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  بنام خدا
  » ییو اجرا ی، پژوهش یکارنامه سوابق آموزش« 

 یاطالعات شخص §
  

  ننمبی  مبیّ  احمد رضا  ::نام خانوادگینام خانوادگینام نام   
  بیماریهاي عفونیبیماریهاي عفونیدانشیار دانشیار 

 خیابانخیابان  -زنجانزنجان  ) :) :ره ره ییمارستان و غمارستان و غیی، ب، ب  ییقاتقاتییدانشکده ، مرکز تحقدانشکده ، مرکز تحق( ( آدرس محل کار آدرس محل کار           
  بیماریهاي عفونیبیماریهاي عفونی  پارتمانپارتماندد  -شیخ فضل اهللا بیمارستان ولیعصرشیخ فضل اهللا بیمارستان ولیعصر  
 ::  پست الکترونیکیپست الکترونیکیآدرس آدرس  ¯

¯   amobaien@yahoo.com  ،      mobaien@zums.ac.ir          ،،   mobaien1@Gmail.com  
  
 

 
 

 یلیسوابق تحص §
  هیالت عالیتحص) الف   

شته ش ریگرا  یلیرشته تحص
  یلیصتح

درجه 
  یعلم

دانشگاه 
  لیمحل تحص

شهر محل 
  لیتحص

کشور محل 
  لیتحص

سال فراغت از 
  لیتحص

  1371  ایران  تهران  تهران  ---   عمومی  دکترا
  فوق دکترا

  )تخصص(
بیماریهــاي عفــونی و 

  گرمسیري
  1385  ایران  تهران  تهران  دانشیار

      
  
  

  لینوشته شده در دوران تحص يان نامه هایپا) ب   
  د راهنمایا اساتینام استاد    یلیمقطع تحص  ان نامه هایوان پاعن

  دکتر پرویز جبل عاملی  عمومیدکتري   بررسی سنگ شکنی با پیزوالکتریک در ایران
  دکتر محسن آیتی

ــه      Th1-Th2بررســی ســیتوکینهاي بررســی ســیتوکینهاي  ــه  در بیمــاران مبــتال  ب در بیمــاران مبــتال  ب
Sepsis       و دکتــر  و دکتــر  ) ) رهره((در بیمارســتانهاي  امــام خمینــی   در بیمارســتانهاي  امــام خمینــی

  ..13831383-13841384هاي هاي شریعتی در سالشریعتی در سال
  یتخصص يدکترا

  دکترزهرا احمدي نژادخانم 
  کریمی نیا ناآمی خانم دکتر
  افهمی نشیری خانم دکتر
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 يو حرفه ا یشغل يت هایموقع §
    
   )قات یمرتبط با آموزش و تحق(  ییاجرا يت ها و پست هایسابقه موقع)  الف

  

یف
رد

  

نوع وظایف   سمت
  محوله

مکان 
  فعالیت

ه علمی و رشته نام ، رتب
  تحصیلی مسئول مافوق

  تاریخ 
  لغایت  از

مشاور رئیس دانشگاه همدان در امر   1
  توسعه کمی و کیفی آموزش

ــري و  پیگیــــ
تاسیس رشـته  

  هاي جدید

دانشگاه علـوم  
  پزشکی همدان

دکترعبداهللا فرهادي 
تیر   1387  نسب ،دانشیار،روانپزشکی

1388  

سرپرست مرکـز  توسـعه تحقیقـات      2
ــال ــانی   ب ــی درم ــز آموزش ینی مرک

  فرشچیان 

فراهم آوردن شرایط 
مناسب براي اعضـاء  
هیئت علمی جهـت  

  تحقیق

دانشگاه علـوم  
  پزشکی همدان

دکتر زمانیان، 
  1388  1386  دانشیار،متخصص پوست

مرکز  توسعه تحقیقات بالینی مرکز   3
  آموزشی درمانی بعثت

فراهم آوردن شرایط 
مناسب براي اعضـاء  

ت هیئت علمی جهـ 
  تحقیق

دانشگاه علـوم  
  پزشکی همدان

دکتر زمانیان، 
  1388  1386  دانشیار،متخصص پوست

 Logمسـئول کــارگروه آموزشــی    4
Book  

جمـــــــــع آوري 
اطالعات و آمـوزش  
  اعضائ هیئت علمی

دانشگاه علـوم  
  پزشکی همدان

دکتر محمد حسین 
  1388  1386  بخشایی،استادیار،بیهوشی

 علوم پزشـکی  مشاور رئیس دانشگاه  5
زنجان در امر توسعه کمی و کیفـی  

  آموزش

ــري و  پیگیــــ
تاسیس رشـته  

  هاي جدید

دانشگاه علـوم  
  پزشکی زنجان

  دکتر رحیم سروري
مرداد   دانشیار،میکروبیولوژیست

1388  
ادامه 
  دارد

مسئول راه اندازي شعبه بین الملـل    6
  دانشگاه علوم پزشکی زنجان

ــئول راه  مســـ
  اندازي

دانشگاه علـوم  
  پزشکی زنجان

  ر رحیم سروريدکت
  دانشیار،میکروبیولوژیست

آبان 
1388  

اسفند 
89  

فوکال پوینـت علمـی برنامـه هـاي       7
  در زنجان STIو   HIVهپاتیت، 

فوکــال پوینــت 
  علمی  

دانشگاه علـوم  
  پزشکی زنجان

  دکتر رحیم سروري
  دانشیار،میکروبیولوژیست

آذر 
1389  

ادامه 
  دارد

ه علـوم  دانشگا  گروه یتمدیر  مدیر گروه طب سنتی  8
  پزشکی زنجان

  دکتر رحیم سروري
  دانشیار،میکروبیولوژیست

دي 
1391  

خرداد 
93  

دسـتیاري  کمیته امتحانات  مسئول  9
  92در سال  )32دوره ( گروه عفونی

دانشگاه علـوم      مسئول
  پزشکی زنجان

  دکتر ایوب پزشکی
  92  91  معاون آموزشی بالینی دانشکده پزشکی

دانشگاه علـوم    مدیریت گروه  مدیر گروه بیماریهاي عفونی  10
  پزشکی زنجان

  دکتر علیرضا بیگلري
ادامه   93تیر   استادیار ژنتیک

  دارد
عضو شوراي سیاستگذاري دانشکده   11

  پزشکی
دانشگاه علـوم    عضو

  پزشکی زنجان
  دکتر حسن آهنگر

ادامه   93  رئیس دانشکده پزشکی
  دارد

دسـتیاري  کمیته امتحانات مسئول   12
  93در سال ) 33دوره (گروه عفونی 

دانشگاه علـوم      سرپرست
  پزشکی زنجان

  دکتر ایوب پزشکی
  93  92  معاون آموزشی بالینی دانشکده پزشکی

ارزیابی گروههـاي آمـوزش بـالینی      13
  دانشگاه

دانشگاه علـوم    عضو
  پزشکی زنجان

  دکتر حسن آهنگر
ادامه    93  رئیس دانشکده پزشکی

  دارد
  94  93  دکتر علیرضا بیگلريدانشگاه علـوم      سرپرستدسـتیاري  کمیته امتحانات مسئول   14



 ٣

  ریاست دانشگاه علوم پزشکی زنجان  پزشکی زنجان  93در سال ) 34دوره (گروه عفونی 

مسئول برگزاري آزمون جامع پیش   15
  )6قطب ( کارورزي

دانشگاه علـوم    مسئول
  پزشکی زنجان

  دکتر مهدي اسکندري
  94  94  معاون آموزشی دانشگاه

 علوم پزشـکی  رئیس دانشگاهمشاور   16
  درر امور تحصیالت تکمیلی زنجان

ــري و  پیگیــــ
تاسیس رشـته  

  هاي جدید

دانشگاه علـوم  
  پزشکی زنجان

  دکتر علیرضا بیگلري
ادامه   94  ریاست دانشگاه علوم پزشکی زنجان

  دارد

 
  

 
 یت در انجمن ها و مجامع علمیعضو §

  

ت یمحل فعال  و سمت ينوع همکار  نام مجمع
  مجمع

  ت یومدت عض
  تیلغا  از

انجمـــن متخصصـــین بیماریهـــاي عفـــونی و 
  گرمسیري ایران

  ادامه دارد  1383  تهران  عضو

  1385  1383  تهران  عضو  بسیج جامعه پزشکی
  1389  1385  همدان  عضو  بسیج جامعه پزشکی
  1389  1388  زنجان  همکار در ویزیت رایگان  بسیج جامعه پزشکی

  
  
 
  ته ها و شورا هایت در کمیعضو §

  

نوع   ا شورایته یکمنام 
   تیفعالمدت   ا سازمان مربوطهیمکان    يهمکار

  تیلغا  از
  1388  1386  بیمارستان فرشچیان  عضو  پژوهشی بیمارستان فرشچیان –شوراي آموزشی 

رابط دانشگاه علوم پزشکی همـدان بـا مرکـز تحقیقـات     
  سل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  1388  1386  شکی همداندانشگاه علوم پز  رابط علمی

  1388  1386  دانشگاه علوم پزشکی همدان  عضو  EDCکمیته آموزش 
عضو   گروه تحقیقات بیماریهاي عفونی آندمیک

  1387  1386  دانشگاه علوم پزشکی همدان  وابسته

  1387  1386  بیمارستان سینا همدان  عضو  کمیته شوراي مدیریت کیفی بیمارستان سینا
دانشگاه در کمیتـه معـین آمـوزش    نماینده تام االختیار 
  تخصصی پزشکی

نماینده تام 
  1388  1387  دانشکده پزشکی همدان  االختیار

معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی   عضو  کمیته تدوین برنامه عملیاتی معاونت پژوهشی
  1388  1387  همدان

پزشکی  معاونت پژوهشی دانشگاه علوم  عضو  کمیته فنی ارزیابی عملکرد معاونت پژوهشی
  1388  1387  همدان

معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی   عضو  کمیته نظارت بر صرفه جویی معاونت پژوهشی
  1388  1387  همدان



 ٤

ــوارض    ــر و ع ــوارد مــرگ و می ــه م کمیتــه رســیدگی ب
  بیمارستانی

  1387  1386  بیمارستان سینا همدان  عضو

  کمیته دارو درمان و تجهیزات پزشکی 
  و انتقال خون

  1387  1386  یمارستان سینا همدانب  عضو

  1387  1387  دانشگاه علوم پزشکی همدان  عضو  کمیته علمی سمینار سراسري پاتولوژي
  1387  1387  دانشگاه علوم پزشکی همدان  عضو  کمیته علمی همایش سراسري جامعه سالم

  1388  1388  بیمارستان فرشچیان همدان  عضو  کمیته شوراي مدیریت کیفی بیمارستان فرشچیان
ــوارض    ــر و ع ــوارد مــرگ و می ــه م کمیتــه رســیدگی ب

  بیمارستانی 
  1388  1388  بیمارستان فرشچیان همدان  عضو

  ادامه دارد  1388  دانشگاه علوم پزشکی زنجان  عضو  شوراي دانشگاه علوم پزشکی زنجان
  ادامه دارد  1389  بیمارستان ولیعصر زنجان   عضو  کمیته بهداشت و کنترل عفونت

عضو   بیماریهاي عفونی و اندمیک زنجان گروه پژوهشی
  پیوسته

  دانشگاه علوم پزشکی زنجان
  ادامه دارد  1389  بیمارستان ولیعصر

دانشگاه علوم پزشـکی   آموزشی معاونت آموزشی شوراي
  ادامه دارد  1390  دانشگاه علوم پزشکی زنجان  عضو  )بعنوان مشاور در تحصیالت تکمیلی(زنجان

  ادامه دارد  1390  دانشگاه علوم پزشکی زنجان  عضو  راهبردي دانشگاه کمیته آموزشی برنامه جامع
  ادامه دارد  1390  زنجان موسوي... آیت ابیمارستان    عضو  کمیته کنترل عفونت بیمارستانی

  ادامه دارد  1390  دانشگاه علوم پزشکی زنجان  عضو  شوراي تخصصی تحصیالت تکمیلی دانشگاه
  1391  1391  دانشگاه علوم پزشکی زنجان  عضو  استان زنجانکمیته تدوین پاتولوژي جغرافیاي 

Educational Development Office (EDO) ادامه دارد  1391  بیمارستان ولیعصر زنجان  عضو  
دانشـگاه   شعبه بین الملـل کمیته تجهیز و راه اندازي 

 زنجانعلوم پزشکی 
  ادامه دارد  1392  دانشگاه علوم پزشکی زنجان  عضو

ی عفـونی اداره کـل پزشـکی قـانونی     کمیسیون تخصص
  ادامه دارد  1392  اداره کل پزشکی قانونی استان زنجان  عضو  استان زنجان

شوراي راهبـردي نهـاد نماینـدگی مقـام معظـم      
رهبري در نهاد نمایندگی مقام معظم   عضو  رهبري 

  ادامه دارد  1392  دانشگاه علوم پزشکی زنجان

پزشکی  شوراي هم اندیشی اساتید دانشگاه علوم
رهبري در نهاد نمایندگی مقام معظم   عضو  زنجان

  ادامه دارد  1393  دانشگاه علوم پزشکی زنجان

  دکتر حسن آهنگر  عضو  شوراي سیاستگذاري دانشکده پزشکی
  ادامه دارد  1393  رئیس دانشکده پزشکی

  دکتر حسن آهنگر  عضو  شوراي آموزشی دانشکده پزشکی
  ردادامه دا  1393  رئیس دانشکده پزشکی

  دکتر بیگلري  عضو  عضو کمیته تخصصی گروه پزشکی، بالینی
  ادامه دارد  1393  ریاست دانشگاه علوم پزشکی زنجان
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 ب شدهیتصو یقاتیتحق يپروژه ها
  

یف
رد

  

  عنوان طرح
  نوع فعالیت در طرح

مجري اصلی، مدیر اجرایی (  
  )، همکار ، مشاور و غیره 

مؤسسه محل 
  پژوهش

وضعیت 
  فعلی طرح

طول 
مدت 
  طرح

در بیماران مبـتال  بـه      Th1-Th2بررسی سیتوکینهاي   1
Sepsis    دانشگاه علوم   مجري طرح

  ماه 18  اتمام یافته  پزشکی تهران

2  

تعیین رابطه بین سطح سرمی پروکلسی تـونین در افـراد   
با توجه به رونـد   ICUمبتال به بیماري عفونی بستري در 

دانشگاه علوم   مجري طرح  حین درمان 7و  3بیماري در ابتدا ، و روزهاي 
  ماه 24  اتمام یافته  پزشکی همدان

3  

و  1aبتـا   نترفـرون یا یبـ یدرمـان ترک  یاثر بخشـ  سهیمقا
در  1aبتا  نترفرونیا یبا درمان به تنهائ  نیکلیس یداکس

دانشگاه علوم   همکار  سیاسکلروز پلیدچار مولت مارانیب
  ماه 10  اتمام یافته  پزشکی همدان

4  
و و   C  تتیــیــهپاتهپات  روسروسیــیــه فراوانــی ســروپوزیتیویتی وه فراوانــی ســروپوزیتیویتی ومقایســمقایســ

بـا  بـا    ییپالن دهـان پالن دهـان   کنکنییدیابت ملیتوس در بیماران مبتال به لدیابت ملیتوس در بیماران مبتال به ل
  افراد سالمافراد سالم

دانشگاه علوم   همکار
  ماه 19  اتمام یافته  پزشکی همدان

5  
و منبـع کنتـرل در دانـش    و منبـع کنتـرل در دانـش      ییجـان جـان ییرابطه هـوش ه رابطه هـوش ه   ییبررسبررس

دانشگاه علوم   همکار  در شهر همداندر شهر همدان  ییرستانرستانییآموزان دبآموزان دب
  ماه 12  اتمام یافته  همدانپزشکی 

6  
مثبـت در  مثبـت در    CagAنـوع نـوع   ييلورلورییکوباکترپکوباکترپییهلهل  ییفراوانفراوان  سهسهییمقامقا
دانشگاه علوم   همکار  مبتال به اکنه روزه آسه با افراد سالممبتال به اکنه روزه آسه با افراد سالم  مارانمارانییبب

  ماه 16  اتمام یافته  پزشکی همدان

7  
مثبت هلیکوباکتر پیلـوري  مثبت هلیکوباکتر پیلـوري    CagAگونه   گونه     ییفراوانفراوان  ییبررسبررس
با افراد با افراد   سهسهییو مقاو مقا  ککییستستمگالوبالمگالوبال  ییمبتال به آنممبتال به آنم  مارانمارانییدر بدر ب
  سالمسالم

دانشگاه علوم   همکار
  اتمام یافته  پزشکی همدان

  ماه 16

  CagAنـوع  نـوع    ييلـور لـور ییپپ  کوباکترکوباکترییعفونت هلعفونت هل  ییفراوانفراوان  سهسهییمقامقا  8
  با افراد سالمبا افراد سالم  رمزمنرمزمنییمبتال به کهمبتال به که  مارانمارانییمثبت در بمثبت در ب

دانشگاه علوم   همکار
  اتمام یافته  پزشکی همدان

  ماه 16

مثبـت  مثبـت    CagAگونـه  گونـه    ييلورلورییپپ  کوباکترکوباکترییهلهل  ییفراوانفراوان  سهسهییمقامقا  9
  مغز با افراد سالممغز با افراد سالم  ککییسکمسکمییمبتال به سکته امبتال به سکته ا  مارانمارانییدر بدر ب

دانشگاه علوم   همکار
  اتمام یافته  پزشکی همدان

  ماه 12

  انانیـ یـ بررسی تغییرات سرمی غلظت مس و روي در ابتدا، پابررسی تغییرات سرمی غلظت مس و روي در ابتدا، پا  10
دانشگاه علوم   مجري طرح  درمان در بیماران مبتال به بروسلوزدرمان در بیماران مبتال به بروسلوز  ييماه اول و انتهاماه اول و انتها

    اتمام یافته  نجانز پزشکی
  ماه 28

 

   
  
  



 ٦

 ا مشاوره شدهیشده  یسرپرست يان نامه هایپا
  

یف
رد

  

دوره   عنوان پایان نامه
تاریخ    سمت    محل انجام    تحصیلی 

   دفاع 
ـ   1 بیماریهـاي عفـونی در سـالمندان بسـتري      ینسـب  یبررسی فراوان

  1385تا  1384 يسالها یط)همدان( نایدربیمارستان س
دکتراي 
  عمومی

بیمارستان 
  همدان فرشچیان

استاد 
  1387  راهنما

 ICUبررسی فراوانی ، زمینه و اتیولوژي پنومـونی بیمارسـتانی در     2
  هاي دانشگاه علوم پزشکی همدان

دکتراي 
  عمومی

بیمارستان هاي 
دانشگاه علوم 
  پزشکی همدان

استاد 
  راهنما

تیر
1389  

یمارسـتانی در  بررسی فراوانی ، زمینه و اتیولوژي عفونـت ادراري ب   3
ICU هاي دانشگاه علوم پزشکی همدان  

دکتراي 
  عمومی

بیمارستان هاي 
دانشگاه علوم 
  پزشکی همدان

استاد 
  راهنما

تیر
1389  

تخصص   بررسی طرح ایمنوفلورسنس بیماریهاي اتوایمیون تاولی پوست  4
  پاتولوژي

 بیمارستان بعثت
  همدان

استاد 
  مشاور

بهمن 
88  

مثبـت در  مثبـت در    CagAنـوع  نـوع    ييلورلورییپپ  کوباکترکوباکترییللعفونت هعفونت ه  ییفراوانفراوان  سهسهییمقامقا  55
  با افراد سالمبا افراد سالم  رمزمنرمزمنییمبتال به کهمبتال به که  مارانمارانییبب

دکتراي 
  عمومی

بیمارستان 
  همدان فرشچیان

استاد 
  مشاور

بهمن 
88  

در بیمـاران  در بیمـاران    Eآنتی بادي بر علیه ویروس هپاتیـت  آنتی بادي بر علیه ویروس هپاتیـت    ییبررسی فراوانبررسی فراوان  66
  همودیالیزي شهر زنجانهمودیالیزي شهر زنجان

دکتراي 
  عمومی

 هاي بیمارستان
 و بهشتی  ولیعصر

  زنجان

استاد 
  راهنما

شهریور
89  

در بــالغین در بــالغین   Aعلیــه هپاتیــت علیــه هپاتیــت   IgGآنتــی بــادي آنتــی بــادي     ییبررســی فراوانــبررســی فراوانــ  77
  مراجعه کننده به مرکز مشاوره زنجان جهت ازدواجمراجعه کننده به مرکز مشاوره زنجان جهت ازدواج

دکتراي 
  عمومی

بیمارستان هاي 
ولیعصر و بهشتی  

  زنجان

استاد 
  راهنما

آبان 
90  

آن عوامل مرتبط با  یوبرخ Needle stick یفراوان زانیم یبررس  88
راکز آموزشـی ودرمـانی شـهر     یپزشک رایو پ يدر کارکنان پرستار

  زنجان

دکتراي 
  عمومی

کلیه بیمارستان 
  هاي زنجان

استاد 
  مشاور

آبان 
89  

 یمبـتال بـه پنومـون    مـاران یدر ب الیپنومـوف  ونالیلژ  یبررسی فراوان  99
  1389-90در سال  عصریول مارستانیدر ب يبستر

دکتراي 
  عمومی

  عصر ولی  بیمارستان 
  زنجان

استاد 
  90تیر   راهنما

ناشی از  باکتریال پنومونی اتیولوژي و زمینه فراوانی، بررسی  1010
  زنجان پزشکی علوم دانشگاه هاي ICU در (VAP)ونتیالتور 

دکتراي 
  عمومی

 بیمارستان هاي
  زنجان   دانشگاهی

استاد 
  راهنما

خرداد 
91  

مبتال به  مارانیبشده از  زولهیا يها سمیارگان یفراوان یبررس  1111
در پنج  يموسو... ا تیآ مارستانیب یدر بخش سوختگ یسوختگ
  )     1386- 1391( ریسال اخ

دکتراي 
  عمومی

... آیت ابیمارستان 
  زنجان   موسوي

استاد 
  91مهر   راهنما

 يبارور نیدر زنان سن يبررسی سروپرواالنس توکسوپالسما گوند  1212
  91زنجان در سال  14مراجعه کننده به درمانگاه شماره 

دکتراي 
  عمومی

شماره مراکز بهداشتی  
  شهرستان زنجان 14

استاد 
  راهنما

آبان 
91  

 مارانیمثبت در ب CagAگونه  يلوریپ کوباکتریسروپرواالنس هل یبررس  1313
... ا تیآ مارستانیمراجعه کننده به ب يمبتال به سندروم حاد کرونر

  زنجان يموسو

دکتراي 
  عمومی

... بیمارستان آیت ا
  موسوي   زنجان

استاد 
  مشاور

خرداد 
92  

باردار مراجعه کننده به  يدر خانم ها Bبررسی سروپرواالنس هپاتیت   1414
  1390-91سال  درمراکز مشاوره زنجان 

دکتراي 
  عمومی

مراکز بهداشتی  
 15و  14و  9شماره 

  شهرستان زنجان

  راهنما
  مشترك

خرداد 
92  



 ٧

مبتال به  مارانیدر درمان ب دیکواستروئیافزودن کورت ریتاث سهیمقا  1515
   با درمان استاندارد سهیاز جامعه در مقا یاکتساب یپنومون

دکتراي 
  عمومی

بیمارستان   ولیعصر   
  زنجان

استاد 
  راهنما

شهریور 
92  

در  یدر انفـارکتوس حـاد قلبـ    يو عفونـت ادرار  یپنومـون  وعیش یبررس  1616
سال  یزنجان در ط يموسو... ا تیآ مارستانیراجعه کننده به بم مارانیب

92-91  

دکتراي 
  عمومی

... بیمارستان آیت ا
  موسوي   زنجان

استاد 
  مشاور

شهریور 
93  

دچـار اسـهال حـاد     نیدر بالغ یژژون لوباکتریعفونت کمپ یفراوان یبررس  1717
   92سال   یعصر زنجان در ط یول مارستانیمراجعه کننده به ب

اي دکتر
  عمومی

بیمارستان   ولیعصر   
  زنجان

  راهنما
   93آذر   مشترك

باکتریهاي ایجاد کننده عفونتهاي جلدي و الگوي مقاومت  یبررسی فراوان  1818
و  عصریآنتی بیوتیکی آنها در مراجعین به بیمارستانهاي ول تیو حساس

    1393زنجان در سال  يموسو... ا تیآ

دکتراي 
  عمومی

 بیمارستان ولی عصر
  زنجان  وسويم

  راهنما
  93دي   مشترك

 مارانیدرب 4 نینترلوکیگاما و ا نترفرونیا یسطح سرم یبررس  1919
  )رزیدنتی( مبتال به بروسلوز قبل و بعد از درمان

دکتراي 
  تخصصی

بیمارستان   ولیعصر   
  زنجان

  راهنما
  94تیر   مشترك

مزمن  B تیمبتال به هپات مارانیدر ب D تیسروپرواالنس هپات یبررس  2020
عصر زنجان  یول مارستانیب یعفون يهایماریمراجعه کننده به درمانگاه ب

  1392در سال 

دکتراي 
  عمومی

 بیمارستان ولی عصر
  زنجان  موسوي

  راهنما
  مشترك

زمستان
93  

از جامعه در افراد  یاکتساب یکلینیکال و پاراکلینیکال پنومون يمقایسه یافته ها  2121
شده در بخش  يراد غیر مسن در بیماران بستربا اف) سال سن 65 يباال(مسن 
  بیمارستان ولیعصر یعفون

دکتراي 
  عمومی

 بیمارستان ولی عصر
  زنجان  موسوي

استاد 
  94بهار   راهنما

مسن  مارانیبروسلوز در ب یشگاهیو آزما ینیتظاهرات بال یفراوان یبررس  2222
 1387 يزنجـان در سـالها   عصـر یول مارستانیب  یدر بخش عفون يبستر

  1392 یلا

دکتراي 
  عمومی

بیمارستان   ولیعصر   
شهریور   راهنما   زنجان

94  

درمـانی   -شیوع والگوي عفونتها دربیماران دیابتی مرکزآموزشـی  یبررس  2323
  1393عصر زنجان در سال  یول

دکتراي 
  عمومی

بیمارستان   ولیعصر   
  زنجان

  راهنما 
  مشترك

شهریور 
94  

  
  
  
 یه مجالت علمیریأت تحریبا ه يو همکار يراستاریو يت هایفعال §

  

  يمدت همکار  با مجله ينوع همکار  محل انتشار مجله  نام مجله
  تیلغا  از 

دانشگاه علوم پزشکی   مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی همدان 
  همدان

  1388  1387  داور مقاالت

دانشگاه علوم پزشکی   مجله علمی دانشکده پرستاري مامائی همدان
  همدان

  1388  1378  ر مقاالتداو

دانشگاه علوم پزشکی   مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
  زنجان

بهمن   1388  داور مقاالت
90  

انتشارات معاونت پژوهشی دانشـگاه علـوم پزشـکی    
  همدان

دانشگاه علوم پزشکی 
  همدان

  1388  1388  داوري کتاب

انتشارات معاونـت پژوهشـی دانشـگاه آزاد اسـالمی     
  همدانواحد 

دانشگاه آزاد اسالمی 
  واحد همدان

  1389  1388  داوري کتاب
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(IJID) 
دانشگاه علوم پزشکی   مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

  زنجان
  عضو افتخاري و

مشاور علمی هیات 
  تحریریه

بهمن 
  ه داردادام  89

قم دانشگاه علوم پزشکی  قم مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی   ادامه دارد 1390 داور مقاالت 

شهید  مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی
  ادامه دارد 1390 داور مقاالت یزد دانشگاه علوم پزشکی  صدوقی یزد

 هاي پیشگیرانه در پرستاري و مامائی مجله مراقبت
  زنجان

-شکده پرستاريدان
  ادامه دارد  1393  داور مقاالت  زنجان مامایی

  
  
  
 
 انتشارات §

  کتب منتشر شده) الف   
  

یف
رد

  

  همکاران/ همکار  عنوان کتاب

نوع 
ترجمه،(کار

تألیف، 
گردآوري، 
  )ویرایش

  شهر و کشور  ناشر
  محل نشر

سال 
  چاپ

  تشخیص، درمان و پیشگیري  1
  بیماریهاي انگلی و قارچی در انسان

  حمد رضا مبی ندکتر ا
دانشگاه علوم   تالیف  دکتر محمد فالح

  پزشکی همدان
 - همدان 
  1387  ایران

اعصـاب  اعصـاب    سـتم سـتم ییسس  دردر  عفونیعفونی  ييبیماریهابیماریها  22
  ييمرکزمرکز

  دکتر احمد رضا مبی ن
  دکتر مهردخت مزدهدکتر مهردخت مزده
  دکتر پیمان عینیدکتر پیمان عینی

دانشگاه علوم   تالیف
  پزشکی زنجان

 -زنجان
  1389  ایران

  ييااههییمارمارییدر بدر ب  ککییتمتمییالگورالگور  ييررییگگ  ممییتصمتصم  33
  ییعفونعفون

ــی،   ــر کرم دکتــر دکت
دکتـر   احمد رضا مبی ن،

  جزء پناهی، دکتر صدر
دانشگاه علوم   تالیف

  پزشکی زنجان
 -زنجان
  1391  ایران

دکتــر فقیــه زاده، دکتــر دکتــر فقیــه زاده، دکتــر   شاخص هاي سالمت شهر زنجانشاخص هاي سالمت شهر زنجان  44
ــین،   ــروري،دکتر مبـ ــین،  سـ ــروري،دکتر مبـ سـ
دکتر چیتی، دکتر شغلی دکتر چیتی، دکتر شغلی 

  ......وو

جمع 
  آوري

دانشگاه علوم 
  پزشکی زنجان

 -زنجان
  1392  ایران

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 ٩

  فارسی منتشر شده مقاالت)  ب
  روز 

یف
رد

  

سال   صفحه  شماره  دوره  نام نشریه  عنوان مقاله  )گان(نویسنده
  چاپ

1  

دکتر ،  نژاد يدکترزهرا احمد
،  نی احمدرضــــــــامب 

ــاکریدکترآم ــن یمینــ ،    ایــ
    لدایرضایدکترعل

در بیمـاران  در بیمـاران      Th1-Th2بررسی سـیتوکینهاي  بررسی سـیتوکینهاي  
ــه   ــه  مبــتال  ب ــام در بیدر بی    Sepsisمبــتال  ب ــام مارســتانهاي  ام مارســتانهاي  ام

و دکتر شـریعتی       در سـالهاي   و دکتر شـریعتی       در سـالهاي   ) ) رهره((خمینی خمینی 
13841384-13831383..   

مجله دانشکده 
  65  2  18-12  1386  (ISC)پزشکی تهران

2  

دکتــــر محبوبــــه حــــاجی 
ــدالباقی ــین    عب ــر حس ، دکت

،دکتـر مهرنـاز     علی عالیشـاه 
دکتـر احمـد   ،   رسولی نژاد

   نرضا مبی 

 سیتوبرکلـــوز ومیکوبـــاکتریما PCR یبررســـ
)MTB-PCR (مبـتال بـه سـل     مارانیخون ب

) ره (  ینیامام خم مارستانیمراجعه کننده به ب
  1383-1384در سال 

 پژوهشی-علمی مجله
دانشکده پزشکی 

  (ISC)تهران
65  11  12-6  1386  

3  

دکتـر   دکتر محمـد عباسـی،  
دکترامیـر   ،ناحمد رضا مبی 

مجلسی، دکتر ناصر کمالیـان،  
  دکتر علیرضا منصف 

 HER-2/neuو  p53موتاسـیون   بررسی بیان
در بیماران مبتال به سرطان معده و ارتباطپیش 

  آگهی بیماري

پژوهشی  -مجله علمی
دانشگاه علوم پزشکی 

  (ISC)همدان
15  3  10-5  1387  

4  

، ندکتر احمـد رضـا مبـی    
دکتـر  دکتر سیروس جعفري، 

ــدالباق  ــاجی عب ــه ح ی، محبوب
دکتــر علــی علیپــوران، دکتــر 

ــر علــی اصــغر ســعیدي، دک ت
  پیمان عینی

مقایســه غلظــت پالســمائی مــس و روي در    
پژوهشی  -مجله علمی  بیماران مبتال به بروسلوز با گروه کنترل

دانشگاه علوم پزشکی 
  (ISC)همدان

15  2  26 -23  1387  

5  
، ندکتر احمـد رضـا مبـی    

  دکتر صفر شمس
 ییشـگو یعامـل پ  کیـ  یسـرم  نیتون یپروکلس

ال بـه  مبـت  مـاران یکننده پاسخ بـه درمـان در ب  
  ICUدر  يبستر الیباکتر سیسپس

پژوهشی -مجله علمی
دانشکده پزشکی 

  (ISC)تهران
68  2   5-110   1389  

6  

  ،ندکتر احمـد رضـا مبـی    
دکتر عبـاس زمانیـان، دکتـر    
محمود فرشچیان، دکتر اکـرم  

   انصار، دکتر آمنه یزدانفر

ـ  يلـور یپ کوباکتریسروپرواالنس هل سهیمقا  نیب
پژوهشی  -مجله علمی  آسه با افراد سالم دچار آکنه روره مارانیب

دانشگاه علوم پزشکی 
  (ISC)زنجان

18  72  76-71  1389  

7  
، ندکتر احمد رضا مبی 

 دکتر صفر شمس

 امدیدر شدت و پ نیتون ینقش پروکلس
مبتال به  مارانیدر ب الیباکتر یعفون يهایماریب

 ICUدر  سیسپس

 -مجله علمی 
دانشگاه علوم پژوهشی 
 (ISC)قم پزشکی

5 2  86-82 1390   

8  

دکتر دکتر پیمان عینی، 
دکتر  احمد رضا مبی ن،

  مهدي آقاشریف

بررسی اهمیت تشخیص آزمایشگاهی 
در مقایسه  Aاسترپتوکوك بتا همولیتیک گروه

با یافته هاي بالینی در تشخیص گلودرد 
استرپتوکوکی و درمانهاي آنتی باکتریال غیر 

  ضروري

پژوهشی  -مجله علمی
انشگاه د(طب جنوب
 )بوشهر علوم پزشکی

(ISC)  

15 1  67 -351 1391  

  1389 71- 76  76 19 یپژوهش یمجله علممقایسه فراوانی افسردگی در معتادان تزریقی   دکتر احمد رضا مبی ن،  9



 ١٠

 یدانشگاه علوم پزشک  مثبت و منفی HIV  فرهادي نسب... عبدا دکتر
  (ISC)النیگ

10  

  ،  جزء پناه ژهیدکتر من
، نی ضا مبدکتر احمد ر

 هیسام ،یکرم افسانه دکتر
   ياحد

سونداژ  مارانیدر ب يدوریکاند  یفراوان یبررس
  ژهیو يدر  بخش مراقبتها يشده بستر

 یپژوهش یمجله علم
 یدانشگاه علوم پزشک

  (ISC)کرمان
18 3  34-228 1390  

11  
دکتر نادي، دکتر نکویی، 

، دکتر احمدرضا مبین
  دکترمقیم بیگی 

نی بیمارستانی در بخش هاي بررسی علل پنومو
  مراقبت ویژه بیمارستانهاي آموزشی همدان

 یپژوهش یمجله علم
 یدانشگاه علوم پزشک

  (ISC)همدان
18 1  32-26 1390  

12  
  ، یمنیژه جزء پناه

  ، احمد رضا مبی ن
  سمانه حمزه لوافسانه کرمی،

فراوانی سیاه سرفه در بالغین مبتال به سرفه 
  طول کشیده

 یهشپژو یمجله علم
 یدانشگاه علوم پزشک

  (ISC)اهواز
10 4  401-395  1390  

13  
  ،یافسانه کرم

 ، یجزء پناه،نی احمد رضا مب
   یساروخان

در درمان  دیکواستروئیتجویز کورت ریتاث یبررس
  مبتال به بروسلوز مارانیب

 یپژوهش یمجله علم
 یدانشگاه علوم پزشک

  (ISC)اراك
14 6  84 -78 1390  

14  

، نی مبدکتر احمد رضا 
 ، یحسن ریام اریدکترشهر

،  دکترعباس یآرش نکوئدکتر
  ی، دکتر بابک نکوئیگیب میمق

عفونت ادراري بیمارستانی در بخش مراقبت 
  87-88هاي ویژه همدان 

پژوهشی  -مجله علمی
دانشگاه علوم پزشکی 

  20 79  102-94 1391  (ISC)زنجان

15  

دکتر فرزانه ،دکتر پیمان عینی
حمدرضا ، دکتر ااثنی عشري

دکتر مهدي حسن ، مبین
    زاده

خصوصیات بالینی، آزمایشگاهی و اپیدمیولوژیک 
یک : بیماران مبتال به بروسلوزیس در استان همدان

  گزارش کوتاه: بیمار 230مطالعه گذشته نگر روي 

 یپژوهش -یمجله علم
دانشکده پزشکی 

  70 2  5 -130  1391  (ISC)تهران

16  
  ،  فرناز محمدیان

  ی ن مباحمدرضا 
مقایسه تفاوت در عفونت پس از سزارین به 

رژیم پیشگیرانه آنتی بیوتیک  دنبال استفاده از
  تک دوز در مقابل سه دوز

  جنوب فصلنامه طب
 دانشگاه علوم پزشکی

  (ISC)بوشهر
16 1  36 -29  1392  

17  

 ،نی محمد رضا مب ،يرعلویام
، پور یقل،ینورصالح ،یطلوع
   ،پور یغالمعل

  نی احمد رضا مب

دچار  مارانیدر ب یسوختگ امدیو پ يولوژیدمیاپ
مطالعه گذشته  کی: النیدر استان گ یسوختگ
  ماریب 2274 ينگر رو

پژوهشی  -مجله علمی
 دانشگاه علوم پزشکی

  7 5  41-35   1392  (ISC)قم

18  

، انیفرناز محمد،نی احمدرضامب
مظلوم زاده، عبدالرضا  دهیسع

، يسرور میزاده، رح لیاسماع
 یمانیسل دی، سعیبصوا دهیسپ

، یخسروشاه یخدام بایپور، فر
  میکر یبهرام حاج

 يدر خانم ها Bبررسی سروپرواالنس هپاتیت 
 یدرمان یباردار مراجعه کننده به مراکز بهداشت

 شهرستان زنجان    

پژوهشی  -مجله علمی
دانشگاه علوم پزشکی 

 22 93  104-96 1393  (ISC)زنجان
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 )مه کارنامه یضم( ر موارد یسا §

 دانشگاه علوم پزشکی همدان -در گروه عفونی دانشکده پزشکی  ترم تدریس 6سابقه  .1
 سازمان انتقال خون همدان) ضوابط و استانداردهاي انتخاب اهداکنندگان(در پودمان آموزشی  ساعت تدریس 30سابقه  .2
 گروه عفونی براي دانشجویان پزشکی حی برنامه درسیطراتهیه  .3
 در دوره آموزشی آشنایی با نحوه راه اندازي و مدیریت رشته هاي تحصیالت تکمیلی ساعت تدریس 30سابقه  .4
 دانشگاه علوم پزشکی زنجان -در گروه عفونی دانشکده پزشکی  ترم تدریس 11سابقه  .5
دانشـگاه علـوم پزشـکی     - PhDو  MSدر مقطـع   دانشکده پزشـکی  وهاي و دیگر گر در گروه ژنتیک ترم تدریس 6 سابقه .6

 زنجان
 دانشگاه علوم پزشکی زنجان -در دانشکده داروسازي  یک ترم تدریسسابقه  .7
 

  
  


