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 فعاليت هاي آموزشي:- 3

 فعاليت آموزشي (تدريس) سال

 تا سال 1377  از سال
1379 

تدريس دروس حشره شناسي : دانشكده بهداشت، دانشگاه ع.پ. ياسوجمربي (طرح هيأت علمي) در 

 پزشكي، سم شناسي و كنرل ناقلين به دانشجويان كارداني بهداشت محيط و مبارزه با بيماريها.

تدريس دروس حشره شناسي پزشكي، ليشمانيوز، : دانشكده بهداشت، دانشگاه ع.پ. هرمزگاناستاديار در  1389 تا سال 1385از سال 
طبقه بندي حشرات، مرفولوژي و فيزيولوژي حشرات، آفتكشها و كاربرد آنها، كنترل بندپايان، سمينار، پروژه و 

 كارآموزي به دانشجويان كارشناسي حشره شناسي پزشكي.
تدريس مبحث حشره شناسي پزشكي در درس انگل و قارچ شناسي به دانشجويان پزشكي، دانشكده پزشكي، 

 دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس و شعبه بين الملل قشم.

  تا كنون.1389از مهر 
طي دو سال گذشته و در 
سالهاي قبل بصورت پاره 

 وقت:
 

و تدريس دانشكده بهداشت، دانشگاه ع.پ. شيراز دانشيار گروه حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين، 
ماالريالوژي پيشرفته، اصول سيستماتيك حشرات، كليات ليشمانيوز، حشره شناسي پزشكي، ليشمانيوز دروس 

پيشرفته، سمينار، پروژه و كارآموزي در عرصه به دانشجويان كارشناسي ارشد حشره شناسي پزشكي، دانشكده 
 بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شيراز.

تدريس مبحث حشره شناسي پزشكي در درس انگل و قارچ شناسي به دانشجويان پزشكي، دانشكده پزشكي، 

 دانشگاه علوم پزشكي شيراز و شعبه بين الملل كيش.

 تدريس درس اصول مهندسي مبارزه با ناقلين به دانشجويان كارشناسي بهداشت محيط، دانشكده بهداشت شيراز.

: تدريس درس حشره شناسي پزشكي به دانشجويان كارشناسي ارشد انگل شناسي، دانشكده پزشكي، 84-1381

 دانشگاه علوم پزشكي شيراز.

: تدريس مبحث حشره شناسي پزشكي در درس انگل و قارچ شناسي به دانشجويان پزشكي، دانشكده 84-1381

 پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شيراز.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 :سوابق شغلي- 4

 فعاليت (سمت اجرايي) سال

 قائم مقام معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشكي شيراز.  تا كنون1390ارديبهشت 

 مدير امور هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي شيراز.  تا كنون1390فروردين 

 سردبير مجله علمي علوم بهداشتي و نظام مراقبت ( دانشگاه علوم پزشكي شيراز).  تا كنون1390بهمن 

 عضو هيأت مميزه آموزشي دانشگاه علوم پزشكي شيراز.  تا كنون1390آذر ماه 

 عضو هيأت علمي گروه پژوهشي مركز تحقيقات علوم بهداشتي.  تا كنون1390ارديبهشت 

 مشاور معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشكي شيراز.  تا كنون1389آذر 

 معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان. .1389 تا مهر 1388شهريور 

 .1388 تا آبان 1387آذر 

 

 مشاور اجرايي  رئيس دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان.

 رئيس دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي  هرمزگان. .1388 تا اسفند 1386تير ماه 

 عضو هيأت رئيسه دانشگاه علوم پزشكي  هرمزگان. .1389 تا مهر 1387آذر 

 مسؤول پايگاه خواهران طرح ملي ضيافت انديشه در استان هرمزگان . .1389ماه مبارك رمضان، تابستان 

 عضو كميته تدوين برنامه راهبردي دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان با حكم رئيس دانشگاه. 89 تا مهر 1388اسفند 

 عضو كميسيون تحول اداري  دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان با حكم رئيس دانشگاه. 1389خرداد تا مهر 

  دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان با (HSR)عضو شوراي سياستگزاري پژوهش در نظام سالمت  1389تير تا مهر 

 حكم رئيس دانشگاه.

 عضو كميته اخالق پزشكي دانشگاه  علوم پزشكي هرمزگان با حكم رئيس دانشگاه. 89 تا مهر 1388فروردين 

 نايب رئيس شوراي تربيت بدني دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان. .1389 تا مهر 88شهريور 
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  تا كنون.1388مرداد 

 

عضو مركز تحقيقات عوامل اجتماعي در ارتقاء سالمت خليج فارس با حكم رئيس دانشگاه علوم 

 پزشكي  هرمزگان.

 عضو شوراي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان با حكم رئيس دانشگاه. .1389 تا مهر 1388فروردين 

 عضو شوراي نويسندگان مجله علوم پزشكي هرمزگان با حكم رئيس دانشگاه. .1389 تا مهر 1388فروردين 

 عضو شوراي انتشارات دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان با حكم رئيس دانشگاه. .1389 تا مهر 1387ديماه 

  تا كنون.1386آذر 

 

عضو هيأت مؤسس و شوراي عالي مركز تحقيقات بيماريهاي عفوني و گرمسيري دانشگاه علوم 

 پزشكي  هرمزگان با حكم رئيس دانشگاه.

رئيس كميته راهبردي كنترل بيماري ماالريا، دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان با حكم رئيس  .1389 تا مهر 1386شهريور 

 دانشگاه.

 عضو شوراي پژوهشي معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان 1389 تا مهر 1387بهمن 

مسؤول كميته راهبردي ادغام دانشكده بهداشت و معاونت بهداشتي با حكم رئيس دانشگاه علوم  .1387خرداد ماه 

 پزشكي هرمزگان.

عضو شوراي هماهنگي و برنامه ريزي آموزش مداوم استان با حكم رئيس دانشگاه علوم پزشكي  1389 تا مهر 1386مهرماه 

 هرمزگان.

 عضو شوراي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي  هرمزگان. .1388 تا اسفند 1386تير ماه 

مدير گروه حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي  .1388 تا اسفند 1386فروردين ماه 

 هرمزگان.

 بازرس انجمن علمي حشره شناسي پزشكي ايران.  تا كنون.1384

 عضو شوراي آموزشي دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان. .1389 تا مهر 1385مهر ماه 

 عضو شوراي پژوهشي دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان. .1389 تا مهر 1385مهر ماه 
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 طرحهاي تحقيقاتي پايان يافته و در حال اجرا:- 5

 شماره طرح تاريخ تصويب سمت مجري عنوان طرح رديف

1 
راه اندازي شبكه رصد ناقلين ليشمانيوز جلدي (سالك) در 

 استان فارس.
 مجري اصلي

  

2 

مقايسه ارزشيابي عملكرد آموزشي اعضاي هيئت علمي توسط 
دانشجويان با خود ارزيابي آنها در دانشكده بهداشت و تغذيه 

 شيراز

 مجري اصلي

  

3 
ادراك دانشجويان تحصيالت تكميلي علوم پايه از محيط  بررسي

 آموزشي در دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز
 

   مجري اصلي

4 
گذشته نگر فرآيند ارتقاء مرتبه اعضاي هيأت علمي  يبررس

 )1371-1390 سال گذشته (20دانشگاه علوم پزشكي شيراز طي 
 

   مجري اصلي

5 

 و بررسي (Arachnida: Scorpionida)شناسايي كژدمها 
خصوصيات بيواكولوژيك و پراكندگي جغرافيايي گونه هاي 

 غالب در استان فارس.

 
   مجري اصلي

6 
مطالعه اپيدميولوژيك بيماري سالك در شهرستان داراب با 

 تأكيد بر شناسايي ناقلين و مخازن بيماري.
 

   مجري اصلي

7 

 Artemisia افسنطين بررسي تأثير عصاره هيدروالكلي گياه

absinthinum در شرايط برون تني و ليشمانيا ماژور بر روي 
 درون تني.

 
   مجري اصلي

8 
الروكشهاي صحرايي آزمايشگاهي و نيمه ارزشيابي 

Temephosو  Pyriproxifen استفنسي آنوفل بر عليه. 
 

   مجري اصلي

9 

ارزشيابي آزمايشگاهي و صحرايي سموم 
Lambdacyhalothrin ،Deltamethrin و Cyfluthrin 

 استفنسي آنوفلبر عليه پشه 

 مجري اصلي

  

10 
تعيين فون جوندگان شهرستان زرقان با تاكيد بر مخازن بيماري 

 1390ليشمانيوز مرطوب، استان فارس، سال
 

   مجري اصلي

11 
بررسي اپيدميولوژيك بيماري سالك در شهرستان مشهد طي 

 1384-1389سال هاي 
 

 3077/42/01/90 17/12/1390 مجري اصلي

12 

مطالعه مخازن و عفونتهاي انساني بيماري ليشمانيوز جلدي در 
شهرستان بستك، استان هرمزگان با كمك روشهاي مولكولي 

Standard-PCR و  Nested- PCR طرح مصوب . 
معاونت پژوهشي دانشگاههاي علوم پزشكي شيراز و  بندرعباس، 

1390 

 
 مجري اصلي

27/6/1390 5696-90 
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13 

بررسي بيواكولوژي پشه خاكيها و تعيين ناقلين ليشمانيوز 
جلدي در شهرستان فسا با استفاده از تكنيكهاي مولكولي 

Standard-PCR و Nested-PCR طرح مصوب . 
 1389معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شيراز، 

 
 مجري اصلي

11/8/1389 89-5280 

14 

مطالعه فون و بيولوژي ناقلين ليشمانيوز پوستي در كانون 
نو ظهور بخش بيضاء شهرستان سپيدان. طرح مصوب 

 1389معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شيراز، 

 
 89-5314 6/9/1389 مجري اصلي

15 

مطالعه مخازن و عفونتهاي انساني بيماري ليشمانيوز پوستي در 
-Standardشهرستان جاسك با استفاده از تكنيكهاي مولكولي 

PCR و  Nested- PCR طرح مصوب معاونت پژوهشي .
  1386دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس، 

 مجري اصلي

 /م/پ251 17/2/1388

16 

رايج در برخي از   باقيمانده حشره كشهاي فسفرهبررسي ميزان
سبزيهاي عرضه شده در ميدان اصلي ميوه و تره بار شهرستان 

طرح مصوب معاونت پژوهشي دانشگاه علوم س، بندر عبا
 1387پزشكي بندرعباس 

 همكار اصلي

1387  

17 

   كارايي الروكش و شفيره كش غير شيمياييبررسي 
AGNIQUE® MMFفيلد  شرايط ، تحتها   كنترل پشه در

 .هرمزگاناستان ، و صحراييشبيه سازي شده

 مجري اصلي
1387  

18 

مطالعه فون و بيواكولوژي پشه خاكيها (ناقلين ليشمانيوز جلدي) 
در شهرستان جاسك و شناسايي ناقلين بيماري با استفاده از 

. Nested- PCR  و Standard-PCRتكنيكهاي مولكولي 
طرح مصوب معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس، 

1385  

 مجري اصلي

 24/پ/15047 8/12/1385

19 

بررسي حساسيت كژدمهاي خطرناك استان هرمزگان به سموم 
. طرح مصوب معاونت پژوهشي دانشگاه علوم WHOپيشنهادي 

 1385پزشكي بندرعباس، 

 مجري اصلي

 24/پ/13473 2/10/1386

20 

فون و بيواكولوژي ناقلين ماالريا (پشه هاي آنوفل) در مناطق پر 
خطر بيماري در استان هرمزگان. طرح مصوب معاونت 

  1385تحقيقات، سازمان مديريت و برنامه ريزي استان هرمزگان. 

 مجري اصلي
(سازمان 

مديريت و برنامه 
 ريزي هرمزگان)

6/12/1385 622/20/413 

21 

بررسي فون عقربها در مناطق داراي موارد باالي عقرب زدگي 
در استان هرمزگان طرح مصوب معاونت پژوهشي دانشگاه علوم 

 1385پزشكي بندرعباس، 

 همكار اصلي

1385  

  1387 همكاربررسي زباله هاي مراكز بهداشتي درماني شهر بندرعباس. طرح  22
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مصوب معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس، 
1387. 

23 

بررسي تأثير عصاره سه گياه نيم، استبرق و تنباكو بصورت طعمه 
مسموم در كنترل سوسري آلماني طرح مصوب معاونت پژوهشي 

 .دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس

 همكار اصلي

1386  

  1386 همكار اصلي  .1386مطالعه فونستيك كنه هاي استان هرمزگان،  24

25 

مطالعه ناقلين و مخازن بيماري ليشمانيوز احشايي (كاالآزار) در 
كانون نوظهور نورآباد ممسني، استان فارس با استفاده از 

. Nested- PCR  و Standard-PCRتكنيكهاي مولكولي 
طرح مصوب معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي تهران، 

 (طرح مصوب دانشگاه علوم پزشكي تهران). . 1382

مجري دانشجو- 
پايان نامه 

  1382 دكتري.

26 
مطالعه فونستيك عقربهاي استان كهگيلويه و بوير احمد. طرح 

 .1378مصوب معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج، 
 مجري اصلي

1378  
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   پژوهشي داخل و خارج از كشور: –-  مقاالت منتشر شده در مجالت معتبر علمي 6

 نام نويسنده تاريخ انتشار نام نشريه عناوين مقاالت رديف

2B1 

فعاليتهاي الزم براي تحقق نقشه جامع علمي سالمت در حيطه 
 1389آموزش در دانشگاه علوم پزشكي شيراز در سال 

گامهاي توسعه در 
، دوره 63B1391 آموزش پزشكي

نهم، شماره اول، 
 46-57صص: 

اميني، ثاقب، كجوري، رضايي، 
، سراج زاده فرد، كشتكار

 . و نبيئي.عزيزي،ك

3B2 

Nested-PCR and sequence-based detection of 
Leishmania infection of sand flies in 
recently-emerged endemic focus of zoonotic 
cutaneous leishmaniasis, southern Iran.  

Iranian 
Journal of 
Medical 
Sciences. 

64BHas been 
Submitted 

Azizi, K. A. 
Badzohreh, B. sarkari, 
M.D. M. R. Fakoorziba, 
M. Kalantari, 
Moemenbellah-Fard, M. 
Ali-Akbar Pour. 

4B3 
Molecular Detection of Leishmania isolated 
from cutaneous leishmaniasis patients in Jask 
county, Hormozgan province, 2008. 

Asian Pacific 
Journal of 
Public Health. 

65B2012: 412-
420 

Azizi, K. & A. Soltani. 

5B4 

Reverse Transcription PCR-based 
Detection of Crimean-Congo 
Hemorrhagic Fever Virus Isolated from 
Ticks of Domestic Ruminants in 
Kurdistan Province of Iran 

Vector Borne 
& Zoonotic 
Diseases. 

66BVol. 12, 
No. XX. 
2012. 

Mohammad Reza 
Fakoorziba,M.R., 
Golmohammadi, P. 
Moradzadeh, R., 
Moemenbellah-Fard 
M.D., Azizi,K., et.al. 

6B5 
Carbamate insecticides bioassays and 
resistance monitoring in field strains of 
adult German cockroach, Blattella 
germanica (L.), from southern Iran 

Asian Pacific 
Journal of 
Public Health. 

67BHas been 
Submitted 

Moemenbellah-Fard 
M.D., Azizi K., 
Mohebbi-Nodezh M. 
& Fakoorziba M.R 

7B6 
Sand flies infected with Leishmania (L.) 
major in a new rural zoonotic cutaneous 
leishmaniasis focus of south east Iran. 

Parasitology 
Research 68BHas been 

Submitted 

Azizi, K. F. Abedi, 
M.D. Moemenbellah-
Fard. 

8B7 

First molecular detection of Leishmania 
major within naturally infected Phlebotomus 
salehi from a zoonotic cutaneous 
leishmaniasis focus in southern Iran.  

Tropical 
Biomedicine 
 

 

69B29(1): 1-8, 
2011 

Azizi, K., Rassi, Y., 
Jalali M. & 
Momenbellah fard, 
M.D. 

9B8 

Molecular detection of Leishmania major 
kDNA within wild rodent hosts in a new 
focus of zoonotic cutaneous leishmaniasis in 
south-east Ira 

Vector Borne 
& Zoonotic 
Diseases. 

70BVol. 12, 
No. XX. 
2012. 

Azizi, K. M.D. 
Moemenbellah-Fard, 
M. R. Fakoorziba, M. 
Kalantari 

10B9 

Gerbillus nanus a new reservoir host of  
Leishmania major.   

Annals of  
Tropical  
Medicine & 
Parasitology.  

71BVol. 105, 
No. 6, 431-
437. 
(November 
2011). 

Azizi ,K.,  M.D. 
Moemenbellah-Fard , 
M.R. Fakoorziba, S. 
Fekri. 
 

11B10 

Treatment Outcome of Paederus Dermatitis 
due to Rove Beetles (Coleoptera: 
Staphylinidae) on Guinea Pigs 
 

Tropical 
Biomedicine 72B28 (2): 

418-424 
(2011). 

Fakoorziba, M.R., 
Eghbal, F., Azizi, K. 
& Moemenbellah-
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Fard, M.D. 

12B11 
Investigating composition and production 
rate of health care waste and associated 
management practices in Bandar abbas.  

Waste 
Management 
& Research. 

September 
18, 2011   

Koolivand, A., Mahvi, 
Azizi, K. 
et al. 

13B12 

Post-earthquake outbreak of cutaneous 
leishmaniasis in a rural region of southern 
Iran. 

Annals of 
Tropical  
Medicine & 
Parasitology.  

73B2011:105 
(3):217-
224. 

Fakoorziba, M.R., 
Baseri, A., Eghbali, F., 
Rezaee, S., Azizi, K. 
& Momenbellah-Fard, 
M.D. 

14B13 
The fauna and distribution of house-dust 
mites in residential homes of Bandar-Abbas 
district, southern Iran, 2009. 

Experimental 
and Applied 
Acarology 

2011: 
54(3): 269-
276 

Soltani, A., Azizi, K., 
Saleh, V. & Dabbagh-
manesh, T. 

15B14 

PCR-based Detection of Leishmnia major 
kDNA within naturally infected Phlebotomus 
papatasi (Diptera: Psychodidae); the vector 
of Cutaneous Leishmaniasis, Southern Iran.  

Transactions 
of the  Royal  
Society of  
Tropical  
Medicien &  
Hygiene.   

2010:104 
(6): 440-
442. 

 

Azizi, K., Rassi, Y. & 
Momenbellah fard, 
M.J. 

16B15 

Phlebotomus perfiliewi transcaucasicus, a 
vector of Leishmania infantum in Northwest 
Iran.  

 

Journal of  
Medical 
Entomology  

2009: 
46(5):1094

-1098. 

Rassi, Y., Javadian, E., 
Nadim, A., Rafizadeh, 
S., Zahraii, A., Azizi, 
K. & Mohebali, M. 

17B16 

 First detection of leishmania infantum in 
Phlebotomus (Larroussius) major from an 
endemic focus of visceral leishmaniasis in 
Fars province, south of Iran.  

Journal of  
Medical 
Entomology  

2008: 
45(4): 726-
731. 

 

Azizi, K. Rassi, Y., 
Javadian, E., 
Motazedian. M.H., 
Askar, Q. & 
Yaghoobi-Ershadi, 
M.R. 

18B17 

The seminested PCR based detection of 
Leishmania infantum infection in 
asymptomatic dogs in a new endemic focus 
of visceral leishmaniasis in Iran.  

Iranian  
Journal of  
Arthropod-
Borne 
Diseases. 

2007: 1(1): 
38-42. 

 

Rassi, Y., Azizi, K. 
Motazedian. M.H., 
Javadian, E., 
Rafizadeh, S., Fakhar, 
M. & Hatam, Gh. 

19B18 
PCR based on identification of vectors of 
zoonotic cutaneous leishmaniasis in 
Shahrood district, central of Iran.  

Pakistan 
Journal of 
Biological 
Sciences.  

2007: 
10(12): 
2061-2065.  

 

Abai, M.A., Rassi, Y., 
 Imamian, H., Fateh, 
M., Mohebali, M., 
Rafizadeh, S., 
Hajjaran, H., Azizi, K. 
& Ismaiili, M. 

20B19 
 Phlebotomus (Paraphlebotomus) alexandri, 
a probable vector of Leishmania infantum in 
Iran.  

Annals of 
Tropical 
Medicine & 
Parasitology.  

2006: 
100(1): 63-
68. 

 

Azizi, K. Rassi, Y., 
Javadian, E., 
Motazedian. M.H., 
Yaghoobi-Ershadi, 
M.R. & Mohebali, M. 

21B20 
Phlebotomus (Larroussius) kandelakii the 
principal and proven vector visceral 
leishmaniasis in north west of Iran.  

Pakistan 
Journal of  
Biological 

2005: 
8(12): 
1802-1806. 

Rassi, Y., Javadian, E., 
Nadim, A., Zahraii, A., 
Vatandoost, H., 
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Sciences.   Motazedian, M., Azizi, 
K.. 

22B21 

 :Rodentia: Muridae)بررسي فون جوندگان 

Gerbillinae) و تعيين مخازن بيماري ليشمانيوز پوستي با 

 در شهرستان جاسك، استان هرمزگان، Nested-PCRروش 

1387 

 دانشگاه  علمي مجله

 علوم پزشكي 

 كردستان.

شانزدهم،  دوره
-76، 90تابستان

66. 

 داوري، عزيزي، ك.،
 ب.،كالنتري، فكري، س.

23B22 
شناسايي گونه ها و پراكندگي جغرافيايي كژدمها در شهرستان 

 جاسك، استان هرمزگان

مجله پزشكي 

 هرمزگان
پذيرش جهت 

 چاپ
، ع.،  سجاد فكري، س.، بادزهره

 .عزيزي، كو  صفري، ر. 

24B23 
شناسايي ناقلين بيماري ليشمانيوز جلدي در كانون شهرستان 

 Nested-PCRجاسك، استان هرمزگان با استفاده از تكنيك 

مجله اپيدميولوژي 

 ايران

، دوره 1390
، 3هفتم، شماره 

 .27-33صص: 

 كالنتري، عزيزي، ك.،
 فكري، س.

25B24 

اولين گزارش جهاني از آلودگي ليشمانيايي ژربيل بلوچي 

(Gerbillus nanus) بعنوان ميزبان مخزن Leishmania 

majorدر استان هرمزگان .  

مجله تحقيقات علوم 

پزشكي دانشگاه 

علوم پزشكي 

 زاهدان.

پذيرش جهت 
چاپ در تابستان 

90 

 تركي، ح.، عزيزي، ك.،
كالنتري، م.، شاهي، م.، 
 عسگري، ق. و ادنافي، م.

26B25 

 در (Diptera: Psychodidae)فون و بيولوژي پشه خاكيها 

شهرستان جاسك، كانون ليشمانيوز پوستي در استان هرمزگان، 

1387 . 

مجله پزشكي 

 هرمزگان

 

، شماره 15سال 

، 90اول، بهار 

15-8 

 .، و فكري، س.عزيزي، ك 

27B26 
فون و بيونومي ناقلين ماالريا (پشه هاي آنوفل) در مناطق پر 

 . 1386-87خطر بيماري در استان هرمزگان، 

مجله پزشكي 

 هرمزگان

 

پذيرش جهت 

 چاپ

.، پودات، ع.، عزيزي، ك 
شاهي، م.، سلطاني، ا. و 

 مهرانزاده، م.

28B27 

،  (دوباالن: كوليسيده)آنوفل استفنسيبررسي حساسيت پشه 

ناقل ماالريا در استان هرمزگان، نسبت به پنج حشره كش 

 1387شيميايي رايج، .

مجله پزشكي 

 هرمزگان

،  4، شماره 14سال 

، 1389زمستان 

311-305. 

  سلطاني، ا.،  عزيزي، ك.،
پودات ع.، خدادادي، م.، يريان، 

 م. و حسنوند، ب.

29B28 
تحليل كيفي و نحوه مديريت پسماندهاي مراكز بهداشتي-

 . 1387درماني شهر بندرعباس، سال 

مجله پزشكي 
 هرمزگان

 

سال چهاردهم، 
شماره اول، بهار 

-79، صفحات 89
72. 
 

كوليوند، ع.، محوي، ا.ح.، 
 بينواپور، م. و عزيزي، ك.،

 عليپور، و.

30B29 

بررسي حساسيت كژدمهاي خطرناك استان هرمزگان 

(Arachnida: Scorpionida) نسبت به حشره كشهاي 

 . WHOشيميايي پيشنهادي 

مجله پزشكي 

 هرمزگان

 

سال چهاردهم، 

شماره اول، بهار 

-12، صفحات 89

، ك.، سلطاني، ا.، عزيزي
 پودات، ع. و شاهي، م.
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 5. 

31B30 
مطالعه فون و بيواكولوژي ناقلين ليشمانيوز (پشه خاكيهاي 

  فلبوتومينه) در شهرستان نورآباد ممسني، استان فارس.

مجله علمي پژوهشي 
ارمغان دانش (د. ع. 

 پ. ياسوج).

، شماره 13دوره 

-110: 3-4هاي 

101. 

.، راثي، عزيزي، ك
ي.، جواديان، ع.، يعقوبي 

ارشادي، م.ر.، جاللي، م. و 
 كالنتري، م.

32B31 
بررسي فون عقربها در مناطق داراي موارد باالي عقرب زدگي 

 . 1385-86در استان هرمزگان، سال 

مجله پزشكي 

 هرمزگان

، شماره 12سال 

4 :214-207. 
. و عزيزي، كشاهي، م.، 

 انصاريان، ن. 

33B32 
 فلبوتوموس (پارافلبوتوموس) الكساندري، ناقل احتمالي 

  ليشمانيوز احشايي (كاالآزار) در جنوب ايران.

مجله دانشكده 

بهداشت و انستيتو 

 تحقيقات بهداشتي.

، شماره 4دوره 

4 :48-39. 

 

 راثي، ي.، عزيزي، ك.،
معتضديان، م.ح.، جواديان، ع.، 

يعقوبي ارشادي، م.ر.، رفيع 
زاده، س.، محبعلي، م. و حاتم، 

 غ.

34B33 
. تعيين فون عقربهاي اماكن مسكوني و مزارع اطراف 1380

 .  1379روستاهاي استان كهگيلويه و بويراحمد، 

مجله علمي پژوهشي 

 ارمغان دانش.

، شماره 6سال 

22-21 :13-6. 
، شهركي، غ. و عزيزي، ك.

 عمراني، م.

35B34 
بررسي ميزان شيوع شپش سر در بين دانش آموزان مدارس 

 . 1378ابتدايي شهر ياسوج، پاييز 

مجله علمي پژوهشي 

ارمغان دانش (د. ع. 

 پ. ياسوج).

، شماره 6سال 

22-21 :33-22. 
.، عزيزي، كشهركي، غ.، 

 يوسفي، ع. و فرارويي، م.

36B35 
مطالعه فونستيك عقربهاي شهرستان شيراز و بررسي 

 آزمايشگاهي گونه غالب از نظر باروري ترغيبي. 

مجله علمي پژوهشي 

ارمغان دانش (د. ع. 

 پ. ياسوج).

سال سوم، 

: 9-10شماره 

32-23. 

.، تيرگري، س. و عزيزي، ك
 سيدي رشتي، م.ع. 
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 - ارائه خالصه مقاله در كنگره ها و سمينارهاي داخلي و خارجي:7

 
رد
 يف

 نويسندگان تاريخ ارائه عنوان همايش عناوين مقاالت 

1 Introducing a new-emerged focus 
of Malaria in Jahrom district, 
Fars province, 2011 

International 
Congress on 
Malaria 
Elimination. 

25-27 January 
2012, Kish 
Island, Iran. 

 
 
Azizi, K. et al. 

2 Fauna and some Biologic 
Charactristics of Anopheles 
mosquitoes (Diptera: Culicidae) 
in Malaria High risk Regions, 
Hormozgan Province, 2007-08 

International 
Congress on 
Malaria 
Elimination. 

25-27 January 
2012, Kish 
Island, Iran. 

 
 
Azizi, K. et al. 

3 First Evidence for Incrimination 
of Phlebotomus salehi, Mesghali 
& Rashti, 1968, as a Vector of 
Leishmania major in a Zoonotic 
Cutaneous Leishmaniasis Focus 
in Southern Iran: A PCR-based 
Assay. 

International 
Symposium on 
Phlebotomine 
Sand Flies 

25-30 April 2011, 
Kusadasi, 
Turkey. 

 
 
Azizi, K. et al. 

4 Fauna & Bioecology of Sand flies 
(Diptera: Psychodidae) in Jask 
county, the endemic focus of 
cutaneous leishmaniasis, 
Hormozgan province, 2008  

International 
Symposium on 
Phlebotomine 
Sand Flies 

25-30 April 2011, 
Kusadasi, 
Turkey. 

 
 
Azizi, K. et al. 

5 The fauna of Hard Ticks 
(Metastigmata: Ixodidae) as 
vector of Crimean-Congo 
Haemorrhagic fever (CCHF) in 
Kurdistan province, Iran. 

Global 
Conference on 
Entomology 
(GCE) 

5-9 March 2011, 
Chiang Mai, 
Thailand. 

Fakoorziba 
M.R., 
Golmohammadi 
P., Moradzadeh 
R., Davari B., 
Azizi K. etal. 

6 Detection of Leishmania infantum 
infection in asymptomtic dogs 
using a seminested PCR assay in 
a new endemic focus of visceral 
leishmaniasis in I.R. Iran  

13th International 
Congress of 
Infectious 
Diseases.  

19-22 June 2008, 
Kuala Lumpur, 
Malaysia. 

 

 
Azizi, K. et al. 
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37B7 Detection of Leishmania major 
kDNA from Phlebotomus papatasi 
as the proven vector of cutaneous 
Leishmaniasis using two PCR-
based methods. 

4th Asian Family 
Health Scientific 
Congress.  

5-6 January 2008, 
Tehran, I. R. 
Iran. 

 

 
Azizi, K. et al. 

38B8 Two PCR-based methods for 
detection of Leishmania kDNA in 
naturally infected sand flies 
(Diptera: Psychodidae) from Iran. 

1st  International 
Congress of 

Insect 
Biotechnology & 

Industry.  

19-24  August 
2007, Daegu, 
South Korea 

 
Azizi, K. et al. 

39B9 Phlebotomus (Paraphlebotomus) 
alexandri, the first proven vector of 
Visceral Leishmaniasis in Iran. 

11th International 
Congress of 
parasitology.  

6-11 August 
2006, Glasgow, 
Scottland, UK. 

 

 
Azizi, K. et al. 

40B10 Phlebotomus (Larroussius) 
kandelakii, the principal and 
proven proven vector of Visceral 
Leishmaniasis in north west of  
Iran. 

11th International 
Congress of 
parasitology.  

6-11 August 
2006, Glasgow, 
Scottland, UK. 

 

Azizi, K. et al. 

41B11 
 

Observations on the reproductive 
biology and faunestics of scorpions 
in urban settlements in Shiraz, Iran. 

4th International 
Congress of 
Urban Pests.  

7-10 July 2002, 
Charleston, South 
Carolina, USA.  

Azizi, K. et al. 

42B12 
شناسايي گونه ها و پراكندگي جغرافيايي كژدمها 

 در شهرستان جاسك، استان هرمزگان

اولين كنگره منطقه اي 
جانوران سمي و 

 زهرآگين

مؤسسه تحقيقات واكسن 
و سرم سازس رازي. آذر 

 1390ماه 

، فكري، عزيزي
 بادزهره و صفري.

43B13 

تعيين ريزفعاليتهاي حيطه جذب منابع مالي درون 

و برون سازماني در نقشه جامع علمي كشور بر 

 اساس ديدگاه صاحبنظران د.ع.پ. شيراز.

دوازدهمين همايش 
كشوري آموزش 

 پزشكي

دانشگاه علوم پزشكي 
 ارديبهشت 10-12مشهد، 

1390 

رضايي، ثاقب، اميني،  
، سراج و عزيزي

 نبيئي.

44B14 

تعيين ريزفعاليتهاي حيطه ارتقاء سطح علمي و 

عملكرد دانشجويان در نقشه جامع علمي كشور 

 بر اساس ديدگاه صاحبنظران د.ع.پ. شيراز.

دوازدهمين همايش 
كشوري آموزش 

 پزشكي

دانشگاه علوم پزشكي 
 ارديبهشت 10-12مشهد، 

1390 

 عزيزيثاقب، اميني،  
 و نبيئي.

45B15 

تعيين ريزفعاليتهاي حيطه اسقرار نظام حاكميت 

باليني در نقشه جامع علمي كشور بر اساس 

 ديدگاه صاحبنظران د.ع.پ. شيراز.

 

دوازدهمين همايش 
كشوري آموزش 

 پزشكي

دانشگاه علوم پزشكي 
 ارديبهشت 10-12مشهد، 

1390 

اميني،   ثاقب، 
  و نبيئي.عزيزي
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46B16 

شناسايي مخازن بيماري ليشمانيوز پوستي با روش 

Nested-PCR در شهرستان جاسك، استان 

 .1387هرمزگان، 

هفتمين همايش سراسري 
 بيماريهاي زئونوز

دانشگاه علوم پزشكي 
 27-29ياسوج، 

 1390ارديبهشت 

عزيزي، ك. و 
 همكاران

47B17 

اولين گزارش جهاني از آلودگي ليشمانيايي 

 به عنوان Gerbillus nanusژربيل بلوچي 

 در استان Leishmania majorميزبان مخزن 

 هرمزگان.

هفتمين كنگره سراسري 
انگل شناسي و 

 بيماريهاي انگلي ايران.

دانشگاه علوم پزشكي 
 1389 مهر 27-29تهران، 

عزيزي، ك. و 
 همكاران

48B18 

بررسي حساسيت كژدمهاي خطرناك استان 

 (Arachnida: Scorpionida)هرمزگان 

 .WHOنسبت به سموم شيميايي پيشنهادي 

هفتمين كنگره سراسري 
انگل شناسي و 

 بيماريهاي انگلي ايران.

دانشگاه علوم پزشكي 
 1389 مهر 27-29تهران، 

عزيزي، ك. و 
 همكاران

49B19 

 و Standard-PCRاستفاده از دو روش 

Seminested-PCR در تشخيص آلودگي 

ليشمانيايي جمعيتهاي طبيعي پشه خاكيها به منظور 

 تعيين ناقلين ليشمانيوز.

دومين كنگره كشوري 
 حشره شناسي پزشكي.

دانشگاه علوم پزشكي 
 ارديبهشت 26-28تهران، 

1385 

عزيزي، ك. و 
 همكاران

50B20 

مطالعه آلودگي ليشمانيايي سگهاي شهرستان 

ممسني، استان فارس و بررسي خصوصيات انگل 

 .PCRبا استفاده از روش 

دومين كنگره كشوري 
 حشره شناسي پزشكي.

دانشگاه علوم پزشكي 
 ارديبهشت 26-28تهران، 

1385 

عزيزي، ك. و 
 همكاران

51B21 
 ناقل كاندالكي) الروسيوس (فلبوتوموس

 ليشمانيوز احشايي در شمال غربي ايران.
دومين كنگره كشوري 
 حشره شناسي پزشكي.

دانشگاه علوم پزشكي 
 ارديبهشت 26-28تهران، 

1385 

عزيزي، ك. و 
 همكاران

52B22 

مطالعه اپيدميولوژيك ليشمانيوز احشايي با تأكيد 

 PCRبر تعيين ناقلين و مخازن با استفاده از روش 

در كانون جديدي از بيماري در جنوبغربي ايران. 

دومين كنگره ملي 
 اپيدميولوژي.

دانشگاه علوم پزشكي 
 19-21كرمان، 

 1385ارديبهشت 

عزيزي، ك. و 
 همكاران

53B23 
شناسايي مخازن ليشمانيا ماژور با استفاده از 

 روشهاي مولكولي در بخش خرامه شيراز.
دومين كنگره ملي 

 اپيدميولوژي.

دانشگاه علوم پزشكي 
 19-21كرمان، 

 1385ارديبهشت 

عزيزي، ك. و 
 همكاران

54B24 
معرفي يك كانون نوپديد ليشمانيوز احشايي 

 (كاالآزار) در استان فارس.
چهاردهمين كنگره ملي 

 بيماريهاي عفوني.

دانشگاه علوم پزشكي 
 . 1384ايران،  

عزيزي، ك. و 
 همكاران



15 
 

55B25 

 براي تعيين ناقلين PCRاستفاده از تكنيك 

ليشمانيوز جلدي در كانون شهرستان نورآباد 

 ممسني، استان فارس.

دومين كنگره كشوري 
سالك و بيماريهاي 

 پوستي.

دانشگاه علوم پزشكي 
 مهر 7-8اصفهان،  

1384. 

عزيزي، ك. و 
 همكاران

56B26 
مطالعه اكولوژي ناقلين ليشمانيوز در كانون 

 شهرستان نورآباد ممسني، استان فارس.

دومين كنگره كشوري 
سالك و بيماريهاي 

 پوستي.

دانشگاه علوم پزشكي 
 مهر 7-8اصفهان،  

1384. 

عزيزي، ك. و 
 همكاران

57B27 

 اختصاصي PCRبررسي استفاده از يك روش 

يك مرحله اي در تعيين گونه انگلهاي مولد 

 ليشمانيوز جلدي در ايران.

دومين كنگره كشوري 
سالك و بيماريهاي 

 پوستي.

دانشگاه علوم پزشكي 
 مهر 7-8اصفهان،  

1384. 

عزيزي، ك. و 
 همكاران

58B28 

فلبوتوموس الكساندري: اولين ناقل قطعي 

 ليشمانيوز احشايي در ايران.

 

پنجمين همايش 
سراسري بيماريهاي 

 انگلي ايران.

دانشگاه علوم پزشكي 
 24-26شهيد بهشتي، 

 1384آبان 

عزيزي، ك. و 
 همكاران

59B29 

گزارش يك مورد آلودگي به ليشمانيا اينفانتوم 

در روباه و بررسي خصوصيات انگل با استفاده از 

PCR در كانون جديدي از ليشمانيوز احشايي در 

 جنوبغربي ايران.

پنجمين همايش 
سراسري بيماريهاي 

 انگلي ايران.

دانشگاه علوم پزشكي 
 24-26شهيد بهشتي، 

 1384آبان 

عزيزي، ك. و 
 همكاران

60B30 

بررسي اپيدميولوژي ليشمانيوز احشايي با دو 

 در انسان و مخازن حيواني DAT و PCRروش 

(سگ) در بخش ماهور ميالتي شهرستان نورآباد 

 .1383ممسني، سال 

پنجمين همايش 
سراسري بيماريهاي 

 انگلي ايران.

دانشگاه علوم پزشكي 
 24-26شهيد بهشتي، 

 1384آبان 

عزيزي، ك. و 
 همكاران

61B31 

بررسي فون عقربهاي اماكن مسكوني و مزارع 

اطراف روستاهاي استان كهگيلويه و بويراحمد، 

1379. 

اولين كنگره سراسري 
 طب نظامي.

دانشگاه علوم پزشكي 
 مهر 15-17بقيه ا...، 

1381 
 عزيزي، ك. 

62B32 

مطالعه فونستيك عقربهاي شهرستان شيراز و 

بررسي آزمايشگاهي گونه غالب از نظر باروري 

 ترغيبي.

اولين كنگره سراسري 
 طب نظامي.

دانشگاه علوم پزشكي 
 مهر 15-17بقيه ا...، 

1381 

عزيزي، ك. و 
 همكاران
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 -  شركت در كارگاهها و دوره هاي آموزشي:8
 : طرح ضيافت ويژه اساتيد، دانشگاه شيراز.1390ماه مبارك رمضان 

 ، دانشگاه علوم پزشكي مشهد."طرح معرفت اساتيد": دوره يكهفته 1390تير 
 دانشگاه ع.پ. شيراز. "توانمند سازي اعضاي هيأت علمي": شركت در كارگاههاي1390سال 

  دانشگاه ع.پ. شيراز.(EDC) در مركز توسعه آموزش پزشكي "فلوشيپ آموزش پزشكي": دوره يكماهه 1389بهمن 

 ، جزيره كيش، دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس."برنامه ملي حذف ماالريا": كارگاه سه روزه 1388

  دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس.."تربيت مربي پدافند غير عامل"كارگاه دو روزه : 1388

 ، دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس."SPPنرم افزار ": كارگاه دو روزه 1388

 ، دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس."ژورناليسم پزشكي": كارگاه چهار روزه 1388

 ، دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس."خالقيت": كارگاه دو روزه 1387

 ، دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس."تحقيقات كيفي در علوم پزشكي": كارگاه دو روزه 1387

 ، دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس."ارائه سخنراني": كارگاه دو روزه 1387

 ، دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس."ارائه پوستر": كارگاه دو روزه 1387

 ، دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس."مقاله نويسي انگليسي": كارگاه دو روزه 1387

 ، دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس."برنامه ريزي استراتژيك": كارگاه دو روزه 1387

 ، دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس."پژوهش در آموزش": كارگاه چهار روزه 1386

 ، دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس."داوري همتا": كارگاه دو روزه 1386

 ، دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس."ارزيابي پيشرفت تحصيلي": كارگاه دو روزه 1386

 ، دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس."طراحي آموزشي و روشهاي تدريس": كارگاه دو روزه 1386

 ، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي تهران."مديريت آفتكشها در كنترل جوندگان": كارگاه يكروزه 1385

 ، دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس."مديريت تلفيقي آفات": كارگاه دو روزه 1385

 ، دانشگاه علوم پزشكي كرمان."اپيدميولوژي باليا": كارگاه دو روزه 1385

 ، دانشگاه علوم پزشكي شيراز."روش تحقيق": كارگاه چهار روزه 1384

 ، دانشگاه علوم پزشكي تهران."استراتژيهاي آموزشي و روشهاي تدريس": كارگاه سه روزه 1382

 ، دانشگاه علوم پزشكي ياسوج."طرح درس": كارگاه دو روزه 1381
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 -  تأليف و ترجمه: 9

 

 - راهنمايي و مشاوره پايان نامه:10
پرورش آزمايشگاهي مگسهاي " پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين، تحت عنوان -  راهنمايي1

Lucilia sericata و Musca domestica  و ارزيابي آنها در دبريدمان زخم هاي سوختگي عفونت يافته تجربي در 

 .1391 ، دانشكده بهداشت و تغذيه، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، "رات

ارزشيابي آزمايشگاهي و " پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين، تحت عنوان راهنمايي-  2

لبر عليه پشه  Cyfluthrin و Lambdacyhalothrin ،Deltamethrinصحرايي سموم  ي آنوف دانشكده ، " استفنس

 .1391بهداشت و تغذيه، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، 

آزمايشگاهي و ارزشيابي " پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين، تحت عنوان راهنمايي-  3

ل بر عليه Pyriproxifen  وTemephosالروكشهاي صحرايي نيمه  ي آنوف دانشكده بهداشت و تغذيه، دانشگاه  ، "استفنس

 .1391علوم پزشكي شيراز، 

 بررسي تأثير عصاره " پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين، تحت عنوان راهنمايي-  4

يا ماژور بر روي Artemisia absinthinum افسنطين هيدروالكلي گياه  ، " در شرايط برون تني و درون تنيليشمان

 .1391دانشكده بهداشت و تغذيه، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، 

مطالعه اپيدميولوژيك " پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين، تحت عنوان راهنمايي-  5

دانشكده بهداشت و تغذيه، دانشگاه علوم  " ،بيماري سالك در شهرستان داراب با تأكيد بر شناسايي ناقلين و مخازن بيماري

 .1391پزشكي شيراز، 

بررسي ناقلين ليشمانيوز " پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين، تحت عنوان راهنمايي- 6

دانشكده بهداشت و تغذيه، دانشگاه علوم  ، "Nested-PCRپوستي در شهرستان فسا با استفاده از روش مولكولي 

 .1390پزشكي شيراز، 

0B1 رديفBناشر تاريخ انتشار عنوان كتاب 

1 
  صفحه.330كليات طبقه بندي حشرات،  

 
 انتشارات دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس. 1387

 انتشارات دانشگاه علوم پزشكي تهران. در دست چاپ حشرات و عنكبوتيان مهم پزشكي و دامپزشكي 2
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مطالعه فون و بيولوژي " پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين، تحت عنوان راهنمايي- 7

 دانشكده "، PCRپشه خاكيها در بخش بيضاء شهرستان سپيدان و تعيين ناقلين ليشمانيوز پوستي با روش مولكولي 

 .1389بهداشت و تغذيه، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، 

 جدايه  بررسي زيست سنجي پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين، تحت عنوانمشاوره- 8
در كنترل مراحل  Metarhizium anisopliae و Beauveria bassiana قارچهاي بيماريزاي هاي ايراني

 .1391دانشكده بهداشت و تغذيه، دانشگاه علوم پزشكي شيراز،  "(Diptera:Culicidae)الروي آنوفل استفنسي
ت  " پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين، تحت عنوانمشاوره- 9 خاصي ي  يبررس   الروكش

ي مختلف  ها ه  ه عصار هر خرز ه  ي(Nerium oleander) گيا لAnopheles stephensi)(  الرو  رو  آنوف

ي ي(Diptera:culicidae)استفنس ه ط آزمايشگا در شراي  .1391دانشكده بهداشت و تغذيه، دانشگاه علوم پزشكي شيراز،  " 

بررسي آلودگي كنه هاي " پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين، تحت عنوان مشاوره- 10

 بمنظور كنترل و پيشگيري آن در نواحي (CCHF) از نظر تب هموراژيك كريمه كنگو (Ixodidae)سخت 

 .1389. دانشكده بهداشت و تغذيه، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، "مركزي استان كردستان

بررسي سطح حساسيت " پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين، تحت عنوان مشاوره- 11

. "سوسري آلماني سوش بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي شيراز و خوابگاه ارم به سموم شيميايي

 .1389دانشكده بهداشت و تغذيه، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، 

بررسي خاصيت " پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين، تحت عنوان مشاوره- 12

 روي بالغ مگس (Sativa sclarea) گياه مريم گلي كبير (Excito-Repellency)تحريكي- دفع كنندگي 

. دانشكده بهداشت و تغذيه، دانشگاه علوم پزشكي 1390، سال " در شرايط آزمايشگاهي(Musca domestica)خانگي 

 .1390شيراز، 

بررسي فون و نوع خون " پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين، تحت عنوان مشاوره-  13

.  دانشكده بهداشت و تغذيه، دانشگاه علوم پزشكي "خورده شده ككها در دامهاي اهلي و طيور در شهرستان مرودشت

 .1390شيراز، 

مديريت زيست محيطي در برنامه كنترل " پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت محيط زيست تحت عنوان مشاوره- 14

 .1387 دانشگاه آزاد بندرعباس، ."شيميايي سوسريها در شبكه فاضالب شهر بندرعباس
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 - رتبه هاي دانشگاهي:11

 .1375-76- رتبه اول آزمون كارشناسي ارشد در رشته حشره شناسي پزشكي ومبارزه با ناقلين، 1
- رتبه اول دانش آموختگان دوره كارشناسي ارشد در رشته حشره شناسي پزشكي ومبارزه با ناقلين، دانشگاه تربيت مدرس،      2

78-1377 . 
 رشته حشره شناسي پزشكي ومبارزه با ناقلين، دانشگاه علوم پزشكي تهران،    .Ph.D- دانشجوي ممتاز دوره دكتري تخصصي 3

85-1384 . 
 .1389-90- استاد نمونه دانشگاه علوم پزشكي شيراز در سال تحصيلي 4
 .1387-88- استاد نمونه دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان در سال تحصيلي 4

 .1386 و 87- پژوهشگر نمونه دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان در سالهاي 5
 .1387- پژوهشگر نمونه استان هرمزگان در سال 6
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