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8- Periodic Fever : A Review on Clinical , Management and Guideline for 
Iranian Patients  
Iran J Pediate , Feb 2014  

 
9-Comon sports – related infections :a review on clinical pictures, management 
and time to return to sports 

Asian journal of sports medicine,volume5,march 2014 
 
 

10-Efficacy of post-exposure prophylaxis in infants born to hbsag positive 
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Iranian Journal of Pediatrics-2016 
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13-Adoption rate of standard clinical practice guidelines in management of 
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Journal of Iranian Medical Council 
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14-Primary Echinococcal Synovits-Case Reports in Clinical Practice-2019 
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study-2020 

 
17-Epidemiology of yeast species causing bloodstream infection in Tehran, 
Iran (2015-2017); Superiority of 21-plex PCR over the Vitek 2 system for yeast 
identification 
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69(5), pp. 712-720-2020 

 
18-Diagnosis and treatment of diabetic foot infections: Adopted IWGDF 
guidline 
Tehran University Medical Journal 
79(2), pp. 112-123-2021 
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19-The piriformis abscess: A case-based review 
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20-Treatment With 25-Hydroxyvitamin D3 (Calcifediol) Is Associated With a 
Reduction in the Blood Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio Marker of Disease 
Severity in Hospitalized Patients With COVID-19: A Pilot Multicenter, 
Randomized, Placebo-Controlled, Double-Blinded Clinical Trial-Endocrine 
Practice27(12), pp. 1242-1251-2021 

 
21-Mucormycosis in patients with COVID-19: A cross-sectional descriptive 
multicentre study from Iran-Mycoses 
64(10), pp. 1238-1252-2021 

 
22-Cell therapy in patients with COVID-19 using Wharton's jelly mesenchymal 
stem cells: a phase 1 clinical trial-Stem Cell Research and Therapy 
12(1),410-2021 

 
23-The double-edged sword of systemic corticosteroid therapy in viral 
pneumonia: A case report and comparative review of influenza-associated 
mucormycosis versus COVID-19 associated mucormycosisMycoses 
64(8), pp. 798-808-2021 
 
24-A case of COVID 19 with concomitant infection with hepatitis A 
Revista Espanola de Enfermedades Digestivas: Organo Oficial de la 
Sociedad …-2021 
 
25-Unmanipulated Peripheral Blood Stem Cell Transplantation with non-TBI 
Myeloablative Conditioning Regimen from Haploidentical and Unrelated versus 
Related Donors for Acute-2021 
 
26-Tocilizumab in Post Hematopoietic Stem Cell Transplant COVID-19: A 
Pediatric Case ReportBone Marrow Transplantation, 
270-270-2021 

 
 
 

 

  طرح ها 
و    ۹۴تا    ۹۲بیمارستان شریعتی در سال های   (ICU) بررسی شیوع کاندیدمی در بخش های مراقبت ویژه-1

 عوامل مرتبط با آن 
 
در مراجعه کنندگان به درمانگاه   B در مبتالیان به هپاتیت مزمن A بررسی وضعیت ابتال به عفونت هپاتیت-2

 .۱۳۹۵-۱۳۹۶هپاتیت مجتمع بیمارستان امام خمینی )ره( در سال 
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کل های عفونی،شامل غربالگری بیماریهای عفونی ، واکسیناسیون های قبل  بررسی نحوه اجرای پروت        -3
 از پیوند و کموپروفیالکسی های الزم دربیماران لیست انتظار پیوند کبد در بیمارستان امام خمینی

                

در  فراوانی عفونت  -4 استخوان  مغز  پیوند  تحت  بیماران  در  آن  پیامدهای  و  سیتومگالوویروس، عوامل خطر 
 ۱۳۹۸-۱۳۹۹بیمارستان دکتر شریعتی دانشگاه علوم پزشکی تهران طی سال های 

 
بررسی فراوانی عفونت قارچی مهاجم در بیماران بدخیمی خونی، ریسک فاکتورها و پیامدهای آن در بخش  -5

 ۹۸دکتر شریعتی در سال های خون بیمارستان 
 
، کارآزمایی بالینی  COVID۱۹ سلول درمانی با استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی در بیماران مبتال به-6

 فاز یک
 
ویتامین-7 متابولیت  یاری  بخشی مکمل  اثر  با D (۲۵OHD) بررسی  ارتباط  مطالعه   : COVID-۱۹ در 

 کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو کور
 
 19-بررسی اثر مکمل نانوکورکومین بر شدت عالئم و مدت زمان بستری در بیماران مبتال به کوید-8
 
میلی گرم در درمان بیماران سرپایی   ۱۲۰داکالتاسویر میلی گرم و   ۸۰۰مطالعه ایمنی داروی سوفوسبویر -9

 ۱۹بزرگسال مبتال به کووید 
 

بررسی فراوانی کاندیدمی به همراه ریسک فاکتورها و الگوی حساسیت دارویی عوامل آن در بیماران  -10
 ان بستری در بیمارستان های شریعتی و امام خمینی )ره( تهر 

های قارچی مهاجم در بیماران تحت پیوند مغز استخوان و ریسک فاکتورها و  بررسی فراوانی عفونت--11
 ۱۳۹۹های پیوند مغز استخوان در بیمارستان شریعتی در سالپیامد آن در بخش

 
شناسایی و بررسی میزان شیوع و فراوانی عفونت های همزمان استافیلوکوکوس اورئوس ریوی در بیماران  -12

 COVID-۱۹ مبتال به
 

بیمارستان دکتر شریعتی  بررسی الگوی مقاومت آنتی میکروبی، کلبسیال پنومونیه دربیماران بستری در  -13
 ۱۹-در زمان پاندمی کووید

 
بررسی تاثیر درمان پیش گیرنده در گیرنده های پیوند سلول های بنیادی آلوژن پرخطر از نظر عفونت  -14

 سایتومگالوویروس
 
 
 
 

تهیه مجموعه چک لیست های مرتبط با پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستانی بر اساس رفرانس های   -15
 معتبر جهانی

 
 اپیدمیولوژی و تظاهرات بالینی موکورمایکوزیس مغزی : مطالعه مرور نظام مند -16

 
سلول درمانی در بیماران مبتال به کرونا ویروس با استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی: کارآزمایی بالینی  -17
 ۲به   ۱فاز 

 
دارو  -18 به چندین  مقاوم  پنومونیه  کلبسیال  های  سویه  مولکولی  کرونا تایپینگ  به  مبتال  بیماران  از  جداشده 

 ویروس
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 راهنمایی پایان نامه: 

 
بررسی فراوانی عفونت های قارچی مهاجم در بیماران بدخیمی خونی، ریسک فاکتورها و پیامدهای آن   -1

 98در بخش های خون بیمارستان دکتر شریعتی در سالهای 
 
، کارآزمایی  COVID-19  سلول درمانی با استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی در بیماران مبتال به -2

 بالینی فاز یک
 
های قارچی مهاجم، عوامل خطر و  پیامد آن در بیماران تحت پیوند مغز استخوان  بررسی فراوانی عفونت-3

    ۱۳۹۹سال های پیوند مغز استخوان بیمارستان شریعتی در بستری در بخش
 
( در بیمارستان های امام خمینی )ره( و  انتروکولیت نوتروپنیکبررسی بیماران مبتال به تیفالیتیس )-4

از جهت شواهد رادیولوژیک، بالینی و   1399و  1398شریعتی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سالهای 
 سرانجام بیماران 

 

 مشاوره پايان نامه:  
 

 
 

 94عفونت ادراری و بررسی میزان پایبندی به گاید الین های موجود سال بررسی درمان -1
 
و  94تا  92( بیمارستان شریعتی در سال های ICUهای مراقبت ویژه )بخش  بررسی شیوع کاندیدمی در -2 

 عوامل مرتبط با آن 
 
در مراجعه کنندگان  به   Bدر مبتالیان به هپاتیت مزمن   Aبررسی وضعیت ابتال به عفونت هپاتیت -3 

 1395-1396درمانگاه هپاتیت مجتمع بیمارستان امام خمینی)ره(  در سال 
 
بررسی نحوه اجرای پروتکل های عفونی شامل غربالگری بیماریهای عفونی، واکسیناسیون های قبل از  -4

   بیماران لیست انتظار پیوند کبد در بیمارستان امام خمینیپیوند و کموپروفیالکسی های الزم در 
 
فراوانی عفونت سیتومگالوویروس، عوامل خطر و پیامدهای آن در بیماران تحت پیوند مغز استخوان در  -5

 1399بیمارستان دکتر شریعتی دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 

فلوکونازول در پیشگیری اولیه از عفونت کاندیدیایی در بیماران مبتال به مقایسه دوز باال در برابر دوز پایین -6
 بدخیمی های خونی

بررسی عوامل خطر و  ویژگی های دموگرافیک و عوامل اتیولوژیک و نحوه برخورد درمانی و پیامد و  -7
 1390-99مرگ و میر بیماران مبتال به آمپیم در بیمارستان امام  خمینی )ره( در سال های 

 

 پوستر ها

 

 



1-Peripancreatic tuberculosis with pulmonary TB in HIV positive 
patient : A case report 

 بیستمین كنگره بیماري هاي عفوني و گرمسیري ایران 
 
 

2-Cerebral aspergillosis in an immunocompotent patient, Case 
report 

 بیماري هاي عفوني و گرمسیري ایران مین كنگره ویك بیست
 
 

3-Neuro Behcet disease in young male (A case report) 
 مین كنگره بیماري هاي عفوني و گرمسیري ایران ویك بیست

 
 

4-Myopericarditis and CNS manifestation in patient with brucellosis : 
A case report 

 عفوني و گرمسیري ایران مین كنگره بیماري هاي ویك بیست
 
 

5-Survey outcome of TB/HIV 
11th International Congress on AIDS in Asia and Pacific (ICAAP11) Bangkok , Thailand , 
November 18-22,2013 
 
 

6-Radiologic findings of pulmonary tuberculosis in HIV seropositive 
patients 
 

بیماري هاي عفوني و گرمسیري ایران كنگره  وسومین بیست  
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همکاری با موسسه تیمورزاره جهت تآلیف بخش عفونی کتاب سواالت  -1
 90پره انترنی شهریور

 
همکاری با موسسه تیمورزاره جهت تآلیف بخش عفونی کتاب سواالت  -2

 90پره انترنی اسفند 
 
رزیدنتی  همکاری با موسسه تیمورزاره جهت تآلیف بخش عفونی کتاب -3

 91فروردین 
 

 

 



  6تآلیف بخش عفونی کتاب مجموعه سواالت داخلی بورد و ارتقا -4
 1390-دانشگاه علوم پزشکی کشور

 
  6تآلیف بخش عفونی کتاب مجموعه سواالت داخلی بورد و ارتقا --5

 1392-دانشگاه علوم پزشکی کشور
 

ف سواالت عفونی مجموعه امتحانات  بورد و ارتقا  رشته داخلی  تآلی-6
  1391تا1380دانشگاه علوم پزشکی کشوراز سال6

  
 2015تآلیف  خالصه بخش عفونی کتاب هاریسون  -6
 
 94تآلیف سواالت عفونی  بورد و ارتقا  -7
 
 17جلد- رهپویان شریف2015تآلیف جزوه عفونی هاریسون  -8
 
 18جلد - رهپویان شریف2015عفونی مندل تآلیف جزوه  -9
 

 19جلد-رهپویان شریف2015تآلیف جزوه عفونی هاریسون  -10
 

 2015تآلیف کتاب خالصه عفونی هاریسون  -11
 

 شرکت در کارگاه ها: 
 
 Interactive Scientific Writingشرکت در کارگاه  -1

Workshop 15-17 March 2015 
 

فروردین تا شهریور  1شرکت در کارگاه مهارت های آموزشی پایه  -2
94 
 

 مدرک زبان: 
 
 دوره کامل کانون زبان ایران  -1
2- MSRT(MCHE)94.6.13 
 

 :تقديرنامه ها
 

 



   1383تقدیر نامه از ریاست دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران  •
 

   1384پزشکی تهران تقدیر نامه از ریاست دانشکده پزشکی دانشگاه علوم  •
 
 1385تقدیر نامه از ریاست دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران  •
 
 1392تقدیر نامه از ریاست بیمارستان امام خمیني جهت رتبه بورد   •
 
 1392تقدیر نامه از وزیر بهداشت و درمان جهت رتبه بورد      •
 

• International Prof . Yalda Award for Excellence in Medical 
Sciences in Category Junior Scientist in Clinical Medicine. 

 

 
 


