
 و عضویت در کارگروه ها و کمیته ها سوابق اجرایی

 26/1/1388  لغایت 9/3/1386 سبزوار از تاریخ 115س ناورژا )عمومی(پزشک .1

 1388لغایت  1386از سال  مرکز دیابت سبزوار  )عمومی(پزشک  .2

  1391لغایت  1388 ازسال اورژانس بیمارستان واسعی سبزوار)عمومی( پزشک  .3

  1/12/1395از  عفونی در بیمارستان  واسعی سبزوار پزشک متخصص بیماری های .4

 14/7/1398 سبزوار از معاون آموزشی بیمارستان واسعی  .5

 9/1398/ 19از   عضوشورای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار .6

عضو کمیته علمی مدیریت پیشگیری و کنترل آلودگی ویروس کرونای استان  از  .7

5/9/1399   

 سازی درمان بیماران ستاد مقابله با کرونا ی شهرستان سبزوار مسؤل کارگروه استاندارد .8

  14/10/1399 از

بیماران ستاد مقابله با کرونا ی شهرستان  آموزشمسؤل کارگروه استاندارد سازی  .9

  05/111/1399سبزوار از 

 

 26/9/1398 از بیمارستان واسعی سبزوار    RACعضو تیم  .10

معاونت     COVID -19مشکوک و مبتال به  عضو کمیته تعیین تکلیف مادران باردار .11

   14/12/1398  درمان دانشگاه  از

 29/11/1398   از عضو کمیته مرگ پری ناتال  .12

  29/11/1398 ازعضو کمیته مرگ و میر مادران    .13

معاونت  عضو کمیته ترخیص بیماران مبتال به کرونا ویروس مرکز بیماری های تنفسی .14

   13/12/1398از  دانشگاه علوم پزشکی سبزوار  درمان

 3/2/1399از   عضو کارگروه مراقبت و درمان بیمارستان واسعی  .15



 23/9/1398 ازعضو کمیته اخالق بالینی   .16

معاونت عضو کمیته مراقبت ویژه برای ارزیابی بیماران بدحال و نیازمند مراقبت ویژه  .17

   13/12/1398درمان  دانشگاه از 

از  ل عفونت بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حشمتیه سبزوارپزشک کنتر .18

16/2/1398  

از  عضو کمیته بهداشت محیط  بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حشمتیه سبزوار .19

24/2/1398  

  25/6/1399 از عضو کمیته کنترل عفونت معاونت درمان دانشگاه .20

 26/7/1397 از بیمارستان واسعی سبزوار –عضو کمیته مدیریت خطر، حوادث و بالیا  .21

فوکال پوینت علمی سالک دانشگاه علوم پزشکی سبزواردر جلسه مشورتی درمان  .22

 در وزارت بهداشت  26/10/1398سالک در 

     22/8/1397 دانشگاه از عضو کمیته علمی تخصصی بیماری های واگیردار .23

 8/5/1397  ازپزشک کنترل عفونت تمام وقت بیمارستان واسعی سبزوار .24

مسؤل سامانه هشدار سریع به عنوان اپیدمیولوژیست بیمارستان حشمتیه سبزوار از  .25

 3/8/1399تاریخ 

 3/8/1399مشاور ارشد بیولوژیک  بیمارستان حشمتیه سبزوار از تاریخ  .26

 18/10/1399اپیدمیولوژیست کنترل عفونت بیمارستان حشمتیه سبزوار از تاریخ  .27

 18/10/1399فونت بیمارستان حشمتیه سبزوار از تاریخ کنترل ع  IPCپزشک تیم   .28

 

 

 



 تقدیر نامه ها

 عنوان تقدیر تقدیر کننده ردیف
تاریخ 

 تقدیرنامه
 شماره تقدیرنامه

1 
رئیس کل سازمان نظام پزشکی 

 کشور 
   قهرمانان کرونا

2 
ریاست دانشگاه علوم پزشکی 

 سبزوار

پزشک نمونه سال 

1399 
1/6/1399 

 / ص / س / 858

122 

3 
ریاست دانشگاه علوم پزشکی 

 سبزوار
 122ص/س/ /143 27/1/1399 مقابله با بیماری کرونا

4 
رئیس سازمان نظام پزشکی 

 سبزوار
  3/8/1399 برگزاری کنفرانس

5 
رئیس دانشکده پزشکی ، 

 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

ارزیابی و اعتبار بخشی 

پزشکی عمومی 

 دانشکده پزشکی

 122ص/آ/ /4282 30/7/1398

6 
معاون استاندار و فرماندار ویژه 

 شهرستان سبزوار

 

همکاری در مقابله با 

 کرونا
1/6/1399 1724/1/3839 

7 
رئیس شورای شهر و شهردار 

 سبزوار

 

همکاری در مقابله با 

 کرونا
1/6/1399 40674 

8 

معاونت بهداشتی و رئیس 

مرکز بهداشت شهرستان 

 سبزوار

 

با  همکاری در مقابله

 کرونا
 122/ ب/ 2855 23/6/1399

9 
ریاست دانشگاه علوم پزشکی 

سبزوار و معاون استاندار و 

 فرماندار ویژه شهرستان سبزوار

درمان بیماران مبتال به 

 کرونا
6/2/1399 

س /  /ص/  195

122 



 ها / کنفرانس ها سخنرانی

 شناسه دوره تاریخ برگزاری برگزار کننده عنوان برنامه ردیف

1 
مراقبت در بیماری تب 

 خونریزی دهنده کریمه کنگو

دانشگاه علوم پزشکی 

 سبزوار
31/2/1398 139515 

 آنفلوآنزا 2
دانشگاه علوم پزشکی 

 سبزوار
22/6/1398 143376 

3 
و نحوه  HPVزگیل تناسلی 

 برخورد با آن

دانشگاه علوم پزشکی 

 سبزوار
3/8/1398 144086 

 آنفلوآنزا 4
 دانشگاه علوم پزشکی

 سبزوار
21/8/1398 147936 

 2سل  5
دانشگاه علوم پزشکی 

 سبزوار
6/9/1398 147959 

 آنفلوآنزا 6
دانشگاه علوم پزشکی 

 سبزوار
30/9/1398 150417 

 نظام مراقبت سندرومیک 7
دانشگاه علوم پزشکی 

 سبزوار
1/10/1398 151190 

8 
احتیاط های استاندارد در کنترل 

 عفونت

دانشگاه علوم پزشکی 

 سبزوار
13/12/1398 153873 

9 
تب خونریزی دهنده کریمه 

 کنگو

دانشگاه علوم پزشکی 

 سبزوار
20/4/1396 97419 

 تب کنگو 10
دانشگاه علوم پزشکی 

 سبزوار
24/2/1396 94593 

 کرونا ویروس 11
دانشگاه علوم پزشکی 

 سبزوار
13/7/1396 105468 



 تب کریمه کنگو 12
دانشگاه علوم پزشکی 

 سبزوار
30/4/1396 98637 

 تب کریمه کنگو 13
دانشگاه علوم پزشکی 

 سبزوار
22/4/1396 9139772 

 تب کریمه کنگو 14
دانشگاه علوم پزشکی 

 سبزوار
23/5/1396 102435 

 آنفلوآنزا 15
دانشگاه علوم پزشکی 

 سبزوار
15/7/1396 105431 

 آنفلوآنزا 16
دانشگاه علوم پزشکی 

 سبزوار
22/12/1396 114670 

 1عفونی  17
دانشگاه علوم پزشکی 

 سبزوار
21/7/1396 106373 

 آنفلوآنزا 18
دانشگاه علوم پزشکی 

 سبزوار
5/12/1396 114075 

 تب کریمه کنگو 19
دانشگاه علوم پزشکی 

 سبزوار
11/4/1397 120701 

 کرونا ویروس 20
دانشگاه علوم پزشکی 

 سبزوار
31/6/1397 124691 

21 
در کنترل احتیاط های استاندارد 

 عفونت

دانشگاه علوم پزشکی 

 سبزوار
13/12/1398 153837 

 تب کریمه کنگو 22
دانشگاه علوم پزشکی 

 سبزوار
22/4/1396 99772 

 

 

 

 



 طرح های تحقیقاتی

 کد طرح همکاران طرح عنوان برنامه ردیف
تاریخ 

 شروع

تاریخ 

 پایان
 سمت

1 

بررسی پیامد بیماری 

بر مادران باردار  19کووید 

سه ماهه دوم و سوم در 

بارداری)سری موردی( در 

شهرستان سبزوار تا خرداد 

1399 

 مجری 1399خرداد  1399 99035 مخلصی سنا

2 

 

بررسی فراوانی بستری 

مجدد و عوامل خطر همراه 

با آن در بیماران مبتال به 

 19-کوئید

 

سید  ، سروش داود

 ، نیا جوادی علیرضا

 فرح حسینی سید طه

 افشاری طهورا ، آبادی

 محمدی امیر ، صالح

 مجری 1399 1399 99007

3 

 بررسی وضعیت تروپونین

Iپرو ،BNPدایمر، -، دی

CPK-MB ،CPK  در

-COVID بیماران مبتال به

19 

 ، شاهی نعمت محمد

 جوادی سید علیرضا

 افشاری طهورا ، نیا

 حسینی سید طه ، صالح

  ، آبادی فرح

 مجری 1399 1399 99012

4 

تاثیر افزودن سلنیوم 

تزریقی به رژیم درمانی 

 19-بیماران مبتال به کوئید

بستری بر پیامد بیماری در 

 مقایسه با گروه کنترل

 کاظم اصغر مجریان:

 نعمت محمد ، زاده

 ، سروش داود ، شاهی

 جوادی سید علیرضا

 حسینی سید طه ، نیا

 آبادی فرح

 

 مجری 1399 1399 99008

5 

بررسی اثر داروی گیاهی 

ایمفلونا بر بهبود عالیم 

-COVID بیماران مبتال به

یک کارآزمای بالینی  :19

دو سویه کور دارای گروه 

مرتضی   ،فرشته قراط

رضا  ، خیرآبادی

محمد رضا   ،محتشمی

حسن   ،قلی بیکیان

 فالح حسینی

شماره 

ثبت در 

 مرکز

 

IRCT20

08090 

25/8/1399 25/12/1399 

 -مجری 

مسوول 

پاسخگویی 

عمومی 

 کارآزمایی

http://research.medsab.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1000&masterCode=15002427
http://research.medsab.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1000&masterCode=15002427
http://research.medsab.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1000&masterCode=15002427
http://research.medsab.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1000&masterCode=15002427
http://research.medsab.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1000&masterCode=15002427
http://research.medsab.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1000&masterCode=15002423
http://research.medsab.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1000&masterCode=15002423
http://research.medsab.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1000&masterCode=15002423
http://research.medsab.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1000&masterCode=15002423
http://research.medsab.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1000&masterCode=15002423
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=598637
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=848405
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=848405
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=848405
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=858084
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=858084
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=858084
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=322394
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=322394
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=322394
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=848404
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=848404
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=848404


 

 

 

 

 پایان نامه ها:

بررسی تأثیر مقایسه ای فتوتراپی متناوب و مداوم در کاهش بیلی روبین نوزادی در  .1

NICU  85تا شهریور  84بهمن مشهد از شهریور  22بیمارستان  

شناسایی ارتباط فیلوژنیک سویه های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس مقاوم به ریفامپین جدا شده از  .2

ه کننده به مرکز بیماری های ریوی بیمارستان شریعتی مشهد درسال نمونه خلط بیماران مراجع

1393 

 

 

 

 

 دارونما

 

1001157

N17 

6 

فرموالسیون دو فرآورده ی 

خوراکی طبیعی )شربت و 

ارزیابی اثرات محلول( و 

 آنها در بیماران مبتال به

COVID-19  به روش

 کارآزمایی بالینی

،  امیر حسین جمشیدی

طهورا ،   وکلینادر ت

فرشته   ، افشاری صالح

، علی کبیر  ،قراط

مجید  ،  بابک عشرتی  

امید   ، دادمهر

اسماعیل  ،  صادقپور

ف عایشه عنایت ،  ناظم

مرضیه  ، حبیب آشنا  ی

 قرائتی

    

https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=858733
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=265739
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=791629
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=791629
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=791629
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=598637
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=598637
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=598637
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=265766
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=265766
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=249965
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=249965
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=268072
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=268072
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=268072
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=600382
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=600382
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=600382
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=858718
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=858718
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=858718
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=859911
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=859911
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=859911
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=802319
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=802319
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=341542
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=341542
https://rpis.research.ac.ir/Researcher.php?id=341542
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(. مرور پیشرفت های اخیر و دیدگاه های آینده 1399افسانه. ) ،کفاشو حسن ،رامشینی .3

 -مجله علمی  .(COVID-19) در تشخیص ، درمان و مدیریت بیماری کرونا ویروس

 ، آماده انتشارپژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار


