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 تاريخ دريافت مدرك كشور شهر دانشگاه رشته درجه مدرك
دانشنامه تخصصی 
بيماری های عفونی 

  و گرمسيری
 

عفوني و 
 گرمسيري

  دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  ايران مشهد 

 
3/9/1377 

 

MPH 
عفوني و 
 گرمسيري

  دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  ايران مشهد 

 
3/9/1377 

 



  المي مشهددانشگاه آزاد اس
 دانشكده پزشكي

  )EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(
  پژوهش در آموزش مركز 

  
 

  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن با  ذكر منبع بالمانع است .
  15 از      2 صفحه 

 واحد مشهد

  دانشگاه علوم پزشکی تبريز  پزشکی دکترای  پزشکی
  ١٦/٩/١٣٦٨ ايران تبريز 

 
 

 دوره هاي آموزشي گذرانده شده . 3

a . دوره ها 

 تاريخ كشور شهر دانشگاه يا موسسه آموزشي تطول مد نام دوره

سيستم مراقبت 
  از خون

  ايران  مشهد  سازمان انتقال خون ايران  سه روز
13/5/

1393  
b. كارگاه ها 

 تاريخ كشور شهر دانشگاه يا موسسه آموزشي طول مدت نام كارگاه

تفسير سوره 
  ساعت16  فرقان

دانشگاه آزاد اسالمی،ستاد هماهنگی 
وی،دفتر مطالعات استان خراسان رض

  وآموزش نيروی انسانی،واحد مشهد
  ايران  مشهد

12/5/
1393  

  
گواهي نامه 
مسابقات نور 

  الهدي
  
  

  اداره كل تبليغات اسالمي خراسان رضوي  - 
  ايران  مشهد  

  
19/11/

1391  

آموزش ايجاد 
  وبالگ
  
  

  ساعت 16

  
  9دانشگاه آزاد اسالمي منطقه 

  
  

  
  مشهد

  ايران
  

5/2/1391  
  

ت آموزش صفحا
  5/2/1391  ايران  مشهد  9دانشگاه ازاد اسالمي منطقه   ساعت 16  گسترده

  حضور در
طرح ضيافت  

 انديشه استادان 
نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در   ساعت 16

  20  ايران  مشهد  دانشگاه
/2/1390  

كارگاه كشوري 
اصول علمي و «

ات بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و خدم ساعت 6
 درماني خراسان رضوي مشهد

/16/2 ايران  مشهد
1389 



  المي مشهددانشگاه آزاد اس
 دانشكده پزشكي

  )EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(
  پژوهش در آموزش مركز 

  
 

  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن با  ذكر منبع بالمانع است .
  15 از      3 صفحه 

 واحد مشهد

كاربردي اتاق 
 ايزوله تنفسي

  
 

آشنايي با 
روانشناسي 

  تحول 
 

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد  ساعت  32
مركز مطالعات و آموزش نيروي انساني 

 مشهد

/13/10 ايران مشهد
1388 

 

آشنايي با شيوه 
هاي توليد و 
چاپ مقاالت 

علمي در مجالت 
ISI 

  

 ساعت 16
  
  
  
 
 
  

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد
مركز مطالعات و آموزش نيروي انساني 

  مشهد

  مشهد
  
  
  
  
  
  

  ايران
  
  
  
  
  
  

10/9/
1388  

  
  
  
  
  

كارگاه تربيت 
مربي آموزش در 

احتياطات 
استاندارد در 
پيشگيري از 

HIV/AIDS   

    ساعت8
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 

 درماني خراسان رضوي مشهد
  

    ايران  مشهد
27/5/

1388  
  
  
  
  
  
  
  

كارگاه كاربري 
فناوري اطالعات 

در تعليم و 
  تربيت 

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد   ساعت  18
مركز مطالعات و آموزش نيروي انساني 

  مشهد

/20/3  ايران  مشهد
1388  

آشنايي با نرم 
 powerافزار 

point  
  

  ساعت 16
  
  
  

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد 
العات و آموزش نيروي انساني مركز مط

  مشهد

  مشهد
  
  
  

  ايران
  
  
  

20/3/
1388  

  
  

برنامه ريزي و 
الگوهاي تدوين 

  طرح درس

 ساعت 32
  
  
  
  

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد
مركز مطالعات و آموزش نيروي انساني 

  مشهد
  

  مشهد 
  
  
 
  

  ايران 
  
  
 
  

18/11/
1386  

 
 
  



  المي مشهددانشگاه آزاد اس
 دانشكده پزشكي

  )EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(
  پژوهش در آموزش مركز 

  
 

  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن با  ذكر منبع بالمانع است .
  15 از      4 صفحه 

 واحد مشهد

كارگاه آشنايي با 
كامپيوتر و دوره 

ي ويندوز مقدمات
98  
  

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد   ساعت 32
مركز مطالعات و آموزش نيروي انساني 

  مشهد

  مشهد
  
  
  

  ايران
  
  
  

26/2/
1384  

  

  
روش شناسي 

  تحقيق
  

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد  ساعت 32
مركز مطالعات و آموزش نيروي انساني 

  مشهد

   ايران  مشهد
 

22/1/
1384 

  
 

اه ی ار  با آشنا
ی مراجع رونی  الک

 ای بانک و
ی   پزشكي اطالعا

 ساعت 32
  

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد
مركز مطالعات و آموزش نيروي انساني 

  مشهد

شروع   ايران  مشهد
7/3/1383  

  اتمام 
8/11/

1383  
  

 
 مرتبه علمي دانشگاهي . 4

 دانشگاه رتبه دانشگاهي سال

اه علوم پزشكي  آزاد واحد دانشگ استاديار گروه پزشكي  12/1/1380
 مشهد

 
 انتشارات(بر اساس سبك ونكوور) . 5

a . مقاله ها 
i . در مجالت فارسي 

 
ي و ي با باكترند دوزچمرضيه كازراني ،بهيمه ظريف ذاكريان ،فاطمه حبيبي ،حسين مختاري ،آسيه ملكي. فراواني آلودگي ويال هاي 

(علمي دمي مشهو نوزادان. مجله علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسالگلبول قرمز در اطاق عمل و واحد هاي مراقبت ويژه بالغين 
  . 167-172صفحه،1387پاييز  )،15(پياپي 3.سال جهارم،شماره پژوهشي)

  
در افراد با سرولوژي  HIV-1شيوع آلودگي به زراني، مرجان الهوتي ، ناز روشني زعفرانلو.مرضيه كا فاطمه حبيبي، حسين مختاري،

  . 117-122،صفحه 1386سال سوم ،شماره يازدهم،پاييز ،وم پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهدمثبت سيفليس. مجله عل
  

ت دلتا در هپاتي فاطمه حبيبي، حسين مختاري، مرضيه كازراني، ناروشني زعفرانلو، مرجان الهوتي، سيد محسن قاسمي. فراواني
تابستان زاد اسالمي مشهد ،سال سوم شماره دهم،.مجله علوم پزشكي دانشگاه آBبيماران داراي آنتي ژن سطحي هپاتيت 

  .61-67،صفحه 1386



  المي مشهددانشگاه آزاد اس
 دانشكده پزشكي

  )EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(
  پژوهش در آموزش مركز 

  
 

  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن با  ذكر منبع بالمانع است .
  15 از      5 صفحه 

 واحد مشهد

  
 بهمن و 22 ان هايحسين مختاري، فاطمه حبيبي، مرضيه كازراني. ارزيابي روش مصرف آنتي بيوتيك ها در بخشهاي داخلي بيمارست

  . 19-23صفحه،1385،شماره ششم،تابستان شگاه آزاداسالمي مشهددان ). مجله علوم پزشكي82-83آريا مشهد (
  

ل مننژيت بدنبا حسين مختاري، فاطمه حبيبي، مرضيه كازراني. بررسي ارتباط آماري تغييرات ايجاد شده در مايع مغزي نخاعي
اه زشكي دانشگلوم پع مجله.مننگوكوكي با ميزان جداسازي اورگانيسم در اسمير يا كشت مايع مغزي نخاعي در بيمارستان امام رضا

  . 14-17،صفحه1385بهارشماره پنجم، ، مشهدآزاد اسالمي 
  

يماران بسال در  ٤شميم رحيمان،نسيم رهباردار مجاور.بررسی فصلی بودن عفونت سل اوليه اطفال زير ،مرضيه کازرانی
،آبان ٨،شماره ٥٨،سال پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد  دانشکده مراکز بهداشت مشهد.مجله

  .٤٥٨-٤٥٣،صفحه١٣٩٤
  

                                                                                   
 

  
  

ii.  
iii . (يا ساير زبان ها)در مجالت انگليسي 
b. كتاب ها 
c .  ، فاطمه حبيبي،احمد صفاري ،مجيد ميرصدرايي،بهيمه ظريف  مرضيه كازرانيناصر سنجر موسوي،

  .21-25صفحه .سمپوزيوم عفونت حاد و شديد تنفسي. ذاكريان.سارس
 

 طرح هاي تحقيقاتي . 6

 كشور شهر همكاران طرح مجري طرح  عنوان طرح
تاريخ 
 شروع

تاريخ 
 پايان

       

       

 
  

 يسخنران . 7

i. کنفرانس های داخلی 
آسم  ،مهدی ملک نژاد،برخورد بامرضيه کازرانیمجيد مير صدرايی،سيد مسعود شريفی دلويی،پرويز واحدی،

شهد، مايران، دانشگاه آزاد اسالمي واحد  ،١٩/١١/١٣٩٤مقاومو تاثير بيماری های قارچيدر آستم مقاوم،
 بهمن. 22بيمارستان

 
صطفويان فاطمه حبيبی،محمد حسين پور ،سيده زهرا م، عليرضا رضايی،كازرانيمرضيه حسين مختاري،سارا رستگاري، 

،HIV,AIDSيا.بيمارستان آر آزاد اسالمي واحد مشهد،ايران، دانشگاه  ،١٦/٩/١٣٩٤  
  



  المي مشهددانشگاه آزاد اس
 دانشكده پزشكي

  )EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(
  پژوهش در آموزش مركز 

  
 

  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن با  ذكر منبع بالمانع است .
  15 از      6 صفحه 

 واحد مشهد

يان محمد حسين پور ،سيده زهرا مصطفوفاطمه حبيبی،، عليرضا رضايی،مرضيه كازرانيحسين مختاري،سارا رستگاري، 
،HIV,AIDS،بهمن. 22ايران، دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد، بيمارستان ،٥/٩/١٣٩٤  

 
  

ن، دانشگاه آزاد ايرا ،٢٥/٨/١٣٩٤،، آنفوالنزافاطمه حبيبیوحيد آريابد ،،مرضيه كازرانيحسين مختاري،سارا رستگاري، 
  بهمن. 22اسالمي واحد مشهد، بيمارستان

 
 

حبيبی،بيماری های اسهالی و حسين مختاری،سارا رستگاری ،فاطمه ،مرضيه کازرانی
 بيمارستان آريا. ،ايران،دانشگاه آزاد اسالمی  واحد مشهد،٢٢/٥/١٣٩٤وبا
 

يمه ،تب کر ی،فاطمه حبيبیعلي محمد صفر (دبير هييت علمی )،حسين مختاری،سارا رستگاری ،مرضيه کازرانی،
  همن.ب 22ايران، دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد، بيمارستان ،١١/٣/١٣٩٤کنگو،

 
 مجيده،مرتضی ميرزادحسين مختاری،سارا رستگاری ،پيمان ساسان نژاد،(دبير هييت علمی )،مرضيه کازرانی،

 بيمارستان آريا. ،ايران،دانشگاه آزاد اسالمی  واحد مشهد،٢/١٣٩٤/،٢٤سل، ميرصدرايی
 

 
ايران،  ،18/9/1393ي مورتاليتي ،محمد صفاري ،عصمت آسايي.كنفرانس ادوار، حسين مختاري،سارا رستگاريمرضيه كازراني

  ،بيمارستان آريا.دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد
 

،علي محمد حسين پور،عليرضا رضايي،امين ، ،فاطمه حبيبي، حسين مختاري،سارا رستگاريمرضيه كازراني
  بهمن. 22ايران، دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد، بيمارستان ،HIV,AIDS.،17/9/1393بجدي

 
 

 ي ،صغري،يداهللا جعفري ،محمد حسن مسعود، وحيدآريابد،فاطمه حبيبي، حسين مختاري،سارا رستگاريكازرانيمرضيه 
  همن.ب 22بيمارستان ايران، دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد، ،5/8/1393مومن،سمانه رافع .آشنايي با كرونا ويروس جديد ،

 
ران، دانشگاه اي ،H1N1،28/7/1393آنفوالنزاي د،فاطمه حبيبي.، وحيدآرياب، حسين مختاري،سارا رستگاريمرضيه كازراني

  بهمن. 22آزاد اسالمي واحد مشهد، بيمارستان
 

 
ب نفرانس تعلي محمد صفري ، ،سارا رستگاري ،حسين مختاري ،فاطمه حبيبي .ك) دبير هيئت علمي (مرضيه كازراني

  بهمن. 22تان ،بيمارسمشهد آزاد اسالمي واحد دانشگاه  2/4/1393كريمه كنگو ،
  

،مريم ستگاريرفراز، سارا امحمد سراحمد صفاري، غالمعلي زارع،معصومه حبيبي ،(دبير هيئت علمي) ، مرضيه كازراني
 .آرياستان بيمار . دانشگاه علوم پزشكي مشهد،25/2/1393.انتقال خون،،سيما حقيقي تهمينه واعظي كريمي نقندر،

 



  المي مشهددانشگاه آزاد اس
 دانشكده پزشكي

  )EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(
  پژوهش در آموزش مركز 

  
 

  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن با  ذكر منبع بالمانع است .
  15 از      7 صفحه 

 واحد مشهد

يان ،زهره ضا رجبان ،زهرا مظلوم خراساني ،محمد عباسي ،سيد مرتضي تقوي ،ررباب ابوترابي،پروين اليق ،مهشيد هراتي
لوم پزشكي مشهد ايران ،دانشگاه ع.4/2/1393كنترل قند خون،  .مرضيه كازراني شكوفه بنكداران،موسوي ،محمد خزاعي ،

  ،هتل پارس .
 

و ي فلورمصرف منطقكنفرانس اطمه حبيبي.،مجيدميرصدرايي،مريم ابريشمي،ليال غفرانيها،ف، حسين مختاريمرضيه كازراني
  . 2اره ايران، دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد، هتل هما شم .8/12/1392 ،كينولون هاي جديد در عفونت هاي تنفسي

 
يران، ا .28/11/1392،ثريا ناظميان.كنفرانس هاي ادواري مورتاليته .مهران همام ،مجيدميرصدرايي،، حسين مختاريمرضيه كازراني

  بهمن. 22دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد، بيمارستان
 

ي ررضا عيامحمد  ،نوشين باباپور،تهمينه حسيني،فاطمه حبيبي ،، حسين مختاري،سارا رستگاري(دبير هيئت علمي)مرضيه كازراني
 .ايران، دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد، بيمارستان آريا .5/11/1392.بيماري هاي انگلي شايع.

 
،فاطمه ،علي محمد حسين پور،وحيدآريابد، حسين مختاري،سارا رستگاري(دبير هيئت علمي)كازراني مرضيه
  بهمن. 22ايران، دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد، بيمارستان ،HIV,AIDS18/9/1392.حبيبي.

 
ان، دانشگاه آزاد . اير14/9/1392بروسلوزيس.،،علي غالمپور،امين بجدي ،ويدابهراد، حسين مختاري،سارا رستگاريمرضيه كازراني

  .اسالمي واحد مشهد، بيمارستان آريا
  
 

مي واحد مشهد، . ايران، دانشگاه آزاد اسال19/8/1392..وباي التور مامايي–.كنفرانس هاي ادواري پرستاري مرضيه كازراني
  بهمن. 22بيمارستان

 
. ايران، H1N1.8/7/92آنفوالنزاي  . كنفرانس علميفاطمه حبيبي ،وحيد آريابد،مرضيه كازرانيحسين مختاري،سارا رستگاري، 

  بهمن. 22دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد، بيمارستان
  

نشگاه آزاد اسالمي دا ،ايران.6/4/1392وبا.كنفرانس علمي يك روزه  .، فاطمه حبيبيمرضيه كازرانيحسين مختاري،سارا رستگاري، 
  .واحد مشهد، بيمارستان آريا

  
ايران،  .20/3/1392.تب خونريزي دهنده كريمه كنگو ،علي غالمپور،امين بجدي.مرضيه كازرانيرستگاري، حسين مختاري،سارا 

  بهمن. 22دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد، بيمارستان
  

ي وربيديتكنفرانس هاي مورتاليتي و م ،كمال شبانياني.،مسعود عيسي پورمرضيه كازراني تورج زندباف،علي ميرصادقي ،
  ن.بهم 22بيمارستان .ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد،30/2/1392،کنفرانس علمی ادواری .بهمن  ٢٢ بيمارستان

  
كريمي  ،مريميسارا رستگار محمد سرفراز،(دبير هيئت علمي) ،بهناز طهرانيان ،احمد صفاري، غالمعلي زارع،مرضيه كازراني

  آريا.بيمارستان  . دانشگاه علوم پزشكي مشهد،28/10/1391.انتقال خون.نقندر،ريحانه بازرگاني ،سيما حقيقي
  



  المي مشهددانشگاه آزاد اس
 دانشكده پزشكي

  )EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(
  پژوهش در آموزش مركز 

  
 

  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن با  ذكر منبع بالمانع است .
  15 از      8 صفحه 

 واحد مشهد

شگاه . دان25/10/1391.كنفرانس مدون پوست .سارا رستگاري ، كازراني مرضيهفرزانه دلگشايي ،  وحيد سپهر ،  حسين مختاري ،  
-101صفحه  ، بهمن 22خالصه مقاالت كنفرانس هاي بيمارستان  خالصه مقاله در كتاببهمن. 22بيمارستان علوم پزشكي مشهد،

103.  
  

رضيه ماشمي،عليرضا ضيايي،وحيد سعادتيان،كاتيا شايان،جواد رضايي ،علي ميرصادقي،محسن مهدي نژاد كاشاني،عليرضاآل ه
 م پزشكي مشهد،دانشگاه علو .16/10/1391،مجيد ميرصدرايي،مسعود عيسي پور چشاني كنفرانس علمي ادواري مورتاليته.كازراني

  بهمن. 22بيمارستان
  
  
مهران  ،نيمرضيه كازراحسين مختاري   ، فاطمه حبيبي ،عباس شيردل  ،حميد رضا نادري،پناهي ، محمود ا فريد حسيني رض

سالن آمفي تئاتر مجتمع  ،هدد اسالمي مشادانشگاه آز،مشهد .HTLV-1.23/9/1391.كنفرانس علمي يك روزهنوشين باباپور ،همام
  .فرهنگي دانشگاه

  
  

وحيد آريابد ،سعيد نقيبي،ويدا بهراد ،علي غالمپور ،امين ،مرضيه كازرانين مختاري،سارا رستگاري، حسي
  .مشهد ،بيمارستان آريا.13/7/1391سميعي.سل.

  
 .H1N1كنترل و پيشگيري آنفوالنزاي  وحيد آريابد،امين بجدي.،مرضيه كازرانيحسين مختاري،سارا رستگاري، 

  .51-53بهمن.خالصه مقاله  22بيمارستان .مشهد،10/7/1391
  
  

رضيه ماشمي،عليرضا ضيايي،وحيد سعادتيان،كاتيا شايان،جواد رضايي ،علي ميرصادقي،محسن مهدي نژاد كاشاني،عليرضاآل ه
 مشهد .9/5/1391 ،مجيد ميرصدرايي،مسعود عيسي پور چشاني فهيمه ناظميان. كنفرانس علمي ادواري مورتاليته.كازراني

  بهمن. 22بيمارستان
  
  

عليرضاآل اشاني،سيد مهران همام، عليرضا ضيايي،وحيد سعادتيان،كاتيا شايان،جواد رضايي ،علي ميرصادقي،محسن مهدي نژاد ك
 .26/4/1391،مجيد ميرصدرايي،مسعود عيسي پور چشاني،احمدصفاري. كنفرانس علمي ادواري مورتاليتهمرضيه كازرانيهاشمي،

  بهمن. 22د، بيمارستانايران، دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشه
  
.  

ريمه كبا تب  علي غالمپور.مقابله،مژگان ظريف ، فاطمه حبيي محمدرشتي باف،،مرضيه كازراني حسين مختاري،سارا رستگاري،
  .سالن آمفي تئاتر مجتمع فرهنگي دانشگاه ،د اسالميادانشگاه آز .مشهد10/3/1391.كنگو

  
نفسي تسيستم  عفونت هاي(،مجيد ميرصدرايي.كنفرانس مدون داخلي ه كازرانيمرضي ،فاطمه حبيبي،سارا رستگاريپرويز واحدي، 

  .7-10قاالت صفحهكتاب خالصه م.بهمن 22ايران، دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد، بيمارستان . 11/2/1391.)فوقاني و تحتاني



  المي مشهددانشگاه آزاد اس
 دانشكده پزشكي

  )EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(
  پژوهش در آموزش مركز 

  
 

  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن با  ذكر منبع بالمانع است .
  15 از      9 صفحه 

 واحد مشهد

  
 /18يعي.سلعلي غالمپور ،امين سموحيد آريابد ،سعيد نقيبي،ويدا بهراد ،،مرضيه كازرانيحسين مختاري،سارا رستگاري، 

  ..مشهد ،بيمارستان آريا12/1390
  

 HIVپور ،ويدا بهراد.تازه هاي ايدز امين بجدي ،كيارش قزويني ،علي محمد حسين،سارا رستگاري، مرضيه كازراني ،حسين مختاري

 بيمارستان آريا.ايران، دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد،   .10/9/1390..

  
حمد م،علي يرزادهممرتضي ، بهناز طهرانيان ،پريسا ظريف نجفي  ،سارا رستگاري، مرضيه كازراني ،حسين مختاري ،حبيبي  فاطمه 

صه مقاالت کتابچه خال .بهمن 22.  ايران، دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد، بيمارستانAIDS.7/9/1390 و HIV .حسين پور
 .83-86بهمن،صفحه ٢٢در بيمارستان  ١٣٩٠کنفرانس های تخصصی پزشکی برگزار شده در سال 

 
 .H1N1. .  11/7/1390تازه هاي آنفوالنزاي     .،وحيد آريابدسارا رستگاري، مرضيه كازراني ،حسين مختاري ،حبيبي  فاطمه

  .بهمن 22ايران، دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد، بيمارستان
    

ا عفونت شنايي بعلي محمد حسين پور،امين بجدي ،كيارش قزويني.آ،ويدا بهراد،مرضيه كازرانيحميدرضا نادري،سارا رستگاري، 
HIV,AIDS7/7/1390  .  ،بيمارستان آريا.ايران، دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد  

.  
زاد اسالمي واحد ايران، دانشگاه آ  .٢٧/٤/١٣٩٠.وبا.،وحيدآريابدرستگارياسار،يكازرانرضيه م ،حسين مختاري ،حبيبي  فاطمه

  .بهمن 22رستانمشهد، بيما
..  

 3)رينهاخليقي.تجويز منطقي داروها(سفالوسپومحمد رضا،سارا رستگاري، مرضيه كازراني ،حسين مختاري ،حبيبي  فاطمه
   .15-20كتاب خالصه مقاله:تجويز و مصرف منطقي دارو،صفحه.بيمارستان آريا،. مشهد2/4/1390

  

 ات دانشگاه.تاالر اجتماع.دانشگاه ازاد اسالمي مشهد.6/3/1390-4ر پزشكييش ملي غربالگري پيشرفته داولين هما .مرضيه كازراني ،
 مشهد-1390خرداد  4-6كتاب خالصه مقاالت اولين همايش ملي غربالگري پيشرفته در پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد

  . 68-72مقدس،صفحه
  
  

 22، بيمارستانيران، دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهدا . 19/12/1389ايزوالسيون.صغري مومن ،محمد مجدي. .مرضيه كازراني
  .بهمن

  
 رويا نصيري،،حميدرضاارشدي،سحرعليمي،محمد عباسي يزدي،ويدابهرادحر قره،زهرا مصطفوي،محمدسرافراز، ،س مرضيه كازراني

  .10صفحه كتاب خالصه مقاله مشهد،بيمارستان آريا.23/11/1389ديابت از ديدگاهي ديگر.  كنفرانس علمي يك روزه.

  .بهمن 22 مشهد،بيمارستان HIV,AIDS   .8/9/89 .سارا رستگاري، مرضيه كازراني ،حسين مختاري ،حبيبي  فاطمه
  



  المي مشهددانشگاه آزاد اس
 دانشكده پزشكي

  )EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(
  پژوهش در آموزش مركز 

  
 

  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن با  ذكر منبع بالمانع است .
  15 از      10 صفحه 

 واحد مشهد

  
اه دانشگ.17/8/89-19.همايش سراسري عفونت هاي بيمارستاني.فروغ آيت اللهي فاطمه حبيبي ،، مرضيه كازرانيحسين مختاري ،

  علوم پزشكي كرمانشاه .
  

  .3/12/1388،سارا رستگاري .تب كريمه كنگو. مرضيه كازرانيحسين مختاري ،
ارستان در بيم ١٣٨٨کتابچه خالصه مقاالت کنفرانس های تخصصی پزشکی برگزار شده در سال  بهمن. 22مشهد،بيمارستان

  .127بهمن،صفحه ٢٢
  

  .مشهد بيمارستان آريا.AIDS.12/9/1388وHIV ،سارا رستگاري. مرضيه كازرانيحسين مختاري ،
  

کتابچه  همن.ب 22بيمارستان .HIV,AIDS.9/9/1388،سارا رستگاري،پريسا نجفي . مرضيه كازرانيحسن يزدانفر حسين مختاري ،
  .96-97بهمن،صفحه ٢٢در بيمارستان  ١٣٨٨خالصه مقاالت کنفرانس های تخصصی پزشکی برگزار شده در سال 

  
يك نزاي پاندمآنفوال ري،علي غالمپور،علي وفايي نژاد.كنفرانس آموزشي،سارا رستگا مرضيه كازرانيحسين مختاري ،،كيارش قزويني 

  .مشهد،تاالر اجتماعات دانشگاه آزاد اسالمي مشهد.15/7/1388.
  

  .22/4/1388،فاطمه حبيبي. وباي التور. مرضيه كازرانيحسين مختاري،
  .٤٩-٥٢بهمن،صفحه  ٢٢مارستان در بي ١٣٨٨کتابچه خالصه مقاالت کنفرانس های تخصصی پزشکی برگزار شده در سال 

  
  .مشهد، بيمارستان آريا .3/2/1388،سارا رستگاري.تب كريمه كنگو.،فاطمه حبيبي مرضيه كازرانيحسين مختاري،

  
  

An Acute Viral flaccid Paralysis.Iranian Child         .Marzieh Kazerani,Hosein Mokhtari 
.Mashhad,Pars Nov 6& 5f Child Neurology Nursing Congress o st1Neurology Congress& The 

hotel.page243-244,poster.  
  
  

ندران رامسر. ارايه .ماز20/4/1388.لپتوسپيروزدر انسان. كنگره كشوري لپتوسپيروز .،فاطمه حبيبي مرضيه كازرانيحسين مختاري،
  پوستر.خالصه مقاله

106-104.  
  

د، بيمارستان . مشه14/9/1387، علي محمد حسين پور،جواد رضايي.ايدز در ايران.ي،فاطمه حبيب مرضيه كازرانيحسين مختاري،
  آريا.

 
  بهمن. 22بيمارستان -. مشهد20/9/86هم پيمان در برابر گسترش ايدز. "،فاطمه حبيبي. همايش  مرضيه كازرانيحسين مختاري،

  



  المي مشهددانشگاه آزاد اس
 دانشكده پزشكي

  )EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(
  پژوهش در آموزش مركز 

  
 

  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن با  ذكر منبع بالمانع است .
  15 از      11 صفحه 

 واحد مشهد

  لوم پزشكي.. سبزواردانشكده ع24/7/1386سل.  ،علي وفايي نژاد. برنامه مدون آموزش مداوممرضيه كازرانيحسين مختاري،
  

  ،فاطمه حبيبي.سخنراني در كنفرانس هاي  مرضيه كازرانيحسين مختاري،
  . مشهد، بيمارستان آريا.16/9/85آموزشي بيمارستان آريا ايدز. 

  
  ،فاطمه حبيبي.سخنراني در كنفرانس هاي  مرضيه كازرانيحسين مختاري،

  .21/2/1385شغلي ناشي از بيماري هاي عفوني در پرسنل پزشكي.  ا.خطراتآموزشي بيمارستان آري
  
  

انشكده علوم . سبزوارد19/12/1384،علي وفايي نژاد. برنامه مدون آموزش مداوم بروسلوزيس. مرضيه كازرانيحسين مختاري،
  پزشكي.

  
  رستان آريا.يماب-. مشهد19/8/1384 ،فاطمه حبيبي. آنفوالنزاي پرندگان. مرضيه كازرانيحسين مختاري،

  
  مشهدبيمارستان آريا. 1384 /7/6وبا.  کنفرانس ،فاطمه حبيبي. مرضيه كازرانيحسين مختاري،

  
  شهدبيمارستان آريا. هيئت رييسه جلسه اول.م 1382آذر/ 6-7، همايش كنترل عفونتهاي بيمارستاني.مرضيه كازراني

  
  مشهدبيمارستان آريا. بروسلوزيس. برنامه آموزش مداوم ،فاطمه حبيبي. مرضيه كازراني

  
ديد اد و ش،فاطمه حبيبي،مجيد ميرصدرايي ،احمد صفاري،سعيد نقيبي ،محمود پناهي . سمپوزيوم عفونت ح مرضيه كازراني

 مشهد .7/2/1382تنفسي

  .21-25.خالصه عاليم باليني بيماري در  كتاب سارس صفحهتاالر ابن سينا
  
. 5/11/1378ي .هي ،سيد رضا فريد الحسيني. .عفونت هاي دستگاه تنفسي فوقان،محمد رضا برادران،محمود پنامرضيه كازراني 

  .مشهد،تاالر ابن سينا
 

ii. كنفرانس هاي بين المللي 
8 . Fatemeh Habibi,Parya Herav,Hosein Mokhtari,Marzieh Kazerani 

11��������������� �������� �� ������� ����������� �� �������������,16-18 
OCT2013 Shiraz-Iran 

i . ي من نفرولوژللي انجبين الم دومين كنگره. استفاده درماني از تركيبات پروبيوتيك در بيماران كليوي  مرضيه كازراني
 .149تيرماه مشهد،هتل پرديسان..كتاب خالصه مقاله صفحه  29-31كودكان ايران

ii. Therapeutical use of probiotic formulations in renal diseases kazerani M.  
  
  
 



  المي مشهددانشگاه آزاد اس
 دانشكده پزشكي

  )EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(
  پژوهش در آموزش مركز 

  
 

  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن با  ذكر منبع بالمانع است .
  15 از      12 صفحه 

 واحد مشهد

 پايان نامه هاي دانشجويي . 9

  
  

 تاريخ دفاع عنوان مقطع  رشته نام دانشجو

 ،الهه
رنژادمقدم  ودا

 قوچاني

،بررسي فراواني عفونت ادراري وابسته به  كارشناسي ارشد پزشكي
كاتتر ادراري در بيماران بستري در 

ICU 17بهمن و فارابي و  22بيمارستان 
 1393-1392شهريور مشهد در سال 

 1393 مهر ماه

ارتباط سطح پالكت با عوارض  بررسي، كارشناسي ارشد پزشكي ،فرشته مقدم نيا
بيماري در بيماران مبتال به پنوموني 

اكتسابي اجتماعي بستري شده در 
بيمارستان هاي تابعه دانشگاه آزاد 

 1392اسالمي مشهد (

 1393 مهر ماه

ريحانه مختاريان 
  دلويي

ررسي اپيدميولوژي سل در اطفال زير ب  كارشناسي ارشد  پزشكي
سال در مراكز  5سال به مدت  12

  1383-1387بهداشت مشهد

1391  

نسيم راهبار دار ،
  مجاور

.بررسي فصلي بودن عفونت سل اوليه   كارشناسي ارشد  پزشكي
سال در بيماران مركز  4اطفال زير 

  1387-1383سال  5بهداشت در مدت 

1388  

بررسي فراواني آلودگي در ويال هاي چند   ارشد كارشناسي  پزشكي  آسيه ملكي
دوزي از نظر وجود باكتري و گلبول قرمز 

و اتاق  NICU,ICUدر بخش هاي 
بهمن مشهد در طي  22عمل بيمارستان 

  ماه 6

  1387شهريور 

كيارش اشرف 
  زاده

بررسي زمان منفي شدن اسمير بيماران   كارشناسي ارشد  پزشكي
مركز  مبتال به سل ريوي اسمير مثبت

  1384-1386بهداشت سناباد در سال 

  1387آذر 

در يكصد   Bمطالعه بروز عفونت هپاتيت   كارشناسي ارشد  پزشكي سيده راحله واحد
  بيمار همو دياليزي طي يكسال.

  1386بهمن 

 Bبررسي اثر عفونت مزمن هپاتيت   كارشناسي ارشد  پزشكي  مريم مجيدي
درعوارض حاملگي در مدت چهار سال 

)1385-1382  

  1385بهمن 

عليرضا كافي 
  مشهدي

بررسي عاليم باليني و آزمايشگاهي در   كارشناسي ارشد  پزشكي
بيمار مبتال سيفليس در بيماران مركز  40

  بهداشت سناباد.

  1383بهمن 



  المي مشهددانشگاه آزاد اس
 دانشكده پزشكي

  )EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(
  پژوهش در آموزش مركز 

  
 

  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن با  ذكر منبع بالمانع است .
  15 از      13 صفحه 

 واحد مشهد

سيد حامد 
  قدمگاهي مقدم

بررسي عاليم آزمايشگاهي و باليني در   كارشناسي ارشد  پزشكي
در HIV,AIDSبيمار با عفونت  40

  مركز بهداشت سناباد.

  1383بهمن 

. 

 طرح هاي تحقيقاتي در دست اجرا: . 10

  
 تجربيات . 11

a . آموزشي 

 تدريس محل درس عنوان
تعداد واحد
 
 

 مقطع تحصيلي رشته تدريس مدت

 پزشكي سال 11  واحد 3دانشكده پزشكي عفوني دروس تئوري
دكتراي 
 حرفه اي

عفوني  بخش عملي
 )(كارورزان

بيمارستان آريا و 
دكتراي   پزشكي  سال 11  واحد 4  بهمن  22

  حرفه اي

عفوني  بخش عملي
  )(كارآموزان

بيمارستان آريا و 
دكتراي   پزشكي  سال 11  واحد 3  بهمن 22

  حرفه اي

دكتراي   پزشكي  سال 6  واحد 4 دانشكده پزشكي  عفوني تراپوتيك درس
  حرفه اي

ژورنال کالت گروه 
پنج ساعت در  2  بيمارستان آريا   عفونی و داخلی 

دكتراي   پزشكي  سال 11  شنبه هر هفته
  حرفه اي

مورنيگ رپورت گروه 
ساعت در سه  2  بيمارستان آريا   عفونی و داخلی

دكتراي   پزشكي  سال 2  شنبه هر هفته
  حرفه اي

تئوری دروس عملی 
کارورزان با  جهت

آنتی بيوتيک عناوين 
ها،تب و راش ،تفسير 

فورمول شمارش گلبول 
منی های سفيد و نقايص اي

و پنومونی  ،سپسيس
  اکتسابی اجتماعی 

بيمارستان آريا و 
دكتراي   پزشكي  سال 11 ساعت در هفته  9  بهمن 22

  حرفه اي

b. كلينيكي و عملي 
c . ساير 

  
  
 



  المي مشهددانشگاه آزاد اس
 دانشكده پزشكي

  )EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(
  پژوهش در آموزش مركز 

  
 

  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن با  ذكر منبع بالمانع است .
  15 از      14 صفحه 

 واحد مشهد

 اداري -پست علمي  . 12

 محل خدمت تارخ خاتمه تاريخ شروع عنوان پست

  مشهددانشگاه آزاد اسالمي   تا كنون 19/9/1392 مدير گروه بيماري هاي عفوني
 بهمن  22بيمارستان   28/10/1391 كميته دارو ،درمان و تغذيه

 28/7/1388 پزشك كنترل عفونت
 

كميته كنترل عفونت  
 بهمن22بيمارستان 

 تقدير نامه،جوايز و امتيازات ويژه: . 13

 مكان زمان  عنوان نوع
استاد نمونه هفدهمين دوره دانش آموختگي دانشكده 

  پزشكي
 

1388  
  
  
 

وم پزشكي دانشگاه عل
دانشگاه آزاد اسالمي 

 مشهد

  1387  استاد نمونه دوره دانش آموختگي دانشكده پزشكي 
  

دانشگاه علوم پزشكي 
دانشگاه آزاد اسالمي 

  مشهد
 استاد ممتاز علمي فرهنگي  

 
دانشگاه علوم پزشكي  1385

دانشگاه آزاد اسالمي 
 مشهد

انشگاه علوم پزشكي د SARS 1382تشكر و قدرداني در برگزاري سمپوزيوم 
دانشگاه آزاد اسالمي 

 مشهد
دانشگاه علوم پزشكي  SARS 1382تشكر و قدرداني در برگزاري سمپوزيوم 

دانشگاه آزاد اسالمي 
 مشهد

 
 عضويت در انجمن ها و مجامع علمي رسمي . 14

 تاريخ خاتمه  تاريخ شروع عنوان
   

   

 
 عالئق تحقيقاتي . 15

  
 فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي .16



  المي مشهددانشگاه آزاد اس
 دانشكده پزشكي

  )EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(
  پژوهش در آموزش مركز 

  
 

  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن با  ذكر منبع بالمانع است .
  15 از      15 صفحه 

 واحد مشهد

  
 توصيه نامه علمي . 17

ردي
 ف

نام و نام 
 خانوادگي معرف

رتبه 
 دانشگاهي

رشته 
 تحصيلي

آدرس و تلفن محل 
 كار

 آدرس و تلفن منزل
آدرس پست 
الكترونيكي و 
 سايت شخصي

1        
2              
  

 هاي بين المللي تسلط به زبان . 18

 نمره مكان دريافت مدرك  تاريخ دريافت مدرك نوع مدرك
    

    
  

 


