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طرح ها
 و۹۴  تا۹۲ ( بیمارستان شریعتی در سال هایICU)  بررسی شیوع کاندیدمی در بخش های مراقبت ویژه-1
عوامل مرتبط با آن
 در مراجعه کنندگان به درمانگاهB  در مبتالیان به هپاتیت مزمنA بررسی وضعیت ابتال به عفونت هپاتیت-2
.۱۳۹۵-۱۳۹۶ هپاتیت مجتمع بیمارستان امام خمینی (ره) در سال

بررسی نحوه اجرای پروت کل های عفونی،شامل غربالگری بیماریهای عفونی  ،واکسیناسیون های قبل
-3
از پیوند و کموپروفیالکسی های الزم دربیماران لیست انتظار پیوند کبد در بیمارستان امام خمینی
-4فراوانی عفونت سیتومگالوویروس ،عوامل خطر و پیامدهای آن در بیماران تحت پیوند مغز استخوان در
بیمارستان دکتر شریعتی دانشگاه علوم پزشکی تهران طی سال های ۱۳۹۸-۱۳۹۹
 -5بررسی فراوانی عفونت قارچی مهاجم در بیماران بدخیمی خونی ،ریسک فاکتورها و پیامدهای آن در بخش
های خون بیمارستان دکتر شریعتی در سال ۹۸
 -6سلول درمانی با استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی در بیماران مبتال به ،۱۹ COVIDکارآزمایی بالینی
فاز یک
 -7بررسی اثر بخشی مکمل یاری متابولیت ویتامین( OHD) ۲۵ Dدر ارتباط با : ۱۹ COVID-مطالعه
کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو کور

 -8بررسی اثر مکمل نانوکورکومین بر شدت عالئم و مدت زمان بستری در بیماران مبتال به کوید19-
-9مطالعه ایمنی داروی سوفوسبویر  ۸۰۰میلی گرم و داکالتاسویر  ۱۲۰میلی گرم در درمان بیماران سرپایی
بزرگسال مبتال به کووید ۱۹
 -10بررسی فراوانی کاندیدمی به همراه ریسک فاکتورها و الگوی حساسیت دارویی عوامل آن در بیماران
بستری در بیمارستان های شریعتی و امام خمینی (ره) تهران
--11بررسی فراوانی عفونت های قارچی مهاجم در بیماران تحت پیوند مغز استخوان و ریسک فاکتورها و
پیامد آن در بخش های پیوند مغز استخوان در بیمارستان شریعتی در سال۱۳۹۹
 -12شناسایی و بررسی میزان شیوع و فراوانی عفونت های همزمان استافیلوکوکوس اورئوس ریوی در بیماران
مبتال به۱۹ COVID-
 -13بررسی الگوی مقاومت آنتی میکروبی ،کلبسیال پنومونیه دربیماران بستری در بیمارستان دکتر شریعتی
در زمان پاندمی کووید۱۹-
 -14بررسی تاثیر درمان پیش گیرنده در گیرنده های پیوند سلول های بنیادی آلوژن پرخطر از نظر عفونت
سایتومگالوویروس

 -15تهیه مجموعه چک لیست های مرتبط با پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستانی بر اساس رفرانس های
معتبر جهانی
 -16اپیدمیولوژی و تظاهرات بالینی موکورمایکوزیس مغزی  :مطالعه مرور نظام مند
 -17سلول درمانی در بیماران مبتال به کرونا ویروس با استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی :کارآزمایی بالینی
فاز  ۱به ۲
 -18تایپینگ مولکولی سویه های کلبسیال پنومونیه مقاوم به چندین دارو جداشده از بیماران مبتال به کرونا
ویروس

راهنمایی پایان نامه:
 -1بررسی فراوانی عفونت های قارچی مهاجم در بیماران بدخیمی خونی ،ریسک فاکتورها و پیامدهای آن
در بخش های خون بیمارستان دکتر شریعتی در سالهای 98
 -2سلول درمانی با استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی در بیماران مبتال به  ، COVID-19کارآزمایی
بالینی فاز یک
-3بررسی فراوانی عفونت های قارچی مهاجم ،عوامل خطر و پیامد آن در بیماران تحت پیوند مغز استخوان
بستری در بخش های پیوند مغز استخوان بیمارستان شریعتی در سال۱۳۹۹
-4بررسی بیماران مبتال به تیفالیتیس (انتروکولیت نوتروپنیک) در بیمارستان های امام خمینی (ره) و
شریعتی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سالهای  1398و  1399از جهت شواهد رادیولوژیک ،بالینی و
سرانجام بیماران

مشاوره پايان نامه:

-1بررسی درمان عفونت ادراری و بررسی میزان پایبندی به گاید الین های موجود سال 94
-2بررسی شیوع کاندیدمی در بخش های مراقبت ویژه ( )ICUبیمارستان شریعتی در سال های  92تا  94و
عوامل مرتبط با آن
-3بررسی وضعیت ابتال به عفونت هپاتیت  Aدر مبتالیان به هپاتیت مزمن  Bدر مراجعه کنندگان به
درمانگاه هپاتیت مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره) در سال 1395-1396
 -4بررسی نحوه اجرای پروتکل های عفونی شامل غربالگری بیماریهای عفونی ،واکسیناسیون های قبل از
پیوند و کموپروفیالکسی های الزم در بیماران لیست انتظار پیوند کبد در بیمارستان امام خمینی
 -5فراوانی عفونت سیتومگالوویروس ،عوامل خطر و پیامدهای آن در بیماران تحت پیوند مغز استخوان در
بیمارستان دکتر شریعتی دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1399
-6مقایسه دوز باال در برابر دوز پایین فلوکونازول در پیشگیری اولیه از عفونت کاندیدیایی در بیماران مبتال به
بدخیمی های خونی
 -7بررسی عوامل خطر و ویژگی های دموگرافیک و عوامل اتیولوژیک و نحوه برخورد درمانی و پیامد و
مرگ و میر بیماران مبتال به آمپیم در بیمارستان امام خمینی (ره) در سال های 1390-99
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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
بیست ویكمین كنگره بیماري هاي عفوني و گرمسیري ایران

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

4-Myopericarditis and CNS manifestation in patient with brucellosis :
A case report
بیست ویكمین كنگره بیماري هاي عفوني و گرمسیري ایران

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
بیست وسومین كنگره بیماري هاي عفوني و گرمسیري ایران
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 --5تآلیف بخش عفونی کتاب مجموعه سواالت داخلی بورد و ارتقا 6
دانشگاه علوم پزشکی کشور1392-
-6تآلیف سواالت عفونی مجموعه امتحانات بورد و ارتقا رشته داخلی
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 -11تآلیف کتاب خالصه عفونی هاریسون 2015
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