
 

1 
 

 ، پژوهشی و اجراییسوابق آموزشی

 

 فعالیت های اجرایی

 

 درمانی زنجان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی عضو هیأت علمی 

 معاون آموزشی پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

 ه علوم پزشکی زابلپژوهشی دانشکده پیراپزشکی دانشگا معاون 

  مطالعات و آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابلمسئول واحد برنامه ریزی آموزشی مرکز 

 ویراستار علمی و ادبی مجله علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل. 

 چاپ مقاالت در نشریات معتبر داخلی و بین المللی 

 

. مجله علمی و پژوهشی مجله علوم پزشکی  PCR_RFLPن با استفاده از روش شناسایی و تشخیص گونه های شایع ماالسزیا در ایرا .1

 .1385. بهار 21-43صفحه  1.شماره9مدرس. دانشگاه تربیت مدرس . دوره

2. Antiaflatoxigenic activity of Carum copticum essential oil. Environ Chem Lett. 2013. Published 

online at Springerlink.com. 

3. Amanloo S, Shams-Ghahfarokhi M, Ghahri M, Razzaghi-Abyaneh M. Genotyping of clinical 

isolates of Candida glabrata from Iran by multilocus sequence typing and determination of 

population structure and drug resistance profile. Med Mycol 2017, [Epub ahead of print] 

جداسازی و تشخیص مخمرهای چربی دوست ماالسزیا در بیماران مبتال به تینه آ ورسیکالر. فصلنامه علمی پژوهشی رستمینه،  .4

 .1388دانشگاه علوم پزشکی زابل. سال اول، پیش شماره زمستان 

ستمینه، دانشگاه علوم . فصلنامه علمی پژوهشی ر1386بررسی فراوانی آلودگی به اکسیور در مهد کودک های شهر زابل در سال  .5

 .1388پزشکی زابل. سال اول، پیش شماره اول، زمستان 

بکارگیری محیط آموزشی مبتنی بر وب در مقوله تدریس قارچ شناسی پزشکی برای دانشجویان رشته داروسازی دانشگاه علوم  .6

، 3گاه علوم پزشکی اصفهان. دوره .مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. مجله علمی و پژوهشی دانش1388پزشکی زابل در سال 

 . 1390. مهر 11شماره 

آلودگی میکروبی در اتاق های عمل بیمارستان امیرالمومنین )ع( شهرستان زابل. مجله علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی  .7

 .1390.پاییز 7-14. صقحه 3خراسان شمالی. دوره سوم، شماره 

مایکوتوکسین و قارچ های مولد آن در شهر زابل. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم بررسی آلودگی برنج های مصرفی وارداتی به  .8

 .1393. بهار 1, شماره 12دوره پزشکی جهرم. 
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عصاره خام ناخالص ایزوله های اکتینومیست فعال با داروهای تربینافین، گریزئوفولوین، کتوکونازول و فلوکونازول علیه  MICمقایسه  .9

کروسپوروم جیپسئوم و تریکوفیتون منتاگروفایتیس در شرایط آزمایشگاهی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه میکروسپوروم کانیس، می

 علوم پزشکی گلستان. پذیرفته شده در نوبت چاپ.

 

 ها کتاب

 

 ، سعید امانلو، محمدرضا تقوی، غالمحسن حیدری و بهمن1388، وری بر بیماریهای قارچی در پزشکی. انتشارات عقیل چاپ اولمر .1

 فوالدی.

، سعید امانلو، حسینعلی غفاری پور، جواد 1389، پزشکی، نشر جامعه نگر، چاپ اولفرهنگ لغات و اصطالحات قارچ شناسی  .2

 سنچولی، منصور دبیرزاده و ماندانا مرادی دیرین.

 .، سعید امانلو و زهرا راشکی قلعه نو1390، چاپ اول،. نشر جامعه نگرکتاب کار آزمایشگاه میکروب شناسی .3

، غالمحسن حیدری، نوشین حیدری، مهین بدخش، سعید امانلو و شیرین 1391. نشر جامعه نگر، چاپ اول، بهداشت در هزاره سوم .4

 حیدری.

 جواد سنچولی، محمدرضا جوان، امیر یوسفی، سعید امانلو، عزیز شهرکی واحد.، 1392ایمونولوژی. انتشارات نوروز، چاپ اول،  .5

 

 (یلم،نرم افزارهای رایانه ایتهیه مواد آموزشی )شامل ف

 

 (. multimediaنرم افزار آموزشی قارچ شناسی پزشکی ) .1

 (.multimediaاسالیدهای آموزشی فیزیولوژی پزشکی )  .2

 راه اندازی محیط آموزشی مجازی برای درس قارچ شناسی پزشکی )تحت وب(. .3

 (.multimediaنرم افزار آزمایشگاه میکروب شناسی ) .4

 قارچ شناسی تحت جاوا، قابل استفاده در موبایل )تحت جاوا(. نرم افزار دیکشنری  .5

 

 معتبر علمی )دانشگاهی، کشوری، بین المللی(ایز از جشنواره ها و المپیادهای اخذ جو

 

 نرم افزار آموزشی قارچ شناسی پزشکی  -فرآیند برتر کشوری در اولین جشنواره آموزشی شهید مطهری .1

برگزاری دوره مهارت های بالینی با همکاری بین دانشگاهی برای  -نواره آموزشی شهید مطهریفرآیند برتر کشوری در پنجمین جش .2

 1390دانشجویان رشته های هوشبری و اتاق عمل در تابستان 

نرم افزار آموزشی قارچ شناسی پزشکی و اسالید های آموزشی  -فرآیند برتر دانشگاهی در اولین جشنواره آموزشی شهید مطهری .3

 فیزیولوژی
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 نرم افزار آموزشی قارچ شناسی پزشکی )نسخه دوم( -فرآیند برتر دانشگاهی در دومین جشنواره آموزشی شهید مطهری .4

راه اندازی محیط آموزشی مجازی برای درس قارچ شناسی  -فرآیند برتر دانشگاهی در سومین جشنواره آموزشی شهیدمطهری .5

 پزشکی

 نرم افزار آزمایشگاه میکروب شناسیطراحی و اجرای  -وزشی شهید مطهریفرآیند برتر دانشگاهی در چهارمین جشنواره آم .6

نرم افزار دیکشنری قارچ شناسی تحت جاوا، قابل استفاده در  -فرآیند برتر دانشگاهی در چهارمین جشنواره آموزشی شهیدمطهری .7

 موبایل

 کنگره های )داخلی و خارجی( شرکت در کنگره ملی 

 

. اولین کنگره میکروب شناسی بالینی.  PCR-RFLPشناسایی و تشخیص گونه های شایع ماالسزیا در ایران با استفاده از تکنیک  .1

. 1386مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی استا البرزی. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز. اردیبهشت 

 )سخنرانی(

اده از نرم افزار آموزشی قارچ شناسی پزشکی. دومین همایش کشوری کاربرد یادگیری الکترونیکی در علوم آموزش الکترونیکی با استف .2

 . )سخنرانی(1387پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی تهران، بهمن 

ه طراحی و اجرای بسته آموزشی فیزیولوژی پزشکی. دومین همایش کشوری کاربرد یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی. دانشگا .3

 . )پوستر(1387علوم پزشکی تهران، بهمن 

جداسازی و تشخیص مخمرهای چربی دوست ماالسزیا در بیماران مبتال به تینه آ ورسیکالر. اولین کنگره قارچ شناسی پزشکی ایران.  .4

 . )پوستر(1390دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران، اردیبهشت 

نی بر وب برای درس قارچ شناسی پزشکی. اولین کنگره ملی فناوری اطالعات درنظام سالمت. دانشگاه راه اندازی محیط آموزشی مبت .5

 . )پوستر(1388علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان. اسفند 

یهای بیماریزا. ( بر روی تعدادی از باکتر salvia sahendicaبررسی اثرات ضد باکتریایی عصاره های مختلف گیاه سالویا سهندیکا )  .6

اولین کنگره میکروب شناسی بالینی. مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی استا البرزی. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

 .)پوستر(1386درمانی شیراز. اردیبهشت 

7. A study of Microbial Contamination of Operation Rooms in the Amiralmomenin Hospital of Zabol. 

First International  & 12 th Iranian Congress of Microbiology. Kermanshah, Iran. 23-26 May 2011. 

(poster) 

8. Investigation of Chlamydia pneumonia and mycoplasma pneumonia by multiplex PCR in clinical 

samples . the first iran congress of clinical microbiology, 8-10 may 2007. (poster) 

9. A noval mechanism of HTLV- associated mylopathy/ tropical spastic paraparesis (HAM/TSP) 

pathogenesis. The first Iranian congress of clinical microbiology. 8-10 Mey 2007 .(Poster) 
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. 1387زدهمین کنگره سراسری سل. دانشگاه علوم پزشکی زنجان. مهر شهرستان زابل یکی از کانونهای مهم سل در ایران . نو .10

 )پوستر(

آموزش الکترونیک چالشی نو پیش روی اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زابل. اولین کنگره ملی فناوری اطالعات در نظام  .11

 ر(. )پوست1388سالمت. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان. اسفند 

بررسی یرقان فیزیولوژیک نوزادان.هشتمین همایش ساالنه آسیب شناسی ایران و دومین همایش ساالنه انجمن سرطان ایران. آبان  .12

 . )پوستر(1385

طراحی نرم افزار دیکشنری تخصصی قارچ شناسی پزشکی قابل نصب بر روی گوشی تلفن همراه. سیزدهمین همایش کشوری آموزش  .13

 . )پوستر(1391جشنواره آموزشی شهید مطهری. دانشگاه علوم پزشکی مازندران. اردیبهشت  علوم پزشکی و پنجمین

تأثیر اجرای طرح درس آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل بر میزان یادگیری دانشجویا اتاق عمل. سیزدهمین همایش کشوری  .14

 . )پوستر(1391م پزشکی مازندران. اردیبهشت آموزش علوم پزشکی و پنجمین جشنواره آموزشی شهید مطهری. دانشگاه علو

. سیزدهمین همایش 1390برگزاری دوره مهارتهای بالینی تکمیلی برای دانشجویان رشته های هوشبری و اتاق عمل در تابستان  .15

 وستر(. )پ1391کشوری آموزش علوم پزشکی و پنجمین جشنواره آموزشی شهید مطهری. دانشگاه علوم پزشکی مازندران. اردیبهشت 

بررسی آلودگی برنج های مصرفی وارداتی به مایکوتوکسین و قارچ های مولد آن در شهر زابل. سومین همایش کشوری سموم طبیعی.  .16

 )پوستر(. 1392دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. خرداد 

 )شرکت کننده(1385پانزدهمین کنگره بین الملی بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران . دی ماه  .17

 . )شرکت کننده(1389زدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی با عنوان رهبری آموزشی. دانشگاه پزشکی ایران اردیبهشت یا .18

دومین همایش مراکز مطالعات و دفاتر توسعه آموزش دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور. ستاد مرکزی  .19

 . )بدون ارائه مقاله(1389وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی. بهمن 

. )بدون 1388دهمین کنگره آموزش علوم پزشکی استاد توانمند. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز. اردیبهشت  .20

 مقاله(

همایش نوآوریها و دستاوردهای سی ساله علوم پزشکی جمهوری اسالمی ایران . بسیج جامعه پزشکی وزارت بهداشت درمان و  .21

 )شرکت کننده(1387زش پزشکی . بهمن آمو

 

 

 

 

 

 

 


