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تحصیلی سوابق  
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التحصیلى فارغ  
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اي حرفه هاي مهارت  

فعالیت آغاز تاریخ اى حرفه  مهارت عنوان   

  
 

شغلی سوابق  

خاتمه تاریخ شروع تاریخ  خدمت محل سازمان  اه مسئولیت عناوین   

    
     

تحقیقاتی عالیق  

فعالیت آغاز تاریخ عالقمندى عنوان   

1386 Enteric infectious diseases 



1392 Aquatic microbiology 

 
١٣٨٨ Mucosal Immunology 

١٣٨٨ Antibiotic resistance 

 

شده تدریس هاي دوره  

تدریس تاریخ و مکان دروس عناوین   

  پردیس خودگردان - پزشکی 4میکروب شناسی دانشجویان ترم  دانشکده پزشکی گلستان

پردیس خودگردان -دندان پزشکی 3میکروب شناسی دانشجویان ترم  دانشکده دندان پزشکی گلستان  
علوم آزمایشگاهی پیوسته 6میکروب شناسی دانشجویان ترم  دانشکده پیراپزشکی گلستان  
علوم آزمایشگاهی ناپیوسته 2میکروب شناسی دانشجویان ترم دانشکده پیراپزشکی گلستان  
بهداشت عمومی 2میکروب شناسی دانشجویان ترم  دانشکده بهداشت گلستان  

 میکروب شناسی دانشجویان هوشبري دانشکده پیراپزشکی گلستان
شناسی دانشجویان اتاق عمل میکروب دانشکده پیراپزشکی گلستان  

 میکروب شناسی دانشجویان پروتز دندان  دانشکده دندان پزشکی گلستان
دانشجویان ارشد میکروب شناسی 1سیستماتیک  دانشکده پزشکی گلستان  
دانشجویان ارشد میکروب شناسی 2سیستماتیک  دانشکده پزشکی گلستان  
 فیزیولوژِي میکروارگانیسمها دانشجویان ارشد میکروب شناسی  دانشکده پزشکی گلستان
 رابطه انگل و میزبان دانشجویان ارشد میکروب شناسی دانشکده پزشکی گلستان
 آنتی بیوتیک و عوامل ضد میکروبی دانشجویان ارشد میکروب شناسی دانشکده پزشکی گلستان
انشجویان ارشد میکروب شناسیآزمایشگاه سلولی و مولکولی د دانشکده پزشکی گلستان  

 

شده تدریس هاي کارگاه  

برگزارى تاریخ برگزارى محل  کننده برگزار سازمان  آموزشى هاى دوره و ها کارگاه عناوین   
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ها کارگاه در مشارکت  

برگزارى تاریخ برگزارى محل  کننده برگزار سازمان  آموزشى هاى دوره و ها کارگاه عناوین   
    

 

تحقیقاتی هاي طرح  

تکمیل تاریخ طرح وضعیت  اجرا محل  حامى سازمان  پژوهشى هاى طرح عناوین مجریان   

شقایق انوري، زهرا  مرکز عفونی دانشکده پزشکی در حال اجرا 
آیلر جمالیعلی پور،   

 هاي عفونت فراوانی بررسی
 و واژینیت در شایع باکتریال

 مراجعه زنان در سرویسیت
 مرکز زنان کلینیک به کننده

 شیرازي صیاد درمانی آموزشی
  PCRMul روش با گرگان

 

راهنمایی تحت دانشجویان  

پایان سال ااجر محل  )دانشجو( مجرى   عنوان 
ارزیابی گونه هاي ویبریو در آب هاي سطحی وآب  مهدي موقري دانشکده پزشکی 94

 و ردیابی ژنهاي بیماریزاي شوردر استان گلستان  
ctxb  وtcpA  

 
ureCمقایسه وجود ژن  فروغ قبادي دانشکده پزشکی 94 هلیکوباکترپیلوري در  

نمونه هاي بیوپسی معده،مدفوع و بزاق بیماران 
 اوره آز مثبت

یزدانیمهین  دانشکده پزشکی 94  کالستر ردیابی و بیوتیکی آنتی مقاومت بررسی 
 محیطی ویبریوهاي در blaP١ وژن SXT ژنی
 استان شور و سطحی هاي آب از شده آوري جمع

  گلستان
بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی در هلیکوباکتر  اعظم شاره دانشکده پزشکی در حال اجرا

پیلوري هاي موجود در نمونه هاي بیوپسی به 
   RFLPPCR ,روش مولکولی 

و  dupA ،oipAفراوانی ژنوتیپ هاي  بررسی طیبه فرجی دانشکده پزشکی در حال اجرا
homA/B  هلیکوباکترپیلوري درنمونه هاي بیوپسی



  گوارشیمعده بیماران مبتال به ناراحتی هاي 
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 دانشکده پزشکی
  
 سمیرا اخلی

 
 سیکالمیدیا تراکومات يبند پیو ت یفراوان نییتع

پر خطر و  زنان  ي، با رفتارها نیجداشده از معتاد
و بدون عالمت در استان  ینیعالئم بال يدارا

  PCR-RFLPگلستان با استفاده از روش 
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