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Curriculum Vitae 
 

Personal Details 

Name: Malihe Hasannezhad 

Date of Birth: 28 November1986  

Address:                 3th Floor, Number 3, East Niayesh Alley, Tohid St,  Tehran, IRAN 

Nationality              Iranian 

Marital status:         Single 

Language:               Persian  

                                English (Good) 

Cell:                        00989155764007 

Email:                     malihehasannezhad@yahoo.com 

    
Educational history 

 

2013-2017             Tehran University of Medical Sciences                

                               Specialty of Infectious & Tropical Diseases 

                               

2005-2012              Birjand University of Medical sciences 

                               General Physician 

                               

2001-2005              High School (state Exemplary school) , Esfarayen 
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Employment History 

 

From 2018 until now     

Assistant Professor of Infectious Disease, Department of Infectious Disease, 

School of Medicine,Imam Khomeini Hospital,Tehran University of Medical 

Sciences 

 

 

Publications 

   

 
- Archives of Iranian Medicine, Volume 20, Number 1, January 2017 

Nicolau syndrome: A case report 

 

 

- Arch Clin Infect Dis. Published online 2017 April 30. Accepted 2017 February 05. 

A Simple Approach for Diagnosis of Chronic Tuberculous Osteomyelitis: A 

Case Report 

 

 
- Arch Neurosci.2019 october:6(4); e81981 

Incidence and properties of neurologic disorders recovered from Iranian 

patients with HIV Infection: A case series 

 

 
- Ethiop J Health Sci, vol.30,No.1,January 2020 

Incidence, Clinical manifestation, Treatment outcome, and Drug 

Susceptibility pattern of nontuberculous mycobacteria in HIV patients in 

Tehran, Iran 

 

 

 
- Ethiop J Health Sci, vol.29, No.6,  November 2019 

Detection of Nocardia, Streptomyces and Rhodococcus from bronchoalveolar 

lavage specimens of patients with HIV by Multiplex PCR Assay 
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- Infectious disorders-drug targets(2020), DOI: 10.2174/1871526520666200422110306 

Brucella pneumonia with systemic complications and pancytopenia: A case 

report 

 
- Fundamental and Clinical Pharmacology, October 2020, DOI:10.1111/fcp.12605 

        Antibiotics with therapeutic effects on spinal cord injury: a review 

 

 

 
-  Journal of Iranian Medical Council, Volume 4, Issue no. 1  

Behavioral and Clinical Characteristics and Outcomes of Treatment Among 

Older Patients Receiving Medical Care for HIV Infection in Iran   

 

 

 

- Arch Iran Med. November 2020;23(11):766-775 ,DOI: 10.34172/aim.2020.102 

Clinical Characteristics and Outcomes of 905 COVID-19 Patients Admitted 

to Imam Khomeini Hospital Complex in the Capital City of Tehran, Iran 

 

 
- Pharmacological Reports, https://doi.org/10.1007/s43440-021-00341-0 

Comparing efficacy and safety of different doses of dexamethasone in the 

treatment of COVID‑19: a three‑arm randomized clinical trial 
 

 

 

 

- DARU Journal of Pharmaceutical Sciences (2020) 28:625–634 

Comparing outcomes of hospitalized patients with moderate and severe 

COVID-19 following treatment with hydroxychloroquine plus 

atazanavir/ritonavir 

 
 

 

 

- Archives of Razi Institute, Vol. 74, No. 4 (2019) 375-384 

Identification of Non-Tuberculosis Mycobacteria by Line Probe Assay and 

Determination of Drug Resistance Patterns of Isolates in Iranian Patients 

 

 

https://www.researchgate.net/journal/Fundamental-and-Clinical-Pharmacology-1472-8206
http://dx.doi.org/10.1111/fcp.12605
https://doi.org/10.1007/s43440-021-00341-0
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- IDCases. 2020; 21: e00820, doi: 10.1016/j.idcr.2020.e00820 

       Isolated severe thrombocytopenia in a patient with COVID-19: A case report 

 
 

 

- Virology Journal (2021) 18:225, https://doi.org/10.1186/s12985-021-01699-6 

 Predictors of the chest CT score in COVID‑19 patients: a cross‑sectional study 
 

 

 

 

- The Open AIDS Journal, DOI: 10.2174/1874613602014010108, 2020, 14, 108-113 

 Prevalence and Factors Associated with Hepatic Steatosis and Fibrosis Using 

Fibroscan in HIV-positive Patients Treated with Anti-retroviral (ARV) 

Medicines Referred to the Biggest Hospital in Tehran, 2018 to 2019 
 

 

 

 

- Journal of Cardiology Cases 8 (2013) 161–163 

 Isolated pulmonary valve endocarditis: A case report and review of literature 
 

 

 

 

- Journal of Public Health: From Theory to Practice, https://doi.org/10.1007/s10389-020-01468-9 

Relationship between physical activity, healthy lifestyle and COVID-19 disease 

severity; a cross-sectional study 

 
 

 

- JamaliMoghadamSiahkali et al. Eur J Med Res (2021) 26:20, https://doi.org/10.1186/s40001-021-

00490-1 

Safety and effectiveness of high‑dose vitamin C in patients with COVID‑19: a 

randomized open‑label clinical trial 
 

 

 

 

- Journal of Iranian Medical Council, Volume 3, Issue no. 4 ,http://dx.doi.org/10.18502/jimc.v3i4.5190 

The Effect of First- and Second-Line Antiretroviral Therapies on Lipid Profile   

of HIV/AIDS Patients 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7255984/
https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.idcr.2020.e00820
https://doi.org/10.1186/s12985-021-01699-6
https://doi.org/10.1007/s10389-020-01468-9
https://doi.org/10.1186/s40001-021-00490-1
https://doi.org/10.1186/s40001-021-00490-1
http://dx.doi.org/10.18502/jimc.v3i4.5190
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- Infect Disord Drug Targets,  2020 Nov 3,  doi: 10.2174/1871526520999201103191829 

    An Update to Enterococcal Bacteremia: Epidemiology, Resistance,and Outcome 

 

 

 
- Current HIV Research , doi: 10.2174/1570162X19666210226125335.  

Genotyping and drug susceptibility patterns of M. tuberculosis isolated from 

HIV seropositive patients in Tehran Iran 

 

- Infect Disord Drug Targets,2021;21(2):297-300,doi: 10.2174/1871526520666200528152739. 

Disseminated TB in an Immunocompetent Patient: A Case Report 

 

- Current HIV Research, 2020;18(5):373-380, doi: 10.2174/1570162X18666200712175535. 

Prevalence of COVID-19-like Symptoms among People Living with HIV, and 

Using Antiretroviral Therapy for Prevention and Treatment 
 

 

 

- HIV & AIDS Review 2021/Volume 20/Number 2 

Bacillary angiomatosis by Bartonella quintana in HIV-infected patient: 

molecular confirmed case in Iran 

 

 

 

 

- Infect Disord Drug Targets, 2021;21(5):e270421187878, doi:10.2174/1871526520999201111200140. 

Multifocal Osteolytic Lesions in Skull Bone with Mycobacterium Tuberculosis: 

A Case Report 
 

 

 
841 193صفحات: 2 شماره ، 17 دوره ، 1400 تابستان ران؛یا ولوژيیدمیاپ یتخصص مجله - -   

ر د اپیدمی اول موج سه در 19 -کووید به مبتال بیماران بقاي زمان بر مؤثر عوامل بررسی 
 آیندهنگر کوهورت مطالعۀ   :فریدونشهر   شهرستان
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Theses 

 

- Evaluation of neurological lesions and Their Response to Treatment in HIV 

Infected Patients with Neurological Manifestations in Imam Khomeini Hospital 

During 2015-2016 

 

 
- Epidemiology and Survival of Brain Tumors in Patients who underwent surgery 

in Imam Reza Hospital, Birjand During 1996-2006 

 

 
Theses (My students) 

  

 بررسی رویکرد به سمیت کبدی داروهای ضد سل در بخش عفونی بیمارستان امام خمینی)ره( طی  .1

 ( 9311215119)کد پایان نامه:                                                                 1398تا1394سالهای

 

بررسیییی یافته های اپیدمیولوژیت، تراهرات بالینی، اتیولوژیت، یافته های تصیییویربرداری و پیش  .2

آگهی در بیماران اسیییدوندیلودیسیییکیت بسیییتری شیییده در بخش عفونی بیمارسیییتان امام خمینی)ره( در 

 ( 9311215113)کد پایان نامه:                                                               93-98طی سال های 

 

بررسییی فراوانی خصییوصیییات دموگرافیت، عالین بالینی و خصییوصیییات تصییویر برداری ومی ان  .3

شده در بیمارستان امام خمینی مرگ و میر در بیماران مبتال به پنومونی اکتسابی از جامعه بستری 

 ( 9613101001)کد پایان نامه:                                                        98تا  96طی سال های 

 

بسیییتری در سیییرویی عفونی بیمارسیییتان امام  HIV بررسیییی علل بسیییتری و پیامد بیماران مبتال به  .4

 ( 9211215936)کد پایان نامه:                                            98-97سال های خمینی ره طی 

 

بررسییی خصییوصیییات دموگرافیت ، نشییانه های بالینی و ازمایشییگاهی وپیامد بیماران مبتال به سییل  .5

       1397بستری شده در بخش عفونی بیمارستان امام خمینی طی سال 

 ( 9211215042یان نامه:)کد پا                                                                                                               
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مراجعه کننده به مرک   HIV بررسییی خصییوصیییات دموگرافیت، پاراکلینیت و پیامد اطفال مبتال به .6

 1398تا  1383مشاوره ی بیماریهای رفتاری بیمارستان امام خمینی طی سال های 

 ( 9211215007)کد پایان نامه:                                                                                         

 

 GeneXpert بررسی شیوع ،ریست فاکتورها، نوع نمونه سندرم بالینی و سرانجام بیماران با نتیجه .7

 MTB/RIF( 9123101051)کد پایان نامه:                          مثبت در بیمارستان امام خمینی تهران 

 

ت درگیری،نوع درمان و پیامد آن در بیماران داتیولوژی،شبررسی موارد آبسه های کبدی از نرر  .8

          تا  87از سال  بستری در بخش عفونی بیمارستان امام خمینی )ره(

 (979021216082)کد پایان نامه:                                                                                                            

می ان شییییوع وعوامل مرتبا با اسیییتواتوز و فیبروز کبدی با اسیییتفاده از فیبرواسیییک ، در بررسیییی  .9

مراجعه کننده به بیمارسیییییتان امام   تحت درمان با داروهای ضییییید ویروسیییییی HIV بیماران مبتال به

 ( 9511163006)کد پایان نامه:                               1398تا  1397خمینی تهران درطی سالهای 

 

تحت  HIV مبتال بهبررسی اثر بخشی رژین دو دارویی دالوتگراویر/ تنوفویر آالفناماید در بیماران   .10

  ( 9421358006:)کد پایان نامه                                           ه درمان : کارآزمایی بالینی کنترل شد

 

 

زندگی می کنند در بیمارسیییتان  HIV و الگوی غذایی در بیمارانی که با D بررسیییی سیییطم ویتامی   .11

 ( 9223101047)کد پایان نامه:                                                               امام خمینی)ره( تهران

 

مراجعه کننده به درمانگاه بیماری  +HIV شیییییییوع اختالل نعوا و عوامل موثر بر آن در بیماران  .12

 ( 9211215080)کد پایان نامه:                            1398های رفتاری بیمارستان امام خمینی سال 

 

 

 72به دنبال مواجهه شیییلی وغیرشیییلی ، در افرادی که ابل از گذشییت  HIV بررسییی می ان بروز  .13

سیییاعت از تماح ایشیییان  72سیییاعت از تماح تحت رژین پروفیالکسیییی ارار گرفته اند و افرادی که 

          98خمینی)ره( در سال گذشته است در مرک  مشاوره بیماری های رفتاری بیمارستان امام 

 ( 9211215056)کد پایان نامه:                                                                                       

 

مثبت با بیماران مبتال به  HIV مقایسییه سییطم سییرمی پروکلسیییتونی  در بیماران مبتال به سییدسیییی و  .14

شیییده بخش بیماری های عفونی بیمارسیییتان امام خمینی ره در سیییال منفی بسیییتری   HIVسیییدسییییی و

 ( 8911215209)کد پایان نامه:                                                                                 6139
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سیت دارویی   .15 سایی، ژنوتایدینگ و الگوی حسا شده از بیمارانشنا  HIV مایکوباکتریوم های جدا 

                        (  9423413001 :کد پایان نامه)                                                          مثبت در استان تهران

 

 از بعد و  یح در HIV به مبتال انیزندان با  یروت یحضور و یتلفن مشاوره یاثربخش یبررس .16

 تی ؛ ب رگ تهران ندامتگاه از یآزاد از پی درمان و مراابت به اتصال جهت زندان، از خروج

 ( 9211215005:کد پایان نامه)                                                 نگر گذشته کوهورت مطالعه

 

 

اپیدمی: مطالعۀ  اول در سه موج 19-کووید مبتال به عوامل مؤثر بر زمان بقای بیمارانبررسی  .17

 صادق کارگریان مروستی دانشجو:  نگر                                                  کوهورت آینده

 

 

 تهراندر مرد انیزندان انیم در آن خطر عوامل و یس تیهدات عفونت یفراوان یبررس .18

  )9211215045:کد پایان نامه)                                                                                

 

 

 افتیاز در یتمندیرضا  انیو م ی.ویاچ.آ صیو تشخ یریشگیپ تیوضع یو کم یفیک یبررس .19

 یرفتار یها یماریدر مادران باردار مراجعه کننده به مرک  مشاوره ب ی.ویخدمات اچ.آ

 9311215222)  کد پایان نامه:)                                           )ره( ینیامام خم مارستانیب

 

                                                  

 مارانیب امدیو پ یربرداریتصو یها افتهیو  یشگاهیآزما یپارامترها ،ینیبال اتیخصوص یبررس .20

                                                               98 ماه دوم سال 6در  ینیامام خم مارستانیب یآنفلوآن ا در بخش عفون صیشده با تشخ یبستر

 (989711163006  )کد پایان نامه:                                                                             

 

مراجعه مراجعه  یابتید دوزیمبتال به کتواس مارانیبا احتمال عفونت در ب توزیارتباط لکوس یبررس .21

 (  9311215214:پایان نامه کد)                          هران  ت)ره(  ینیامام خم مارستانیکننده به ب

 

 

 HIVبررسی می ان فراوانی فشارخون باال به روش هولتر مانیتورینگ در بی  بیماران مبتال به .22

    مراجعه کننده به مرک  بیماریهای رفتاری بیمارستان امام خمینی)ره(

 (9311215131  )کد پایان نامه:                                                                             
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بررسی اتیولوژی بیماران مبتال به سدتیت آرتریت مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی به  .23

 پان باکتریال مایع مفصلیPCRدوروش اسمیروکشت معمول و

 (  9811163005 )کد پایان نامه:                                                                             

 

 

24. Evaluation of the demographic, clinical, laboratory and radiological findings 

in COVID-19 patients who received high dose corticosteroid at Imam 

Khomeini Hospita                                                      (code: 9413101028) 

 

 

25. IDENTIFICATION, GENOTYPING AND DRUG SUSCEPTIBILITY 

PATTERNS OF MYCOBACTERIA ISOLATED FROM HIV POSITIVE 

PATIENTS AT TEHRAN PROVINCE, IRAN 

                                                                          Student: Seifu Gizaw Feyisa 

 

 

Special skills 

 

- Experienced in Research skills and methodology 

- Advanced scientific search in different medical databases including Medline, 

Scopus and Embase 

- SPSS Data Analysis 

- Endnote 

- Literature review and scientific writing  

- Scientific presentation  

- Teamwork skills in addition to being able to work individually 

 

Certificate 

 

- Basic skills training course  
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