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معتبر به زبان خارجی الف) مقاالت  به زبان فارسی ب) مقاالت معتبر  

 – ISI مقاالت    جایگاه نویسنده

PubMed –Medlin 

مقاالت درمجالت  سایر 

 نمایه ها

 در مجالت علمی  پژوهشی فارسی  جایگاه نویسنده

 3  تعداد مقاله نفر اول    5  تعداد مقاله نفر اول

مقاله نویسنده مسوولتعداد   1  8	تعداد مقاله نویسنده مسوول  0 

 1 تعداد مقاله نفردوم و به بعد  2  8	تعداد مقاله نفردوم و به بعد

  

   :انگلیسی مقاالت - 1

 Impact ایندکس   سال چاپ  مجله  نویسندگان  عنوان
factor  

Expression	and	puri�ication	of	P43	
Toxoplasma	gondii	surface	antigen  

Khanaliha	K,	Motazedian	
MH,	Sarkari	B,	
Bandehpour	M,	Sharifnia	
Z,	Kazemi	B  

Iranian	journal	
of	parasitology  

2012  ISI	0.758 
 

Evaluation	of	recombinant	SAG1,	SAG2,	and	
SAG3	antigens	for	serodiagnosis	of	

toxoplasmosis  

Khanaliha	K,	Motazedian	
MH,	Kazemi	B,	Shahriari	
B,	Bandehpour	M,	
Sharifniya	Z 

The	Korean	
journal	of	

parasitology  

2014  ISI  0.889 

Comparison	of	three	staining	methods	for	the	
detection	of	intestinal	Microspora	spp	

Khanaliha	K,	Mirjalali	H,	
Mohebali	M,	Tarighi	F,	
Rezaeian	M	

Iranian	journal	
of	parasitology	

2014	ISI	0.758 
 

		Evaluation	of	Cryptosporidium	oocyst	and	
Giardia	cyst	removal	efficiency	from	urban	
and	slaughterhouse	wastewater	treatment	

plants	and	assessment	of	cyst	viability	in	
wastewater	effluent	samples	from	Tehran,	

Iran	

Hatam-Nahavandi	K,	
Mohebali	M,	Mahvi	AH,	
Keshavarz	H,	Khanaliha	K,	
Tarighi	F,	Molaei-Rad	MB,	
Rezaeian	T,	Charehdar	S,	
Salimi	M,	Farnia	S	

Journal	of	
Water	Reuse	

and	
Desalination	

2015	ISI	0.686 

Detection	of	emergence	Cyclospora	
cayetanensis	in	A	HIV+/AIDS	patient	with	

diarrhea	from	Tehran:	a	case	report	

Khanaliha	K,	Mohebali	M,	
Davoudi	S,	Hosseini	OR,	
Tarighi	F,	Rezaeian	T,	
Rezaeian	M	

Iranian	journal	
of	public	health	

2015	ISI	0.768 

.	Immunoreactivity	Analysis	of	Toxoplasma	
gondii	Recombinant	Antigen	rSAG3	in	Sera	

from	Immunized	BALB/c	Mice	and	
Toxoplasmosis	Patients	

Motazedian	MH,	Kazemi	
B,	Shahriari	B,	
Bandehpour	M,	Khanaliha	
K	

 	Iranian	
journal	of	

public	health	

2016	ISI	0.768 

A	study	on	prevalence	of	some	helminthic	
infections	of	the	liver	and	lungs	among	

ruminants	in	abattoir	of	Fars	province,	Iran	

Mohamadzadeh	T,	Shams	
S,	Khanaliha	K,	
Marhamatizadeh	MH,	
Vafa	A	

Archives	of	
Razi	Institute	

2016	scopus	Scopus 

Prevalence	of	Intestinal	Parasitic	Infections	in	
Jiroft,	Kerman	Province,	Iran	

Mahni	MB,	Rezaeian	M,	
Eshrat	Beigom	KI,	Raeisi	
A,	Khanaliha	K,	Tarighi	F,	
Kamranrashani	

Iranian	journal	
of	parasitology	

2016	ISI	0.758 
0.1 

Comparison	of	Clinical	Findings	and	Rapid	
Streptococcal	Antigen	Detection	Test	in	the	
Diagnosis	of	Group	A	Streptococcal	(GAS)	

Pharyngitis.	

Ehsanipour	F,	
Mirghorbani	M,	Asl	HM,	
Harandi	NV,	Khanaliha	K	

Archives	of	
Clinical	

Infectious	
Diseases	

2016	ISI	0.1 

Helminth	Infections	of	Meriones	persicus	
(Persian	Jird),	Mus	musculus	(House	Mice)	

and	Cricetulus	migratorius	(Grey	Hamster):	A	
Cross-Sectional	Study	in	Meshkin-Shahr	

District,	Northwest	Iran.	

Zarei	Z,	Mohebali	M,	
Heidari	Z,	Davoodi	J,	
Shabestari	A,	Haghi	AM,	
Khanaliha	K,	Kia	EB	

Iranian	journal	
of	parasitology	

2016     ISI 0.758 
 

Natural	Intestinal	Protozoa	in	Rodents	Mohebali	M,	Zarei	Z,	Iranian		journal	2017	ISI	0.758 



(Rodentia:	Gerbillinae,	Murinae,	Cricetinae)	in	
Northwestern	Iran	

Khanaliha	K,	Kia	EB,	
Motavalli-Haghi	A,	
Davoodi	J,	Rezaeian	T,	
Tarighi	F,	Rezaeian	M	

of	parasitology	 

Prevalence	of	HIV	Infection	among	Individuals	
Referred	to	Consult	Center	of	Behavior	

Diseases,	West	Health	Center	in	Tehran,	Iran.	
Infection,		Epidemiology	and	Medicine	

Jamshidi	Makiani	M,	
Hossiny-Rad	M,	
Khanaliha	K,	Tavkoli	S,	
Sohrabi	S,	Ahmadnia	H,	
Taghizadeh	S	

Epidemiology	
and	Medicine	

2017		
ISC					

 

Genetic	Variation	in	Interleukin-28B	and	
Response	to	Peg-IFNα-2a/RBV	Combination	
Therapy	in	Patients	with	Hepatitis	C	Virus	

Infection	

Bokharaei-Salim	F,	
Salehi-Vaziri	M,	Sadeghi	
F,	Khanaliha	K,	Esghaei	M,	
Monavari	SH,	Alavian	SM,	
Fakhim	S,	Keyvani	H	

Jundishapur	
Journal	of	

Microbiology	

2017	ISI	1.017 

Double-stranded	RNA	viral	infection	of	
Trichomonas	vaginalis	(TVV1)	in	Iranian	

isolates	

Khanaliha	K,	Masoumi-
Asl	H,	Bokharaei-Salim	F,	
Tabatabaei	A,	
Naghdalipoor	M	

Microbial	
Pathogenesis	

2017	ISI	2.009 

Epidemiology	of	Needle	stick	Injuries	among	
Healthcare	Workers	in	Tehran,	Iran:	A	Cross-

Sectional	Study	

	Masoumi-Asl	H,	Rahbar	
M,	Soltani	A,	Pezeshki	Z,	
Khanaliha	K,	Kolifarhood	
G	

Archives	of	
Clinical	

Infectious	
Diseases	

2017	ISI	0.1 

Emerging	intestinal	Microsporidia	infection	in	
general	population	in	Jiroft	district	from	

southeastern	Iran:	A	cross-sectional	study	
during	2013-2014	

Ghaderipour		M,		
Khanaliha	K	,		Mohebali	M	
,2,		Shojaee	S		,		Barkhori	
M		,		Mirjalali	H		,Rezaeian	
M	

Iranian	Journal	
of	Public	

Health	

2017	ISI	0.768 

			Detection	of	pseudocyst	forms	of	
Trichomonas	muris	in	rodents	from	Iran.		

Iranian	Journal	of	Public	Health	

			Zarei	Z	,	Khanaliha	K		,	
Mohebali	M	,	Kia	E	
.Motavalli	-Haghi	A	,	
Rezaeian	T		,	Rezaeian	M	

Iranian	Journal	
of	Public	

Health	

2018(5)	
	

(acceptance)	
		

ISI	0.768 

Enteric	opportunistic	infection	and	the	impact	
of	antiretroviral	therapy	among	HIV/AIDS	

patients	from	Tehran.	Iranian	Journal	of	
Public	Health	

Hossein	Masoumi-Asl,	
Khadijeh	Khanaliha,	Farah	
Bokharaei-Salim,	
Abdoulreza	Esteghamati,	
Saeed	Kalantari,	Maryam	
Hosseinyrad	

Iranian	Journal	
of	Public	

Health	

2018	
	

(acceptance)		

ISI	0.768 

Genotyping	of	Trichomonas	vaginalis	infected	
to	dsRNA	virus	by	PCR–restriction	fragment	

length	polymorphism	(RFLP).	

Fariba	Orujzadeh		
,khadijeh	khanaliha,		
Fatemeh	Tabatabaie,  	
Lame	Akhlaghi1,	Khadijeh	
Khanaliha,	Farah	
Bokharaei-Salim,	,	
Soudabeh	Fallah,	
Abdoulreza		Esteghamati,	
Hosein	Masoumi-asl	

Iranian	Journal	
of	Parasitology	

2018	
		

(acceptance)	
		

ISI	0.758 
 

Eosinophils	and	Parasitic	Infections		
	

Rahimi	M	,	
Mohammadzadeh	T,			
Khadijeh	Khanaliha		
	

International	
Journal	of	

Enteric	
Pathogens	

2018	
(acceptance)	

ISC	 

Investigation	on	the	Effects	of	the	Prevention	
of	Mother-to-child	HIV	Transmission	among	

Iranian	Neonates	

Farah	Bokharaei-salim	
,Hossein	Keyvani,	
Khadijeh	Khanaliha,Saba	
Garshasbi	

Archives	of	
Virology	

2018	
(acceptance)	

ISI	2.058 

					 

					 

					 

 

 

 

 

 

  



  ): پژوهشی علمی( فارسی مقاالت - 2

  سال چاپ  مجله  نویسندگان  عنوان

	 سطح سرمی ایزوآنزیم آلکالین فسفاتاز روده اي در افراد مبتال به ژیاردیازیس.بررسی 

  

L	Akhlaghi,	H	Ourmazdi,	
AV	Ehsani	Zonooz,	M	
Tavalla,	KH	Khanaliha,	SH	
Sarvi,	M	Beiromvand 

  2008  مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران

هاي معرفی شده جهت ازدواج، با استفاده از دو سرولوژیک توکسوپالسما در خانم بررسی 

  روش االیزا و ایمونوفلورسانس غیر مستقیم

Khanaliha	K	,shekarabi	M,	
Shahabi	S,	Rohani	S	

	1378  مجله تشخیص  

  1383	  مجله تشخیص  	K	Khanaliha  کریپتوسپوریدیوم پارووم

	1384  مجله تشخیص  	K	Khanaliha  میکروسپوریدیا

  

  :  که در کنگره ها شرکت داشته اند فارسی و انگلیسی مقاالت خالصه -3

 

 -ارائه (پوستر  کنگره  عنوان خالصه مقاله

  سخنرانی)

  سال 

Expression	and	puri�ication	of	P43	Toxoplasma	gondii	surface	antigen	   هفتمین همـایش سراسـري

ــین   ــترك ب ــاي مش بیماریه

 در یاسوج ،، انسان و حیوان

 1390   پوستر

Evaluation	of	recombinant	SAG1,	SAG2	and	SAG3	Antigens	for	Serodiagnosis	of	
Toxoplasmosis 
	

هفتمین کنگره اروپایی طـب  

 در اسپانیا .گرمسیري

    2011 پوستر

 
 

Evaluation	of	recombinant	SAG1,	SAG2	and	SAG3	Antigens in	comparison	with	IFA	
in	diagnosis	of	Toxoplasmosis	

چهارمین همـایش سراسـري   

آزمایشــــگاه و بــــالین در 

دانشگاه علوم پزشکی شهید 

 بهشتی

 1390 سخنرانی

Linguatula	 serrata	:	A	study	on	the	microanatomy	of	adult	parasite 
 

	

اولین کنگـره بـین المللـی و    

کنگره انگل شناسی  هشتمین

و بیماریهاي انگلی در ایران ، 

 کرمان

 1391 پوستر

Slaughtered	livestock	and	Hydatid	cyst	in	Shiraz	abattoir	
	
	

دانشجویی  کنگرهپانزدهمین  

 شهریور،   شاهرود

 1393 پوستر

Comparison	of	three	staining	methods	for	the	detection	of	intestinal	microspora	
spp,	2014			
 

	

دومین کنگره بـین المللـی و   

کنگره انگل شناسی و نهمین 

 بیماریهاي انگلی در ایران

 1394 پوستر

Title:	Detection	of	emergence	Cyclospora	cayetanensis	in	a	HIV	positive	patient		
with	diarrhea	from	Tehran:	a	case	report" 
 

	

دومین کنگره بـین المللـی و   

نهمین کنگره انگل شناسی و 

 بیماریهاي انگلی در ایران

 1394 پوستر

Study	on		human		intestinal		microsporidial		infection		in	some		urban		areas		in		
Jiroft		,	Kerman		province		in	2013	

دومین کنگره بـین المللـی و   

نهمین کنگره انگل شناسی و 

 بیماریهاي انگلی در ایران

 1394 پوستر

prevalence	of		human		intestinal			parasite	infections	in	Jiroft	,	Kerman		province	in	
2013	
	
	

دومین کنگره بـین المللـی و   

نهمین کنگره انگل شناسی و 

 بیماریهاي انگلی در ایران

 1394 پوستر

The	Prevalence	of	Sheep	Liver	trematodes	in	Shiraz	abattoir,	South	of	Iran 
 

	

دومین کنگره بـین المللـی و   

کنگره انگل شناسی و  نهمین

 بیماریهاي انگلی در ایران

 1394 پوستر

Immunoreactivity	analysis	of	Toxoplasma	gondii	recombinant	antigen	rSAG3	in	 
BalB/c 
	

نهمین کنگـره بـین المللـی    

 میکروب شناسی درشیراز

 1394 پوستر

Assessment	of	diagnostic	value	for	levels	of	three	interleukins	(1,	6,	8)	in	
cerebrospinal	fluid	from	children	and	adolescent	with	meningitis 
 

	

نهمین کنگـره بـین المللـی    

 میکروب شناسی درشیراز

 1394 پوستر

Comparison	of	clinical	findings	and	rapid	streptococcal	antigen	detection	test	in	   1394 پوسترهشتمین کنگره بـین الملـی 



the	diagnosis	of	Group	A	streptococcal	(GAS)	pharyngitis.	
 

	

آزمایشــــگاه و بــــالین در 

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

Emerging	intestinal	Microsporidia	infection	in	general	population	in	Jiroft	district	
from	southeastern	Iran:	A	cross-sectional	study	during	2013-2014 
 

	

هشتمین کنگره بـین الملـی   

آزمایشــــگاه و بــــالین در 

  دانشگاه علوم پزشکی ایران

  1394  پوستر

Genetic	Variation	in	Interleukin-28B	and	Response	to	Peg-IFNα-2a/RBV	
Combination	Therapy	in	Patients	with	Hepatitis	C	Virus	Infection	
	

 هاي فناوري کنگره چهارمین

  آزمایشگاهی   نوین

  سخنرانی-پوستر

E-poster 

1395  

Detection	of	Double-stranded	RNA	virus	in	Iranian	isolates	of	Trichomonas	
vaginalis 
	

 هاي فناوري کنگره چهارمین

  آزمایشگاهی   نوین

  سخنرانی-پوستر

E-poster  

1395  

Detection	of	Cyclospora cayetanensis	in	a	HIV-positive patient	by	parasitological	
and molecular	method	

 الملــی بــین کنگــره نهمــین

 در بــــالین و آزمایشــــگاه

  ایران پزشکی علوم دانشگاه

  1395  پوستر

Intestinal	Microsporidia	infection among	HIV/AIDS	patients	from Tehran	الملــی بــین کنگــره نهمــین 

 در بــــالین و آزمایشــــگاه

  ایران پزشکی علوم دانشگاه

  1395  پوستر

Prevention	of	Mother-to-child	HIV	Transmission	among	Iranian	Neonates 
	

 هـاي  فناوري کنگره پنجمین

  آزمایشگاهی نوین

  سخنرانی-پوستر

E-poster  

1395  

Molecular	analysis	of	Double-stranded	RNA	virus	(TVV1)	In	Iranian	Isolates	of	
Trichomonas	vaginalis	

سومین کنگره بین اللملـی و  

دهمــین کنگــره ملــی انگــل 

شناسی  و بیماریهاي انگلـی  

  ایران

  1396   سخنرانی

	
Frequency	of	Parasitic	infection	among	immunodeficient	patients	in	Tehran 	

 الملـی  بـین  دهمین کنگـره 

 در بــــالین و آزمایشــــگاه

  ارتش پزشکی علوم دانشگاه

  1396  پوستر

	      

 

   : کتاب ترجمه یا تالیف- 4

  سال چاپ  ترجمه/ ترجمه  نویسندگان  عنوان کتاب

	   

	   

  

  : تحقیقاتی طرحهاي همکار یا مجري - 5

مجري/همکا  عنوان طرح تحقیقاتی

  ر

  وضعیت  سال اجرا

 خاتمه یافته 1377 پایان نامه	م    یر مستقیمنوفلورسانس غیزا وایاز دو روش االک توکسوپالسما گوندي در خانم هاي معرفی شده جهت ازدواج با استفاده یبررسی سرولوژ

	ب یـ ابی آنتی ژن هـاي نوترک یدر توکسوپالسما گوندي وارز    P43ب   ین نوترکئیص پروتیتخل ان ویب P43،P30  ،P22   ص یتشـخ  در

	زا   یس با کمک روش الیتوکسوپالسموز

 خاتمه یافته 1391 پایان نامه

  خاتمه یافته  1385  همکار  ایاردیاي در افراد بالغ مبتال به ژ ن فسفاتاز رودهیم آلکالیزوآنزیبررسی سطح سرمی ا

  خاتمه یافته  1389  همکار  نفانتومیکا ماژور وایا تروپیدروژناز لشمانیناز و گلوتامات دهیمی هگزوز کیزوآنزیبررسی الگو هاي ا

  خاتمه یافته  1390  همکار  دیکروسلیوم دندرتیکومو فاسیوال هپاتیکا  ،نگواتوال سراتا  یبالغ لکال بر روي کرم یکرواناتومیمطالعه م

ــاور  تشخیص هوشمند تک یاخته هاي روده اي و  مشــ

  همکار

  خاتمه یافته  1392

 انگلـی بابزیـا و  لی  جوندگان  صید شده منطقه شمال غرب ایران (شهرستان مشکین شـهر ) بـا تاکیـد بـر عفونـت      گبررسی آلودگی هاي ان

  تولوژي وملکولی   یلشمانیا به روش هاي پاراز

  خاتمه یافته  1393  همکار

  خاتمه یافته  1393  همکار  تولوژي وملکولی با تاکید بر گونه هاي زئونوزیبا استفاده از روش هاي پاراز	واناتیاهاي روده اي در برخی ازحیدیکروسپوریبررسی عفونت م

	کییتولوژیه خانه هاي شهر تهران با روش هاي مولکولی و پارازیا در آب هاي تصفیارد یژ وم ویدیپتوسپوریبررسی کر

  

  خاتمه یافته  1393  همکار

و ارتباط آن ها با شدت عالیم بالینی بین زنان سنین بـاروري(   SNPن هاي  ژینالیس، پلی مورفیسم   بررسی فراوانی عفونت تریکوموناس وا

  1392-1393) سال در معرض خطر شهر کرج سال 49-15

  خاتمه یافته  1393  همکار



  خاتمه یافته  1393  همکار  تاکید بر زئونوز هاي انگلین شهر ) با یمشک شهرستان ( عفونت هاي انگلی داخلی و خارجی گر به هاي منطقه شمال غرب ایرانبررسی 

	با روش هاي پارازیتولوژیکی و مولکولی 		HIV+/AIDSبررسی عفونت هاي کوکسیدیایی و میکروسپورایی در افراد 

  

  خاتمه یافته  1394  مجري

  خاتمه یافته  1394  مجري    ایراندر بیماران مراجعه کننده به بیمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکی 	(dsRNA)	ررسی فراوانی تریکوموناس واژینالیس آلوده به ویروسب

در نـوزادان مـادران   	(HIV)	با ویروس نقـص ایمنـی اکتسـابی   	بررسی اثر تجویز داروي آنتی رتروویرال در دوران بارداري بر وضعیت عفونت

  1394در سال 	 آلوده به این ویروس،

  خاتمه یافته  1394  همکار

پاسخ به درمان ترکیبی توسط اینترفرون پگیله و ریباویرین در بیمـاران مبـتال بـه     و  	28bبررسی ارتباط بین پلی مرفیسم ژن اینترلوکین 

  آذربایجانی	C	عفونت مزمن هپاتیت

  خاتمه یافته  1394  همکار

 بـه  کننـده  مراجعـه  انسـانی  ایمنـی  نقـص  ویـروس  با عفونت به مبتال تزریقی معتادان در C هپاتیت ویروس با مخفی نت عفو حضور بررسی

  1396-97 سال در ایران، پزشکی علوم دانشگاه به وابسته HIV قطب آزمایشگاه

  در حال اجرا  1394  همکار

ررسی فراوانی محتویات انواع ژنوم هلیکوباکترپیلوري جداشده از مبتالیان به التهاب معده، زخـم معـده و سـرطان معـده در مرکـز درمـانی       ب

  رسول اکرم تهران

  در حال اجرا  1394  همکار

  مولکولی و پارازیتولوژي هاي روش از استفاده با ایمنی نقص داراي افراد در اي یاخته تک طلب فرصت هاي عفونت بررسی

  

  اجرادر حال   1395  مجري

  در حال اجرا  1395  مجري  PCR باروش HIV/AIDS بیماران خون PBMC و سرم در گونداي توکسوپالسما B1 ژن شناسایی

  RFLP روش با ویروس فاقد هاي سوش با درمقایسه) dsRNA( ویروس به آلوده واژینالیس تریکوموناس ژنوتایپ بررسی

  

  در حال اجرا  1395  مجري

  1395 سال در آن شیوع بر کاهنده مداخالت واثر تهران شهر در کار کودکان در اي روده هاي انگل فراوانی بررسی

  

  در حال اجرا  1395  مجري

  PCR باروش کوریورتینیت بیماران خون PBMC و سرم در گونداي توکسوپالسما زوئیتی برادي هاي ژن جداساژي

  

  در حال اجرا  1396  مجري

در نوزادان متولد شده از مادران مبتال بھ عفونت با ویروس نقص ایمنی انسانی، طی  CCR5∆32 ررسی فراوانی موتاسیونب
 ١٣٩٧- ٩٦ سالھای

در حال  ١٣٩٦ ھمکار
 بررسی

افراد مقاوم بھ عفونت با ویروس نقص ایمنی انسانی در مراجعھ کنندگان بھ مراکز مشاوره بیماریھای رفتاری بررسی فراوانی 
  -١٣٩٧وابستھ بھ دانشگاه علوم پزشکی ایران، طی سالھای 

در حال   ١٣٩٦  ھمکار
 بررسی
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مدرس/ شرکت   عنوان کارگاه

  کننده

  برگزاريسال   

	  

        

ــدرس  در اولین کارگاه آموزشی انگل شناسی (تئوري و عملی )دوره تربیت مدرس آزمایشگاه رفرانس سازمان تامین اجتماعیس یتدر ــري و ( م نظ

  )عملی

1392  

 یــی مســئول اجرا  PCRبا روش  ییکارگاه آشنا

  کارگاه

1395  

 مجري و مدرس 	پژوهشکده ایمنولوژي وبیماریهاي عفونیکارگاه  تشخیص افتراقی تک یاخته هاي روده اي در 

 )نظري و عملی(

26-27 

اردیبهشــــت 

1396 

 
 
 
 
 
 

  عنوان کارگاه
شرکت کننده    

 

 

 سال برگزاري

   

1387در سال   ایمنی در محیط آزمایشگاه در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و حفاظت کارگاه آموزشی اصول

    

شرکت کنند  ه  1387 

 1388  شرکت کننده    شیراز ، دانشگاه علوم پزشکی Endnote X3کارگاه آموزشی 

موش در آزمایشگاه رفرانس دکتررستگار دانشکده  یصفاق يطحال، مغز استخان و ماکروفاژها يکشت سلولها یکارگاه آموزش

  دانشگاه تهران یدامپزشک

 1390  شرکت کننده     



 1390  شرکت کننده     دانشگاه تهران یپرایمر ها در آزمایشگاه رفرانس دکتررستگار دانشکده دامپزشک یو طراح ی، عیب یاب PCR با اصول یآشنای یکارگاه آموزش

دانشگاه  یمورد استفاده در آزمایشگاه رفرانس دکتررستگار دانشکده دامپزشک يپرایمرها ونرم افزار ها یطراح یوعمل يبا اصول نظر یآشنای یکارگاه آموزش

 تهران

شرکت کننده    1390 

ترانسفکشن با ژن تارگتینگ لشمانیا در انستیتو پاستور تهران یکارگاه آموزش شرکت کننده     1391 

تهران یدر دانشگاه علوم پزشک يدر جشنواره مطهر یعلوم پزشک یو آموزش يدر چهارد همین همایش کشور یدوره آموزش شرکت کننده     1392  

1392ونقد مقاله  در مرداد ماه سال  يدو روزه داور یآموزشکارگاه  شرکت کننده     1392 

تهران یمدیریت لشمانیوز در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشک یدوره آموزش شرکت کننده     1392 

تهران یماالریا در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشک یتشخیص میکروسکوپ يباز آموز یدوره آموزش شرکت کننده     1392 

تهران یدر دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشک یپروتئومیکس و جایگاه آن در تحقیقات علوم پزشک یدوره آموزش شرکت کننده     1392 

 Loop-Mediated  Isothermal   . النی،گ1394 بهشتیارد یانگل شناس یالملل نیکنگره ب نیدر نهم  LAMP  یکارگاه آموزش

Amplification Method  

شرکت کننده    1394 

رانیا یدانشگاه علوم پزشک یترجمان و تبادل دانش در معاونت پژوهش یکارگاه آموزش شرکت کننده     1394 

رازیش یشناس کروبیدر کنگره م کایآمر یشناس کروبیانجمن م یسیشرکت در کارگاه مقاله نو شرکت کننده     1394 

دانشکده بهداشت دانشگاه تهران یسیکارگاه مقاله نو شرکت کننده     1394 

ی)متون علم يها یگ ژهی(و یسینگارش انگل نیآئ شرکت کننده     1395 

ي )( عبارت پرداز یسینگارش انگل نیکارگاه آئ شرکت کننده     1395 

یکیالکترون يریادگیاستفاده از سامانه  شرکت کننده     1395 

شرکت کننده   اندیشه سیاسی اسالم و مبانی انقالب اسالمی  1395 

 Search strategy   شرکت کننده  1395 

ارائه دروس نیکارگاه روش نو  شرکت کننده     1395 

) 1ها ( شیآزما یطراح شرکت کننده     1395 

) 2کارگاه اصول و مبانی ترجمه ( شرکت کننده     1395 

کارگاه يو اجرا یها و فنون طراحروش   شرکت کننده     1395 

کار با نرم یو چگونگ یاز سرقت ادب يریشگیپ يراهکارها شرکت کننده     1395 

نقش استاد راهنما يفایا  شرکت کننده     1395 

یفیک قیروش تحق شرکت کننده     1395 

انیدانش بن يکسب و کار در شرکت ها  شرکت کننده     1395 

شرکت کننده    patent و يمعنو تیاختراع،مالکثبت   1396 

یمقدمات قیروش تحق شرکت کننده     1396 
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استاد   عنوان پایان نامه

راهنما/استاد 

  مشاور

  سال  مقطع

    استاد راهنما   	در تهران -PCR	RFLPبا روش  	)dsRNA	TVV1 روسیآلوده به و ریآلوده و غ سینالیواژ کوموناسیتر يها ـپیژنوتا یبررس
ــناس  کارشـ

ارشد انگـل  

  شناسی

1396 

 طیمـاژور در شـرا   ایشـمان یل گوتیو آماسـت  گوتیبـر پروماسـت   نیزیناریو سـ  میسـد  نیکرومـول  فن،یکتـوت  ياثـر داروهـا   یبررس

	یشگاهیآزما

ــناس  استادمشاور کارشـ

ارشد انگـل  

 شناسی

1396 

ــناس   استادمشاور  بر روآماستیگوت و پروماستیگوت لیشمانیا ماژور در شرایط آزمایشگاهیبررسی اثر الکتوفرین  کارشـ

ارشد انگـل  

  شناسی

1396  



ــناس   استادمشاور  یشگاهیآزما طیماژور در شرا ایشمانیل گوتیو آماست گوتی) بر پروماستOxiana	NajaNaja( یرانیا ياثر سم مار کبر یبررس کارشـ

ارشد انگـل  

  شناسی

1396  

 
  

  

  

  

  

  مقطع  نظري/عملی      سوابق آموزشی

  

  سال

  

 انگلگروه در  رشته هاي پزشکی، پرستاري، مامایی و اتاق عملان یدانشجو راي ب نظري و عملی انگل شناسیس دروس یتدر

  در نیمسال تحصیلی اول و دوم شیراز شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی

    1388-89  کارشناس  نظري و عملی

در دو گروه دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی دوره شبانه دانشگاه علوم پزشکی تهران در  انگل شناسی عملیس یتدر

  نیمسال دوم تحصیلی

      91-92  کارشناس  عملی

    92-93  کارشناس  نظري و عملی  نیمسال اول تحصیلیدر  انگل شناسی  نظري و عملی دانشجویان رشته میکروبیولوژي در دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین پیشواس یتدر

دانشگاه  یو مامای يپرستار یدانشجویان کارشناس ي) برای( مبحث کرم شناس یانگل شناس يتدریس دروس تئور

  یتهران در نیمسال دوم تحصیل یعلوم پزشک

     92-93  کارشناس  نظري

علوم آزمایشگاهی دوره شبانه دانشگاه علوم پزشکی در دو گروه دانشجویان کارشناسی  انگل شناسی عملیس یتدر

  تهران

      92-93  کارشناس  عملی

در اولین کارگاه آموزشی انگل شناسی (تئوري و عملی )دوره تربیت مدرس آزمایشگاه رفرانس سازمان س یتدر

  تامین اجتماعی

  1392  کارشناس  نظري و عملی

دانشجویان کارشناسی ارشد انگل شناسی دانشگاه پردیس بین تدریس انگل شناسی عملی به زبان انگلیسی براي 

  دانشگاه علوم پزشکی تهران  الملل

  

کارشناسی   نظري و عملی

ارشد انگل 

  شناسی

93-92      

انگل شناسی ( مبحث کرم شناسی) براي دانشجویان کارشناسی پرستاري و مامایی دانشگاه س دروس تئوري یتدر

  پرستاري ماماییعلوم پزشکی تهران،دانشکده 

    93-94   کارشناس  ينظر

و عملی انگل شناسی ( تک یاخته شناسی و کرم شناسی ) براي دانشجویان کارشناسی  يتدریس دروس تئور

  زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم دارویی تهران

    93-94  کارشناس  ينظر

تک یاخته هاي روده اي تناسلی  براي دانشجویان دندانپزشکی خارجی  دانشگاه پردیس بین  يتدریس دروس تئور

  الملی دانشگاه علوم پزشکی تهران

    93-94  دندانپزشکی  ينظر

ارشد انگل شناسی   دانشکده بهداشت دانشگاه  یدانشجویان  کارشناس يبرا یانگل شناس یتدریس دروس عمل

  اول تحصیلی تهران در نیمسال یعلوم پزشک

 یکارشناس  یعمل

  ارشد

  انگل شناسی

94-93    

تهران در  یدانشجویان  پزشکی  دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشک يبرا یانگل شناس یتدریس دروس عمل

  نیمسال اول تحصیلی

    93-94  پزشکی  یعمل

تهران  یدانشجویان  داروسازي  دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشک يبرا یانگل شناس یتدریس دروس عمل

  در نیمسال اول تحصیلی

    93-94  داروسازي    یعمل

 یدوره شبانه دانشگاه علوم پزشک یعلوم آزمایشگاه یدر دو گروه دانشجویان کارشناس یعمل یتدریس انگل شناس

  یتهران در نیمسال اول تحصیل

    93-94  کارشناس  یعمل

 یتک یاخته هاي روده اي تناسلی براي دانشجویان کارشناس ارشد حشره شناس یعمل یتدریس انگل شناس

  خارجی  دانشگاه پردیس بین الملی دانشگاه علوم پزشکی تهران

کارشناس   یعمل

ارشد حشره 

  یشناس

94-93    
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