیت معنوی ،– 52
 علوم پزشکي لرستان 

 20/7/92تاریخ: 200، /93687شركت در كارگاه مرور متون به روش ماتریس شماره  - 53
شركت در كارگاه بدست آوردن ایده های پژوهشي نو و بدیع ، پانزدهمین كنگره پژوهشي ساالنه دانشجویان علوم پزشکي كشور  ، دانشگاه  -54

 13/6/1393تاریخ  50966/125د ،شماره علوم پزشکي شاهرو
شركت در كارگاه زخم بستر و پانسمان های جدید آن ، پانزدهمین كنگره پژوهشي ساالنه دانشجویان علوم پزشکي كشور  ، دانشگاه علوم  -55

 13/6/1393تاریخ  50966/125پزشکي شاهرود ،شماره 
 
 

 شركت در همایش ،كنگره و سمپوزیوم :-20
 24/10/1385الي  21/10 ایران آزمایشگاهیان علمي جامعه بالین و آزمایشگاه مایشه در شركت -1
 1385  حوادث در ایمني ارتقاء و ها آسیب از پیشگیری سراسری كنگره اولین در شركت  -2
 (16/8/1389شركت در كنگره سراسری طب سنتي ، درمان های تلفیقي و داروهای گیاهي ) -3
 1389آذر  12-10آزمایشگاه و بالین )بیماریهای كودكان( شركت در سومین كنگره  -4
 (15/2/1390تا  13/2شركت در اولین كنگره قارچ شناسي پزشکي ایران ) -5
 6/8/91شركت در سمپوزیوم آسپرژیلوس و آسپرژیلوزیس:از آزمایشگاه تا بالین-6
 ( 11/91/ 26-24شركت در دومین كنگره قارچ شناسي پزشکي ایران )اهواز -7
 (2/93/ 27-25شركت در سومین كنگره قارچ شناسي پزشکي ایران )تهران -8 
 ،دانشگاه شهید بهشتي تهران)همراه با پوستر(1392شهریور  6-8، ایران بشناسيشركت در چهاردهمین كنگره میکرو-9 
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