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 سوابق کاری

 1560-62سال تحصیلی نیمسال دوم دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از گروه میکروب شناسی دانشکده پزشکی  -شناسی دانشیار باکتری  -

 1506-66سال تحصیلی نیمسال دوم دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از گروه میکروب شناسی دانشکده پزشکی  –استادیار باکتری شناسی  -

  1503لغایت اسفند  1523یمارستان امام خمینی )ره( ارومیه از خرداد ماه کارشناس مسئول آزمایشگاه در آزمایشگاه ب -

 1523لغایت خرداد  1520ماه  کاردان آزمایشگاه در آزمایشگاه بیمارستان طالقانی ارومیه از آذر -

 بعنوان پیام آور بهداشت  1520لغایت  1520کاردان آزمایشگاه در مرکز مبارزه با بیماریهای ریوی ارومیه  بعنوان پیام آور بهداشت از دی ماه  -
 

 های اجرائی مسئولیت

 (تاکنون 1560دانشگاه علوم پزشکی ارومیه )از دی ماه  –مدیر گروه آموزشی میکروب شناسی و ویروس شناسی دانشکده پزشکی  -

 تهران -1560شهریور ماه  -کنگره بین المللی باکتری شناسی پزشکی ایران دومینعضو کمیته علمی  -

 1565لغایت مرداد ماه 1560ست دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از خرداد ماه سرپر -

 تاکنون1561از آذر ماه  –پژوهشگر و عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت مواد غذائی و آشامیدنی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه  -

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از اردیبهشت ماه  یه دانشکده پزشکیمرکز تحقیقات سلولی مولکولی و علوم پاعضو کمیته پژوهشی  -

 تاکنون1561

 تبریز -1566شهریور ماه  -عضو کمیته علمی نخستین کنگره بین المللی باکتری شناسی پزشکی ایران -

 1526و سالهای 1520لغایت  1523مدیر داخلی و کارشناس مسئول آزمایشگاه مرکز آموزشی درمانی امام خمینی ارومیه در طی سالهای  -

 (1501لغایت

لغایت اسفند  1523ارومیه و مسئولیت آزمایشگاه از خرداد ماه مرکز آموزشی درمانی امام خمینی  تخصصیتجهیز و راه اندازی آزمایشگاه  -

1560 
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1. Nasri E, Fakhim H, Barac A, Yousefi S, Aghazade K, Mardani M. Nocardia farcinica meningitis in a patient 

with high-grade astrocytoma. J Infect Dev Ctries 2019; 13(9):854-857. doi:10.3855/jidc.11582. 
 

2. Darabi N, Motazakker M, Khalkhali H.R, Yousefi S. A multicenter study of β-lactamase-producing Klebsiella 
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and imipenem resistance in clinical isolates of Pseudomonas aeruginosa: prevalence and antibiotic 

susceptibility. Iranian J Microbiol 2010; 2(3): 113-119.  
 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=22133874700&amp;eid=2-s2.0-84979582601
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55857660300&amp;eid=2-s2.0-84979582601
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=54890713200&amp;eid=2-s2.0-84979582601
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=16233382900&amp;eid=2-s2.0-84979582601
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=25936982300&amp;eid=2-s2.0-84979582601
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57000496300&amp;eid=2-s2.0-84979582601
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36480090900&amp;eid=2-s2.0-84979582601
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Akbari-Ayezloy%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28775817
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 زبانفارسی مقالات چاپ شده در ژورنال های 

1. Darabi N, Yousefi S, Jazani NH. Determination of the efficacy of phosphomycin on imipenem resistant 

Klebsiella pneumonia isolates. The Journal of Urmia University of Medical Sciences 2016, (11): 960-8. 
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Klebsiella pneumonia isolated from Urmia university teaching hospitals and determination of MIC against 
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3. Milani M, Nahaei M.R, Lotfipour F, Yousefee S. Antibiotic sensitivity of prevalent bacteria isolated from 
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 اختراعات و اکتشافات

جدید مربوط به باکتری سودوموناس  (Sequence Type)برای اولین بار سه تیپ ترادفی  در پایان نامه دوره دکتری تخصصی باکتری شناسی

بانک ژنی  از نمونه های مورد استفاده در پایان نامه از کشور ایران و شهر ارومیه شناسائی و در ST 967, ST 970, ST 972) )ایروجینوزا 

 .ثبت شدارومیه  -به نام ایران استاد راهنمای خارج از کشور توسط  Pubmlst.orgسایت 

  داخل و خارج از کشور مقالات ارائه شده در کنگره های علمی

 

Determination the frequency of class 1 integron genes and its association with antimicrobial resistance in clinical 

isolates of Escherichia coli 

 تهران -1560آزمایشگاه و بالین ایران، بهمن  کنگره بین المللیدهمین ارائه شده در          

Before 2008 

 

Before 1387 
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Characterization of virulence factors encoding genes, antimicrobial resistance profile in relation to phylogenetic 

groups among uropathogenic Escherichia coli isolates 

 تهران -1560آزمایشگاه و بالین ایران، بهمن  کنگره بین المللیدهمین ارائه شده در          

Determination of Antimicrobial resistance profile in relation to phylogenetic groups among uropathogenic 

Escherichia coli isolates at a university Hospital in Urmia, Iran.  

1563ایران شهریور  -میکروب شناسی تهران کنگره بین المللیهفدهمین ارائه شده در                                                                             

Correlation of antibiotic resistance profile and biofilm production level among clinical isolates of Pseudomonas 

aeruginosa in Urmia, Iran.                                 1563ایران شهریور  -میکروب شناسی تهران کنگره بین المللیهفدهمین ارائه شده در      

Combination effect of phosphomycin and Beta-Chloro-L-alanine on biofilm production of methicillin resistant s. 

aureus.                                                                 1563ایران شهریور  -میکروب شناسی تهران کنگره بین المللیهفدهمین ارائه شده در  

Relationship between biofilm production and frequency of virulence genes in clinical isolates of Pseudomonas 

aeruginosa at a university hospital in Urmia, Iran.    ایران شهریور -میکروب شناسی تهران کنگره بین المللیهفدهمین ارائه شده در 

سنندج ایران – 1563  

Antibiotic susceptibility pattern among clinical strains of Klebsiella pneumoniae isolates from Urmia University 

teaching Hospitals. . 1560ایران آبان   -سراسری باکتری شناسی پزشکی  تهرانکنگره سومین ارائه شده در                                              

High prevalence of metallo-beta-lactamases producing klebsiella pneumoniae isolates at a university hospital in 

Urmia, Iran. 1560ایران شهریور  -میکروب شناسی تهران کنگره بین المللیشانزدهمین ارائه شده در                                                           

Frequency of different class of integron genes and its relation to antimicrobial resistance among multi-drug 

resistant Escherichia coli isolates.                      سنندج ایران – 0610میکروب شناسی بالینی  سپتامبر کنگره بین المللیدهمین ارائه شده در 

Phenotypic and genotypic detection of AmpC beta-lactamases producing Klebsiella Pneumoniae strains isolated 

from deferent University Hospitals.          سنندج ایران – 0610میکروب شناسی بالینی  سپتامبر کنگره بین المللیدهمین ارائه شده در  

 The frequency of single nucleotide polymorphism in IL-17, IL-4 and IFN-gamma encoding genes in tuberculosis 

patients and normal population in West-Azerbaijan, Iran.        ند آزمایشگاه و بالین ایران، اسف کنگره بین المللینهمین ارائه شده در

تهران -1563  

ارائه :  یوتیپی و ژنوتیپا روش های فنبررسی مقاومت القایی نسبت به کلیندامایسین در ایزوله های بالینی استافیلوکوکوس اورئوس در ارمیه و نقده ب        

1560ایران آبان   -شده درسومین کنگره سراسری باکتری شناسی پزشکی  تهران   

وله های استافیلوکوکوس اورئوس و اپیدرمیدس مقاوم به متی سیلین در بیمارستان های امام خمینی ارومیه و نقده با روش های فنوتیپی زشناسایی ای       

 1560ایران آبان   -ارائه شده درسومین کنگره سراسری باکتری شناسی پزشکی  تهران       و مولکولی: 

 روشتعیین حداقل غلظت مهارکنندگی تایجسیکلین بر علیه سویه های اشریشیا کلی دارای مقاومت چندگانه ایزوله شده از از عفونت های اداری با        

 E-test     :   1560ایران آبان   -ه سراسری باکتری شناسی پزشکی  تهرانارائه شده درسومین کنگر 
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Antibiotic resistance profile and frequency of KPC, IMP and VIM genes among Klebsiella pneumoniae isolates 

recovered from patients with nosocomial infections.   

ایران                                                              -شیراز – 1560شناسی بالینی ایران مهر ماه  میکروب کنگره بین المللینهمین ارائه شده در             

Detection of AmpC beta lactamases producing Klebsiella pneumoniae isolates in University Hospitals of Urmia, 

Iran.                 ایران -شیراز – 1560میکروب شناسی بالینی ایران مهر ماه  کنگره بین المللینهمین شده در ارائه  

Determination of antibiotic susceptibility profile of multiple drug resistant Escherichia coli isolates collected from 

Urmia University Hospitals.        تهران -1560آزمایشگاه و بالین ایران، بهمن  کنگره بین المللی هشتمینارائه شده در  

 

Detection of blaFox and blaMox type AmpC beta-lactamases among clinical isolates of klebsiella pneumoniae 

collected from Urmia University Hospitals. .        تهران -1560زمایشگاه و بالین ایران، بهمن آ کنگره بین المللیهشتمین ارائه شده در  

Seroprevalence of IgG antibody against herpes simplex virus type 2 (HSV-2) in females referred to medical 

diagnostic laboratories of Urmia in 2009.        تهران -1561بهمن  آزمایشگاه و بالین ایران، کنگره بین المللیپنجمین ارائه شده در  

Comparing the serum level of IgM and IgG immunoglobulin’s and elements of C3 and C4 complements in smokers 

and nonsmoker in Urmia City. تهران    -1561آزمایشگاه و بالین ایران، بهمن  کنگره بین المللیپنجمین ارائه شده در   

Evaluation of three different typing methods in identification of a multiresistant clone of Pseudomonas aeruginosa 

at a burn unit in Orumieh, Iran.                   تبریز -1566لمللی باکتری شناسی پزشکی ایران، شهریور ارائه شده در اولین کنگره بین ا   

Detection of Metallo beta Lactamase Encoding Genes in Clinical Isolates of Pseudomonas aeruginosa by 

Multiplex Real-Time PCR.                           تبریز1566ارائه شده در اولین کنگره بین المللی باکتری شناسی پزشکی ایران، شهریور  

Minimum inhibitory concentrations of 12 different antibiotics against MBL producing Pseudomonas aeruginosa by 

Etest method in northwest of Iran.         تبریز1566ارائه شده در اولین کنگره بین المللی باکتری شناسی پزشکی ایران، شهریور  

ارائه )   MLSTشهر ارومیه )ایران( با استفاده از روش ی مقاوم به کارباپنم ها، ایزوله شده ازهاتایپینگ سویه های سودوموناس ایروجینوزا -

 (.FEMS 2011های اتحادیه اروپا  در چهارمین کنگره میکروبیولوژیست شده

 PCR-ribotypingی تولید کننده متالوبتا لاکتاماز ایزوله شده از منطقه شمالغرب ایران با روشهامطالعه سویه های سودوموناس ایروجینوزا -

 .(کرمانشاه -نگ )ارائه شده در اولین کنگره بین المللی و دوازدهمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایرانو سروتایپی  

)ارائه شده در اولین کنگره بین  PFGEمطالعه سویه های سودوموناس ایروجینوزای مقاوم به کارباپنم ها ایزوله شده از شهر ارومیه  با روش  -

 .(کرمانشاه میکروب شناسی ایران المللی و دوازدهمین کنگره سراسری

   در  EDTAو دیسک ترکیبی ایمی پنم + E-testروشهای فنوتیپی ینوزا تولیدکننده متالوبتالاکتاماز باجتشخیص سویه های سودوموناس ایرو -

 شیراز(. ،وب شناسی بالینی ایرانارومیه )ارائه شده در سومین کنگره سراسری میکر های  ایزوله شده از مرکزآموزشی درمانی امام خمینی سویه   

      در  ینوزا های جدا شده از نمونه های بالینیجدر سویه های  سودوموناس ایرو  VIMbla و IMPblaهای متالوبتا لاکتاماز تیپ  تشخیص ژن - 

 شیراز(. -)ارائه شده در سومین کنگره سراسری میکروب شناسی بالینی ایران شمالغرب ایران

در سویه های ایزوله شده از مرکز آموزشی درمانی  E-testینوزا تولید کننده متالوبتالاکتاماز با روش جهای سودوموناس ایرو تشخیص سویه - 

 ایلام(. -امام خمینی ارومیه )ارائه شده در دهمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایران  
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    )ارائه شده در  در تبریز EDTA+روش دیسک ترکیبی ایمی پنم  تالاکتاماز باتولید کننده متالوب یسودوموناس ایروجینوزاایزوله های  شناسائی -

 ایلام(. -دهمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایران

)ارائه شده درششمین کنگره سراسری ارتقاء  مطالعه عفونتهای ادراری ناشی از کاندیدا آلبیکانس در مرکز قلب وعروق شهید مدنی تبریز -

 شگاههای بالینی ایران، تهران(.کیفیت در آزمای

و  1500مهر مطالعه ریسک فاکتورهای ابتلاء به سل در منطقه شمالغرب ایران )ارائه شده در هیجدهمین کنگره سراسری سل ایران، سنندج -

 ایران.  -کرمان 1500اسفند  ،نهمین کنگره میکروب شناسی ایران

آذربایجان انتقال بیماری سل در نمونه های جدا شده از بیماران مسلول در منطقه  در مقایسه منطقه ای IS6110مطالعه سودمندی روش  -

 . دانشگاه الزهراء( ،نخستین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران )ارائه شده در

 غربیییبررسییی اپیییدمیولوژی مولکییولی سییویه هییای مایکوبییاکتریوم توبرکلییوزیس ایزولییه شییده از اسییتان هییای آذربایجییان شییرقی و  -

 اصفهان(.  ،)ارائه شده در هشتمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایران

مراقبت های وییژه  ،)ارائه شده در دومین کنگره بین المللی بیماریهای ریوی  PCRتشخیص مایکوباکتریوم توبرکلوزیس با استفاده از روش  -

 کرج(.   ،تهران  و اولین همایش بین المللی علوم زیستی  ،و سل 

  IS6110بررسی تنوع مولکولی سویه های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس ایزوله شده از بیماران شهرستان ارومیه با استفاده از قطعه ژنی  -

 کرج(.   ،تهران  و اولین همایش بین المللی علوم زیستی  ،مراقبت های ویژه و سل  ،)ارائه شده در دومین کنگره بین المللی بیماریهای ریوی

و مقایسه آن با روش کشت و دید مستقیم میکروسکپی )ارائه شده درپنجمین   PCRص عفونت تریکوموناس واژینالیس با روش تشخی -

 تهران(. ،همایش سراسری بیماریهای انگلی ایران

ن کنگره ملی )ارائه شده در چهارمی PCR- RAPDبررسی پلی مرفیسم ایزوله های تریکوموناس واژینالیس در شهرستان تبریز با روش  -

 تهران(.   ،کرمان وپنجمین همایش سراسری بیماریهای انگلی ایران ،بیوتکنولوژی ایران 

 جداسازی و تعیین الگوی مقاومت داروئی باکتریهای ایجاد کننده عفونتهای ادراری )ارائه شده در هفتمین کنگره  سراسری میکروب شناسی -

 سمنان(. ،ایران

کلی ایزوله شده از عفونتهای ادراری بیماران بستری و سرپائی به آنتی بیوتیک های رایج )ارائه شده در هفتمین  حساسیت سویه های اشریشیا -

 سمنان(.   ،ایران کنگره  سراسری میکروب شناسی

غربی )ارائه شده در مطالعه باکتریولوژیک مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در بیماران مراجعه کننده به آزمایشگاه مرکزی سل استان آذربایجان  -

 سمنان(.   ،ایران هفتمین کنگره سراسری میکروب شناسی

 
 

 به عنوان مجری طرح و همکار اصلی مشارکت در طرح های تحقیقاتی

سودوموناس ایروجینوزا با سطوح متفاوت تولید  های ویرولانس، الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و ارتباطات کلونال جدایه های مقایسه ژن -

  بیوفیلم

 و اینترفرون گاما در بیماران سلی و افراد نرمال  IL-17  ،IL-4تعیین پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی ژن های کد کننده  -

ی پمپ افلاکس، بر الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی و تشکیل بیوفیلم در آرژینین بتا نفتیل آمید به عنوان مهار کننده -تأثیر فنیل آلانین -

 وناس آئروژینوزاهای بالینی سودومجدایه

و پالس فیلد ژل الکتروفورزیس  PCR-RFLPفراوانی و تایپینگ مولکولی لیستریا مونوسیتوژنز در نمونه های انسانی و ماهی با استفاده از  -

 در شهر ارومیه در سال 
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یم در جدایه های بالینی اشریشیا های کد کننده مقاومت به سولفونامیدها و تری متوپر های اینتگرون و ارتباط آن با حضور ژن فراوانی ژن -

 کلی

های ویرولانس، الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و ارتباط آن با گروه های فیلوژنتیک درجدایه های اشریشیا کلی ایجاد کننده  شناسایی ژن -

 های ادراری عفونت

سیلا پنومونیه جدا شده از بیماران مبتلا به در ایزوله های کلب VIMو  KPC  ،IMPهای  مطالعه الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و فراوانی ژن -

 های بیمارستانی عفونت

- Metallo-beta-lactamase producing Pseudomonas aeruginosa  تحقیقاتی انجام شده در طی فرصت مطالعاتی شش  پروژه

  1500از کشور در دانشگاه کارولینسکای سوئد در سال  خارجماهه 

       جدا شده از نمونه های  ینوزاهایوئی وابسته به تولید متالوبتالاکتاماز و تعیین تنوع مولکولی سودوموناس ائروجتشخیص مولکولی مقاومت دار - 

 بالینی    

حضور   مطالعه تولید متالوبتالاکتاماز و مقاومت داروئی در سودوموناس ایروجینوزاهای ایزوله شده از نمونه های بالینی و بررسی ارتباط آن با  -

  1500-02در شهرهای ارومیه و تبریز در طی سالهای  Iهای اینتگرون کلاس ژن   

 بررسی پلی مرفیسم سویه های جداشده مایکوباکتریوم توبرکلوزیس از بیماران مبتلا به سل در استانهای آذربایجان شرقی و غربی -

 های مولکولی  شتشخیص و بررسی پلی مرفیسم تریکوموناس واژینالیس در ترشحات واژن با رو -

 سوابق آموزشی

 8938پزشکی برای مسئولین فنی آزمایشگاه های تشخیصی، اسفند ماه تدریس در کارگاه باز آموزی میکروب شناسی  -  

 تدریس دروس:  -

 عملی( –واحد نظری  1آنتی بیوتیک ها و عوامل ضد میکربی )

 واحد نظری( 0) 1باکتری شناسی سیستماتیک 

 واحد نظری( 0) 0ماتیک باکتری شناسی سیست

 واحد عملی( 0) 0باکتری شناسی مولکولی 

 عملی(واحد  1نظری و واحد  5باکتری شناسی پزشکی )

 عملی( واحد 1 نظری وواحد  0میکروب شناسی عمومی )

 (عملی واحد 1) اصول کنترل کیفی در آزمایشگاه

 (عملی واحد 1)اصول مدیریت و قوانین آزمایشگاه 

 (عملی واحد 1) اری تجهیزات آزمایشگاهیاصول فنی و نگهد

 (عملی وحد 1) اصول ایمنی و حفاظت در آزمایشگاه

 (واحد نظری 0) عوامل بیماریزا و بیماریهای عفونی

 واحد( 0اصول میکروب شناسی و استریلیزاسیون )

 واحد( 5میکروب شناسی و ویروس شناسی رشته بهداشت عمومی )

 واحد(  1وبی)آنتی بیوتیک ها و عوامل ضد میکر
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واحد تئوری، عملی و کارآموزی در عرصه که برای  136)بالغ بر  لغایت تاکنون 1506-61در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از سال تحصیلی 

 .کارشناسی تدریس شده است( های و دوره ، کارشناسی ارشدپزشکی عمومیطع امق

   Ph.D. دندانپزشکی و داروسازی در طول دوره ،انشجویان پزشکی همکاری در تدریس درس عملی میکروب شناسی پزشکی برای د -

 1500تیر  – معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه –شرکت در دوره آموزشی بیماریهای منتقله از آب و غذا بعنوان مدرس -

 وان مدرسبعن 1506اسفند  علوم پزشکی ارومیه همکاری در دوره کنترل کیفی سرولوژی دانشگاه -

 

 عضویت در انجمن های علمی و تخصصی

 (ESCMIDانجمن میکروب شناسی بالینی و بیماریهای عفونی اتحادیه اروپا ) -

 (FEMSفدراسیون انجمن های میکروب شناسی اتحادیه اروپا ) -

 عضو جامعه میکروب شناسان آمریکا -

 انجمن علمی باکتری شناسی پزشکی ایران  -

 ب شناسی ایرانانجمن علمی میکرو -

 انجمن علمی ویروس شناسی ایران  -

 انجمن آزمایشگاهیان بالینی استان آذربایجان غربی -
 

 راهنمائی و مشاوره پایان نامه های دانشجوئی 

و های ویرولانس، الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی  مقایسه ژن "استاد راهنمای پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد میکروب شناسی با عنوان -

 " سودوموناس ایروجینوزا با سطوح متفاوت تولید بیوفیلم ارتباطات کلونال جدایه های

 IL-17تعیین پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی ژن های کد کننده  "استاد راهنمای پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد میکروب شناسی با عنوان -

 ،IL-4 و اینترفرون گاما در بیماران سلی و افراد نرمال " 

ی آرژینین بتا نفتیل آمید به عنوان مهار کننده -تأثیر فنیل آلانین "استاد راهنمای پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد میکروب شناسی با عنوان -

 "های بالینی سودوموناس آئروژینوزاپمپ افلاکس، بر الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی و تشکیل بیوفیلم در جدایه

فراوانی و تایپینگ مولکولی لیستریا مونوسیتوژنز در نمونه های  "میکروب شناسی با عنوانع کارشناسی ارشد پایان نامه مقطمشاور استاد  -

 "و پالس فیلد ژل الکتروفورزیس در شهر ارومیه در سال  PCR-RFLPانسانی و ماهی با استفاده از 

یی ایزوله های کلبسیلا پنومونیه تولید کننده آنزیم های شناسا "میکروب شناسی با عنوانپایان نامه مقطع کارشناسی ارشد مشاور استاد  -

 "جدا شده از بیمارستان های دانشگاهی شهر ارومیه با روش های فنوتیپی و ژنوتیپی  AmpCبتالاکتاماز تیپ 

های کد  حضور ژنهای اینتگرون و ارتباط آن با  فراوانی ژن "استاد راهنمای پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد میکروب شناسی با عنوان -

 "کننده مقاومت به سولفونامیدها و تری متوپریم در جدایه های بالینی اشریشیا کلی

های ویرولانس، الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و  شناسایی ژن "استاد راهنمای پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد میکروب شناسی با عنوان -

 "های ادراری شریشیا کلی ایجاد کننده عفونتارتباط آن با گروه های فیلوژنتیک درجدایه های ا

مطالعه الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و فراوانی ژنهای  "استاد راهنمای پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد باکتری شناسی پزشکی با عنوان -

KPC  ،IMP  وVIM یدر ایزوله های کلبسیلا پنومونیه جدا شده از بیماران مبتلا به عفونتهای بیمارستان" 
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بررسی شایعترین عوامل باکتریایی  "شناسی با عنوانزیست شناسی با گرایش میکروب پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد  مشاوراستاد  -

 "شده جدا باکتریهای بیوتیکی آنتی حساسیت الگوی عفونت ادراری در زنان باردار وتعیین

شناسائی سویه های تولید کننده بتا  "شناسی با عنوانگرایش میکروب  زیست شناسی بااستاد راهنمای پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد  -

 "( در باسیل های گرم منفی با استفاده از روشهای دیسک ترکیبی و هودج تستESBLsلاکتامازهای وسیع الطیف )

تباط گروه های خونی بررسی ار "شناسی با عنوانزیست شناسی با گرایش میکروب استاد راهنمای پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد  -

ABO, Rh  و گروه خونیP1  با عفونت ادراری در بیماران مبتلا به عفونتهای ادراری" 

بررسی اپیدمیولوژی تریکوموناس واژینالیس و مقایسه روش  "استاد مشاور پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی با عنوان  -

 "طوب و رنگ آمیزی پاپ اسمیر در ارومیهمولکولار با روشهای کشت و مشاهده لام مر

( بر روی التیام ضایعات ناشی  PRPبررسی اثرات پلاسمای غنی از پلاکت)  "استاد مشاور پایان نامه دکتری حرفه ای دامپزشکی با عنوان  -

 "از  هلیکوباکتر پیلوری در معده خوکچه هندی

 داوری پایان نامه های دانشجوئی

 و دکتری حرفه ای پزشکی کارشناسی ارشد  دکتری تخصصی،در مقاطع پایان نامه  06بیش از  و رئیس جلسه دفاعیهداوری  -

 معرف ها

 گروه میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  -استاد میکروب شناسی ،دکتر محمد رضا نهائی -1

    nahaeimr@tbzmed.ac.irآدرس پست الکترونیکی:     601-55500001تلفن: 

 

 گروه میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه   -میکروب شناسی استاد ،نی جزنیدکتر نیما حسی -0

 n_jazani@yahoo.comآدرس پست الکترونیکی:     600-50226060تلفن: 

 

 گروه میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  -استادیار میکروب شناسی ،دکتر رضا قوطاسلو -5

     gottasloreza@tbzmed.ac.irکترونیکی: آدرس پست ال    601-55500001تلفن: 

 

  سوئد بخش میکروب شناسی بیمارستان دانشگاهی کارولینسکا –استاد میکروب شناسی  Chiristian G. Giskeدکتر  -0

Tel: +46 8 517 73574  :آدرس پست الکترونیکیnska.sechristian.giske@karoli 

 

 شرکت در کارگاه ها و دوره های آموزشی

 .(1561انشگاه علوم پزشکی ارومیه )بهمن د EDCمرکز  -کارگاه آموزش مبانی طب سنتی  -

 .(1561 آذردانشگاه علوم پزشکی ارومیه ) EDCمرکز  -کارگاه روشهای ارزشیابی دانشجو  -

 .(1561وم پزشکی ارومیه )آذر انشگاه علد EDCمرکز  -کارگاه آموزش مبانی طب سنتی  -

 .(1561 آذردانشگاه علوم پزشکی ارومیه ) EDCمرکز  -کارگاه آموزشی طرح درس  -

 .(1561 آذردانشگاه علوم پزشکی ارومیه ) EDCمرکز  -ها و فنون تدریس مقدماتی  کارگاه آموزشی روش -

 .(1561 تیرزشکی ارومیه )دانشگاه علوم پ EDCمرکز  -کارگاه آموزشی تدوین برنامه عملیاتی  -

mailto:christian.giske@karolinska.se
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معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی  – Advances skills for making PowerPoint presentationsکارگاه آموزشی  -

 (.1561ارومیه )تیر 

 (.1561معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه )اردیبهشت  -   Scientific writingکارگاه آموزشی  -

 (.1566معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع ودانشگاه )اسفند  –کارگاه آموزشی سامانه نظام جامع پژوهش و آموزش پزشکی کشور  -

 (.1566تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه )بهمن معاونت  – End Noteکارگاه آموزشی  -

 (.1566و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه )بهمن  معاونت تحقیقات –کارگاه آموزشی علم سنجی  -

 (.1566معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه )دی  – Bioinformatics in molecular biologyکارگاه آموزشی  -

 (.1566اه علوم پزشکی ارومیه )آذر معاوونت تحقیقات و فناوری دانشگ – "آشنائی با مبانی فکری و ابداعات و اختراعات "کارگاه آموزشی -

اکتبر    Kayseri, Turkeyمحل برگزاری   Infection control in developing countries: Problems and Solutionsکارگاه

 .ESCMIDموسسه برگزار کننده   0611

 .(1566دانشگاه علوم پزشکی ارومیه )شهریور  EDCمرکز  –کارگاه اصول و فنون مشاوره تحصیلی  -

 .(1566اولین کنگره بین المللی باکتری شناسی پزشکی ایران )شهریور  -ISIکارگاه مقاله نویسی و چاپ در مجلات  -

  .(1566دانشگاه علوم پزشکی ارومیه )مرداد  –کارگاه طرح ضیافت اندیشه استادان  -

 .(1566دانشگاه علوم پزشکی ارومیه )خرداد  EDC مرکز "جریان شناسی سیاسی فرهنگی"کارگاه آموزشی معرفت افزائی با عنوان  -

 .(1566)اردیبهشت  Patient Safety: Learning from errorکارگاه آموزشی  -

 .(1566در تدوین مقالات و پایان نامه ها )اردیبهشت  Wordکارگاه آموزشی چگونگی استفاده از نرم افزار  -

 .(1506ه علوم پزشکی ارومیه )بهمن دانشگا EDCمرکز  -کارگاه آموزشی استاد مشاور -

 (.1506معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه )بهمن  –کارگاه آموزشی دانش پژوهی مقدماتی  -

 .(1506کارگاه آموزشی آمار و داده پردازی )سطح پیشرفته( )بهمن  -

 .(1506کارگاه آموزشی آمار و داده پردازی )سطح پیشرفته( )دی  -

 .(1506موسسه نسیم ایمان )آذر  -  Uptodate and Ovid and EBSCOوزشی منابع الکترونیکی و اطلاعاتی کارگاه آم -

دانشگاه کارولینسکا سوئد جهت تحقیق و  MTCمیکروب شناسی خارج از کشور در دپارتمان ( .Ph.D)دوره تکمیلی دکترای تخصصی   -

  ، مشتمل برتکنیکهای:1500ید کننده متالوبتالاکتاماز از شهریور ماه لغایت بهمن ماه مطالعه در خصوص سویه های سودوموناس ایروجینوزای تول

Serotyping, Real-time PCR, PFGE, MLST, Sequencing and …  (1500)سال. 

کز تحقیقات   مر -1500اسفند  کارگاه آشنایی با حیوانات آزمایشگاهی و روش های تجویز دارو و نمونه گیری در حیوانات آزمایشگاهی -

 .کاربردی داروئی دانشگاه علوم  پزشکی  تبریز

 دانشگاه علوم پزشکی  -1503بهمن  Gene Cloning manipulation DNA &کارگاه آموزشی کاربرد روشهای میکروبیولوژیک در  -

 .تبریز
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 ایران. -نتهرا –انستیتو پاستور ایران  – 1503آذر ماه  ،سمینار آموزشی سیاه سرفه و دیفتری -     

 .تهران ،انستیتوپاستور ایران  -1503کاربرد تکنیکهای مولکولی در تشخیص و تایپینگ بیماریهای عفونی آبان ماه  -

 .مرکز تحقیقات کاربردی داروئی دانشگاه علوم  پزشکی تبریز  - 1505خردادماه  Electrophoresisو  PCRکارگاه آموزشی مبانی  -

 .مرکز تحقیقات کاربردی داروئی دانشگاه علوم پزشکی تبریز -1500لی تولید آنتی بادی منو کلونال اسفند کارگاه آموزشی نظری و عم -

 .دانشگاه علوم پزشکی تبریز   -1500کارگاه روش تحقیق آبان ماه  -

 .دانشگاه علوم پزشکی ارومیه -1506شرکت در اولین دوره کنترل کیفی سرولوژی بعنوان مدرس اسفند  -

 تهران. –آزمایشگاه های رفرانس ایران  ،1506ای تربیت مربی کنترل کیفی سرولوژی و ایمنولوژی دی ماه  کلاسه -

 .دانشگاه علوم پزشکی ارومیه -1506کارگاه آموزشی ارتقای مستمر کیفیت آبان  -


