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یالتتحص  

 

 ايرانفوق ديپلم بهداشت عمومي از دانشگاه علوم پزشكي 

 ايراناز دانشگاه علوم پزشكي  بهداشت عمومي ) گرايش مبارزه با بيماريها (ليسانس 

 پزشكي تهران مبارزه با ناقلين از دانشگاه علوم فوق ليسانس حشره شناسي پزشكي و

 ای تخصصي حشره شناسي پزشكي از دانشگاه علوم پزشكي تهراندکتر

 

 سوابق تحصیلی

 

 ( 43/17)معدل  بهداشت عمومي معدل الف در دوره کارشناسي

 وزارت بهداشت حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين در آزمون کارشناسي ارشد هفتمرتبه 

 ( 04/17)معدل بارزه با ناقلين حشره شناسي پزشكي و م ارشد معدل الف در دوره کارشناسي

 (60/19)حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين معدل الف در دوره دکتری تخصصي 
 وا

 تسلط به زبان رایج مجامع علمی
 بق تحصیلی و آموزشي

 )مورد تاييد وزارت بهداشت( MHLEدارا بودن مدرك زبان انگليسي ٭
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EDCمراکز آموزشی  عضویت در    

 

امه نماره ته توانمندسازی اساتيد در مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشكي قم) شعضو کمي

 (02/10/1395د مورخه /18774

ه ه نامعضو کميته مشورتي دانشجويي در مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشكي قم) شمار

 (02/10/1395د مورخه /18774

 

 توصیه نامه علمی

 

قای )جناب آ اقلينيه نامه علمي از دو تن از اساتيد برجسته رشته حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ندارای توص

 دکتر حسن وطن دوست و دکتر عليرضا زهرايي رمضاني(

 

ها مهارت  

 گذراندن دوره های:

درآزمايشگاه extraction DNA,PCR,RRT PCR) )ی مولكولي درحشره شناسيدوره بيولوژ ٭

 ده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهرانمولكولي دانشك

 

ر د يسناشدرمان(در مرکزآموزشهای کاربردی حشره  دوره ماالريا پيشرفته)شناسای ناقل ومخزن،کنترل، ٭

 کازرون وابسته به دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران

 

در  يسشنا حشره یکاربرد یدر مرکزآموزشها ي ناقل ومخزن،کنترل،درمان(يدوره ليشمانيوزپيشرفته)شناسا ٭

 تهران يکازرون وابسته به دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشك

 

پزشكي  شناسي روه حشرهاستاد گ-W.H.Oبرنامه ريزی کنترل ماالريا زير نظر  دکتر وطن دوست مدرس  ٭

 دانشگاه تهران

 الف/81/89شماره نامه و تاکنون   89 /17/8عضو انجمن علمي حشره شناسي پزشكي ايران.  به تاريخ  ٭
 

نشكده ني داسرپرست کارآموزی دانشجويان بهداشت عمومي ) گرايش مبارزه با بيماريها ( در مقطع کاردا ٭

 تاکنون 1388از سال  بهداشت دانشگاه علوم پزشكي قم

كي م پزشدانشجويان بهداشت عمومي در مقطع کارشناسي دانشكده بهداشت دانشگاه علو ورزیسرپرست کار ٭

 تاکنون 1388از سال  مق

ارداني قطع کمسرپرست کارآموزی دومين دوره دانشجويان بهداشت عمومي ) گرايش مبارزه با بيماريها ( در ٭

 تاکنون 1388از سال  دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي قم

 )مورد تاييد وزارت بهداشت( MHLEانگليسي  دارا بودن مدرك زبان٭
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 , Basics , Structure, Documentation and Auditing of Healthگذراندن دوره  ٭

Safety , Environment System HSE-MS 
 شرکت در کارگاه های تخصصی معتبر

 

 

 END noteگواهي شرکت در کارگاه آموزشي ٭

 (RSM)گواهي شرکت در کارگاه کاربرد متدولوژی سطح پاسخ  ٭

 محور گواهي شرکت در کارگاه روش های ارزيابي پژوهش ٭

 گواهي شرکت در پانل آشنايي با آيين نامه های تحصيالت تكميلي ٭

  Scientific Writingگواهي شرکت در کارگاه ٭

  Health – GISگواهي شرکت در کارگاه بين الملي ٭

  Diagnosis of CL & VLگواهي شرکت در کارگاه  بين الملي  ٭

 گواهي شرکت در کارگاه آموزشي روش تحقيق ٭

 زئونوز شرکت در کارگاه آموزشي گواهي٭

 گواهي شرکت در کارگاه آموزشي مطالعات کيفي ٭

 گواهي شرکت در کارگاه آموزشي مقاله نويسي انگليسي٭

  Article Writing in English گواهي شرکت در کارگاه آموزشي٭

 ISIگواهي شرکت در کارگاه آموزشي کسب مهارت در ارسال مقاله به مجالت ٭

  HSRت در کارگاه آموزشي پژوهشي آشنايي با مفاهيم و کاربردهای گواهي شرک٭

ف مورخ ال/407370/4گواهي شرکت در کارگاه آموزشي ليشمانيوزيس و پديكلوزيس بر اساس مجوز شماره ٭

 (14/11/88مورخه  17973سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور ) شماره نامه  02/12/1385

 21/02/1387مورخ  10836/621ي ليشمانيازيس بر اساس مجوز شماره گواهي شرکت در کارگاه آموزش٭

 (12/03/1387مورخه  9354سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور ) شماره نامه 

مورخ  1026گواهي شرکت در کارگاه آموزشي سالك، پديكلوزيس و گال ليشمانيازيس بر اساس مجوز شماره ٭

 1676امه نازی نيروی انساني دانشگاه علوم پزشكي قم ) شماره کميته راهبردی آموزش و بهس 20/10/1390

 (12/02/1391مورخه 

يته کم 11/05/1390مورخ  1021گواهي شرکت در کارگاه آموزشي مقاله نويسي بر اساس مجوز شماره ٭

مورخه  1613راهبردی آموزش و بهسازی نيروی انساني دانشگاه علوم پزشكي قم ) شماره نامه 

12/02/1391) 

 23159/621گواهي شرکت در کارگاه آموزشي تب خونريزی دهنده کريمه کنگو  بر اساس مجوز شماره ٭

 (05/03/1386مورخه  10187سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور ) شماره نامه  12/02/1386مورخ 
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و سوابق پژوهشي طرحهاي تحقیقاتي  

 

 مجري در طرح :

با  م شده)انجا 1382 – 1388جلدي در استان قم طي سالهاي  بررسي اپيدميولوژي ليشمانيوز - 1

 (مصوب معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي قم 12/8/88پ مورخه /15774/34شماره نامه 

پ /10532/34با شماره نامه  شده )اجرا 89-90بررسي وضعيت گونه های عقربها در استان قم در سال  - 2

 (هشي دانشگاه علوم پزشكي قممصوب معاونت پژو  21/6/1390مورخه 

گاه های ط بين مراحل الروی پشه های آنوفل با عوامل فيزيكي، شيميايي و ميكروبي در زيستبررسي ارتبا -3

مصوب معاونت پژوهشي   21/6/1390پ مورخه /10532/34)شماره نامه   1390الروی استان قم سال 

 دانشگاه علوم پزشكي قم(

 ( بر ميزان آگاهي دختران در مورد بهداشت بلوغ بسته آموزشي -نرانيزشي )سخمقايسه تاثير دو روش آمو -4

 (مصوب معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي قم  27/9/1391پ مورخه /14949/34)شماره نامه 

 )شماره نامهررسي ميزان رضايتمندی شغلي و عوامل موثر بر آن در کارکنان مرکز بهداشت شهر قم ب -5

 (مصوب معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي قم  26/7/1391رخه پ مو/11656/34

 Geospatial Informationمدل سازی گسترش مكاني بيماری ليشمانيوز جلدی با استفاده  -6

System  (GIS)    د مورخه /11106)شماره نامه و ارتباط مكاني آن با پارامترهای مكانمند در استان قم

 وهشي دانشگاه علوم پزشكي قم(مصوب معاونت پژ  17/8/1393

 

)شماره نامه  1385-1392ررسي اپيدميولوژی سرطان ها و عوامل موثر بر آن در استان قم طي سالهای ب -7

 (مصوب معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي قم  8/10/1393پ مورخه /16145/34

 

 

جلدی در دانش آموزان بخش قمرود ز ليشمانيو در مورد کنترل BAZNFبررسي تاثير آموزش مبتني بر مدل  -8

مصوب معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي   4/3/1391پ مورخه /3258/34)شماره نامه  90-91، سال 

 قم(
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امه قم)شماره ن ی ناقل تب خونريزی دهنده کريمه کنگو در استانکنه هاو انتشار جغرافيايي  فون بررسي  -9

 اونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي قم(مصوب مع  26/7/1391پ مورخه /11658/34

ده به ندان آلوخون گوسفبررسي آلودگي به ويروس تب خونريزی دهنده کريمه کنگو در کنه های ايگزوديده  -10

اونت مصوب مع  27/9/1391مورخه  27526کنه و خون افراد در معرض خطر به روش مولكولي)شماره نامه 

 پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد قم(

 94638 با کد " برخي از جنبه های اپيدميولوژيك ليشمانيوز جلدی در بخش کهك، استان قم يبررس -11

پ  و /16949/34به شماره  05/10/94مورخ  192صورتجلسه  10توسط شورای پژوهشي دانشگاه مطابق بند 

 زشكي قم(مصوب معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پ MUQ.REC.1394.151با کد اختصاصي کميته اخالق 

 یودخانه هار( در آب نونيازيو د ليمت نفوسيفسفره )آز یبررسي غلظت باقي مانده آفت کشها سموم -12

ورخ م 192صورتجلسه  9توسط شورای پژوهشي دانشگاه مطابق بند  94637)با کد 1394استان قم در سال 

مصوب  MUQ.REC.1394.150پ  و با کد اختصاصي کميته اخالق /16949/34به شماره  05/10/94

 معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي قم(

پ /21796/34)شماره نامه 1384-1389حيوان گزيدگي در استان قم طي سالهای  بررسي اپيدميولوژی -13

 (مصوب معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي قم  23/12/1390مورخه 

 94661)با کد 1394آن در استان قم سال شپش سر  و عوامل موثر بر  موفقيت درمانبررسي ميزان طرح  -14

با  و پ /609/34به شماره  18/12/94مورخ  194صورتجلسه  11توسط شورای پژوهشي دانشگاه مطابق بند 

 مصوب معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي قم( MUQ.REC.1394.173کد اختصاصي کميته اخالق 

 (Biodiversity and Species Richness) تعيين پراکنش جغرافيايي، ترکيب و غنای گونه ای -15

با کد  و  د/26025به شماره  24/12/95مورخ  211صورتجلسه  . مگس های مهم از نظر پزشكي در استان قم

 مصوب معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي قم( MUQ.REC.1395.156اختصاصي کميته اخالق 

 

 

 :همکار اصلی در طرح
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)انجام شده  1388الس مرود ، استان قمقمنطقه  ليشمانيوز جلدي در يدميولوژيكاپ برخي خصوصيات مطالعه- 16

 با همكاري دانشكده هاي بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران و قم( 6168با كد 

 

 )انجام1387 – 1388طي سالهاي  تعيين فون و بررسي بيونوميك كوليسيده هاي استان قم - 17

 (اه علوم پزشكي تهرانمصوب معاونت پژوهشي دانشگبا  شده

 زان دختردر دانش آمو و فاکتور های موثر برآنبيماری پديكولوزيس )شپش سر( اپيدميولوژيبررسي  -18

رخه پ مو/20884/34با شماره نامه  )انجام شده1388 – 89در سال تحصيلي  قمدوره ابتدايي استان 

 (مصوب معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي قم 25/12/88

– 1389های آنها در استان قمررسي پراکنش و سيستماتيك جوندگان و تنوع زيستي اکتوپارازيتب - 19

مصوب معاونت پژوهشي دانشگاه علوم  25/12/89پ مورخه /27425/34شماره نامه جام با ن)در حال ا90

 پزشكي قم (

فته ليشمانيوز مجری بهبود يا در بيماران فعال و Th17و سايتوکاينهای جمعيت سلولي  TNF-αبررسي  -20

 طرح دکتر محمد ناطقي رستمي

( شهر قم ررسي ميزان آگاهي و نگرش داوطلبين ازدواج مراجعه کننده به مرکز مشاوره اميرالمومنين )عب -21

پ /14949/34)مجری اصلي خانم زهرا موسوی مياندشتي( )شماره نامه  1390در سال  درمورد تاالسمي

 ت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي قم(مصوب معاون  27/9/1391مورخه 

  ي جوشين(در شهرستان قم )مجری اصلي آقای محرم کرم1390بررسي عوامل موثر بر اپيدمي وبا سال  -22

 مصوب معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي قم(  27/9/1391پ مورخه /14949/34)شماره نامه 

مورخه  د/12525)شماره نامه   1390بررسي وضعيت ضدعفوني سبزيجات در شهرستان قم سال  -23

 مصوب معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي قم(  16/12/1391

ط ن در شرايررسي اثر درماني تنتور گياه تشنه داری بر روی ضايعات ناشي از ليشمانيا ماژور سويه ايراب -24

 برون تني و درون تني
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. 1385-90يشمانيوز جلدی در استان قم طي سالهای يماران مبتال به لببررسي عوامل موثر بر تعداد زخم  -25

المه مصوب معاونت پژوهشي دانشگاه ع  12/9/1391)مجری اصلي آقای دکتر فرزاد اسكندری(  )مورخه 

 طباطبايي(

   

 همکاری و داور مجالت

  Archive Hygiene Sciences  داور مجله-1

Zahedan Journal of Research in Medical Sciences داور مجله  -2   

علمي پژوهشي طلوع بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي يزد.داور مجله  -3  

داور مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي قم -4  

 

(واحدهای درسی دانشگاهی تدریس-الف ) آموزشي سوابق  

 

و   علوم پزشكي قم هایدانشگاه و پيراپزشكي   ، پزشكيبهداشت های س واحد درسي در دانشكدهيتدر -الف

 ه ترتيب زير:بعلوم پزشكي اراك 

چهارم  واحد عملي کارآموزی در عرصه با برای دانشجويان کارداني بهداشت عمومي ترم)هشت(  8 -1

شماره ) در دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي قم.  89-88در نيمسال دوم تحصيلي   1387ورودی سال 

 (.18/07/1390د مورخه /690/12نامه 

ي نا ارشناسيي بيماريهای شايع در ايران برای دانشجويان کيك واحد درس پاتولوژی جغرافيا يستدر -2

 در دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي قم.  89-90بهداشت عمومي از  نيمسال اول تحصيلي  يوستهپ

 (.04/02/1390د مورخه  /67/12شماره نامه )

ول ايمسال واحد کارآموزی در عرصه برای دانشجويان کارشناسي بهداشت عمومي در ن)چهار(  4 -3

د مورخه  /67/12ره نامه )شما در دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي قم. . 89-90تحصيلي 

04/02/1390.) 

 ان کارشناسيپاتولوژی جغرافيايي بيماريهای شايع در ايران برای دانشجوي یواحد  يكدرس  يستدر -4

 بهداشت دانشگاه علوم پزشكي قم.  در دانشكده 90-91از  نيمسال اول تحصيلي  89بهداشت عمومي ورودی 

 (.15/12/1390د مورخه  /1387/12)شماره نامه 

 رم چهارم درتواحد عملي کارآموزی در عرصه برای دانشجويان کارشناسي ناپيوسته بهداشت عمومي  3  -5

د  /1387/12)شماره نامه  داشت دانشگاه علوم پزشكي قم. در دانشكده به 90-91نيمسال اول تحصيلي 

 (.15/12/1390ورخه م

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjeyuv_xo7RAhUFMFAKHSQsDzoQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fzjrms.ir%2F&usg=AFQjCNEaXxec8Cn_QISf0-svyaetVKdmZg&bvm=bv.142059868,d.bGg
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ارشناسي کپاتولوژی جغرافيايي بيماريهای شايع در ايران برای دانشجويان  یواحد  يكدرس  يستدر -6

 )شماره نامه  در دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي قم. 91-92بهداشت عمومي از  نيمسال اول تحصيلي 

 (.15/12/1391د مورخه  /1528/12

سال اول مي از  نيمبرای دانشجويان کارشناسي بهداشت عمو ملي مبارزه با بيماريها برنامه  دودرس  يستدر -7

ه د مورخ /1528/12)شماره نامه  در دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي قم.  91-92تحصيلي 

15/12/1391.) 

سي برای دانشجويان کارشناسي مهند روش های مهندسي مبارزه با ناقليندو واحدی تدريس درس  – 8

)شماره نامه  ر دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي قم. د 91-92بهداشت محيط از نيمسال دوم 

 (.25/04/1392د مورخه  /1528/12

اشت دسي بهدتدريس درس دو واحدی روش های مهندسي مبارزه با ناقلين برای دانشجويان کارشناسي مهن -9

امه ن)شماره  هداشت دانشگاه علوم پزشكي قم. در دانشكده ب 92-93نيمسال اول تحصيلي   درمحيط 

 (.19/06/1392د مورخه  /616/12

 ين کارشناسپاتولوژی جغرافيايي بيماريهای شايع در ايران برای دانشجويا یواحد  يكدرس  يستدر -10

 ي قم. در دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشك 92-93بهداشت عمومي نيمسال اول تحصيلي  ناپيوسته

 (.19/06/1392د مورخه  /616/12نامه  )شماره

 بهداشت تدريس درس دو واحدی حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين برای دانشجويان کارشناسي – 11

د  /1284/12)شماره نامه  داشت دانشگاه علوم پزشكي قم. در دانشكده به 92-93عمومي در نيمسال دوم 

 (.09/11/1392مورخه 

هندسي دی روش های مهندسي مبارزه با ناقلين برای دانشجويان کارشناسي متدريس درس دو واح -12

)شماره نامه  ده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي قم. در دانشك 92-93بهداشت محيط در نيمسال دوم 

 (.09/11/1392د مورخه  /1284/12

 پيوستهنا رشناسيويان کابرای دانشج برنامه ملي مبارزه با بيماريهای غيرواگير یواحد  دودرس  يستدر -13

)شماره نامه  كده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي قم. در دانش 92-93در نيمسال دوم بهداشت عمومي 

 (.09/11/1392د مورخه  /1284/12

هندسي تدريس درس دو واحدی روش های مهندسي مبارزه با ناقلين برای دانشجويان کارشناسي م -14

)شماره نامه  در دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي قم.  93-94بهداشت محيط در نيمسال اول 

 (.22/12/1393د مورخه  /2098/12

 بهداشت تدريس درس دو واحدی حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين برای دانشجويان کارشناسي – 15

د  /695/12 )شماره نامه در دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي قم.  93-94عمومي در نيمسال دوم 

 (.08/05/1394مورخه 

هندسي تدريس درس دو واحدی روش های مهندسي مبارزه با ناقلين برای دانشجويان کارشناسي م -16

امه )شماره ن در دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي قم.  93-94بهداشت محيط در نيمسال دوم 

 (.08/05/1394د مورخه  /695/12
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 بهداشت شره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين برای دانشجويان کارشناسيتدريس درس دو واحدی ح – 17

د  /746/12)شماره نامه  در دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي قم.  94-95عمومي در نيمسال دوم 

 (.13/06/1395مورخه 

ندسي هتدريس درس دو واحدی روش های مهندسي مبارزه با ناقلين برای دانشجويان کارشناسي م -18

)شماره نامه  در دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي قم.  94-95بهداشت محيط در نيمسال دوم 

 (.13/16/1395د مورخه  /746/12

ر دترم چهارم  واحد عملي کارآموزی در عرصه برای دانشجويان کارشناسي ناپيوسته بهداشت عمومي 3  -19

د مورخه  /746/12)شماره نامه  انشگاه علوم پزشكي قم. در دانشكده بهداشت د 94-95نيمسال اول تحصيلي 

13/06/1395.) 

ي در برای دانشجويان پزشك)تك ياخته شناسي و حشره شناسي پزشكي(  2انگل شناسي تدريس درس  – 20

د مورخه  /1393/24)شماره نامه  در دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي قم.  94-95نيمسال اول 

18/06/1394.) 

اسي کارشن)تك ياخته شناسي و حشره شناسي پزشكي( برای دانشجويان  2تدريس درس انگل شناسي  – 21

)شماره نامه  دانشگاه علوم پزشكي قم.  پيراپزشكيدانشكده  در 94-95در نيمسال دوم  علوم آزمايشگاهي

 (.07/10/1394د مورخه  /2544/24

 برای دانشجويان کارشناسي بهداشتو سموم  زه با ناقلينتدريس درس حشره شناسي پزشكي و مبار -22

 اه علوم پزشكي قم دانشكده بهداشت دانشگ 95 -96نيمسال دوم در  عمومي

                      در  طبرای دانشجويان کارشناسي مهندسي بهداشت محي قلينتدريس درس روش های مهندسي مبارزه با نا -23

 قم  ه علوم پزشكيدانشكده بهداشت دانشگا 95-96نيمسال دوم 

واحد کارآموزی در عرصه برای دانشجويان کارشناسي بهداشت عمومي در نيمسال دوم  12دريس ت -24

 دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي قم 1395-96تحصيلي 

برای دانشجويان کارشناسي بهداشت عمومي در   95-96سئول کارآموزی در عرصه در نيمسال اول م -25

 (.25/08/1395د مورخه  /1227/12)شماره نامه ت دانشگاه علوم پزشكي قم دانشكده بهداش

هداشت برای دانشجويان کارشناسي ب تدريس درس حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين و سموم  –26

ه نامه )شمار. در دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي اراك 94-95 اول در نيمسال عمومي

 (.07/10/1394خه مور پ /94/4/2/ص13315

( حشره شناسي پزشكي برای دانشجويان کارشناسي پيوسته علوم 2تدريس درس انگل شناسي ) –27

)شماره نامه در دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي اراك.  94-95آزمايشگاهي در نيمسال دوم 

 (.15/04/1395مورخه  پ /95/1/2/ص4740

سته علوم ( حشره شناسي پزشكي برای دانشجويان کارشناسي پيو2) تدريس درس آزمايشگاه انگل شناسي –28

)شماره نامه در دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي اراك.  94-95آزمايشگاهي در نيمسال دوم 

 (.15/04/1395مورخه  پ /95/1/2/ص4740
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 يوسته علوم( برای دانشجويان کارشناسي ناپ2تدريس درس انگل شناسي و حشره شناسي پزشكي) –29

)شماره نامه در دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي اراك.  94-95آزمايشگاهي در نيمسال اول 

 (.14/10/1394مورخه  پ /94/1/2/ص13556

پيوسته ( برای دانشجويان کارشناسي نا2تدريس درس آزمايشگاه انگل شناسي و حشره شناسي پزشكي) –30

)شماره نامه در دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي اراك.  94-95علوم آزمايشگاهي در نيمسال اول 

 (.14/10/1394مورخه  پ /94/1/2/ص13556

در دانشكده  1394سال  در نيمسالی دانشجويان پزشكي تدريس درس حشره شناسي پزشكي برا -31

 (.18/06/1394د مورخه  /1393/24)شماره نامه پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اراك. 

کارشناسي  برای دانشجويان )تك ياخته شناسي و حشره شناسي پزشكي( 2تدريس درس انگل شناسي  -32

 95-96ل دوم در نيمسا مامايي برای دانشجويان کارشناسي ،  انگل شناسي  و قارچ شناسي علوم آزمايشگاهي 

د مورخه  /19291نامه  )شماره دانشگاه علوم پزشكي قم.  و پرستاری و مامايي پيراپزشكي های در دانشكده

08/10/1395.) 

شناسي ناپيوسته ( برای دانشجويان کار2تدريس درس آزمايشگاه انگل شناسي و حشره شناسي پزشكي) -33

)شماره نامه  در دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي اراك. 95-96علوم آزمايشگاهي در نيمسال اول 

 (.10/10/1395مورخه  پ /95/1/2/ص12208

 ستهپيو ( برای دانشجويان کارشناسي2تدريس درس آزمايشگاه انگل شناسي و حشره شناسي پزشكي) -34

)شماره نامه  در دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي اراك. 95-96علوم آزمايشگاهي در نيمسال اول 

 (.10/10/1395مورخه  پ /95/1/2/ص12208

 پيوسته شناسيحشره شناسي پزشكي برای دانشجويان کار تك ياخته و ( 2تدريس درس انگل شناسي) -35

)شماره نامه  در دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي اراك. 95-96علوم آزمايشگاهي در نيمسال اول 

 (.10/10/1395مورخه  پ /95/1/2/ص12208

 ناپيوسته سيشناحشره شناسي پزشكي برای دانشجويان کار تك ياخته و ( 2تدريس درس انگل شناسي) -36

)شماره نامه  در دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي اراك. 95-96علوم آزمايشگاهي در نيمسال اول 

 (.10/10/1395مورخه  پ /95/1/2/ص12208

 رشناسي بهداشتتدريس درس حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين و سموم  برای دانشجويان کا -37

ره نامه )شمادر دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي اراك.  94-95 دوم عمومي در نيمسال 

 (.17/03/1395مورخه  پ /95/4/2/ص3208

ي بهداشت تدريس درس حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين و سموم  برای دانشجويان کارشناس -38

مورخه  د /41/12نامه )شماره . قمدر دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي  95-96 اول عمومي در نيمسال 

16/01/1396.) 

 در نيمسال محيطمبارزه با ناقلين برای دانشجويان کارشناسي بهداشت  روش های مهندسيتدريس درس  -39

 (.16/01/1396مورخه  د /41/12)شماره نامه . قمدر دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي  95-96 اول 
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داشت عمومي در برای دانشجويان کارشناسي به  ين المللاکولوژی انساني و بهداشت بتدريس درس  -40

ورخه م د /1838/12)شماره نامه . قمدر دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي  95-96  دومنيمسال 

28/12/1395.) 
ر گارگاه های آموزشی(دتدریس  -سوابق آموزشي )ب  

 ف مرکز سالمت محيط و کار () از طر 1388دريس کارگاه کنترل جوندگان شهری قم ارديبهشت ت -1

 يهای مشترك بين انسان و دام و کليات حشره شناسي پزشكي در آموزشگاه بهداشتتدريس بيمار -2

 س(/19شماره نامه 28/2/1390) تاريخ نامه  ساعت 30عمومي ويژه اصناف سالمت استان قم به مدت 

شكي قم ت بهداشتي دانشگاه علوم پزدريس در کارگاه آموزشي مبارزه با حشرات و جوندگان در معاونت-3

 پ(/62/2/34شماره نامه 15/01/91ساعت) تاريخ نامه  3به مدت 

شماره  02/10/1395گواهي ارزشيابي تدريس در دانشگاه علوم پزشكي قم ) تاريخ نامه  -4

 (د/18812نامه

لوم ع تدريس در کارگاه آموزشي بهداشت محيط در شرايط اضطراری در معاونت بهداشتي دانشگاه -5

 پ(/19441/34شماره نامه 27/12/92پزشكي قم به مدت دو ساعت) تاريخ نامه 

قم به  يم پزشكدانشگاه علو يدر معاونت بهداشت حوادث، باليا و بيوتروريسم يدر کارگاه آموزش يستدر -6

 (د/19017شماره نامه 23/12/93مدت دو ساعت) تاريخ نامه 

 رچهات قم به مد يدانشگاه علوم پزشك يت بهداشتدر معاون يقروش تحق يدر کارگاه آموزش يستدر -7

   25/03/1390 يخساعت در تار

 شش تقم به مد يدانشگاه علوم پزشك يدر معاونت بهداشت روش تحقيق يدر کارگاه آموزش يستدر -8

   6/5/1390در تاريخ  ساعت

 12 تقم به مد يدانشگاه علوم پزشك آموزشيدر معاونت  يقروش تحق يدر کارگاه آموزش يستدر -9

 (پ/14928/34شماره نامه 27/09/91) تاريخ نامه  91شهريور  يخساعت در تار

لوم عدانشگاه  بهداشتيمعاونت مرکز آموزش بهورزی در  يقروش تحق يدر کارگاه آموزش يستدر -10

 (د/5722شماره نامه 05/12/91) تاريخ نامه  1391 يخساعت در تار 15قم به مدت  يپزشك

اه دانشگ يمعاونت آموزش کميته تحقيقات دانشجويي در پروپوزال نويسي يدر کارگاه آموزش يستدر -11

 (د/1996شماره نامه 11/02/95ساعت ) تاريخ نامه  4قم به مدت  يعلوم پزشك

 قم به يدانشگاه علوم پزشك يدر معاونت آموزشپژوهش در حوزه سالمت  يدر کارگاه آموزش يستدر -12

 پ(/19002/34نامهشماره  19/11/93ساعت ) تاريخ نامه  12مدت 

 
 سوسوابق تحصیلی و آموزشي

 

ر مجالت التین معتبر(دچاپ شده -)الف مقاالت  
 

1- Abedin Saghafipour*, Hassan Vatandoost, Ali Reza Zahraei-Ramazani 2, Mohammad Reza 

Yaghoobi-Ershadi2, Yavar Rassi2, Mohammad Reza Shirzadi3, Amir Ahmad Akhavan.  Spatial 
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distribution of phlebotomine Sand Fly Species (Diptera: Psychodidae) in Qom Province, central 

Iran. Journal of Medical Entomology. 2017; 54 (1):35-43. 

2. Jalil Nejati 1, Abedin Saghafipour 3*, Ehsan Mozafari 2, Amir Keyhani4, Nahid Jesri5. 

Venomous scorpions and scorpionism in Iran's central desert, Acta Tropica. ;2017;  166: 293-298. 

3. Abedin Saghafipour1,2, Hassan Vatandoost1,3*, Ali Reza Zahraei-Ramazani2, Mohammad 

Reza Yaghoobi-Ershadi2, Yavar Rassi2, Mohammad Reza Shirzadi4 & Amir Ahmad Akhavan2,3. 

Bioassay evaluation of the residual activity of attractive toxic sugar treated barrier fence in the 

control of Phlebotomus papatasi (Diptera: Psychodidae). Journal of Vector Borne diseases. 2016; 

53: 335-340. 

4. Jalil Nejati, Seyed Mehdi Tabatabaei, Masoud Salehi, Abedin Saghafipour* & Ehssan Mozafari 

Some probable factors affecting the malaria situation before and at the beginning of a pre-
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Doi:10.1007/s12639-016-0838-6. 
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6. Mohammad Reza Abai, Abedin Saghafipour, Hossein Ladonni, Nahid Jesri, Saeed Omidi, 
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در مجالت علمی معتبر( -مقاالت )ب  

 

 و فون مطالعهنيا. عشاقي، بابك فرزين عبايي، محمدعلي محمدرضا ، ياور راثي،پورعابدين ثقفي -1

 در ان قماست قم، شهرستان جلدی دهستان قمرود ليشمانيوز کانون در ها خاکي پشه ماهانه فعاليت

 . 41الي 33، صفحات  90. مجله دانشگاه علوم پزشكي قم ، دوره پنجم، شماره سوم، پاييز1388 سال

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi47JfbsfDQAhXJXRoKHYwMBcgQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fscholar.google.com%2Fcitations%3Fuser%3DyvnLzCQAAAAJ%26hl%3Den&usg=AFQjCNG1ZkFuW8qyK4M9silUkGruPvfUlQ&bvm=bv.141320020,d.bGg


15 
 

زخم  29ش از گزارش يك مورد نادر بيمار مبتال به سالك با بيرضا مصطفوی.  ،*پورعابدين ثقفي -2

 89الي 87، صفحات  90دوم، تابستان  لوم پزشكي قم ، دوره پنجم، شماره. مجله دانشگاه ع حاد

 

در شهرستان قم  پراکندگي جغرافيايي کنه ها،  زکيه تلمادره ای. *عابدين ثقفي پوربابك فرزين نيا،  -3

ز ، دوره چهارم، شماره سوم، پاييزشكي خراسان شماليپ، مجله دانشگاه علوم 1389 -90در سال های 

  .391- 398 ، صفحات 91

 

يوی ، عباس پودات، سيد حسن موسي کاظمي. گزارش يك مورد ابتال به سل ر*عابدين ثقفي پور -4

رتش ضايعه فعال سالك. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ا 7اسمير مثبت با بيش از 

 347 -344صفحات  ، 91، زمستان 4جمهوری اسالمي ايران. سال دهم، شماره 

 

 در ستاييرو جلدی ليشمانيوز کنترل برنامه ، ياور راثي، مهدی نوروزی. تأثير*رعابدين ثقفي پو -5

م، گرمسيری، سال هفده و عفوني های بيماری . فصلنامه-90-1389سالهای طي در قم استان

 . 17 -13، صفحات  91، پاييز 58شماره 

 

 يازن يررس. بيميه رحطاهر ی،نوروز یمهد ي،محب يامكپور، س يثقف ينعابد  ياندشتي،م یزهرا موسو -6

 ي،ععه مقطمطال يكو عوامل مرتبط با آن،  يازدواج شهر قم نسبت به تاالسم ينداوطلب ياموزش یها

-798ت صفحا 91 ی، آذر و د5، شماره  8نظام سالمت اصفهان، دوره  يقاتتحق يپژوهش يمجله علم

791. 

 

ر، پو يثقف ينراد، عابد يئوفه رال يتهدا يان،محمد يداصل، مج يمعصوم ينحس ين،جوش يمحرم کرم-7

 يله تخصص، مج1390شهرستان قم، در سال  یوبا يان. عوامل موثر بر طغيخدمت يلاسماع ی،نوروز یمهد

 7 يال 1، صفحات 91، 3، شماره 8دوره  يران،ا يدميولوژیاپ

 

ستان ز جلدی در ايوبررسي اپيدميولوژی ليشمان، امير اکبری، ياور راثي، رضا مصطفوی. *پورعابدين ثقفي -8

م، بهار مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي قم، دوره ششم، شماره يك 1382 – 1388قم طي سالهای 

 .88الي  83، صفحات  91

 مهدی ی،ارشاد يعقوبي محمدرضا عشاقي، محمدعلي عبايي، رضا محمد راثي، ياور ،*پور ثقفي عابدين -9

در  PCR-RFLPن هويت انگل ليشمانيا با استفاده از تكنيك . تعييمصطفوی رضا حجاران، هما محبعلي،

شي . مجله علمي پژوه1389بيماران و جوندگان مخزن ليشمانيوز جلدی در بخش مرکزی استان قم سال

 . 1-10، 91، آبان 6، شماره15دانشگاه علوم پزشكي اراك، سال 



16 
 

 

، 5ر تبرايي، ياس4، طلعت جعفری4ت، پروين خواجا3، مهدی نوروزی2، امير اکبری1پورعابدين ثقفي-10

 آموزان مدارس. اپيدميولوژی بيماری پديكولوزيس )شپش سر( و عوامل همراه آن در دانش6نيابابك فرزين

، پاييز 3ماره ش، 6، دوره ، مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي قم1389ابتدايي دخترانه استان قم، سال 

 51الي  46، صفحات  91

 

بيماران  اپيدميولوژیمهدی نوروزی، نازنين ضياء شيخ االسالمي، رضا مصطفوی.  ،*ثقفي پورعابدين -11

، 14، دوره يمجله علمي پژوهشي طب نظام ،و عوامل مرتبط با آن  کنگو کريمه دهنده خونريزی تب مبتال به

 . 1 -5، صفحات  91، بهار 1شماره 

لين تعيين ناقمحمدعلي عشاقي، رضا مصطفوی.  ، محمدرضا عبايي،*عابدين ثقفي پورياور راثي،  -12

 بيماری فصلنامهمجله علمي  .در روستاهای بخش مرکزی، استان قم PCRليشمانيوز جلدی  به روش مولكولي 

 . 28 -23، صفحات  91، تابستان 57گرمسيری ايران، سال هفدهم، شماره  و عفوني های

 

ی يك مورد ابتال ء شيخ االسالمي، علي عباسي. گزارشمهدی نوروزی، نازنين ضيا ،*پورعابدين ثقفي -13

پزشكي  علوم همزمان به بيماريهای تب مالت و تب خونريزی دهنده کريمه کنگو، مجله علمي پژوهشي دانشگاه

 . 91، تابستان 2، شماره 6دوره قم 

 

 مورد يك گزارش. اعظم حيدرپور ،يم، مهدی نوروزی، نازنين ضياء شيخ االسال عابدين ثقفي پور -14

ي ارتش ، مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكکنگو کريمه دهنده خونريزی تب به ابتال اثر بر مرگ

 180 -184، صفحات  91، تابستان 2جمهوری اسالمي ايران. سال دهم، شماره 

 
 

فرزين نيا، رضا مصطفوی،  ياور راثي، محمدرضا عبايي، محمدعلي عشاقي، بابك عابدين ثقفي پور،-15

در روستاهای بخش مرکزی،  PCRتعيين مخازن ليشمانيوز جلدی  به روش مولكولي مهدی نوروزی. 

 92ارديبهشت  -استان قم، مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي قم، دوره هفتم، شماره اول، فروردين

 .23الي 18، صفحات 

 

 بررسي. بانيقر ، مصطفي1 حيدرپور ، اعظم3 مصطفوی رضا ،2 نوروزی ، مهدی1 پور ثقفي عابدين -16

 مجله  ،89– 1381های سال طي قم استان در آن با مرتبط عوامل و ريوی سل اپيدميولوژی وضعيت

 . 64 -70، صفحات 1391 تير ، 90 شماره ، دوم و بيست دوره مازندران پزشكي علوم دانشگاه
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بررسي خصوصيات االسالمي، شهرام ارسنگ جنگ.  نين ضياء شيخ، ناز*پورمهدی نوروزی، عابدين ثقفي -17

لمي پژوهشي ، مجله ع1388-89اپيدميولوژيك بيماری تب مالت و عوامل موثر آن در استان قم طي سالهای 

 .193 - 199، صفحات  91، پاييز 4، شماره 1دانشگاه علوم پزشكي البرز )مجله بهداد( دوره 

 

؛ سميرا ايمانپور. عوامل 3 پهلواني؛ سهيال2*؛ مهدی نوروزی1ين ثقفي پور؛ عابد1محرم کرمي جوشين -18

 مه، فصلنا1390استان قم، سال  NAG (Non Agglutinating Groups) موثر بر طغيان ويبريوی ناگ 

 39تا  35 صفحات ،92بهار ، 60 شماره هجدهم، سال، گرمسيری و عفوني های بيماری

 

 کانون در ها کيخا پشه ماهانه فعاليت و فون ثي، محمدرضا عبايي. مطالعهياور را ،*عابدين ثقفي پور -19

ايالم، دوره  . مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي1391سال  قم، استان قنوات جلدی دهستان ليشمانيوز

 .71الي  64، صفحات 92بيست و يكم، شماره سوم، مرداد 

مام شده ی پارسا، سيد محمد حسيني. برآورد بهای تاحمد راهبر، هادی حميد ،*عابدين ثقفي پور -20

ت، ورد سالمه پياخدمات بهداشتي درماني ارائه شده به بيماران مبتال به ليشمانيوز جلدی در استان قم.  مجل

 .207-216، صفحات 1392، مرداد و شهريور 3، شماره 7دوره 

و تواما  م به تنهاييريق داخل ضايعه گلوکانتيمهدی نوروزی . مقايسه تز ،، ياور راثي  *عابدين ثقفي پور -21

 تندرستي، و نشدا مهبا کرايوتراپي در درمان ليشمانيوز جلدی روستايي در قم: کارآزمايي باليني تصادفي. فصلنا

 62-66، صفحات 1392 تابستان ،2 شماره ،8 دوره

رب زدگي در لوژيك عقبررسي اپيدميو. 3محرم کرمي جوشين ،2مهدی نوروزی ،1پور*عابدين ثقفي -22

 ،2 مارهش ،1 دوره ، مجله ارتقای ايمني و پيشگيری از مصدوميت ها، 1380-90 های سالقم طي استان 

 .95-101، صفحات 1392 تابستان

 

 5، علي اکبر خادم معبودی4 جات، پروين خوا3، امير اکبری  2*عابدين ثقفي پور،   1مهدی نوروزی  -23

مي جله علمبر آن در دانش آموزان مدارس ابتدايي دخترانه مناطق روستايي، شيوع شپش سر و عوامل موثر 

 .43 - 52، صفحات  92، خرداد و تير 2، شماره 15، دوره پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهرکرد

 

 ای. بررسي خصوصيات اپيدميولوژيك بيماری تبزکيه تلمادره پور*،عابدين ثقفينيا، بابك فرزين -24

شكي قم، دوره ، مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پز1390ده کريمه کنگو در استان قم، سال دهنخونريزی

 .42 - 48، صفحات  92هفتم، شماره چهارم، مهر و آبان 

 

وژی پشه خاکي ، محرم کرمي جوشين. فون و بيول بابك فرزين نيا، مجيد محمديان  ،*عابدين ثقفي پور -25

 و عفوني های بيماری فصلنامه. 1391سال قم، استان ز جلدی در کانون ليشمانيو بخش کهك؛در ها 

 . 43 -47، صفحات  93، بهار 64گرمسيری، سال هفدهم، شماره 
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فون، فعاليت ماهانه و ترکيب گونه محمدرضا عبايي، حسين لدني، رضا مصطفوی.  ،*عابدين ثقفي پور -26

 پاييز ،3 شماره شانزدهم، طب جنوب، سال لنامهفص ای الرو آنوفلينه ها در زيستگاههای الروی استان قم

  .219-226، صفحات  1392

 

در  ستاييناهيد جسری، مهدی فخار. آناليز مكاني کانون های ليشمانيوز جلدی رو عابدين ثقفي پور،-27

، سال اشتطلوع بهد (. دو ماهنامه علمي پژوهشيGISاستان قم با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي)

 .37- 46صفحات 1393هم، شماره: پنجم آذر و دی،سيزد

ير شامپو تاث اسماعيل خدمتي. ، 3* عابدين ثقفي پور، 2،  هدايت اله رئوفي 1 محرم كرمي جوشين -28

، زمستان 67گرمسيری، سال نوزدهم، شماره  و عفوني های بيماری فصلنامه% بر شپش سر ، 1پرمترين 

 . 31 -35، صفحات  93

 

 رسيالديني. بر شمس مهديه ، 3 محمدبيگي ابوالفضل ، 2 ارسنگ شهرام ، *1 پور يثقف عابدين-29

 مراکز به در مراجعه کنندگان آن بر مؤثر دموگرافيك و اجتماعي فاکتورهای تفكيك به گال بيماری شيوع

 ربها ،1 شماره ، 17 نظامي دوره طب مجله ، 1384 – 92سالهای طي در قم استان درماني بهداشتي

 41-45فحاتص 1394

 

 بهداشتي خدمات شده تمام راهبر.  بهای احمد ، 2 *ثقفي پور عابدين ، 1 پارسا حميدی هادی-30

 و عفوني ایه بيماری ،فصلنامه1392 در سال قم استان در مالت تب به مبتال بيماران به شده ارائه درماني

 ، 69 شماره ، بيستم الگرمسيری، س و عفوني های بيماری متخصصين انجمن به وابسته گرمسيری

    54 تا 49 صفحات ،94تابستان

 

 وروزی.  آناليزن ، مهدی 3اصغری اله حبيب،  *3پور ثقفي عابدين،  2رضايي ، فاطمه 1جسری ناهيد -31

 دانشگاه يي، مجلهجغرافيا اطالعات سيستم از استفاده ايران با در باکتريال مننژيت جغرافيايي توزيع و مكاني

 1394 لسا دی 132 شماره پنجم و بيست دوره (314 -309)مازندران پزشكي علوم

م قگزيدگي در استان ميولوژی حيوان، مهدی نوروزی، سهيال پهلواني، زهرا اکبری. اپيد*عابدين ثقفي پور -32

 –ردين ، شماره اول، فرو8، مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي قم دوره 1386 – 91طي سال های 

 .42 -47، صفحات 93ارديبهشت 
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 رسولي علي ، 4اسدی مهدی ، 3 راد شريفي غالمرضا ، 2جوشين کرمي محرم ، 1 پور ثقفي عابدين -33

؛ 1390. بررسي وضعيت ادراك و رفتار زنان از ضدعفوني سبزيجات در شهر قم در سال 6محبي سيامك ، 5

، 4، شماره 21گاه علوم پزشكي سبزوار دوره مطالعه ای مبتني بر الگوی باور سالمتي. مجله علمي پژوهشي دانش

 .540 -549، صفحات 93مهر و آبان 

 

ر استان قم دوضعيت اپيدميولوژيك بيماری ماالريا 3مهدی نوروزی 2ناهيد جسری  ،1عابدين ثقفي پور -34

 .1395 فروردين و ارديبهشت  اول، مارهش 15دوره فصلنامه طلوع بهداشت يزد. 1380-91طي سالهای 

 ررسيجوشين. ب کرمي محرم ، االسالمي ضياءشيخ نازنين ،*2 پور ثقفي عابدين ،1رضايي فاطمه -35

 به تهوابس های به بيمارستان کننده مراجعه هيداتيك کيست به مبتاليان باليني و دموگرافيك وضعيت

علوم علمي پژوهشي دانشگاه  مجله،  (1381-1392)ساله دوازده دوره يك قم طي پزشكي علوم دانشگاه

  .63 -67، صفحات 93دی  –آذر ، 5، شماره 8دوره  پزشكي قم

 

در استان قم سل ريوی  يكاپيدميولوژ. بررسي  ، مهدی ميرحيدری2 *،  عابدين ثقفي پور1فاطمه رضايي-36

ستم، گرمسيری ايران، سال بي و عفوني های بيماری ، مجله علمي فصلنامه1384تا  1391های طي سال

 .31 -36، صفحات  94، بهار 68شماره 

 

 ،5مطلبي دمحم ، 4عباسي محمدهادی ، 3 رجعتي فاطمه ، 2 پور ثقفي عابدين ، 1آرا کيوان محمود  -37

 رشه در آن با مرتبط عوامل برخي و همسرآزاری ميزان بررسي*محبي .  سيامك ، 6 ميرحيدری مهدی

 447-457 صفحات ، 1394 پاييز چهارم، شماره ششم، دوره بهداشت و سالمت مجله اصفهان

 

 ، مهدی 4، طاهره صادقي يكتا3، نازنين ضيائ شيخ االسالمي2 *پور ثقفي ، عابدين1 رضايي فاطمه -38

 سالهای طي قم استان در مالت تب اپيدميولوژيك خصوصيات و بروز . ميزان6، فاطمه شريف شاد5نوروزی

-31صفحات 94پاييز ، 07 شماره ، تمبيس سالو گرمسيری  ، فصلنامه بيماريهای عفوني 1393 تا 1389
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 3،حسن وطن دوست3،محمد علي عشاقي2* کاظمي ،سيد حسن موسي1غمدیرب زينب  -39

 ا درجنوب تنوع ژنتيكي آنوفل سوپرپيكتوس ناقل بيماری ماالري.  1فاطمه محترمي،4پور ، عابدين ثقفي

وني و جمن متخصصين بيماری های عففصلنامه بيماری های عفوني و گرمسيری وابسته به ان. غرب ايران

 .95،تابستان 16تا 9، صفحات 73سال بيست ويكم، شماره  گرمسيری
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د حاج مرادی و حميدرضا آمنه سيد فرج اله، محمد سليمي، مجي  ،*عابدين ثقفي پوراکبر عابدی،  -40

 ديدگاه از ،سال 9 رزي سني گروه شده به ارائه بهداشتي خدمات از پايين استقبال های علت اردالن. بررسي

 .267-275، 1395خرداد و تير  سوم، شماره  10قم. فصلنامه پياورد سالمت دوره  استان بهداشتي کارکنان

 ارتقاء در موزشيآ مداخله تاثير، مهدی ميرحيدری، سمانه ابوالخيريان، شهرام ارسنگ. عابدين ثقفي پور -41

و بهداشت  . مجله سالمتقم استان آموزان دانش در نفبز مدل اساس بر سالك از کننده پيشگيری رفتارهای

 .181 -170صفحات  96اردبيل، سال هشتم، شماره دوم، ويژه نامه بهار 

 

 عضویت در شوراها و محافل علمی

 عضويت در انجمن علمي حشره شناسي پزشكي ايران 

 عضويت در انجمن علمي انگل شناسي پزشكي ايران

 انشگاه علوم پزشكي قمد HSRعضويت در شورای پژوهشي 

 عضويت در شورای پژوهشي دانشكده طب سنتي دانشگاه علوم پزشكي قم

 1394تا  1389از  مرکز بهداشت استان قم HSRشورای پژوهشي  دبير

 1394تا  1384کارمند گروه پيشگيری و مبارزه با بيماريهای مرکز بهداشت استان قم از سال 

 1394دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي قم از سال کارشناس آموزشي گروه بهداشت عمومي 

 تا هم اکنون 1394دبير شورای پژوهشي دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي قم  از 

 

  و همایش ها كنفرانس ها ، سمینار ها

 ي شركت در چهارمين همايش ساالنه تازه هاي علوم بهداشتي با محوريت نانوتكنولوژي در علوم بهداشت

 .در تاالر ابن سينا دانشگاه علوم پزشكي تهران 1387ارديبهشت  31مورخه  كشور

 

 :ان ( توسط دانشگاه علوم پزشكي تهر 181128713شركت در كنفرانس نانوتكنولوژي در علوم بهداشتي )كد

ز ا)سه و هفتاد پنج صدم( امتياز  75/3با كسب امتياز  11/12/86در مورخه  2827/143با مجوز شماره 

 31/2/87ضوابط نحوه اجراي برنامه ها( ) تاريخ  3ماده  1ه هاي سمينارها و كنگره ها ) موضوع بند برنام

 ( 2891/133شماره نامه 

 

  ،1391شركت كنگره ملي بهداشت محيط ايران، مشهد. 

1.Ghodratolah Karami1, Mohamad Khazaee2, Abedin Saghafipoor2. Survey on Circumstances 

of Hospital Medical Instruments Hygienic Surfaces and Its Impact on Hospital Infectious Control 

by ICNA and ACC Method. Iran J Med Sci September 2012; Vol 37 No 3 Supplement 1 

108. 

 

  گاه ،دانشمين كنگره ملي انگل شناسي و بيماريهاي انگلي ايرانهشتشركت در اولين كنگره بين المللي و

 1391مهرماه  25-27علوم پزشكي كرمان، كرمان، ايران ، 
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(MSc). Evaluation of Deltamethrin treated 3(PhD) , Abai MR2 (MSc), Rassi Y 1Saghafipour  A. 2

Bed Nets for cutaneous leishmaniasis in, Qom Province. Parasitology & parasitic Diseases in 

Iran2012) -National Congress (Kerman thInternational and 8  Iran, 1st 

 

 

3. Saghafipour A1 (M.S.P.H), Noroozi M2, Karami- Jooshin M3. The prevalence rate of scabies 

and its associated demographic factors in Qom province Parasitology & parasitic Diseases in 

Iran, 1st  International and 8th National Congress (Kerman- Iran2012) 

 

 

 

4. Saghafipour  A1 (MSc), Rassi Y2 (PhD) , Abai MR3(MSc). Epidemiology of Cutaneous 

leishmaniasis in Kahak district, Qom province during 2003-2011 Parasitology & parasitic 

Diseases in Iran, 1st  International and 8th National Congress (Kerman- Iran2012) 

 

 

5. Saghafipour  A1 (MSc), RassiY2(PhD). Malaria in Qom province; an epidemiologic study 

Parasitology & parasitic Diseases in Iran, 1st  International and 8th National Congress (Kerman- 

Iran2012) 

  لوم دانشگاه ع، 93شركت و سخنراني در بيست و سومين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران، اسفند

 ، تهران، ايران1393دي ماه  2آذر لغايت  28پزشكي شهيد بهشتي، سالن امام علي )ع(. 

پي در کرايوترا واما باتنهايي و عابدين ثقفي پور، ياور راثي، مهدی نوروزی. مقايسه  تزريق داخل ضايعه گلوکانتيم به ت-6

گرمسيری  فوني ودرمان ليشمانيوز جلدی روستايي در قم: کارآزمايي باليني تصادفي. بيست و سومين کنگره بيماريهای ع

 ان.، تهران اير1393دی ماه  26لغايت  22ايران، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، سالن امام علي )ع(. 

 

  لوم . تهران، دانشگاه ع94كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران، اسفند شركت در بيست و چهارمين

 1394دي ماه  2آذر لغايت  28. پزشكي شهيد بهشتي، سالن امام علي )ع(

THE 24th IRANIAN CONGRESS ON INFECTIOUS DISEASE AND TROPICAL 

MEDICINE Dec 2015; 19-23.   
 ليشمانيوز ميولوژیاپيد بررسي . 3لو خدابنده مهديه ، 1 بجد حنفي احمدعلي ، * 2 ثقفي پور عابدين ،1 برغمدی زينب-7

  بويراحمد و کهگيلويه استان در جلدی

، قم استان در لدیج ليشمانيوز ناقلين کنترل های برنامه اجرای مناسب زمان بررسي .2راثي ياور ،1 پور ثقفي عابدين-8

 94مسيری ايران، اسفند بيست و سومين کنگره بيماريهای عفوني و گر

 بين در سر ششپ به آلودگي با سر موی و پوست ظاهری های ويژگي برخي بررسي. 2 راثي ياور ،1 ثقفي پور عابدين-9

  قم استان دانش آموزان

 

 شركت در پانزدهمين كنگره پژوهشي ساالنه دانشجويان علوم پزشكي كشور 

 به اران مبتالد زخم بيمسيده عاطفه موسوی. بررسي عوامل موثر بر تعدا فرزاد اسكندری، امير همتا، عابدين ثقفي پور،-10

مين کنگره پژوهشي ساالنه دانشجويان علوم پزشكي کشور. . پانزده1385-90ليشمانيوز جلدی در استان قم طي سالهای 

 کتاب خالصه مقاالت. 229ص 
 

 ن ماه زشكي گيالن، رشت، ايران، آباشركت در پانزدهمين همايش ملي بهداشت محيط ايران، دانشگاه علوم پ

1391. 

 ن قمی در استاعابدين ثقفي پور، ياور راثي. اپيدميولوژی موانع و مشكالت برنامه های کنترل ليشمانيوز جلد-11
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  اه م دي، ايران، قم، قم، دانشگاه علوم پزشكي سالمت معنويهمايش ملي  چهارمين شركت در تقدیرنامه

1395. 

  ارايه گرديد. سالمت معنويهمايش ملي به صورت پوستر در اين ا  دو مقاله 13و 12 و 

  ،ماري مورد بي ارزيابي رفتارهاي پرخطر قصاب ها در عليرضا زهرايي رمضاني و حميدرضا حيدری.عابدين ثقفي پور

 12سراسري بهداشت و ايمني كار. همايش  در شهرستان قم. دهمين تب خونريزي دهنده كريمه كنگو 

 ايران. -. گيالن96ارديبهشت 

 ا كسب شده
  

تقدیرنامه ها و عناوین كسب شدهافتخارات علمی ، آموزشی و |ژوهشی ،   

ه نامه شمار 2/10/89) تاريخ  در دانشگاه علوم پزشكي قم 1389کسب عنوان پژوهشگر برتر سال  -1

 پ (/21392/34

ه نامه شمار 27/9/90در دانشگاه علوم پزشكي قم ) تاريخ  1390کسب عنوان پژوهشگر برتر سال  -2

 پ (/21392/34

 در دانشگاه علوم پزشكي قم  1391کسب عنوان پژوهشگر برتر سال  -3

 در دانشگاه علوم پزشكي قم  1392کسب عنوان پژوهشگر برتر سال  -4

 در دانشگاه علوم پزشكي قم  1393کسب عنوان پژوهشگر برتر سال  -5

 قم  استاندر  1393کسب عنوان پژوهشگر برتر سال  -6

 حائز رتبه اول در سطح دانشگاه علوم پزشكي قم 1394نوان پژوهشگر برتر سال کسب ع -7

يشگيری ني و پدريافت لوح تقدير از معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  به خاطر کمك رسا  -8

ن در استا انسوناز شيوع بيماريها  و ارتقاء سطح بهداشت مناطق آسيب ديده در جريان بحران گونو و پديده م

 (9040شماره نامه  13/5/86) تاريخ  1386سيستان و بلوچستان  در سال 

ح ری در طردريافت لوح تقدير از معاون بهداشتي و رييس مرکز بهداشت استان قم  به خاطر همكا   -9

ان دختر ش آموزس )شپش سر(و فاکتور های موثر برآن در دانيكولوزيماری پديررسي اپيدميولوژی بب"تحقيقاتي 

 پ (/1456/2/34شماره نامه  7/6/89) تاريخ  " 13 89لي يي استان قم در سال تحصيبتدادوره ا

لب رکت فعال در جشدريافت لوح تقدير از معاون بهداشتي و رييس مرکز بهداشت استان قم  به خاطر  -10

 پ (/20717/2/34شماره نامه  11/9/85مشارکت های مردمي )جذب رابطين بهداشت( ) تاريخ 

 

ات ام اقداملوح تقدير از سرپرست مرکز بهداشت شهرستان سراوان به خاطر کمك رساني و انج افتدري-11

ماره نامه ش 14/4/86) تاريخ  1386پيشگيری از ماالريا در حادثه سيل استان سيستان و بلوچستان در سال 

8597 ) 

يه از فه سجادي پژوهشي صحيدريافت لوح تقدير به پاسداشت تالش در برگزاری دومين جشنواره هنری ادب-12

 علوم پزشكي کشور .معاون فرهنگي نهاد رهبری در دانشگاه ها 

های وره شورادتقديرنامه به خاطر شرکت در برگزاری انتخابات چهارمين دوره خبرگان رهبری و سومين -13

 ( 396/58شماره نامه  25/10/85اسالمي از طرف فرمانداری شهرستان قم ) تاريخ 
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ي ورای اسالمشاجرايي انتخابات هشتمين دوره مجلس امه به خاطر شرکت در برگزاری انتخابات تقديرن -14

 ( 450/59شماره نامه  24/12/85از طرف فرمانداری شهرستان قم ) تاريخ  86بخش مرکزی قم اسفند

تاريخ  ) قدير از رياست دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي قم به مناسبت هفته معلم.تدريافت لوح  -15

 پ (/559/12/34شماره نامه  9/2/91

ره نامه شما 26/8/95قدير از رياست دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي قم . ) تاريخ تدريافت لوح  -16

 د (/1263/12/12

زاری قدير از رياست دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي قم به خاطر همكاری در برگتدريافت لوح  -17

 د (/492/12/12شماره نامه  12/4/95. ) تاريخ  94-95م سال دوم امتحانات ني

 سيج جامعهبقدير از نهاد نمايندگي مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشكي قم و سازمان تدريافت لوح  -18

 ( م ز/405/245/553شماره نامه  02/09/1395. ) تاريخ پزشكي قم 

 سوسوابق تحصیلی و آموزشي 

 

گره های علمیسخنرانی در کن  

 

واما با و ت ييبه تنها يمگلوکانت يعهداخل ضا يقتزر  يسه. مقاینوروز یمهد ي،راث ياورپور،  يثقف ينعابد

نگره ک ينمو سو يست. بيتصادف ينيبال ييدر قم: کارآزما ييروستا یجلد يشمانيوزدر درمان ل يوتراپيکرا

 ید 26 يتلغا 22)ع(.  ي، سالن امام عليبهشت يدشه يدانشگاه علوم پزشك يران،ا يریو گرمس يعفون يماريهایب

 .يران، تهران ا1393ماه 
 سيج 

 

 امور فرهنگي ،اجتماعي و عام المنفعه

المي ای اسعضويت در هيات اجرايي انتخابات چهارمين دوره مجلس خبرگان رهبری و سومين دوره شوراه -1

 1385بخش مرکزی قم آذرماه 

زی قم ايي انتخابات هشتمين دوره مجلس شورای اسالمي بخش مرکهيات اجر 405عضو شعبه اخذ رای  -2

 86اسفند

 1388عضويت در هيات اجرايي انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری شهرستان قم خرداد  -3

 1385مديريت طرح واکسيناسيون فلج اطفال اتباع بيگانه در استان قم در فروردين سال  -4

 عضو بسيج ادارات استان قم -5

 

 

جزوات آموزشی تهیه کتاب ،  
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 دانشگاه علومجزوه آموزشي سالك ويژه بهورزان .عابدين ثقفي پور ، هدايت اله رئوفي و علي عباسي    -1

 1390پزشكي قم ، مرکز بهداشت شهرستان قم. ارديبهشت 


