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 زشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن با  ذكر منبع بالمانع است .كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پ
 11 از      1 صفحه 

 واحد مشهد

 

 سارا رستگاری
  

 دانشکده پزشکی - عفونی استاديارگروه

 
 ايران - دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

 

 :آخرین تاریخ به روز رسانی

  
 1118مرداد 11– رزومه

 

 آموزشی و مطالعاتی گذرانده شدهدوره های  .3 تحصیالت .2 اطالعات شخصی .1

 ساس سبک ونکوور(انتشارات)بر ا .6 اداری( –سوابق اجرايی)علمی  .5 علمی دانشگاهی مرتبه .4

 طرح های تحقیقاتی در دست اجرا .9 طرح های تحقیقاتی پايان يافته .8  و پوسترسخنرانی  .7

 تقدير نامه،جوايزو امتیازات ويژه .12 تجربیات .11 پايان نامه های دانشجويی .11

 فعالیت های اجتماعی و فرهنگی .15 عالئق تحقیقاتی .14 مجامع علمی داخلی و بین المللیعضويت در  .13

  تسلط به زبان های بین المللی .17 توصیه نامه علمی .16

 

 اطالعات شخصی .1

 سارا نام:

 رستگاری  نام خانوادگی:

 0531*تاریخ تولد:

 مشهد -ايران*محل تولد:

 د مجرّ*وضعیت تاهل: 

  *موبایل( –*منزل  –مطب  –بیمارستان : )تلفن 

 ( +28  300)    22221243- 8      بیمارستان آريا: محل کار

  +(28  300)    23233023 -7            بهمن 22بیمارستان 

 +( 28  300)     22311423                دانشکده پزشکی 

     +(28  300)       52183342                      : منزل

 12033022520      موبایل:
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 زشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن با  ذكر منبع بالمانع است .كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پ
 11 از      2 صفحه 

 واحد مشهد

  +( 28  300)     22311483:     فکس

 rastegarisara@yahoo.com پست الکترونیکی:

 ت:وب سای

 1111111111 –مشهد  –ايران  :(پستی )کد*صندوق پستی
 در آرشیو دانشکده پزشگی قرار گرفته اما بر  روی سایت قرار نمی گیرد.محرمانه قلمداد شده و *(این مطالب 

 
 
 
 

 تحصیالت .2

 کشور شهر دانشگاه رشته درجه مدرک
تاریخ دریافت 

 مدرک

 دکترای تخصصی 
بیماريهای عفونی و 

 طب گرمسیری 
 1385 ايران  مشهد  دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

 پزشکی عمومی دکترای حرفه ای 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 مشهد 
 1377 ايران مشهد 

 گذرانده شده و مطالعاتی دوره های آموزشی .3

a. دوره ها 

 تاریخ کشور شهر دانشگاه یا موسسه آموزشی طول مدت نام دوره

دوره عالی 

 بهداشت عمومی
(MPH) 

 

 يک سال

 

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

 مشهد

 

 ايران

1382 
)در سال دوم 

زيدنتی ر

 تخصصی(

b. کارگاه ها 

 تاریخ کشور شهر دانشگاه یا موسسه آموزشی طول مدت نام کارگاه

دفتر توانمندسازی و آموزش های  ساعت 16 کارگاه آموزشی حرکت در فلسفه 

 کاربردی دانشگاه آزاد اسالمی

 1394 ايران مشهد

دفتر توانمندسازی و آموزش های  ساعت 16 کارگاه آموزشی فلسفه دين 

 کاربردی دانشگاه آزاد اسالمی

 1394 ايران  مشهد 

دفتر توانمندسازی و آموزش های  ساعت 16 کارگاه آموزشی تفسیر سوره حديد 

 کاربردی دانشگاه آزاد اسالمی 

 1394 ايران مشهد
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 11 از      1 صفحه 

 واحد مشهد

دانشگاه آزاد   9منطقه   ساعت 16 ت اسالمی کارگاه آموزشی اصول تعلیم و تربی

 )ضیافت انديشه استادان(اسالمی

 1393 ايران  مشهد

دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی  ساعت 16 کارگاه آموزشی تفسیر سوره فرقان

 سازمان مرکزی دانشگاه ازاد اسالمی

 1393 ايران  مشهد 

انديشه سیاسی و مبانی انقالب  کارگاه آموزشی

 سالمی ا

دانشگاه آزاد   9منطقه   ساعت 16

 )ضیافت انديشه استادان(اسالمی

 1393 ايران مشهد 

دانشگاه آزاد   9منطقه   ساعت 16 اخالق علمی و حرفه ای

 )ضیافت انديشه استادان(اسالمی

 1392 ايران مشهد

 

 استراتژی های نوين در برنامه ريزی آموزش

 پزشکی

 ساعت 6

 

 

 

 پزشکی وزشمرکز مطالعات و آم

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد

 

 مشهد

 

 ايران

 
1392 

 

 

)جلسه دانشگاه آزاد اسالمی  9منطقه   ساعت 2 بايسته های اخالقی درگروههای آموزشی

 (استادان هم انديشی

 

 مشهد

 

 ايران

 
1391 

 1391 ايران مشهد دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد ساعت 32 آشنايی با روانشناسی تحوّل

 1391 ايران مشهد دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد ساعت  31 آموزش مديران گروه ها

 1391 ايران مشهد  دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد ساعت  24 انگیزش و ياددهی اثربخش

 1391 ايران مشهد دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد ساعت  8 آموزش تدوين برنامه درسی

 1391 ايران مشهد  دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد ساعت  power point 16ار آشنايی با نرم افز

 1391 ايران مشهد  دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد ساعت  CV 8نگارش 

 1389 ايران مشهد  دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد ساعت  32 روش تحقیق در علوم پزشکی

 1386 ايران بجنورد  دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی  ساعت  8 انفلوانزامراقبت بیماری کارگاه 

 1381 ايران  مشهد  دانشگاه علوم پزشکی مشهد  ساعت  8 آشنايی با اينترنت

آشنايی با بانک های اطالعاتی و ژورنال های 

 (Full Textپزشکی )

 1381 ايران مشهد  دانشگاه علوم پزشکی مشهد  ساعت  8

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  ساعت  31 روان در سیستم شبکه طرح کشوری ادغام بهداشت

بهداشتی درمانی خراسان )مرکز 

 بهداشت فريمان(

 

 فريمان 

 

 ايران 

 
1378 

ARI 
 )عفونت های تنفسی حاد( 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  ساعت  11

بهداشتی درمانی خراسان )مرکز 

 بهداشت فريمان(

 

 فريمان 

 

 ايران 

 
1377 

 

 ش ها و فنون مشاورهرو

 

 ساعت 8

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی درمانی خراسان )مرکز 

 بهداشت فريمان(

 

 فريمان 

 

 ايران 

 
1377 
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 11 از      4 صفحه 

 واحد مشهد

      
 

 مرتبه علمی دانشگاهی .4

 دانشگاه رتبه دانشگاهی سال

1389 
 

 دانشگاه آزاد اسالمی  واحد مشهد استاديار

 

 اداری( –علمی اجرایی )سوابق   .5

 محل خدمت تارخ خاتمه تاریخ شروع ان پستعنو

 بیمارستان آريا مشهد تاکنون 0523 بیمارستان آريا معاون آموزشی 

 عضو کمیته فنّی پیشگیری و کنترل عفونت

HTLV1  معاونت بهداشتی 

 
1391 

 
1392 

دانشگاه علوم پزشکی 

 مشهد

 1391 سرپرست کمیته تحقیقات دانشجويی دانشکده پزشکی
 

واحد  گاه آزاد اسالمیدانش 1393

 مشهد

 مشهد بیمارستان آريا تاکنون 1391 ريیس کمیته کنترل عفونت بیمارستان

معاونت  ترويجی  بهداشت و سالمت -علمی  هیات تحريريه مجله عضو

 بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی  1392 1391

 مشهد

 به منظور بررسی توانايی علمی)گروه تخصصی پزشکی اجتماعی  عضو کار

 (متقاضیان عضويت در هیات علمی واحدها و مراکز

 

 
1391 
 

 

 
1393 

 

دانشگاه آزاد اسالمی 

 استان خراسان رضوی
 

  عضو کمیته کنترل عفونت بیمارستان
1391 
 

 

 تاکنون

 

 مشهد بیمارستان آريا

کارآموزی و  )تعیین صالحیت بالینی(زمون های بالینیآعضو کمیته 

 کارورزی دانشکده پزشکی 

 

 

 

 هريورش
1389 

 

 

 خرداد
1392 

 

 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 مشهد

 

 

 مدير گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی

 

 شهريور
1389 

 

 خرداد
1392 

 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 مشهد

دانشگاه علوم پزشکی  يکسال 1387 عضو کمیسیون پزشکی دانشگاه 

 خراسان شمالی

دانشگاه علوم پزشکی  1387 1386 عضو کمیته دانشگاهی سل 
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 زشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن با  ذكر منبع بالمانع است .كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پ
 11 از      5 صفحه 

 واحد مشهد

 خراسان شمالی

 

دانشگاه علوم پزشکی  1387 1386 عضو کمیته دانشگاهی کنترل عفونت های بیمارستانی دانشگاه 

 خراسان شمالی

  کدهعضو کمیسیون پزشکی دانش

 

علوم پزشکی  کدهدانش 1387 1386

 خراسان شمالی

بیمارستان امام علی )ع(  1387 1386 ولنژ بیمارستان عضو کمیته بهداشت و کنترل عفونت بیمارستانی 

 بجنورد

بیمارستان امام رضا )ع(  1387 1386 عضو کمیته کادر پزشکی، پرسنل پرستاری و کارکنان بیمارستان 

 بجنورد

بیمارستان امام رضا )ع(  1387 1386 عضو کمیته رسیدگی به مرگ و میر و عوارض بیمارستانی بیمارستان 

 بجنورد

علوم پزشکی  کدهدانش 1387 1385 ه کدعضو کمیته بیماريهای واگیر دانش

 خراسان شمالی

بیمارستان امام رضا )ع(  1387 1385 عضو کمیته اخالق پزشکی بیمارستان 

 بجنورد

بیمارستان امام رضا )ع(  1387 1385 عضو کمیته نظارت و ارزشیابی درونی بیمارستان 

 بجنورد

بیمارستان امام رضا )ع(  1387 1385 رستان عضو کمیته دارو بیما

 بجنورد

بیمارستان امام رضا )ع(  1387 1385 عضو کمیته تجهیزات پزشکی بیمارستان 

 بجنورد

بیمارستان امام رضا )ع(  1387 1385 عضو کمیته مراعات موازين شرعی در فعالیت های بیمارستانی 

 بجنورد

بیمارستان امام رضا )ع(  1387 1385 ستانی ولنژ بیمارستان عضو کمیته بهداشت و کنترل عفونت بیمار

 بجنورد

 فريمان 1379 1378 پزشک معتمد اداره آموزش و پرورش شهرستان فريمان

 فريمان 1379 1378 دبیر شورای بهداشت بخش مرکزی شهرستان فريمان

مسئول مرکز بهداشتی درمانی فريمان )مسئول مرکز، پايگاه های بهداشتی 

 انه های بهداشت تابعه(و خ

 فريمان 1379 1378

 فريمان 1378 1377 )شهید میری( 2مسئول مرکز بهداشتی درمانی فريمان

 انتشارات)بر اساس سبک ونکوور( .1

a. مقاله ها 

i )در مجالت فارسی 
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 (EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی)
 پژوهش در آموزش مركز 

 

 

 زشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن با  ذكر منبع بالمانع است .كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پ
 11 از      1 صفحه 

 واحد مشهد

ن در بیمارا B، مصطفويان زهرا . بررسی سطح سرمی آنتی بادی ضد آنتی ژن سطحی ويروس هپاتیت  رستگاری سارا (0

. نشريه علمی  0525تا  0522تحت هموديالیز دايمی بیمارستان های وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی مشهد از سال 

 . 0 - 04:  0523، پايیز  3، شماره  0دانشگاه آزاد اسالمی ، دوره 

دانشگاه ازاد  بررسی تماس های شغلی در کارکنان بهداشتی بیمارستان های تابعه، مصطفويان زهرا .  رستگاری سارا (2

 .1 -15:  1395، بهار  1، شماره  6. نشريه علمی دانشگاه ازاد اسالمی ، دوره  1394اسالمی مشهد درسال 

اپیدمیولوژيک بیماری سل در بیماران مبتال بررسی  . ، حسین نژاد فاطمه ، فرامرزی اعظم ، برادران بهناز رستگاری سارا (5

. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،سال  بهداشتی درمانی مشهدبه ديابت قندی مراجعه کننده به مراکز 

 . 422_428:  93ارديبهشت  _، فروردين 1، شماره  57

 بهمن22کنفرانس های تخصصی پزشکی بیمارستان  مقاالتخالصه واکسیناسیون انفلوانزا. کتاب  کلیات .رستگاری سارا (4

 .20 :0521، مهر مشهد واحد اسالمی دانشگاه آزاد پزشکی دانشکده 0521درسال

 

کتابچه کنفرانس علمی يک روزه تجويز و مصرف منطقی  کاربرد بالینی سفالوسپورين های نسل چهارم ..  رستگاری سارا (3

 .20-25: 0521، تیر مشهد واحد دانشگاه آزاد اسالمی پزشکی داروبیمارستان آريا دانشکده

خالصهه   کتهاب قلهه از راه خون. ت.غربالگری عفونت های منرستگاری سارامه، انی مرضیه، مختاری حسین، حبیبی فاطرازگ (6

 .68-72: 1391خرداد، مشهد  واحد دانشگاه آزاد اسالمی مقاالت اولین همايش ملی غربالگری پیشرفته در پزشکی

 

شکی کنفرانس های تخصصی پز مقاالتکتاب خالصه ودرمان آن . CCHFبیماری  آزمايشگاهی تشخیص.رستگاری سارا (7

 . 028: 0588اسفند،  مشهد واحد دانشگاه آزاد اسالمی پزشکی دانشکده 0588بهمن درسال22بیمارستان 

کنفرانس های تخصصی پزشکی بیمارستان  مقاالتعفونت های فرصت طلب درايدز. کتاب خالصه  .رستگاری سارا (8

 . 28-22: 0588، آذر مشهد واحد دانشگاه آزاد اسالمی پزشکی دانشکده 0588بهمن درسال22

ز در جريان تب راجعه وگهزارش يهک مهورد.    و، کرامتی محمدرضا.نوروبورلیرستگاری ساراتوانايی ثانی اشرف، بجدی امین،  (1

 .235-241: 1386، تابستان95، شماره51مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، سال

 

i. )در مجالت انگلیسی)یا سایر زبان ها 

1) Ghazvini K, Tavanaee Sani A, Rastegari S, Ghanaat J, Behdani M. Detection of rifampin 

resistant tuberculosis meningitis by polymerase chain reaction linked single strand conformation 

polymorphism analysis of cerebrospinal fluid. Neurosciences. 2007; Vol. 12(2): 105-108. 
 

2) Tavanaee sani A, Ghazvini K, Rastegari S, Esmayle H. Specificity and Sensitivity of TB-PCR 

in CSF of patients with AFB positive smear TB meningitis that admitted in Imam Reza hospital 

from 2002 to 2006. IMED. 2007 Feb; 102. 

b. کتاب ها 

 "ویرایش علمی دکتر سارا رستگاری "گردآوری خانم طاهره فتحی نجفی و همکاران با "بیماری های عفونی دربارداری"کتاب

 ;ان نشربتهران: گل رزمخواه، نسرين. بیماريهای عفونی دربارداری.;منوچهری ترشیزی، الهام  ;فتحی نجفی، طاهره -
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 واحد مشهد

 .1391 ;تبريز: قاضی جهانی 

 
 

 و پوسترسخنرانی   .1

i. کنفرانس های داخلی 

 
شهريور ماه  0کنفرانس آموزشی پژوهشی انفلوانزا . اسیون در انفلوانزا . ینواکس. ) دبیر علمی (رستگاری سارا  (0

 ، بیمارستان آريا ، مشهد .  0527

تب کريمه . کنفرانس آموزشی پژوهشی مقابله با  درمان و پروفیالکسی در تب کريمه کونگو. رستگاری سارا (2

 ، بیمارستان آريا ، مشهد . 0527تیر ماه  04.  ونگوک

آذرماه  27کنفرانس آموزشی پژوهشی بروسلوزيس .  . بروسلوزيسو پیشگیری در درمان رستگاری سارا .   (3

 بهمن ، مشهد .  22، بیمارستان 0522

درمان سرپايی  کنفرانس آموزشی پژوهشی شناخت و . پنومونی های ياکتريال و درمان آنها  رستگاری سارا .  (4

 بهمن ، مشهد . 22بیمارستان  ، 0522خرداد ماه  0 پنومونی باکتريال و سل .

دی ماه  2کنفرانس آموزشی پژوهشی ايدز .  .  HIV پیشگیری قبل و پس از تماس با ويروسرستگاری سارا .  (5

 بیمارستان آريا ، مشهد . ،  0523

مهرماه  8انس آموزشی پژوهشی انفلوانزای اپیدمیک . . کنفر واکسیناسیون در انفلوانزا رستگاری سارا . (1

 ،بیمارستان آريا ، مشهد . 0523

. کنفرانس آموزشی پژوهشی تب خونريزی دهنده کريمه کونگو .  CCHFعاليم بالینی در رستگاری سارا .  (7

 بهمن ، مشهد . 22، بیمارستان  0524خردادماه 

کنفرانس آموزشی پژوهشی بیماری سل ، پیشگیری . وریدرمان سل براساس دستورالعمل کشرستگاری سارا .  (1

 بهمن ، مشهد .  22، بیمارستان 0524ارديبهشت ماه  24و درمان .

آبان ماه  MERS-Cov  .3کنفرانس آموزشی پژوهشی  . پروفیالکسی در کروناويروسرستگاری سارا .  (1

 ،بیمارستان اريا ، مشهد .0525

کنفرانس آموزشی .  قبل ، حین و بعد از تماس با اشیای تیز و آلوده،  استاندارد هایاحتیاطرستگاری سارا .  (11

 ، بیمارستان آريا ، مشهد . 0525ارديبهشت ماه  23پژوهشی انتقال خون .

 AIDS  .08و  HIVپژوهشی . کنفرانس آموزشی  AIDSو  HIVم بالینی در عفونت عالئستگاری سارا. ر (00

 بهمن ، مشهد.22، بیمارستان 0522آذرماه 

کنفرانس  ان بروسلوزيس در موارد خاصّ ، پیشگیری از بروسلوزيس .درم.  )دبیر علمی( ستگاری سارار (02

 ، مشهد.آريا، بیمارستان 0522آذرماه  04آموزشی پژوهشی بروسلوزيس . 

مهرماه  H1N1. 08انفلوانزا  پیشگیری دارويی و درمان انفلوانزا. کنفرانس آموزشی پژوهشی . ستگاری سارار (05

 بهمن ، مشهد.22بیمارستان ، 0522

      وبا. کنفرانس آموزشی پژوهشی .تاريخچه و اپیدمیولوزی وبا در ايران و جهان  . ستگاری سارار (04

 ، بیمارستان آريا، مشهد.0522تیرماه2
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. کنفرانس آموزشی پژوهشی تب CCHFتظاهرات و عالئم بالینی بیماری  . )دبیر علمی(ستگاری سارار (03

 بهمن ، مشهد.22بیمارستان  ،0522خردادماه  21(.CCHFه کونگو )خونريزی دهنده کريم

احتیاطات استاندارد قبل و حین وپس از تماس با اشیای تیز وآلوده . کنفرانس آموزشی  . رستگاری سارا (02

 ، بیمارستان آريا، مشهد .0520دی ماه 28پژوهشی انتقال خون . 

، 0520دی ماه 23. 0آموزشی پژوهشی مدّون پوست  . کنفرانس شپش و گال و نحوه درمان . ستگاری سارار (07

 بهمن ، مشهد .22بیمارستان

وتشخیص سل ريوی ، آشنايی با پروتکل درمانی کشوری بیماری  م بالینیعالئ . )دبیر علمی( ستگاری سارار (08

 ،  بیمارستان آريا، مشهد .0520مهرماه05کنفرانس آموزشی پژوهشی بیماری سل .  سل .

. کنفرانس آموزشی پژوهشی انفلوانزا  H1N1 درمان انفلوانزاو   دارويی پیشگیرینترل و ک . ستگاری سارار (02

H1N1. 01  بهمن ، مشهد.22، بیمارستان 0520مهرماه 

. کنفرانس آموزشی پژوهشی مقابله با تب خونريزی دهنده  CCHFبیماری  م بالینیعالئ . ستگاری سارار (21

 . مشهد ، مفی تئاتر مجتمع فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمیآ ،0520خرداد ماه01(. CCHFکريمه کونگو )

بیماری در انسان ودام ، روش تشخیص و درمان  مئروش انتقال ، عال بیماری ،تاريخچه ، عامل  . ستگاری سارار (20

، 0520خردادماه4 (.CCHFپژوهشی  تب کريمه کونگو) کنفرانس مشترك آموزشیتب کريمه کونگو. 

 بیمارستان آريا، مشهد .

کنفرانس آموزشی پژوهشی عفونتهای سیستم تنفسّی  عفونتهای حادّ ريه شامل پنومونی . . ستگاری سارار (22

 بهمن ، مشهد.22، بیمارستان 0520ارديبهشت ماه  00.  3مدّون داخلی فوقانی و تحتانی

ماری سل ريوی ، روشهای تشخیصی سل ريوی . کنفرانس آموزشی پژوهشی بی م بالینیعالئ . ستگاری سارار (25

 ، بیمارستان آريا، مشهد .0521اسفندماه 08سل ، شناخت و درمان . 

)قبل و پس از  HIVعفونت ، راههای پیشگیری از HIVمراحل مختلف عفونت . )دبیر علمی(ستگاری سارار (24

بیمارستان آريا،  ،0521آذرماه 01. (AIDSو  HIVکنفرانس آموزشی پژوهشی تازه های ايدز)عفونتتماس( . 

 مشهد .

 H1N1. 00کلّیات واکسیناسیون انفلوانزا. کنفرانس آموزشی پژوهشی تازه های انفلوانزا  . ستگاری سارار (23

 بهمن ، مشهد.22، بیمارستان 0521مهرماه 

. کنفرانس آموزشی پژوهشی تجويز منطقی آنتی بیوتیکها و  تجويز منطقی آنتی بیوتیکها اصول . ستگاری سارار (22

 . کاشمر ( ،دانشکده پرستاریدر)مشهد، دانشگاه علوم پزشکی 0521مرداد ماه 2.  مقاومت های آنتی بیوتیکی

 .آشنايی با سفالوسپورين های نسل چهارم ، کاربرد بالینی سفالوسپورين های نسل چهارم . ستگاری سارار (27

 ، بیمارستان آريا، مشهد .0521تیرماه 25کنفرانس آموزشی پژوهشی تجويز ومصرف منطقی داروها . 

. کنفرانس آموزشی پژوهشی ايدز و  HIVدرعفونت  تشخیص و درمان عفونتهای فرصت طلب . تگاری ساراسر (28

 ، بیمارستان آريا، مشهد . 0582آذرماهHIV  .00عفونت 

تماس با اشیای . کنفرانس آموزشی پژوهشی  NSIاقدامات درمانی )دارودرمانی( هنگام بروز  . ستگاری سارار (22

 .بهمن ، مشهد22، بیمارستان 0582مردادماه NSI  .23(Needle Stick Injury) تیز وآلوده

ماه اسفند5کنفرانس آموزشی پژوهشی تب کريمه کونگو.  تشخیص و درمان تب کريمه کونگو . . ستگاری سارار (51

 بهمن ، مشهد.22بیمارستان ، 0588

،  0588دی ماه H1N1 .2پژوهشی  انفلوانزا  کنفرانس مشترك آموزشی .H1N1انفلوانزا  . ستگاری سارار (50

 بیمارستان آريا، مشهد .
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 11 از      1 صفحه 
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 ،0588 آذرماه AIDS  .02عفونتهای فرصت طلب درايدز . کنفرانس آموزشی پژوهشی   . ستگاری سارار (52

 بیمارستان آريا، مشهد .

 . AIDSو HIV. کنفرانس آموزشی پژوهشی HIVعفونت  عفونتهای فرصت طلب در . ستگاری سارار (55

 بهمن ، مشهد.22بیمارستان  ، 0588آذرماه 2 مشهد . بهمن22بیمارستان 

دی ماه  25و  22ويژه پرستاران .  –کارگاه مقابله با پاندمی انفلوانزا  .مقابله با پاندمی انفلوانزا . ستگاری سارار (54

 . بجنورد ( ، )ع(، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی )در بیمارستان امام رضا 0587

 ،0587آبان ماه  A-B-C 7 .. برنامه آموزشی بیماريهای هپاتیت (Hepatitis) هپاتیت ها . ستگاری سارار (53

 . بجنورد ( ، )ع(دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی )در بیمارستان امام رضا 

دانشگاه  ،0587مهر ماه 02( . 2عوارض داروهای ضدّسل . برنامه مدّون آموزش مداوم سل ) . ستگاری سارار (52

 . بجنورد ( ، )ع(ی )در بیمارستان امام رضا علوم پزشکی خراسان شمال

دانشگاه  ،0587شهريورماه07بیماری التور . برنامه آموزشی التور)ويژه پزشکان و پرستاران(.  . ستگاری سارار (57

 . بجنورد ( ، )ع(علوم پزشکی خراسان شمالی )در بیمارستان امام رضا 

سالک و کاالآزار )ويژه پزشکان ، کارشناسان و  زشیبرنامه آمو بیماری سالک و کاالآزار . . ستگاری سارار (58

 ( ،مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی )در ،0587تیرماه  23 کاردانان مرکز بهداشت بجنورد(.

 . بجنورد

 )ويژه پزشکان و کارشناسان ستادیبیماری آبله مرغان و زونا . برنامه آموزشی آبله مرغان و زونا . ستگاری سارار (52

 . بجنورد ( ،مرکز بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی )در0582بهمن ماه 7 .مرکز بهداشت بجنورد(

دانشگاه  ،0582بهمن ماه 2و  0حیوان گزيد گی ها . برنامه آموزشی موارد حیوان گزيد گی . . ستگاری سارار (41

 . بجنورد ( ،مرکز بهداشت علوم پزشکی خراسان شمالی )در

 کدهدانش ،0582آبان ماه 00( . 2برنامه مدّون آموزش مداوم سل ) توبرکلوزيس ، سل و ايدز . . اراستگاری سر (40

 . سبزوارو خدمات بهداشتی درمانی ،  علوم پزشکی

دابیر درما نی وشیوه های حفاظت فردی درانفلوانزا،انواع مراقبت بیماری انفلوانزا. سمینار و  ت. ستگاری سارار (42

. دانشگاه علوم پزشکی 0582مردادماه  22ين دستاوردهای علمی مراقبت و درمان انفلوانزا . کارگاه آموزشی  آخر

 . بجنورد ( ، )ع(مشهد )در بیمارستان امام رضا 

دانشگاه علوم  ،0582تیرماه02بیماری بروسلوز وهاری . برنامه آموزشی و پانل بروسلوز وهاری .  . ستگاری سارار (45

 . بجنورد ( ، )ع(ارستان امام رضا پزشکی خراسان شمالی )در بیم

سمینار و کنفرانس آموزشی  زخم های ناشی از گازگرفتگی ، زخم ديابتی و زخم بستر. . ستگاری سارار (44

دانشگاه علوم پزشکی مشهد  ،0582فروردين  20پژوهشی تشخیص ، مراقبت و روشهای نوين درمان در زخمها. 

 . بجنورد ( ، )ع()در بیمارستان امام رضا 

پیشگیری از بیماريهای واگیردار و  برنامه آموزشی بهداشت و پیشگیری بیماريهای واگیر . . ستگاری سارار (43

 ( ، )ع(دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی )در بیمارستان امام رضا ،  0583بهمن ماه  25تا 00 عفونی .

 . بجنورد

آموزشی بیماريهای مشترك بین انسان و دام )ويژه برنامه  بیماريهای مشترك بین انسان و دام . . رستگاری سارا (42

، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی )در 0583آبان ماه 51. پزشکان عمومی و کارشناسان ستاد مرکز بهداشت(

 . ( ، بجنوردمرکز بهداشت
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ii. کنفرانس های بین المللی 

 پایان یافته طرح های تحقیقاتی .1

 شورک شهر همکاران طرح مجری طرح عنوان طرح
تاریخ 

 شروع

تاریخ 

 پایان

در مايع نخاع  TB-PCRبررسی نتايج 

بیماران مبتال به مننژيت سلی دارای مايع 

مغزی نخاعی مثبت از نظر باسیل اسید 

فاست و عوامل همراه با مننژيت سلی در 

بخش عفونی بیمارستان امام رضا)ع( از 

 1384الی مهرماه  1381مهرماه 

دکتر سارا 

 رستگاری

 دوم()مجری 

دکتر اشرف 

توانايی ثانی 

 )مجری اول(

مهرماه  ايران مشهد
1381 

اسفند ماه 
1384 

 

 طرح های تحقیقاتی در دست اجرا: .1

 پایان نامه های دانشجویی .11

 تاریخ دفاع عنوان مقطع رشته نام دانشجو

 

 خانم تکتم ايمانی نژاد

 )استاد راهنما(

 

 

 پزشکی

 

 دکترای حرفه ای

اری های عفونی در بررسی اپیدمیولوژيک بیم

بهمن و  22سالمندان بستری در بیمارستان های 

 1392تا  1391آريا مشهد از سال

 

 1392شهريور

 

 خانم ندا خورسند

 )استادمشاور(

 

 پزشکی

 

 دکترای حرفه ای

بررسی میزان آگاهی و نگرش دانشجويان علوم 

پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد درمورد 

HTLV-1  1391در سال 

 

 1391آبان

 

 خانم اعظم فرامرزی

 )استاد راهنما(

 

 پزشکی

 

 دکترای حرفه ای

بررسی اپیدمیولوژيک بیماری سل در بیماران 

مبتال به ديابت قندی مراجعه کننده به مراکز 

 1391تا  1385درمانی مشهد از سال  -بهداشتی

 

 

 1391شهريور

 

 

 خانم آزاده سخاوتی 

 )استاد راهنما(

 

 

 پزشکی

 

 

 ه ایدکترای حرف

بررسی وضعیت ايمنی اکتسابی نسبت به بیماری 

ه و برخی عوامل اپیدمیولوژی در زنان جسرخ

باردار يا در شرف بارداری مراجعه کننده به 

بهمن و  22هایکلینیک زنان و زايمان بیمارستان 

  1391تا  1391آريا مشهد در سال 

 

 

 

 1391شهريور

 ین اثر آنتی بیوتیک پروفیالکتیک در کنترل یتع   
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 خانم الهه اخگری

 )استادمشاور(

عوارض عفونی بعد از عمل جراحی سنگ شکنی از  ترای حرفه ایدک پزشکی

بهمن، آريا و امام  22راه مجرا در بیمارستان های 

  1391حسین مشهد در سال 

 

 1391خرداد
 

 

 آقای بابک شکری

 )استاد راهنما(

 

 

 

 پزشکی

 

 

 دکترای حرفه ای

يدوری و برخی عوامل همراه با بررسی فراوانی کاند

آن در بیماران بستری در بخش مراقبت های ويژه 

بیمارستان های آموزشی تابعه دانشگاه آزاد 

 1392تا  1391اسالمی مشهد از سال 

 

 

 1392زمستان 

 

علی اکبرزاده  آقای

 نجّار

 )استاد راهنما(

 

 

 پزشکی

 

 

 دکترای حرفه ای

مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری بررسی 

اشريشیاکالی در نمونه های بدست آمده از 

بهمن  22بیماران مراجعه کننده به بیمارستان 

8838تا  8811مشهد از سال   

 

 

 

 1393بهار 

 

 توحید صداقت آقای

 )استاد راهنما(

 

 

 پزشکی

 

 

 دکترای حرفه ای

آنتی بادی ضّدآنتی ژن  سطح سرمیبررسی 

و برخي عوامل  Bسطحی ويروس هپاتیت 

يماران تحت همودياليز دايمي همراه در ب

سال  ازبهمن و آريا مشهد  22هایبیمارستان 

 1393تا  1392

 

 

 1394خرداد

 

مريم هدايتی خانم 

 )استاد راهنما(

 

 پزشکی

 

 دکترای حرفه ای

 بررسی سرواپیدمیولوژی عفونت های ويروسی

هپاتیت ب وث در بیماران اچ.آی.وی مثبت 

 ن خراسانمراجعه کننده به مرکز بهداشت استا

1392تا  1385رضوی از سال   

 

 

 

 1394تابستان 

 

فضلی خانم آزاده 

 شهری

 )استاد راهنما(

 

 

 پزشکی

 

 

 دکترای حرفه ای

در  عوارض داروهای آنتی رتروويرال فراوانی بررسی

 مرکزمراجعه کننده به  مثبت اچ.آی.وی بیماران

تا  1385استان خراسان رضوی از سال  بهداشت
1392 

 

 

 

 1395بهار 

 

 شیما شريفی 

 )استاد راهنما(

 

 پزشکی

 

 دکترای حرفه ای

ی بررسی تماس های شغلی در کارکنان بهداشت

هد بیمارستان های تابعه دانشگاه ازاد اسالمی مش

1394درسال   

 

 1395تايستان 

 

 

سیما عسکری جنت 

 آبادی 

 )استاد راهنما(

 

 

 پزشکی

 

 

 

 

 دکترای حرفه ای

ا عدم پايبندی به درمان بررسی برخی عوامل مرتبط ب

مثبت تحت  HIVهای ضدرتروويروسی در بیماران 

درمان مراجعه کننده به مرکز بهداشت استان خراسان 

 4931تا سال  4931رضوی از سال 

 

 

 1395تايستان 

 



 مشهددانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 دانشکده پزشکی

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

 

 

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

 واحد مشهد

 

 سبحان شکری 

 )استاد راهنما(

 

 پزشکی

 

 

 دکترای حرفه ای

بررسی سطح آگاهی دانشجويان غیر پزشکی دانشگاه 

 د اسالمی مشهد در مورد بیماريهای آمیزشی آزا

 

 1397شهريور 

 

 زهرا رضايی قصبه 

 )استاد راهنما(

 

 پزشکی

 

 

 دکترای حرفه ای

بررسی الگوی آنتی بیوگرام نمونه های کشت 

ادرارمبتاليان به عفونت ادراری در شهر مشهد در سال 

4931 

 

 1397شهريور 

 

 نیوشا مختاری  

 )استاد راهنما(

 

 پزشکی

 

 دکترای حرفه ای

 

 وبیماری لیکن پالن Cبررسی همراهی عفونت هپاتیت 

 

 1398ارديبهشت 

 

 شیما خواجوی

 )استاد راهنما(

 

 پزشکی

 

 دکترای حرفه ای
بررسی میزان آگاهی وعملکرد آرايشگران خانم  

شهرمشهد نسبت به عفونت های ويروسی 

HIV،HBV  وHCV  1397در سال 

 

 

 

 1398خرداد 

 

 لت آبادیريحانه دو

 )استاد راهنما( 

 

 پزشکی

 

 دکترای حرفه ای

 

م در بررسی الگوی مصرف آنتی بیوتیک مروپن

1397بیمارستان آريا مشهد در سال   
 

 

 در دست راهنمايی

 

 آلما میر عاقل 

 )استاد راهنما(

 

 

 پزشکی

 

 دکترای حرفه ای

 

بررسی ارتباط ويژگی های شخصیتی دانشجويان 

 بت به ابراز خطاهای پزشکی پزشکی با نگرش آنان نس

 

 در دست راهنمايی

 

 

 



 مشهددانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 دانشکده پزشکی

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

 

 

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

 واحد مشهد

 
 تجربیات .11

a. آموزشی 

 مقطع رشته تحصیلی مدت تدريس تعداد واحد محل تدريس عنوان درس

 تئوری بیماری های عفونی
دانشکده پزشکی دانشگاه 

 آزاد اسالمی واحد مشهد
3 

 1388از شهريور 

 تاکنون
 دکترای حرفه ای پزشکی

 عفونیدرس تراپوتیک 
نشکده پزشکی دانشگاه دا

 آزاد اسالمی واحد مشهد
 ساعت 4

 1388ازسال

 تاکنون

 

 دکترای حرفه ای پزشکی

بیماری های عفونی و 

 واگیر 

دانشگاه علوم پزشکی 

خراسان شمالی )بیمارستان 

و  "ع"، امام علی"ع"امام رضا

 مرکزبهداشت بجنورد(

کالس های 

آموزشی 

پزشکان 

 -پرسنلو

برگزاری 

 بازآموزی ها

تا  1385ز مهر ا

  1387اسفند

 سال(3)

پزشکی 

عمومی، 

پرستاری و 

 بهداشت

دکترای حرفه ای، 

کارشناسی و 

 کاردانی

b. کلینیکی و عملی 

 مقطع رشته تحصیلی مدت تدريس تعداد واحد  محل تدريس عنوان درس

 

 

 کارآموزی بهداشت

دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی 

)مراکز  آموزشی واحد مشهد و فیلد

 (ومه آنو ح بهداشتی درمانی مشهد

 

 
2 

 

 1391شهريوراز

 سال(3برای )

 

 

 پزشکی

 

 

 دکترای حرفه ای

 

 

 کارورزی بهداشت

دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی 

)مراکز آموزشی واحد مشهد و فیلد 

 (و حومه آن بهداشتی درمانی مشهد

 

 
4 

 

 1389ازآبان 

 (سال 4) برای 

 

 

 پزشکی

 

 

 دکترای حرفه ای

 

 کارورزی عفونی

درمانگاه عفونی وبخش عفونی 

بهمن و بیمارستان آريا  22بیمارستان 

 مشهد

 
4 

 1388از مهرماه 

 تاکنون

 

 

 پزشکی

 

 دکترای حرفه ای

 

 کارآموزی عفونی

درمانگاه عفونی وبخش عفونی 

بهمن و بیمارستان آريا  22بیمارستان 

 مشهد

 
3 

 1388از مهرماه 

 تا کنون 

 

 

 پزشکی

 

 حرفه ای دکترای

c. سایر 



 مشهددانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 دانشکده پزشکی

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

 

 

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

 واحد مشهد

 :اختراعات(-) افتخارات علمیتقدیر نامه،جوایز و امتیازات ویژه .12

 مکان زمان عنوان نوع

 

 دانشگاهی

 "استاد برتر"به عنوان  )لوح تقدير( دريافت تقديرنامه

 1384از دانش آموختگان ورودی اساتید گروه پزشکی( )دربین

 
1391 

دانشکده پزشکی 

دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد 

 هدمش

 

 دانشگاهی

 "استاد برگزيده"به عنوان  )لوح تقدير( دريافت تقديرنامه

 1383بخش بهداشت و پزشکی اجتماعی از دانش آموختگان ورودی

 
1391 

دانشکده پزشکی 

دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد 

 مشهد

 

 منطقه ای 

کل بیمه خدمات درمانی  از مديريت "پزشک نمونه"دريافت تقديرنامه به عنوان 

 اسان رضویخر

 مشهد 1389

 

 منطقه ای

دريافت تقدير نامه از رياست کمیته امداد امام خمینی)ره( شاخه درگز جهت 

 همکاری و انتخاب اين جانب به عنوان رابط افتخاری

 درگز 1389

 

 منطقه ای

دريافت تقديرنامه ازسرپرست بیمارستان جهت همکاری صمیمانه درانجام امور 

 کمیل پرونده بیماران، اقدامات درمانی،...(مربوط به بیمارستان) ت

بیمارستان امام  1386

 رضا)ع( بجنورد

دريافت تقديرنامه از سرپرست بیمارستان جهت همکاری با جديت و تالش با آن  منطقه ای

 واحد

بیمارستان امام  1386

 رضا)ع( بجنورد

 مشهد 1385 مشهد بورد تخصصی بیماری های عفونی در امتحان کسب رتبه اول در منطقه ای

 ايران 1385 کسب رتبه نهم در امتحان بورد تخصصی بیماريهای عفونی در ايران کشوری 

درجه  فت تقدير نامه از سرپرست بیمارستان جهت همکاری منجر به ارتقاءادري منطقه ای

 ارزشیابی بیمارستان

بیمارستان امام  1385

 رضا)ع( بجنورد

دانشگاه علوم  1383 ز معاونت درمان دانشگاه جهت تدريس دوره های آموزشیادريافت تقدير نامه   منطقه ای

 مشهدپزشکی 

حضرت علی اصغر)ع( شانديز جهت  ءدريافت تقدير نامه از مسئول فنی دارالشفا منطقه ای

 همکاری با آن واحد 

 شانديز 1381

المت و سدريافت تقدير نامه از سرپرست شبکه جهت اجرای موفق طرح سنجش  منطقه ای

  آمادگی تحصیلی کودکان 

شبکه بهداشت و  1377

 درمان فريمان
 

 داخلی و بین المللی مجامع علمیدر عضویت  .13

 تاریخ خاتمه تاریخ شروع عنوان

 تاکنون 1385سال عضو انجمن متخصصین بیماری های عفونی و گرمسیری ايران



 مشهددانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 دانشکده پزشکی

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

 

 

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

 واحد مشهد

 تاکنون 1385سال عضو انجمن متخصصین بیماری های عفونی مشهد

 تاکنون 1377سال عضو سازمان نظام پزشکی 

 

 

 

 

 
 

 عالئق تحقیقاتی .14

 

 مطالعه و تحقیق در مورد بیماری توبرکلوزيس )بیماری سل( -0

 

 تحقیق و انجام مطالعات اپیدمیولوژيک در زمینه بهداشت و سالمت فرد و جامعه -2

 

 

  

 فعالیت های اجتماعی و فرهنگی .15

 . 0522سال  تا 0521پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد از سال ( عضو کمیته دفتر فرهنگی دانشکده0

 .تاکنون 0582( رابط افتخاری کمیته امداد امام خمینی)ره( طرح اکرام ايتام از سال 2

 .0587تا  0583صدا وسیما  خراسان شمالی )بجنورد( از سال  )مصاحبه( ( شرکت در برنامه های علمی راديويی5

تها   0583دانشگاه علوم پزشکی خراسهان شهمالی( از سهال    کی بیمارستان امام رضا)ع( بجنورد ) ( عضو کمیته اخالق پزش4

0587.   

شرعی در فعالیت های بیمارستانی بیمارستان امام رضا )ع( بجنورد )دانشهگاه علهوم پزشهکی    موازين ( عضو کمیته مراعات 3

 .0587تا  0583خراسان شمالی( از سال 

 

 توصیه نامه علمی .11

 رديف
و نام  نام

 خانوادگی معرف
 آدرس و تلفن محل کار رشته تحصیلی رتبه دانشگاهی

آدرس و تلفن 

 منزل

آدرس پست 

الکترونیکی و سايت 

 شخصی

1 

خانم دکتر 

اشرف توانايی 

 ثانی 

دانشیار دانشگاه 

علوم پزشکی مشهد 

)مدير گروه قبلی 

 عفونی(

متخصص 

 بیماريهای عفونی

مشهد، بیمارستان امام 

خش عفونی رضا )ع(، ب
81224183 

بلوار سجاد، 

، پالك 9نیلوفر 

           5، واحد48
76159193 

Tavanaeea@

mums.ac.ir 

2 
آقای دکتر 

محمد جواد 

استاديار دانشگاه 

علوم پزشکی مشهد 

متخصص 

 بیماريهای عفونی 

مشهد، بیمارستان امام 

 رضا )ع(، بخش عفونی 
81224183 

وار دانشجو، بل

 14دانشجو
Ghaboulimj@

mums.ac.ir 



 مشهددانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 دانشکده پزشکی

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

 

 

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

 واحد مشهد

)مدير گروه قبلی  قبولی 

 عفونی(

          84پالك 
86743943 

3 

آقای دکتر 

حمیدرضا 

 نادری

دانشگاه دانشیار 

علوم پزشکی مشهد 

)مدير گروه فعلی 

 عفونی(

متخصص 

 بیماريهای عفونی 

مشهد، بیمارستان امام 

 رضا )ع(، بخش عفونی 
81224183 

بلوار وکیل آباد، 

، 37الدن 

 1/13پالك 

 طبقه دوم 
35124144 

Naderihr@ 

mums.ac.ir 

 

 های بین المللی تسلط به زبان .11

 نمره مکان دریافت مدرک تاریخ دریافت مدرک نوع مدرک

    

    

 


