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سوابق آموزشی :
 سخنرانی در کنگره عفونی ایران-تهران سال.32 شرکت و ارائه  E-posterبه صورت حضوری در کنگره بین المللی ایدز  IAS 2011در کشور ایتالیا -رم. سخنرانی در  12جلسه آموزشی بازآموزی و پودمانی با عناوین متفاوت مرتبط با رشته تخصصی طی سالهای.31-39 -اجرای  3برنامه رادیویی زنده در رادیو دزفول با عنواین مرتبط با رشته تخصصی.

.  (برنامه کنترل ماالریا) با مشارکت همکاران وزارت بهداشت مرکز مدیریت بیماریهای واگیرLLIN  برگزاری کارگاه. برگزاری کارگاه عملی برنامه کنترل سالک با همکاری اساتید دانشگاه تهران-

: سوابق پژوهشی
 بررسی اثر داروی موضعی آمفوتریسین نان لیپوزومال روی بیماران سالکی باclinical trial  مشارکت در-2
. تهران– در حال انجام-همکاری مرکز پوست و جذام ایران
 درمانی- انجام مطالعه " جداسازی انگل های لیشمانیا از ضایعات پوستی بیماران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-1
 " با مشارکتPCR–RFLP دانشگاه علوم پزشکی دزفول و تعیین گونه آنها با استفاده از تکنیک مولکولی
. در حال انجام- دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
3- ASSOCIATION OF IL-4 AND IL-4RA SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISMS IN IRANIAN
PATIENTS WITH PULMONARY TUBERCULOSIS. International Journal of Current Life Sciences Vol. 4, Issue 9, pp. 5723-5727, September, 2014.
4- Comparison of Genetic Polymorphisms of TNF-α and IL-10 Genes Between Tuberculosis
Patients and Healthy Blood Donors. Arch Clin Infect Dis. 2013 July; 8(3): e18270.
5- Spectrum of opportunistic infectious diseases among hospitalized patients with HIV/AIDS in
Boo-Ali Hospital, Zahedan, Southeastern Iran. 6th IAS conference on HIV,pathogenesis
treatment and prevention.17-20 july2011.ROME,ITALY.
6- Success in control of malaria in chabahar-southeastern of Iran.Iranian congress of infectious
diseases, Iran-Tehran.
7- Unemployment and immigration: Two potential risk factors for HIV/AIDS in the Southeast of
Iran. Iranian congress of infectious diseases, Iran-Tehran.
8- Anti-tuberculosis drug-induced hepatotoxicity. Iranian congress of infectious diseases, IranTehran.
9- Risk factors associated with poor prognosis at the end of first decade after beginning of CCHF
in southeast of IRAN. 21th Iranian congress of infectious diseases, Iran-Tehran.
10- Epidemiology of Malaria in Chabahar, Southeastern Iran. 15th international congress on
infectious disease, Bangkok-Thiland.Jun13-16, 2012.
11- Polymorphic variants of the interferon- gamma gene in tuberculosis patients. 1st Tabriz
International Life Science Conference, 12th Iran Biophysical Chemistry Conference 22-24 May
2013.

12- Sexually Transmitted Infections among Hospitalized Patients with Human Immunodeficiency
Virus Infection and Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV/AIDS) in Zahedan,
Southeastern Iran. Pub Med 2016 Jul 2; 5(3):e28028. eCollection 2016.

سوابق اجرایی :
 -2رییس اداره پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی دزفول .31-39
 -1مسوول کمیته کنترل عفونت بیمارستان گنجویان دزفول در مدت زمانی کوتاه.
 -9معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی دزفول از تیر.39

جوایز و افتخارات علمی :
-

دریافت تقدیر نامه از ریئس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر آقای دکتر گویا به منظور مدیریت عملیات ایمن سازی
تکمیلی فلج اطفال زیر 9سال در شهریور.39

-

دریافت تقدیر نامه از ریئس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر آقای دکتر گویا به منظور اجرای موفقیت آمیز طرح
کشوری بررسی میزان شیوع مقاومت دارویی در بیماران مبتال به سل( )DRSدر دی.39

عضویت در مجامع و انجمن های علمی :
-

عضو انجمن متخصصین عفونی ایران.

-

عضو انجمن بین اللملی اچ ای وی(.)IAS

مهارت ها ( تسلط بر زبان های خارجی  ،نرم افزار یا دستگاه):
زبان انگلیسی.

