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عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:
بررسی فراوانی ژن کدکننده توکسين پنتون والنتين لکوسيدین ( )PVLدر سویه هاي استافيلوکوکوس اورئوس مقاوم و
حساس به متی سيلين جدا شده از نمونه هاي بالينی شهر یزد

سوابق تحصیلی:
مقطع
كارشناسی

رشته
علوم
ازمايشگاهی
میکروب

كارشناسی ارشد

شناسی

گرايش

دانشگاه

شروع اتمام

دامپزشکی

دانشگاه زابل

6831

6833

پزشکی

علوم پزشکی يزد

6831

6838

سابقه کاري
گذراندن دو سال طرح نيروي انسانی در دانشگاه علوم پزشکی بيرجند و دانشکده پرستاري قاین
فعاليت هاي آموزشی
نام دانشگاه يا موسسه

عنوان درس هايی كه تدريس

تاريخ

آموزشی و پژوهشی

نموده

شروع

آدرس موسسه

دانشکده پرستاری مامايی میکروب شناسی پرستاری

بهمن

میدان  61شهريور دانشکده پرستاری

قاين

39

مامايی

دانشکده پرستاری مامايی میکروب شناسی سالمت دهان بهمن
قاين

دندان

39

میدان  61شهريور دانشکده پرستاری
مامايی

مهر 39

دانشکده پرستاری مامايی میکروب شناسی پرستاری
قاين

میدان  61شهريور دانشکده پرستاری
مامايی

دانشکده پرستاری مامايی میکروب شناسی و انگل شناسی
قاين

مهر 39

فوريت های پزشکی

دانشگاه علوم

مامايی

پزشکی میکروب شناسی عملی بهداشت بهمن

بیرجند

محیط-كاراموزی

دانشگاه علوم

39

پزشکی میکروب شناسی عملی بهداشت مهر 39

بیرجند

محیط

دانشگاه علوم

محیط

دانشگاه علوم

خیابان غفاری-دانشگاه علوم پزشکی
بیرجند
خیابان غفاری-دانشگاه علوم پزشکی
بیرجند

پزشکی میکروب شناسی عملی بهداشت مهر 31

بیرجند

میدان  61شهريور دانشکده پرستاری

خیابان غفاری-دانشگاه علوم پزشکی
بیرجند

پزشکی میکروب شناسی عملی بهداشت بهمن 31خیابان غفاری-دانشگاه علوم پزشکی
بیرجند

بیرجند

محیط-كارآموزی

دانشگاه آزاد قاين

میکروب شناسی پرستاری

بهمن

خیابان شفا-دانشگاه ازاد اسالمی قاين

39
دانشگاه آزاد قاين

میکروب شناسی پرستاری

مهر39

خیابان شفا-دانشگاه ازاد اسالمی قاين

دانشگاه آزاد قاين

میکروب شناسی پرستاری

مهر31

خیابان شفا-دانشگاه ازاد اسالمی قاين

طرح هاي تحقيقاتی:
دانشگاه علوم

پزشکی بررسی وضعیت شیمیايی

بیرجند

و مهر39

میکروبی آب استخرها و جکوزی

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند-دانشکده
بهداشت

....
دانشگاه علوم

پزشکی بررسی نوع و تراكم بیوائروسل ها 31-31
در هوای بخش های اورژانس،

بیرجند

جراحی

پاتولوژی

و

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند-دانشکده
بهداشت

عفونی

دوبیمارستان آموزشی بیرجند
دانشکده پرستاری قاين

رابطه فرسودگی شغلی و عملکرد 31

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند-دانشکده

پرستاران بیمارستان شهدا قاين

پرستاری قاين

مقاالت چاپ شده در همايش ها و مجالت
عنوان

رديف

سال

6

6838

فراوانی مقاومت به متی سیلین در بین ايزوله های بالینی استافیلوكوكوس اوئوس در يزد (پوستر)

2

6839

بررسی فراوانی مقاومت به متی سیلین در سويه های بالینی استافیلوكوكوس اورئوس به روش های
فنوتیپی و مولکولی در شهر يزد (مقاله-مجله علوم پزشکی يزد)

6839

8

بررسی شاخص های فیزيکوشیمیايی و میکروبیولوژی استخرهای شنا عمومی و جکوزی شهر
بیرجند در سال (6839دومين همایش بينالمللی و بيستمين همایش ملی بهداشت محيط)

شرکت در همایش ها و کارگاههاي آموزشی
ردیف

مشخصات همایش

سال

0

0132

شرکت در کارگاه اصول کنترل کيفی در بخش ميکروب شناسی (آنتی بيوگرام)

2

0130

شرکت در کارگاه پروتئوميکس

1

0130

شرکت در کارگاه ژنوميکس

0

0130

شرکت در ششمين دوره همایش سراسري ميکروب شناسی-مشهد

6

0136

شرکت در کارگاه روشهاي جدید تدریس

5

0136

شرکت در کارگاه مهارت هاي ارتباطی با مخاطبين

1

0136

شرکت در کارگاه مقاله نویسی

8

0136

شرکت در کارگاه مهندسی فکر

3

0135

شرکت در کارگاه سبک هاي مدیریت کالس اخالق حرفه اي کنترل و رهبري کالس

01

0135

شرکت در کارگاه آموزشی SPSS

سایر فعاليتهاي انجام شده
0

تدریس در کارگاه آموزشی امنيت غذایی و نقش آن در پيشگيري از بيماري ها.کارکنان شبکه
هاي بهداشت استان خراسان جنوبی

2

راه اندازي استخراج  DNAاز باکتري هاي گرم مثبت دانشگاه علوم پزشکی یزد

1

همکاري در برگزاري کالسهاي دانشجویان پزشکی

0

تدریس در کارگاه آموزشی آزمون هاي ميکروبی و شيميایی آب-دانشگاه بيرجند

