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مقاالت ارایه شده در کنگره های علمی
پوستر:
.Identification of Cutaneous Leishmaniasis Agents in Khoramshahr City by Nested-PCRIdentity of Parasite by Nematodes , some species of Cyprinidae in the Karun River habital.Confine Ahvaz City and Clinical effects on the human
.Molecular techniques For Detection Cryptosporidiosis بررسی تاثیرات زیست محیطی ناشی از سرازیری فاضالب ها بر روی تنوع گونه ای و تراکم جمعیتی مایوفونا ها وجامع کفزی در مناطق جزر و مدی شمال خلیج فارس (بندر دیلم تا گناوه)
 بررسی مولکولی و ژنوتایپی انگل آکانتومبا در آب های اهواز. بررسی و تشخیص کریپتوسپوریدیوم در گوساله ها با روش االیزا در شهرکرد. -بررسی تکنیک های مولکولی برای تشخیص کریپتوسپوریدیوم.

-Study of genetic diversity of Cryptosporidium spp isolates in Small Ruminants by application
Sequencing of genetic markers 18S rRNA and GP60 in Isfahan province
شرکت در کنگره ها و سمینارها
 ششمین همایش سراسری و اولین کنگره منطقه ای انگل شناسی و بیماری های انگلی خرداد 87 دومین کنگره کمیته تحقیقات شبکه جنوب کشور اردیبهشت 88 دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط آبان 88 هفتمین همایش سراسری و دومین کنفرانس منطقه ای انگل شناسی و بیماری های انگلی ایران مهر ماه89
 هشتمین همایش سراسری و سومین کنفرانس منطقه ای انگل شناسی و بیماری های انگلی ایران مهر ماه91
 اولین کنگره بین المللی و هشتمین همایش انگل شناسی و بیماری های انگلی ایران -کرمان مهر ماه 91 اولین کنگره بین المللی آسیایی آفریقایی مایکوباکتریولوژی -اصفهان 93 دومین کنگره بین المللی و نهمین همایش انگل شناسی و بیماری های انگلی ایران گیالن 94 سومین کنگره پزشکی مولکولی :یافته های نوین در پیشگیری ،تشخیص و درمان بیماری ها 95 هشتمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین و اولین کنگره ملی علوم پایه پزشکی و تولید دانش بنیان –تهران بهمن 94
 -کنگره ملی بیماری های مشترک بین انسان و دام اسفند 95

-

سومین کنگره بین المللی ودهمین کنگره ملی انگل شناسی و بیماری های انگلی – شیراز1396 -

-

یازدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین ودومین کنگره ملی علوم پایه پزشکی و تولید دانش بنیان –

تهران آذر 97

 پنجمین کنگره قارچ شناسی پزشکی ایران ،آذر ماه 97-

نوزدهمین همایش آموزش پزشکی کشور – تهران1397 -

-

بیماری های عفونی نو پدید و باز پدید -اصفهان1397 -

-

چهارمین کنگره بین المللی و یازدهمین کنگره ملی انگل شناسی و بیماری های انگلی – ارومیه1398 -
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سخنرانی ها

 ارائه سخنرانی با عنوان بیماری های نوپدید و بازپدید میکروبی و زئونوزیس  -اسفند 95 ارائه سخنرانی با عنوان تعیین هویت گونه های عامل لشمانیوز پوستی در چهار منطقه جغرافیایی استانخوزستان به روش Nested-PCR
 -ارائه سخنرانی در گروه انگل شناسی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با عنوان vaccination of Leismaniasis

شرکت در کارگاه ها
 کارگاه آموزشی تشخیص مولکولی بیماری های انگلی  RT&PCRخرداد  – 87انستیتو پاستورتهران
 کارگاه آموزشی روش های تشخیصی جدید در لیشمانیوز خرداد  – 87انستیتو پاستورتهران کارگاه آموزشی روش های تشخیص  SDS- Pageو وسترن بالت در بیماری های انگلی  -خرداد –87انستیتو پاستور تهران
 کارگاه آموزشی توانمند سازی دانشجویان  Ph.Dو کارشناسی ارشد اردیبهشت  - 86اهواز کارگاه آموزشی میازیس آبان  - 89-اهواز کارگاه لزوم مطالعه اطالعات ایمنی مواد شیمیایی ،اصول کلی دفع پسماندها و نحوه مقابله با حوادث درآزمایشگاه  - 94اصفهان
 -کارگاه تکنیک های جداسازی ژیاردیا و کریپتوسپوریدیوم از آب خرداد – 94گیالن

کارگاه های نوزدهمین همایش آموزش پزشکی (آزمون  OSCEگامی در جهت تحقق ارزیابی صالحیت بالینی) –
تهران1397 -
مهارتها
. 1آشنایی با روشهای تشخیصی مولکولی.
. 2تسلط بر روشهای تشخیصی ایمونولوژیکی مانند.SDS - page, Western blot, ELISA :
. 3تسلط بر مراحل استخراج  DNAاز نمونه های بالینی و محیط کشت لشمانیا.
. 4تسلط بر مراحل استخراج  DNAاز الم های تهیه شده از بیماران مبتالیان به لشمانیوز جلدی و احشایی.
. 5تسلط کامل بر مراحل استخراج  DNAاز تک یاخته های روده ای.
. 6تسلط بر روش های تشخیصی  -مولکولی کریپتوسپوریدیوم ،ژیاردیا و کوکسیدیاهای روده ای.
.-7آشنایی با نرم افزار هایی مانندBlast, Gen runner, Photo cap, MEGA6 :
. 8تسلط و آشنایی با کامپیوتر و نرم افزارهایی مانند.SPSS, Excel ، Power point ،Word :
عضویت در انجمن ها و کمیته ها
 انجمن علمی انگل شناسی ایران. عضویت در کمیته تحقیقات شبکه جنوب کشور. انجمن دامپزشکی ایران. نماینده کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پزشکی دانشگاه اهواز در سال .87 -عضو سازمان بسیج جامعه پزشکی.
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