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دوره ھفتم شماره
 2پاﺋيز 1388

نيما حسينی جزنی،
ھمايون بابا زاده ،حميد
رضا خلخالی

ميزان مقاومت آسينتوباکترھای جدا
شده از زخم ھای سوختگی نسبت
به سيپروفلوکساسين و برخی از
آنتی بيوتيکھای مطرح در درمان

مجله دانشگاه
علوم پزشکی
جھرم

سال پانزدھم
شماره دوم،
تابستان 1383

دکتر محمد صوفی
آبادی ،علی گل ،باقر
پور حيدر ،ھمايون
بابازاده

اثر مھاری نيتريک اکسايد در
جلوگيری از کاھش ويتامين E
پالسماﺋی به ھنگام تزريق آھن در
موش ھای صحراﺋی نر

مجله پزشکی
اروميه

شماره سوم سال
دوم
پاﺋيز 1383

ھمايون بابا زاده،
حبيب محمد زاده،
مھيار مستقيم

بررسی واژينيت ھای باکتريال
و مقايسه چھار روش تشخيص
آزمايشگاھی تريکومونيازيس
در مراجعان به مراکز درمانی
شھرستان اروميه

فصلنامه دانشکده
پرستاری و
ماماﺋی

شماره اول دوره
سيزدھم بھار
1381

سعيد قوام زاده،
ھمايون بابا زاده ،ايرج
نيک بخش

مکمل دھی اسيد فوليک در دوره
بارداری

مجله پزشکی
اروميه
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شماره دوم سال
سيزدھم
تابستان 1381

دکتر محمد رضا
طراوتی ،فھيمه صادق
خليلی ،دکتر خسرو
حضرتی تپه ،ھمايون
بابا زاده ،سيروس
بشارت

بررسی تيتر  IgGوIgM
آنتی توکسوپالسما آنتی بادی
در سرم خانم ھای در شرف
ازدواج مراجعه کننده به مرکز
بھداشت اروميه در سال
1378
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عنوان مقاله

Isolation of rapid growing mycobacteria
from soil and water in Uremia, Iran

ارديبھشت
1389

دانشگاه علوم
پزشکی
گيالن

يازدھمين کنگره
سراسری ميکروب
شناسی ايران و اولين
کنگره ميکروب شناسی
منطقه مديترانه شرقی

مھر1387

دانشگاه علوم
پزشکی
شيراز

دومين کنگره ميکروب
شناسی بالينی ايران

مھر 1381

دانشگاه علوم
پزشکی
قزوين

بررسی ميزان آلودگی باکترياﺋی در نوک کاتتر
اولين ھمايش سراسری
نقش آزمايشگاه ميکروب ژيگوالر و تعيين حساسيت داروﺋی آنھا در بيماران
بستری در بيمارستان امام خمينی اروميه
شناسی در کنترل و
پيشگيری از عفونتھای
بيمارستانی
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تعيين حساسيت جدايه ھای بالينی اشرشيا کلی نسبت به
آنتی بيوتيک سفپيم با روش تعيين MIC

Evaluation of the sensitivity of
Pseudomonas aeruginosa clinical isolates
to ciprofloxacin

دانشگاه علوم ششمين کنگره سراسری
پزشکی تھران ميکروب شناسی ايران

بھمن 1382

بررسی واژينيت ھای ناشی از گاردنال واژيناليس و
تعيين الگوی حساسيت داروﺋی آن

شھريور 1379

دانشگاه علوم
پزشکی
ھمدان

سومين کنگره سراسری
ميکروبيولوژی ايران

بررسی ميزان استافيلوکوکوس اورﺋوس مقاوم به متی
سيلين جدا شده از بيمارستان امام اروميه

مھر 1377

دانشگاه علوم
پزشکی
کاشان

سراسری سل ايران

بررسی عصاره خام موسير بر رشد مايکوباکتريوم
توبرکلوزيس

مھر 1376

دانشگاه علوم دومين کنگره سراسری
پزشکی تھران بيماريھای انگلی ايران

مقايسه جھار روش تشخيصی تريکومونيازيس در
مراجعين به مراکز درمانی اروميه

ج:عناوين طرح ھاي تحقيقاتي:
سال
تير 1388

بھمن 88
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عنوان طرح
بررسی ميزان مقاومت داوﺋی نسبت به آنتی بيوتيک
سفپيم در جدايه ھای بيمارستانی سودوموناس
ايروجينوزا
تعين فراوانی باکتريھای مولد  ESBLدر بين ايزوله
ھای اسينتوباکتر

وضعيت طرح
خاتمه يافته
درحال اجرا
×

×
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چ :شركت در كارگاه ھا و دوره ھاي آموزشي:
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تدريس اعضای تيم -معاونت تحقيقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اروميه
1389/07/01
طرح درس -مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی اروميه
1387/05/10
-End Noteمعاونت پژوھشی دانشگاه علوم پزشکی اروميه
1386/10/06
1386/08/21
- Wordمعاونت پژوھشی دانشگاه علوم پزشکی اروميه
1386/07/28
 -Power Pointمعاونت پژوھشی دانشگاه علوم پزشکی اروميه
طرح ارزشيابی درونی گروه ژنتيک ،ميکروبيولوژی و ايمنولوژی
1386/02/05
مھارتھای ارتباطی ويژه اساتيد راھنما-معاونت دانشجوﺋی و فرھنگی علوم پزشکی اروميه
1385/12/24
 - Wordمعاونت پژوھشی دانشگاه علوم پزشکی اروميه
1385/12/14
1385/11/21
نقش Poket PCو موبايل ھای مبتنی بر آنھا در آموزش ،درمان و پژوھش ھای پزشکی
 - Excellمعاونت پژوھشی دانشگاه علوم پزشکی اروميه
1385/11/21
رفرانس نويسی  - End Noteمعاونت پژوھشی دانشگاه علوم پزشکی اروميه
1385/11/19
1385/11/19
 -Power Pointمعاونت پژوھشی دانشگاه علوم پزشکی اروميه
1385/11/19
اخالق در پژوھش -معاونت پژوھشی دانشگاه علوم پزشکی اروميه
1383/03/07
کارگاه آمار و داده پردازی -مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی اروميه
1382/05/20
تکنيک ھای پيشرفته در علوم زيستی و پزشکی
1380/11/06
کارگاه آموزشی اساتيد راھنما
روش تحقيق در علوم پزشکی
1377/11/17
کنترل کيفی ميکروب شناسی -اداره امور آزمايشگاه ھای استان آذربايجان غربی
1377/05/15
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