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شناسي پزشكي ، دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشـتي ،دانشـگاه علـوم پزشـكي      انگل: فوق ليسانس 

  1371تهران  ، سال 

انگل شناسي پزشكي ، دانشكده بهداشـت و انسـتيتو تحقيقـات بهداشـتي ،دانشـگاه      : (Ph.D) كتراي تخصصيد

  1379علوم پزشكي تهران  ، سال 

  

  : مراتب دانشگاهي

  ) 1371-78( مربي انگل شناسي پزشكي 

  )1379 -90(استاديار انگل شناسي پزشكي 

  )تاكنون 91(دانشيار انگل شناسي پزشكي 

 

  :عضويت در انجمن هاي علمي و مسؤليت هاي علمي 

  )از بدو تاسيس تاكنون ( عضو پيوسته  انجمن انگل شناسي  ايران 

   )تاكنون 1386( عضو انجمن آموزش پزشكي ايران 

  ) تاكنون 1388(ايران در استان كرمانشاه  نماينده انجمن انگل شناسي

  )تاكنون 1388( عضو شوراي  جامعه علمي آزمايشگاهيان ايران واحد استان كرمانشاه 

  ) 1388-92(رئيس واحد استان كرمانشاه  جامعه علمي آزمايشگاهيان ايران 



لمللي ميكروب شناسي ايـران  عضو كميته علمي و روابط بين الملل دوازدهمين كنگره ملي و اولين كنگره بين ا 

)1389 (  

، دانشـكده  ) پـژوهش در آمـوزش پرسـتاري ، مامـايي و پيراپزشـكي      ( عضو كميتـه علمـي همـايش سراسـري     

   86پيراپزشكي پرستاري و مامايي كرمانشاه  تير ماه 

  1391آزمايشگاه و بالين ، تهران كنگره عضو كميته علمي پنجمين 

  1392مايشگاه و بالين ، تهران ، بهمن  آزكنگره عضو كميته علمي ششمين 

  

  :فعاليت آموزشي 

براي دانشجويان )كرم شناسي و تك ياخته شناسي پزشكي ( تدريس  واحد تئوري و عملي انگل شناسي پزشكي

دكتري پزشكي ، داروسازي ، دندانپزشكي و كليه رشته هاي گـروه پزشـكي در مقـاطع كـارداني ، كارشناسـي ،      

  :دانشكده هاي  در تاكنون   1371سا ل   كارشناسي  ارشد از

شعبه بـين   ،دوره هاي  شبانه دانشگاه ،بهداشت ،پرستاري مامايي ،زشكي يراپپ،دندانپزشكي ،سازي ،داروزشكي پ

  پرستاري سنقرو دانشكده  الملل دانشگاه

  

    :زمينه تحقيقاتي

  اپيدميولوژي و سرواپيدميولوژي بيماري هاي انگلي 

  درمان بيماري هاي انگليروش هاي تشخيص و 

  تشخيص مولكولي بيماريهاي انگلي 

  

  : فعاليت پژوهشي

  

  : يا استاد راهنما به عنوان مجري طرحو پايان نامه ها طرح هاي پژوهشي ) الف 

  

بررسي آلودگي سبزيجات مصرفي شهر كرمانشاه بـه كيسـت و تخـم انگـل هـاي بيمـاري زاي انسـان ،         .1

 1373سال

توسپوريديوم در كودكان مبتال به اسهال مراجعـه كننـده بـه بيمارسـتان شـهيد      بررسي آلودگي به كريپ .2

 1373فهميده كرمانشاه ، سال 

بررسي اپيدميولوژيك  تريكومونيازيس  و كانديديازيس واژينال  درخانم هاي مراجعه كننده به تعـدادي   .3

 1380– 81از مراكز بهداشتي درماني دولتي  كرمانشاه، سال



بادي هاي ضد توكسوپالسمائي در حيوانات ذبج شده در كشتارگاه صنعتي كرمانشاه بررسي تيتر آنتي  .4

  1381-82سال 

بررسي گونه هاي مختلف ليشمانياي  جدا شده از بيماران مبتال به سالك در تعدادي از مراكز بهداشتي  .5

  1381-82در سال    PCRدرماني  كرمانشاه   با روش 

 1383اي در شهرستان كرمانشاه سال  اپيدميولوژي آلودگي هاي انگلي روده .6

 ارزيابي دروني گروه ميكروبيولوژي .7

مركزي و ( شناسايي مولكولي گونه هاي كريپتوسپوريديوم در كودكان مراجعه كننده به آزمايشگاههاي  .8

كرمانشـاه بـا اسـتفاده از  روش     )) ع(شهيد فهميده، رازي و  امـام رضـا   (و بيمارستانهاي ) كلينيك ويژه

PCR -RFLP   1389 -90در سال 

 1389بررسي شيوع سرمي ليشمانيوز احشايي در جمعيت هاي پر خطر استان كرمانشاه در سال  .9

 1389-90ارزيابي كيفيت خدمات كتابخانه دانشكده پزشكي كرمانشاه در سال  .10

 92-93بررسي مولكولي ليشمانيوز جلدي در مراجعه كنندگان به كلينيك ويژه دانشگاه در سال  .11

مقايسه نتايج آزمايش هاي يك   ، دو  و سه نوبتي مدفوع در بيمـاران مراجعـه كننـده بـه آزمايشـگاه      . منصوري علي رضا .12

پايان نامه جهت اخـذ دكتـراي حرفـه اي پزشـكي ، دانشـكده پزشـكي ،        ،1380كلينيك ويژه دانشگاه كرمانشاه در سال 

 1381دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه ،

شيوع آلودگي هاي  انگلي روده اي در  بيماران مراجعه كننده بـه آزمايشـگاه كلينيـك ويـژه     بررسي ميزان . رامين رجبي .13

پايان نامه جهت اخذ دكتراي حرفـه اي پزشـكي ، دانشـكده پزشـكي ، دانشـگاه علـوم        ،1380دانشگاه كرمانشاه در سال 

 1381پزشكي كرمانشاه ،

در مـراجعين بـه مراكـز بهداشـتي درمـاني اسـتان       ) ك سـال ( بررسي اپيدميولوژي ليشمانيوز جلـدي  . سيد ايوب صبحي .14

پايان نامه جهت اخذ دكتراي حرفه اي پزشكي ، دانشـكده پزشـكي ، دانشـگاه علـوم     ، 1380-1385كرمانشاه در سالهاي 

 1387پزشكي كرمانشاه ،

زش درمانگاهي بررسي ديدگاه كارورزان رشته پزشكي عمومي دانشكده پزشكي كرمانشاه در مورد آمو .علي محمد احمدي .15

،پايان نامه جهت اخذ دكتراي حرفه اي پزشكي ، دانشكده پزشـكي ، دانشـگاه علـوم پزشـكي كرمانشـاه       87-88در سال 

،1388 

فرهاد  اشرف آبادي، بررسي ويژگيهاي پايان نامه هاي دانشجويان رشته پزشكي عمومي دانشگاه علوم پزشـكي كرمانشـاه    .16

حرفه اي پزشكي ، دانشكده پزشكي ، دانشگاه علوم پزشكي كرمانشـاه  خذ دكتراي پايان نامه جهت ا، 82-86طي سالهاي 

،1388 

شناسايي مولكولي گونه هاي كريپتوسپوريديوم در كودكان مراجعه كننده به  مهري اميري و شيما جاللوندي، .17

كرمانشاه با استفاده از  ) )ع(شهيد فهميده، رازي و  امام رضا (و بيمارستانهاي ) مركزي و كلينيك ويژه( آزمايشگاههاي 

پايان نامه جهت اخذ دكتراي حرفه اي پزشكي ، دانشكده و  (طرح پژوهشي، 1389 -90در سال RFLP-PCRروش  

 )1391پزشكي ، دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه، 

و ( ي طرح پژوهش 92-93بررسي اپيدميولوژيك ليشمانيوز جلدي در شهرستان قصر شيرين در سال . كيوان حسنيسيد  .18

 )1392پايان نامه جهت اخذ دكتراي حرفه اي پزشكي ، دانشكده پزشكي ، دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه، 



، بررسي مولكولي گونه هاي ليشمانيا و فراواني آنها در بيماران مشكوك به ليشمانيوز جلدي  نيوشا كريمي و پريسا فيض  .19

و پايان ( طرح پژوهشي .  92-93وم پزشكي كرمانشاه در سالهاي مراجعه كننده به آزمايشگاه كلينيك ويژه دانشگاه عل

 )1392نامه جهت اخذ دكتراي حرفه اي پزشكي ، دانشكده پزشكي ، دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه، 

پايان نامه جهت اخذ ( . 86- 92بررسي اپيدميولوژيك فاسيوليازيس در استان كرمانشاه در سالهاي .سيد عرفان فارسيان  .20

 )1393حرفه اي پزشكي ، دانشكده پزشكي ، دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه،  دكتراي

بررسي وضعيت ثبت پرونده هاي بيمارستاني در بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه در . سجاد زارعي  .21

 1393ي كرمانشاه، پايان نامه جهت اخذ دكتراي حرفه اي پزشكي ، دانشكده پزشكي ، دانشگاه علوم پزشك. 92سال 

بررسي ميزان توافق روش هاي مختلف تشخيص كيست هيداتيك و شيوع عالئم آن در بيماران مراجعه .رضا شيرخاني  .22

پايان نامه جهت اخذ دكتراي حرفه اي پزشكي ، دانشكده ( . 88-92كننده به بيمارستانهاي شهر كرمانشاه در سالهاي 

 )1394پزشكي ، دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه، 

پايان نامه جهت اخذ دكتراي حرفه (  . 85- 92بررسي فراواني تب مالت در استان كرمانشاه طي سالهاي  .حيدريسحر  .23

 )1394اي پزشكي ، دانشكده پزشكي ، دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه، 

( مايشگاه رفرانسبررسي تيتر آنتي باديهاي ضد توكسوپالسمايي در بيماران مراجعه كننده به آز. مصطفي محموديان .24

پايان نامه جهت اخذ دكتراي حرفه اي پزشكي ، دانشكده پزشكي ، دانشگاه علوم  .92-93كرمانشاه در سال ) مركزي 

 1392پزشكي كرمانشاه، 

هاي جنيني در  بررسي رابطه ميان عفونت هاي واژينال از جمله كانديديا و تريكوموناس واژيناليس با پارگي زودرس پرده  .25

جهت اخذ سهيل بيگي  گالره پايان نامه. 1394مراجعه كننده به بيمارستان معتضدي كرمانشاه در سال  بيماران 

 1394كارشناسي ارشد ميكروبيولوژي  ، 

-PCR بررسي آلودگي به ساركوسيستيس در الشه هاي ذبح شده در كشتارگاه شهر كرمانشاه به روش هضمي و  .26

RFLP  جهت اخذ دكتراي حرفه اي پزشكي ، دانشكده ساسان محمدي مه و پايان نا(طرح پژوهشي  .94در سال

 )1394پزشكي ، دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه، 

به انگل توكسوپالسما گوندي و تعيين ژنوتايپ ايزوله هاي جدا شده به روش و مرغ گوسفند گاو، بررسي آلودگي گوشت  .27

جهت اخذ بهنام احمدي و پايان نامه ( شي طرح پژوه 94- 95در شهرستان كرمانشاه سال  PCR-RFLPمولكولي 

 )1394دكتراي حرفه اي پزشكي ، دانشكده پزشكي ، دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه، 

-بررسي برخي شاخص هاي اپيدميولوژيك و سرولوژيك بيماران مشكوك به بروسلوز مراجعه كننده به مراكز بهداشتي .28

جهت اخذ دكتراي حرفه عليرضا كماسي و پايان نامه ( ح پژوهشي طر. 93-94درماني شهرستان سنقر و كليايي در سال 

  1394اي پزشكي ، دانشكده پزشكي ، دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه، 

 . 1394رودها و آب هاي استخرها و ميادين شهر كرمانشاه در سال جدا سازي و تعيين ژنوتيپ آكانتامباهاي جدا شده از  .29

جهت اخذ دكتراي حرفه اي پزشكي ، دانشكده پزشكي ، دانشگاه علوم  د سهرابيمهرداو پايان نامه (طرح پژوهشي 

 )1394پزشكي كرمانشاه، 

 

 

 : و يا استاد مشاوربه عنوان همكاراصلي  يا پايان نامه ها طرح هاي پژوهشي) ب 
پايـان نامـه جهـت اخـذ     . BALB/Cبررسي اثر مورفين بـر ليشـمانيوز جلـدي در مـوش      .سميه شباني زالني .1

 1389تراي حرفه اي داروسازي ، دانشكده داروسازي ، دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه ،دك



پايـان نامـه جهـت اخـذ دكتـراي      . C57BL/6بررسي اثر مورفين بر ليشمانيوز جلدي در موش  .مهين اكبري .2

 1389حرفه اي داروسازي ، دانشكده داروسازي ، دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه ،

بـر   Punica granatumرسي اثر درماني عصاره آبي پوست ميـوه گيـاه   بر.محسن ملك حسيني  .3

پايـان نامـه   . روي لپتومونادهاي محيط كشت و زخم هاي ناشي از ليشمانيا ماژور در موشهاي سـوري 

 1392جهت اخذ دكتراي حرفه اي داروسازي ، دانشكده داروسازي ، دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه ،

سـا ل در   5هاي اپيدميولوژيكي عفونت هاي قـارچي اطفـال زيـر     بررسي شاخص. مصطفي دارابي .4

مراجعين به آزمايشگاه قارچ شناسي كلينيك ويژه دانشگاه علوم پزشكي كرمانشـاه طـي سـالهاي    

پايان نامه جهت اخذ دكتراي حرفه اي پزشكي ، دانشكده پزشكي ، دانشگاه علوم پزشـكي كرمانشـاه    . 90-72

،1392 
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  : داخل كشور فارسي زبان مقاالت چاپ شده در مجالت 

 

بررسي آلودگي بـه كريپتوسـپوريديوم در كودكـان مراجعـه كننـده بـه بيمارسـتان شـهيد فهميـده          ” ) 1379. ( حمزوي ، ي  .1

   8-13:  79مجله علمي بهبود ، سال چهارم ، زمستان “  1373كرمانشاه در سال  

عفونـت  (وز جلـدي  بررسي اپيـدميولوژيك  ليشـماني  ” )  1379( ،.، فروزاني  ع . ح .ادريسيان  غ ‚. محبعلي  م  ‚. حمزوي  ي  .2

مجله بهداشـت ايـران ، سـال بيسـت ونهـم  ،      “ در شهرستانهاي دشتي و دشتستان از استان بوشهر ) هاي انساني و مخازن حيواني 

 177-190:  1-4شماره 

 مطالعه ليشمانيوز احشائي در سـگهاي  بعضـي از منـاطق ايـران و    ” )  1380. (زارعي ذ ‚. فالح ا ‚. حمزوي  ي  ‚. محبعلي م  .3

  55-59):  3(،شماره )  56( مجله دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران ، دوره “ اهميت بهداشتي آن  

فراوانـي ليشـمانيوز جلـدي  در اسـتان بوشـهر طـي        ” )     1380(،  . فروزانـي ع  ‚. محبعلي م ،. ح.ادريسيان غ. حمزوي  ي   .4

   1-8: 13 80،زمستان   نجم ،شماره سوم پژوهشي بهبود ،  سال پ–مجله  علمي “    1362 -1378سالهاي 

شيوع تريكومونيازيس در زنان مراجعه كننده به مراكـز   .ميكائيلي علي  حمزوي يزدان ، آماليي خاور ، هاشميان امير حسين ،  .5

وم ، بهـار و  پژوهشي دانشكده پرستاري ، مامائي و پيراپزشكي كرمانشاه ، سال دوم ، شـماره د  -فصلنامه علمي . بهداشتي كرمانشاه 

  32-37: 1384تابستان 

 -در  بيماران مراجعه كننده به مراكز بهداشتي  ويژگيهاي اپيدميولوژيك ليشمانيوز جلدي. حمزوي ي، صبحي س ا، رضايي م .6

  151-161:  )41شماره پي در پي ( شماره دوم . 1388سال .مجله علمي پژوهشي بهبود ). 1380 - 85( درماني استان كرمانشاه 

پژوهشي بهبود ،  سـال سـيزدهم ،شـماره    –مجله  علمي . روند آلودگي هاي انگلي روده اي در شهرستان كرمانشاه.ي  حمزوي .7

 360-371: 43، شماره پي در پي  88چهارم ،زمستان 

 شناسايي گونه هاي ليشمانياي جدا شده از بيماران مبتال به سالك كرمانشـاه بـا  .حمزوي ي ، نعمان پور ب ، گرگين كرجي ع  .8

 267 -271: 89پژوهشي بهبود ،  سال چهاردهم ،شماره سوم ،پاييز–مجله  علمي .  RAPD-PCRروش 

–مجلـه علمـي   . خاصيت ضد باروري گياه قازياقي در مـوش صـحرايي مـاده    .يادگاري م ، خزاعي م ، حمزوي ي ،طلوعي ع ر  .9

 94-99: 1390،خرداد و تير ) 55شماره پياپي (  2،شماره  14پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اراك ،سال  

ويژگيهـاي اپيـدميولوژيك بيماريهـاي پيتيريـازيس ورسـيكالر و      . ابراهيمي ع، نظري ن ، حمزوي ي رحمتي خ ، ميكائيلي ع ،  .10

. 73-90اريتراسما در مبتاليان مراجعه كننده به آزمايشگاه قارچ شناسي كلينيك ويژه دانشگاه علوم پزشـكي كرمانشـاه در سـالهاي    

 :  4،دوره هفتم ، شماره   1392وم آزمايشگاهي،مجله عل



پژوهشـي دانشـگاه   –مجلـه علمـي   . 90-91وضعيت ليشمانيوز جلدي در استان كرمانشاه در سالهاي . حمزوي ي ، خادمي ن  .11

 582-9) : 9(17، 1392علوم پزشكي كرمانشاه ،

–علمـي   ماهنامـه  .ال سـراتا در اسـتان كرمانشـاه   گي انسان با لينگواتواولين گزارش از آلود.بابايي پ . حمزوي ي . جانبخش ع .12

 58-61: ، سال نوزدهم ،شماره اول1394شگاه علوم پزشكي كرمانشاه ،پژوهشي دان

سال  5اپيدميولوژي عفونت هاي قارچي در كودكان مراجعه كننده زير .حمزوي ي. نظري ن. ابراهيمي ع. دارابي م. ميكائيلي ع .13

،  1393.مجله تحقيقات باليني در علـوم پيراپزشـكي  ).72-90(دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه  آزمايشگاه قارچ شناسي كلينيك ويژه

3)4 :(206-203  

كريپتوسپوريديوزيس در كودكان مبتال و غير مبتال به اسـهال شـهر كرمانشـاه در سـال     . جاللوندي ش. اميري م . حمزوي ي  .14

  40-46): 1(3، 1393.در علوم پيراپزشكيمجله تحقيقات باليني  . 91-90

ماهنامـه   . 1392 در سـال   در استان كرمانشـاه اپيدميولوژي تب مالت . جانبخش ع . قاضي زاده م م . خادمي ن . ي  حمزوي .15

 ) : 2(  18، 1393پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه ،–علمي 

 
 

 

 

 

 : مقاالت ارائه شده در كنگره ها ي داخل و خارج كشور  

 

ارائـه شـده در دومـين كنگـره سراسـري      ( كريپتوسپوريديوم در كودكان مبتال به گاسـتروانتريت ْ  . ْ  يريناقر شاداب. زدان حمزوي ي .1

  )  1376تهران  –بيماري هاي انگلي ايران 

  

ارائه شده در دومين كنگـره سراسـري بيمـاري    ( ْ آلودگي سبزيجات كرمانشاه به عوامل انگلي بيماري زاي انسانْ   زدانحمزوي  ي   .2

 )  1376تهران ،  –ي انگلي ايران ها

  

ْ بررسي اپيدميولوژيك ليشـمانيوز جلـدي     محمد حسين  معتضديان  ‚المحسين ادريسيان غ ‚هدي ،محبعلي  م. زدان حمزوي  ي  .3

ارائه شده در سومين كنگره سراسري بيمـاري هـاي   ( ْ  1377-78هر در سالهاي در شهرستانهاي دشتي و دشتستان از  استان  بوش

  12): 1379ساري ،  –انگلي ايران 

  

بررسي اپيـدميولوژي كانديـديازيس واژن در خـانم هـاي مراجعـه كننـده بـه مراكـز         ”  اورآمالئي خ يزدان،حمزوي  لي،ميكائيلي ع  .4

 )، تهران  82آذر  17-20( گره بين المللي زنان و زايمان ، پنجمين كن.1382بهداشتي درماني كرمانشاه ، سال 

  

5. Y. Hamzavi, M. Mohebali.; G.H.Edrissian,; and A.Foruzani. A study on the animal reservoir 

hosts of Visceral Leishmaniasis in Bushehr povince ,south of I.R.Iran6 
th

  Eastern Mediterranean 

Regional scientific meeting ,Ahwaz-Iran.  Dec.9-11 ,2003 

 

6. Y. Hamzavi, M. Mohebali.; G.H.Edrissian,; and A.Foruzani. Seroepidemiological study of 

Visceral Leishmaniasis in Bushehr province,south of I.R.Iran, 6 
th

  Eastern Mediterranean 

Regional scientific meeting ,Ahwaz-Iran.  Dec.9-11 ,2003 

 



 يك ، دو يا سـه نوبـت آزمـايش مـدفوع    : تشخيص آلودگي هاي انگلي روده اي  "عليرضا موسوي  رزو، شمسيان  آ زدان، حمزوي  ي .7

 ، تهران مركز همايش هاي رازي 1383خرداد  26-28) گذشته ، حال ، آينده (كنگره آزمايشگاههاي پزشكي "

  

مقايسه دو روش گسترش مستقيم و كشت در محيط ديامونـد   "ميرحسين هاشميان ا لي،ميكائيلي ع ، اورآمالئي خ يزدان ،حمزوي  .8

 "1382مركز بهداشـتي درمـاني شـهر كرمانشـاه در سـال       5براي تشخيص تريكومونيازيس واژينال در خانم هاي مراجعه كننده به 

 ، تهران مركز همايش هاي رازي 1383خرداد  26-28) گذشته ، حال ، آينده (كنگره آزمايشگاههاي پزشكي 

  

بررسي تيتر آنتي بادي هـاي ضـد توكسوبالسـمايي در دام هـاي ذبـح شـده در         "حمزوي  يزدان،  مصطفايي علي، نعمان پور بيژن .9

 .يزد  1383دي ماه  1-3. همايش بهداشت و ايمني غذا   "كشتار گاه صنعتي كرمانشاه

 

و تعيـين گونـه    80-85ز جلدي در شهرستانهاي مختلف استان كرمانشاه طي سـالهاي  بررسي اپيدميولوژبك ليشمانيو. حمزوي ي  .10

ارائه شده در هفتمين همـايش سراسـري و دومـين كنفـرانس منطقـه اي انگـل شناسـي و         .ليشمانياهاي جداشده با روش مولكولي

  229: صفحه .  89مهر  27-29. دانشگاه ع پ تهران . بيماريهاي انگلي در ايران 

 

ارائـه شـده بـه صـورت     .1388انگل هاي روده اي در بيماران مراجعه كننده به آزمايشگاه رفـرانس كرمانشـاه در سـال    . ي  حمزوي .11

  89سخنراني در سومين كنگره آزمايشگاه و بالين ،بيمارستان امام خميني ؛دانشگاه ع پ تهران 

 

ارائـه شـده در   .  1380-85ور عـراق  طـي سـالهاي    ليشمانيوز جلدي در زائرين كرمانشاه بـه عتبـات عاليـات در كشـ    . حمزوي ي  .12

   89ابان  18-20چهارمين كنگره ميكروب شناسي باليني ايران ، دانشگاه ع پ اصفهان ، 

 

نگاهي به واقعيتها ، كاسـتي هـا و مشـكالت موجـود از ديـدگاه كـارورزان دانشـكده        : آموزش درمانگاهي .احمدي ع م . حمزوي ي  .13

ارائه شده به صورت سخنراني در سمينار سراسري توسعه آموزش علوم پزشـكي ، دانشـگاه ع پ   .  87-88پزشكي كرمانشاه در سال 

  48:صفحه   89اسفند  11-12سنندج ، 

 

ويژگيهاي پايان نامه هاي دانشجويان رشته پزشـكي  : پايان نامه هاي دانشجويي نياز مند توجه بيشتر . اشرف ابادي ف . حمزوي ي  .14

-12سمينار سراسري توسعه آموزش علوم پزشـكي ، دانشـگاه ع پ سـنندج ،    .   83-87مانشاه در سالهاي عمومي دانشگاه ع پ كر

 175:صفحه   89اسفند  11

 

سـمينار  .  بررسي تاثير ارزيابي مستمر دانشجويان پزشكي بـر آمـوزش و برخـي رفتارهـاي آموزشـي انـان       . شمسيان آ. حمزوي ي  .15

 173:صفحه   89اسفند  11-12شگاه ع پ سنندج ، سراسري توسعه آموزش علوم پزشكي ، دان

 

تهيه : روشي جديد در ارائه واحد انگل شناسي عملي . نظري ن  ؛ وجداني م  ؛ ميكائيلي ع ،  كاظمي م ؛  شمسيان آ .حمزوي ي  .16

Log book ) 401- 402:  90ارديبهشت  10- 12كنگره سراسري آموزش پزشكي ؛دانشگاه ع پ مشهد ؛ . اموزشي) كار پوشه 

 

17. Hamzavi Y, Akbari A, Rezvani A, Malekshahi AR, Nazari N, mikaeili A, Vejdani M. Evaluation 

of technicians of clinical diagnostic laboratories of Kermanshah province for their ability in 



diagnosis of intestinal parasitic infections. First international & 12
th

 Iranian congress of 

microbiology, Kermanshah,Iran,23-26 May 2011,Article No:1226 

   

18. Hamzavi Y, Vejdani M, mikaeili A, Nazari N .Detection of background agents and risk factors in 

emerging of cutaneous leishmaniasis in Kermanshah province .First international & 12
th

 Iranian 

congress of microbiology, Kermanshah,Iran,23-26 May 2011,Article No:1041 

 

19. Vejdani M, Nazari  N ,  mikaeili A, Hamzavi Y. Evaluation of Cryptosporidium in south nation 

river watershed in eastern Ontario. First international & 12
th

 Iranian congress of microbiology, 

Kermanshah,Iran,23-26 May 2011,Article No:1056 

20. Nazari  N ,  mikaeili A, Vejdani M, Hamzavi Y. Prevalence of intestinal parasitic infections 

among inhibitants of Nodesheh city in Kermanshah province,Iran(2008-2010), First international 

& 12
th

 Iranian congress of microbiology, Kermanshah,Iran,23-26 May 2011,Article No:1801 

21. Mikaeili A, Rezaee M, Nazari  N , Vejdani M, Hamzavi Y. Amanita spp in Kermanshah 

province . First international & 12
th

 Iranian congress of microbiology, Kermanshah,Iran,23-26 

May 2011,Article No:1830 

بيماريهـاي عفـوني و   ( چهارمين كنگره آزمايشگاه و بـالين    .سيماي بيماري كيست هيداتيك در استان كرمانشاه . حمزوي  ي   .  .22

 259: 1390دي ماه  29 -2، ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ،دانشكده پزشكي ، ) داخلي 

دومين همايش ملي سيره نبوي ،خرم آباد . فتنه در آيينه زالل نهج البالغه. مد ، حمزوي يزدان ، حمزوي طيبه ميردامادي سيد مح .23

  1388اسفند  1-10.دانشگاه لرستان .

سـمينار  . ر مورد سگ سانانبيماري هاي زئونوز انگلي منتقله از  سگ سانان و بررسي برخي آيات ، روايات  و احكام د. حمزوي  ي   .24

 1390پژوهي و طب ،دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه ،قران 

عفونت هاي قارچي سالمندان مراجعه كننده به آزمايشگاه قارچ شناسي كلينيك ويژه دانشـگاه  . ميكائيلي ع ، نظري ن ، حمزوي ي  .25

شكده پرستاري و دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه ،دانهمايش سراسري سالمت سالمندان ، .  1390علوم پزشكي كرمانشاه طي سال 

   1391اسفند  1-3مامايي ،

ششمين كنگره سراسـري  . 91اپيدميولوژي بروسلوز در استان كرمانشاه در سال سرولوژي و . جانبخش ع ر خادمي ن ،حمزوي ي ،  .26

 92بهمن  23-25آزمايشگاه و بالين ،دانشگاه علوم پزشكي ايران ،تهران 

سـالهاي  (كرمانشـاه شهرستانهاي استان ليشمانيوز جلدي و احشايي در كنوني ت وضعي .حمزوي ي، خادمي ن،نظري ن، ميكائيلي ع .27

 92بهمن  23-25ششمين كنگره سراسري آزمايشگاه و بالين ،دانشگاه علوم پزشكي ايران ،تهران .  )71-70



28. Rashidi tabar E.Akia A.Hamzavi Y.Nazari n.Vejdani M.Ramazani M.Fakhri 

M.Alimoradi S.The frequency of intestinal and coutaneous parasites in people referred to 

the parasitological lab of clinic of Kermanshah university of medical sciences(2011-

12).Iranian congress of clinical microbiology &the first international congress of clinical 

microbiology.Mashhad- Iran 2-4 October ,2012 

29. Hamzavi Y, Parandin F.Health care importance and frequency of infection with hydatid 

cyst in livestock slaughtered in Asad Ababad district slaughterhouse in 2014.16
th

 

international& Iraniancongress of Microbiology,Tehran,Iran(25-27 August 2015) 

30. Hamzavi Y, Parandin F.Health care importance and frequency of infection with 

cysticercus bovis in livestock slaughtered in Asad Ababad district slaughterhouse in 

2014.16
th

 international& Iraniancongress of Microbiology,Tehran,Iran(25-27 August 

2015) 

31. Parandin F, Hamzavi Y.Health care importance and frequency of infection with 

cysticercus bovis in livestock slaughtered in Asad Ababad district slaughterhouse in 

2014.16
th

 international& Iraniancongress of Microbiology,Tehran,Iran(25-27 August 

2015) 
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2014.16
th

 international& Iraniancongress of Microbiology,Tehran,Iran(25-27 August 
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  : مسؤليت هاي اجرايي  
  

 72 – 74مدير پژوهشي  و عضو شوراي پژوهشي دانشگاه، سال .1

رياست دانشگاه (پ /625/7.  23916شماره ابالغ ، 10/10/82الي  10/10/80مدير گروه ميكروبيولوژي  دانشكده پزشكي، .2

( 

رياست ( 6/11/83پ /625/7/ت/18800ابالغ شماره  ،6/11/85الي  6/11/83مدير گروه ميكروبيولوژي  دانشكده پزشكي، .3

 )دانشگاه



رياسـت  (27/5/81پ  مـورخ  /7563/10/701/7، ابـالغ شـماره   27/5/81عضويت در  شوراي آموزشي دانشكده پزشـكي،   .4

 )دانشكده پزشكي 

رياسـت   5/12/85مـورخ   پ/17034/1/701/7ابالغ شـماره   ،5/12/85عضويت در شوراي آموزشي دانشكده پزشكي ، .5

 دانشكده

رياسـت  ( 14/1/85پ مـورخ  /625/7ت  /231، 14/1/87الـي   14/1/85شوراي پژوهشـي دانشـگاه  عضو  .6

 )دانشگاه 

ــوژي پزشــكي ،   .7 ــات بيول ــز تحقيق ــاء مرك پ /23/6/81،12242/104/7از مؤسســين و عضــو هيئــت امن

  )رياست دانشگاه ( 23/6/81مورخ

ــه   .8 ــوم پايــ ــي علــ ــاون آموزشــ ــي معــ ــيالت تكميلــ ــكي،و تحصــ ــكده پزشــ  28/9/85از  دانشــ

 )رياست دانشكده (   28/9/85پ مورخ /13476/10/701/7تاكنون،

رئـيس   27/3/88مورخ  27/3/88،4308/88عضو هسته مشاوره و پيشرفت تحصيلي دانشجويان پزشكي، .9

 دانشكده پزشكي

ابـالغ رياسـت    ،92سـال   رياست جامعه علمي آزمايشگاهيان واحد استان كرمانشاه، از بـدو تاسـيس تـا    .10

 يشگاهيان ايرانجامعه علمي ازما

 22/12/85پ مورخ /18011/10/701/7تا كنون ، 85/ 22/12عضو شوراي پژوهشي دانشكده پزشكي ،  .11

  رياست دانشكده پزشكي 

 25/3/89دانشگاه مورخ  محترم  رياست13197، ابالغ 25/3/89عضو شوراي دانشگاه، .12

معاونت محتـرم   1/8/90مورخ  5196،ابالغ شماره  1/8/1390دانشگاه، هيئت علمي عضو كميته جذب  .13

 اموزشي وزارت

پ رياسـت  /5351/10/701/7،ابـالغ شـماره    1381عضو شوراي تحصيالت تكميلي دانشـكده پزشـكي،   .14

  دانشكده پزشكي

آ معاونـت آموزشـي   /12216/410/7،ابـالغ شـماره    1387عضو شوراي تحصـيالت تكميلـي دانشـگاه ،     .15

  دانشگاه

  :ساير فعاليتها 

  بخش انگل شناسيك ويژه دانشگاه كلينيآزمايشگاه  فعاليت در .1

  دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه علمي پژوهشي  داور پيوسته مجالت .2

  حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه شي كارشناس طرح هاي پژوه .3

  سخنراني در برنامه هاي بازآموزي مدون دانشگاه  .4

 استاد راهنماي آموزشي دانشجويان پزشكي .5

  تاكنون 90ز سال مسئول اساتيد مشاور دانشكده پزشكي ا .6

  دوره بازآموزي انگل شناسي براي رزيدنت هاي عفونيبرگزاري دو   .7



  برگزاري دوره بازآموزي انگل شناسي براي دستياران پاتولوژي .8

  17/2/86پ مورخ /3967/513/7طي ابالغ ) رفرانس ( مسؤل فني بخش انگل شناسي آزمايشگاه مركز ي .9

 معاونت درمان  

طـي ابـالغ شـماره    ميكروبيولـوژي در دانشـكده پزشـكي    انگل شناسـي و  وهشي راه اندازي آزمايشگاه پژ .10

 اموزشيمعاونت   15/1/86پ مورخ /آ/14/412/7

و   86نماينده تام االختيار دانشگاه در برگزاري امتحان جـامع علـوم پايـه دانشـكده پزشـكي از شـهريور        .11

 تا كنون    86اسفند 

مـورخ   57گـواهي شـماره   ) هاي مشـترك حيـوان و انسـان   بيماري ( سخنراني در برنامه آموزش مداوم   .12

 دكتر سعيدي و افشاريان  16/7/83

رياسـت   17/11/86پ مـورخ  /17864/10/701/7استاد مشاور دانشجويان ممتاز پزشـكي ابـالغ شـماره     .13

 دانشكده پزشكي 

 25/6/86پ مـورخ  /آ/2150/412/7ابـالغ شـماره   . عضو كميته استانداردهاي آموزش پزشـكي عمـومي     .14

 معاونت آموزشي 

 20/6/86پ مـورخ  /9071/10/701/7ابـالغ شـماره   . عضو كميته منتخب اعضاي هيئت علمي دانشگاه   .15

 رياست دانشكده 

 10/10/86پ مورخ /آ/4003/412/7ابالغ شماره . مركز مطالعات و توسعه دانشگاه  IEQMعضو كميته  .16

  معاون اموزشي 

ــواد م  .17 ــزات پزشــكي و م ــد تجهي ــالغ شــماره . صــرفي آزمايشــگاهي دانشــكده عضــو كميســيون خري اب

 پ رياست دانشكده پزشكي/18788/10/701

جامع علوم پايه دانشكده پزشكي در  شهريور  و اسفند ات نماينده تام االختيار دانشگاه در برگزاري امتحان .18

 )طي ابالغهاي معاونت اموزشي دانشگاه (   90تا  85سالهاي 

 در درس انگل شناسي ) 85اسفند ( داروسازي  27ه علوم پايه دور كشوري آزمون جامع  كسب رتبه اول .19

كسب رتبه دوم كشوري اولين دوره دانشجويان دندانپزشكي كرمانشاه در امتحان جامع علوم پايـه سـال    .20

1391 

 92همكاري موثر در راه اندازي دانشكده پرستاري شهرستان سنقر و كليايي در سال  .21

گاهي تك ياخته هاي خون و نسـج و تضـمين كيفيـت آزمايشـگاه     مدرس كارگاه اصول تشخيص آزمايش .22

  92.انگل شناسي 

مدرس كارگاه اصول تشخيص آزمايشگاهي نماتودها و تك ياخته هاي روده اي  و عفونـت هـاي نوپديـد     .23

 93/4/22مورخ  13549مجوز شماره .

 

  



  

  

 

  : شركت در كارگاههاي آموزشي 

  

 تاريخشماره گواهي و  محل برگزاري عنوان رديف

  12/12/81پ /آ/61/7/412 مركز توسعه دانشگاه نگارش و ارائه مقاالت پزشكي به زبان انگليسي 1

  19/12/80پ /آ/56/7/412 مركز توسعه دانشگاه Spssآخرين روش هاي آماري با استفاده از  2

  3/9/80پ /آ/51/7/412 مركز توسعه دانشگاه كارگاه آموزشي روش تحقيق 3

 24/9/72مورخ  26 معاون آموزشي يزي روش تدريس و و ارزيابيبرنامه ر 4

 استراتژي هاي آموزشي و شيوه هاي تدريس 5
مركز توسعه دانشكده 

 بهداشت تهران
 8/4/79مورخ   240/ 2020

 مراقبت هاي اوليه بهداشتي 6

مركز آموزشي و 

تحقيقات بهداشتي 

 اهواز

 16/10/76مورخ  7097/240

 زي انتقال خونسمينار و باز آمو 7
سازمان انتقال خون 

 كرمانشاه
 25/12/72خ مورخ /2257/8

 19/7/73آ مورخ /پ/7246 معاونت پژوهشي وزارت كارگاه روش تحقيق تكميلي 8

 3/9/80پ  مورخ /ّآ/51/7/412 مركز توسعه دانشگاه دوره تكميلي روش تحقيق 9

10 
فن آوري و كاربرد نظام چند رسانه اي در 

 )Power point- PDF( آموزش 
 23/7/82مورخ  83 معاون آموزشي دانشگاه

 تعيين اولويت هاي پژوهشي دانشگاه 11
معاون آموزشي 

 پژوهشي  دانشگاه
 19/11/82پ مورخ /4341/420/7

 23/9/85پ مورخ /آ /118/7/412 مركز توسعه دانشگاه اصالحات و ادغام در برنامه آموزش پزشكي 12

 كارگاه روش تدريس 13
نت آموزشي معاو

 دانشگاه
 11/11/72مورخ  23/آ/6931/7

14 
كنفرانس يكروزه  ادغام در برنامه آموزش 

 پزشكي
 30/7/86مورخ  13 معاونت آموزشي وزارت

 27/11/86مورخ  مركز توسعه دانشگاه كارگاه آموزشي داوري و نقد مقاله 15

 5/10/83ت مورخ /661 يزد.پ.ع.د همايش كشوري بهداشت و ايمني غذا 16



 28/9/85پ مورخ /آ/121/7/412 مركز توسعه دانشگاه نگارش، طراحي و ارائه پوستر به زبان انگليسي 17

 29/9/85پ مورخ /آ/122/7/412 مركز توسعه دانشگاه شرح حال، نامه و و توصيه نامه به زبان انگليسي 18

 15/12/85مورخ  9354/46/10 كرمان.پ.ع.د آشنايي با اعتبار بخشي 19

 17/12/85مورخ  7289/1/10 كرمان.پ.ع.د هشتمين همايش كشوري آموزش پزشكي 20

21 
طراحي خود ارزيابي بر اساس استانداردهاي 

 آموزشي
 15/12/85مورخ  9354/46/10 كرمان.پ.ع.د

نوآوري ها در ارائه دوره كاراموزي و كارورزي  22

پزشكي اجتماعي در دانشكده هاي پزشكي 

 كشور 

وراي دبيرخانه ش

 پزشكي عمومي وزارت 

 21/12/87آمورخ /525158/12

مركز تحقيقات بيولوژي  كارگاه عملي مدل هاي رگ زايي 23

 پزشكي كرمانشاه 

 11/10/87پ مورخ /1095/430/7

 2/2/91مورخ  110 مركز توسعه دانشگاه  كارگاه نياز سنجي اموزشي  24

  

 


