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 بسمه نعالی                                                                            

 

 دکتر سیدجواد حسینی شکوه نام و نام خانوادگی: 

 

 1345 تاریخ تولد:

 

 جغتای محل صدور:

 

 1363:تاریخ اخذ دیپلم

 

 علوم پزشکی مشهددانشگاه    1372 :و محل تحصیل تاریخ فارغ التحصیلی از پزشکی عمومی

 

 بیماریهای عفونی و گرمسیری   1377 : تخصصی تاریخ اغاز رزیدنتی ورشته

 

 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1381:و محل تحصیل   تاریخ فارغ التحصیلی دوره تخصصی

 

 بالینی HIV/AIDS    1393:و رشته تاریخ اغاز فلوشیپ

 

 شگاه علوم پزشکی تهراندان  1394 :و محل تحصیل تاریخ پایان فلوشیپ
 

 

 

 

 تاثیر مصرف قرص های ضد بارداری در ایجاد بیماریهای ایسکمیک قلب  پایان نامه دکتری عمومی:

 به راهنمایی زنده یاد مرحوم استاد دکتر سیدحسن هاشمیان                                    

 1373 -1372ال تحصیلی س  - 3049ه شماره پایان نام                                        
 

 

ر د( RPRبررسی اپیدمیولوژیک و بالینی موارد مثبت کاذب تست های غیر تره پونمایی )  ی:ری تخصصپایان نامه دکت

 1380لغایت مرداد ماه  1378مراجعین به آزمایشگاه بیمارستان بوعلی از مرداد ماه 

 ایی استاد سرکار خانم دکتر سیمیندخت شعاییبه راهنم                                    

 1381 -1380ال تحصیلی س  - 9296شماره پایان نامه                                     
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 سابقه پژوهشی:-

 مقاالت : –الف 
جراحات ناشی از سر  نیروی زمینی ارتش در رابطه با 505آگاهی و عملکرد کارکنان بهداشتی درمانی بیمارستان  بررسی--1

مجله علمی پژوهشی ، دکتر موسی احمدی، حسینی شکوه جواد دکتر سید. سوزن و بیماری های ویروسی منتقله از این طریق
 ) 1382) تابستان  - 2, شماره 1جلد  دانشگاه علوم پزشکی آجا

شهر تهران طی سال  نایسریا مننژیتیدیس در سربازان مبتال به مننژیت مراجعه کننده به بیمارستان نظامی سروتایپینگ -2

 1381-1384های

، دکتر مسعود حاجیا، دکتر  حسینی شکوه توانا، دکتر غالمعلی قربانی، دکتر سید جواد دکتر رمضانعلی عطایی، دکتر علی مهرابی

 ( 1385) بهار  - 1, شماره 4جلد -مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی آجا کرمی، علی

  1386سال  -در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اجا B وضعیت واکسیناسیون هپاتیت سیبرر  -3

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم  ، دکتر موسی احمدی، دکتر سعید سیاهی ، جمشید شریفى، حسینی شکوه دکتر سید جواد
  (1387زمستان  ) 4, شماره 6جلد -پزشکی آجا

 

شهرستان فردوس؛ سرایان و  وضعیت اپیدمیولوژی بیماران مبتال به بروسلوز مراجعه کننده به مراکز بهداشت سه بررسی-4

 1383بشرویه خراسان جنوبی درسال 

چراتی، دکتر   المحسین علیشیرى، دکتر محمد غفاریدکتر غ ، حسینی شکوه حسینى، دکتر سید جواد دکتر سیدمحمد جواد

 (1388) تابستان  - 2شماره  ,7 جلد -مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی آجا سید حسین نژاد اکبر،

 

 1388ایکوز رینوسربرال در بیمارستان لقمان حکیم در سال مورد موکورم گزارش چهار -5

 ، دکتر امیر طالب رضا، دکتر حسینی شکوه مسعود مردانی، دکتر فرهاد عباسی ، دکتر مرتضی آقاحسنی، دکتر سید جواد دکتر

 (1388 ) تابستان - 2, شماره 7جلد -مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی آجا کوروس آقازاده سرهنگی پور،
 

 Aجهانگیری آنفلوانزای نوپدید نوع  مروری بر -6

-مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی آجا ، حسینی شکوه دکتر سیدجواد دکتر مهتاب نوری فرد، دکتر علیرضا خوشدل،
 ( 1388) پاییز  - 3شماره  ,7 جلد

 

 1385سال  - وضعیت کنترل کیفی واحدهای سترون سازی مراکز بهداشتی و درمانی آجا در شهر تهران بررسی -7

حامد  ، مهندس عباس مالئی، دکتر سیدحسینی شکوه دم، سید مرتضی، دکتر نادر مرکزی مق حسینی شکوه دکتر سید جواد

  (1389) تابستان  - 2, شماره 8جلد -مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی آجا فقیهی،

 

الی  1359ی سالهای  یت مننگوکوکی در نیروهای نظامی جمهوری اسالمی ایران در فاصلهواکسیناسیون علیه مننژ تأثیر -8

1388 

، دکتر  حسینی شکوه د جوادسیگویا، دکتر سید حمید پرهیزکار، دکتر دکتر علی مهرابی توانا، دکتر رمضان عطایی، دکتر مهدی

  ( 1389) پاییز  - 3, شماره 8جلد - لوم پزشکی آجامجله علمی پژوهشی دانشگاه ع محسن انصاری، محمود محمودی فراهانی،

 

 بیمار مبتال به بروسلوز با تابلوسپتی سمی شدید همراه با پان سیتوپنی معرفی -9

مجله علمی پژوهشی دانشگاه  د، دکتر افشین منیری، دکتر موسی احمدی،نوری فر ، دکتر مهتاب حسینی شکوه سید جواد دکتر
  ( 1389) زمستان  - 4, شماره 8جلد -علوم پزشکی آجا

http://www.jaums.hbi.ir/browse.php?a_code=A-10-7-175&slc_lang=fa&sid=1&sw=
http://www.jaums.hbi.ir/browse.php?a_code=A-10-7-175&slc_lang=fa&sid=1&sw=
http://www.jaums.hbi.ir/browse.php?a_code=A-10-7-175&slc_lang=fa&sid=1&sw=
http://www.jaums.hbi.ir/browse.php?a_code=A-10-7-154&slc_lang=fa&sid=1&sw=
http://www.jaums.hbi.ir/browse.php?a_code=A-10-7-154&slc_lang=fa&sid=1&sw=
http://www.jaums.hbi.ir/browse.php?a_code=A-10-7-320&slc_lang=fa&sid=1&sw=
http://www.jaums.hbi.ir/browse.php?a_code=A-10-7-320&slc_lang=fa&sid=1&sw=
http://www.jaums.hbi.ir/browse.php?a_code=A-10-7-315&slc_lang=fa&sid=1&sw=
http://www.jaums.hbi.ir/browse.php?a_code=A-10-7-315&slc_lang=fa&sid=1&sw=
http://www.jaums.hbi.ir/browse.php?a_code=A-10-7-319&slc_lang=fa&sid=1&sw=
http://www.jaums.hbi.ir/browse.php?a_code=A-10-7-333&slc_lang=fa&sid=1&sw=
http://jaums.hbi.ir/browse.php?a_code=A-10-7-362&slc_lang=fa&sid=1&sw=
http://jaums.hbi.ir/browse.php?a_code=A-10-7-378&slc_lang=fa&sid=1&sw=
http://jaums.hbi.ir/browse.php?a_code=A-10-7-378&slc_lang=fa&sid=1&sw=
http://jaums.hbi.ir/browse.php?a_code=A-10-7-397&slc_lang=fa&sid=1&sw=
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 1387زنجان در سال  نزاجا در 554ننده به بیمارستان لیشمانیوزجلدی درکارکنان نظامی مراجعه ک outbreak بررسی -10

 ، حسینی شکوه اکبر کشاورز، دکتر جلیل رجبی، دکتر سید جواد دکتر رامین حمیدی فراهانی، دکتر احمد رضا تاجیک، دکتر

  ( 1390تابستان  ) – 2, شماره 9جلد -مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی آجا

 

 بیولوژیک در برابر حمالت بیوتروریسمی آبله دفاع -11

  ( 1390) پاییز  - 3شماره  ,9جلد -مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی آجا ، احمد نریمانی، حسینی شکوه سید جواد

 

-88ارتش در سال  660 الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی اشرشیا کلی در نمونه کشت ادرار آزمایشگاه مرکز تحقیقات بررسی -12

1387 

مجله  ، حسینی شکوه وادفرد، اکبر کشاورز، نیلوفر تقی پور، سید ج رامین حمیدی فراهانی، احمد رضا تاجیک، مهتاب نوری
 (1391بهار ) 1, شماره 10جلد -علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی آجا

 

  با هپاتیت مزمن ناشناخته در یک جمعیت نظامی Gبررسی ارتباط هپاتیت  -13
دکتر محمد حسن کاظمی ، دکتر جلیل رجبی، دکتر علی عسگری، دکتر سید جواد حسینی شکوه، دکتر سعید سلیمان میگونی

 دکتر محمد مشتاقی،  گلوگاهی

 ( 1392-12)  - 24و  23ره , شما3دوره  -مجله پرستار و پزشک در رزم 

 
14- A nonlinear model for diagnosing malignancy in patients with exudative  plural effusion 

using routing plural fluid finding – Iraj mirzaei dizgah,Mohammad reza raoufi,Sayid-Mahdi 

mirghzanfari,Seyyed Javad hoseini shokoh-Asian biomedicine Vol.7 No.6 Dec.2013;841-847 
 

 

15 - Recent Epidemiological Profile of Cutaneous Leishmaniasis in Iranian 

Military Personnel-Elnaz Tabibian  ; Seyyed Javad Hosseini Shokouh ; 

Shahram Rahimi Dehgolan ; Arasb Dabbagh Moghaddam ; Mohsen 
Tootoonchian ; and Mahtab Noorifard- J Arch Mil Med. 2014 February;2(1): 

e14473. 

16 - Immunity to diphtheria and tetanus in army personnel and adult civilians in 
Mashhad, Iran  - Hosseini Shokouh, S.J., Mohammadi, B., Rajabi, 
J., Mohammadian Roshan, G. Japanese Journal of Infectious Diseases 2017 

17 - Albendazole and mebendazole as an alternative therapeutic agent for adult 
giardiasis - Hosseini Shokouh, S.J. , Ahmadi, M. Biosciences Biotechnology 
Research Asia 2016 

18 - Comparison of antibiotic prophylaxis prescription prior to surgery operations 
with national instruction - Ahmadi, M., Hosseini Shokouh, S.J. Biomedical and 
Pharmacology Journal 2016 

19 - Antifungal effect of Echinophora platyloba on expression of CDR1 and CDR2 
genes in fluconazole-resistant Candida albicans- Khajeh, E., Shokouh, 
S.J.H., Rajabibazl, M., Aslani, P., Farahnejad, Z. British Journal of Biomedical 
Science 2016 

20 - HAV immunity in Iranian medical students - Hosseini Shokouh, S.J., Dadashi, 
A., Abiri, M.,  Heidari, B., Khoshkish, S. Hepatitis Monthly 2015 

http://jaums.hbi.ir/browse.php?a_code=A-10-7-415&slc_lang=fa&sid=1&sw=
http://jaums.hbi.ir/browse.php?a_code=A-10-7-433&slc_lang=fa&sid=1&sw=
http://jaums.hbi.ir/browse.php?a_code=A-10-7-469&slc_lang=fa&sid=1&sw=
http://jaums.hbi.ir/browse.php?a_code=A-10-7-469&slc_lang=fa&sid=1&sw=
http://npwjm.ajaums.ac.ir/files/site1/user_files_fa4f3f/admin-A-10-1-32-a2ce88a.pdf
http://npwjm.ajaums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%85%D9%8A%DA%AF%D9%88%D9%86%DB%8C
http://npwjm.ajaums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%DB%8C+%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%87
http://npwjm.ajaums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%DB%8C+%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%87
http://npwjm.ajaums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B9%D8%B3%DA%AF%D8%B1%DB%8C
http://npwjm.ajaums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B9%D8%B3%DA%AF%D8%B1%DB%8C
http://npwjm.ajaums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B1%D8%AC%D8%A8%DB%8C
http://npwjm.ajaums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B1%D8%AC%D8%A8%DB%8C
http://npwjm.ajaums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C+%DA%AF%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://npwjm.ajaums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C+%DA%AF%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://npwjm.ajaums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C+%DA%AF%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://npwjm.ajaums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%82%DB%8C
http://npwjm.ajaums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%82%DB%8C
http://jammonline.ajaums.ac.ir/?page=search&article_author_fname=Elnaz&article_author_mname=&article_author_lname=Tabibian&do_search=1&type=authors
http://jammonline.ajaums.ac.ir/?page=search&article_author_fname=Elnaz&article_author_mname=&article_author_lname=Tabibian&do_search=1&type=authors
http://jammonline.ajaums.ac.ir/?page=search&article_author_fname=Seyyed%20Javad&article_author_mname=&article_author_lname=Hosseini%20Shokouh&do_search=1&type=authors
http://jammonline.ajaums.ac.ir/?page=search&article_author_fname=Shahram&article_author_mname=&article_author_lname=Rahimi%20Dehgolan&do_search=1&type=authors
http://jammonline.ajaums.ac.ir/?page=search&article_author_fname=Arasb&article_author_mname=&article_author_lname=Dabbagh%20Moghaddam&do_search=1&type=authors
http://jammonline.ajaums.ac.ir/?page=search&article_author_fname=Mohsen&article_author_mname=&article_author_lname=Tootoonchian&do_search=1&type=authors
http://jammonline.ajaums.ac.ir/?page=search&article_author_fname=Mohsen&article_author_mname=&article_author_lname=Tootoonchian&do_search=1&type=authors
http://jammonline.ajaums.ac.ir/?page=search&article_author_fname=Mahtab&article_author_mname=&article_author_lname=Noorifard&do_search=1&type=authors
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21 - Furazolidone-based quadruple therapy for eradication of Helicobacter pylori 
infection in peptic ulcer disease - Raoufi Jahromi, R., Mirzaei, J., Rajabi, J., Hoseini 
Shokouh, S.J., Liaghat, T. Archives of Clinical Infectious Diseases 2014 

22- Management style of military hospitals and its relationship with hospital 
performance indicators  - Amerioun, A., Hosseini Shokouh, S.J., Nejati Zarnaqi, 
B., Zaboli, R., Karimi Zarchi, A.A. Journal of Military Medicine 2013 

23- Barriers Against Implementing Blunt Abdominal Trauma Guidelines in a 
Hospital: A   Qualitative Study  R Zaboli, S Tofighi, A Aghighi, SJ Hosseini  
Shokouh, N Naraghi, H Goodarzi  Electronic physician 2016 8 (8), 2793 

24- Knowledge and Attitudes of Soldiers about Transmission and How to Prevent 
AIDS- SJ Hosseini Shokouh, M Heidari, H Jafari, B Seifi .International Journal of 
Nursing Education 2016 8 (4), 200-203 
25- The effect of selenase on the disease process of patients with septic shock 
admitted to the intensive care unit: A clinical trial in Tehran- MD Ebrahim Hazrati, MR 
Rafii, B Kazemi-Haki, MD Babak Shekarchi Hosseini Shokouh, SJ , ...Annals of Military 
and Health Sciences Research 2015 13 (1), 41-48 
26 - Crimean-Congo Hemorrhagic Fever: A Threat for Housewives- J Mirzaei, Y 
Jannesar Borujerdi, A Zavehzad, M Ziaee, ...J Clin Case Rep 2012 2 (200), 2 

 

 

 کتب : -ب

 شب انتشارات مشق -1390سال  – هاری در ایران -1

 شرو مبتکرانانتشارات پی -1392سال  -مقاومت ضد میکروبی و اهمیت آن در بهداشت عمومی -2

 انتشارات مگستان – 1395سال -بهداشت در رزم و بحران -3

 نتشارات امیرحساما -1398سال -پیشگیری از سو مصرف مواد در جوانان -4

 نتشارات امیرحساما -1398سال  -HIVپیشگیری از ابتال به  -5

 

 

 مایی پایان نامه ها :راهن -ج

 

 الف(: استاد راهنما :

لی مام عابررسی تاثیر آموزش در میزان بینش و عملکرد دانشجویان نظامی دانشگاه افسری  .1

 ای عمومی()جهت دریافت دکتر 86های انتقال و پیشگیری از ایدز در سال )ع( در مورد راه

ر د)ع(  شگاه افسری امام علیبررسی تاثیر آموزش در میزان آگاهی دانشجویان نظامی دان .2

 ()جهت دریافت دکترای عمومی86های انتقال و پیشگیری از ایدز در سال مورد راه

در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارتش  Bبررسی وضعیت واکسیناسیون هپاتیت  .3

 )جهت دریافت دکترای عمومی(1386جمهوری اسالمی ایران در زمستان 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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ویان ن آگاهی دانشجویان نظامی دانشگاه افسری و دانشجمقایسه تاثیر آموزش در میزا .4

ر سال دهای انتقال و پیشگیری از ایدز پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش در مورد راه

 )جهت دریافت دکترای عمومی(87

 ا طی نزاج 503بررسی اپیدمیولوژیک بیماران با هپاتیت مراجعه کننده به بیمارستان  .5

 )جهت دریافت دکترای عمومی(1387لغایت  1382های سال

خونی در  با نوع گروه Bبررسی ارتباط بین شدت ضایعات کبدی در مبتالیان به هپاتیت نوع  .6

 می()جهت دریافت دکترای عمو87الی  81های ارتش طی سال 503و  501های بیمارستان

زان موش آبررسی و مقایسه آگاهی ، نگرش و رفتارهای نظری دبیران آموزش و پرورش با دان .7

ی یشگیرپدوره دبیرستان و پیش دانشگاهی شهرستان جغتای در رابطه با راههای انتقال و 

 )جهت دریافت دکترای عمومی( 88ایدز در سال 

 ه ( مبررسی میزان آگاهی دانش آموختگان دانشگاه های آجا در خصوص جنگهای نوین )ش  .8

 (=MPH)جهت دریافت دوره مدیریت عالی بهداشت 

دی. اد کبیاه مورد در بازسازی سلول های کبدی موش های مبتال به نارسایی حبررسی اثر گ .9

 )طرح تحقیقاتی نخبگان ؛ جایگزین خدمت سربازی(

در  ی آجابررسی وضعیت ایمنی نسبت به بیماری دیفتری و کزاز در مراجعین یک مرکز درمان .10

 یگزین خدمت سربازی()طرح تحقیقاتی نخبگان ؛ جا .1393سال  -مشهد

 10سی علل معافیت های پزشکی مشموالن خدمت وظیفه عمومی در ف بهداپ در طی برر .11

 (. )طرح تحقیقاتی نخبگان ؛ جایگزین خدمت سربازی(1سال )فاز 

ی ط( بر پیشگیری ضایعات پوستی پای سربازان  Lawsonia inermisاثرات پودر حنا ) .12

 بازی(دوره آموزش نظامی. )طرح تحقیقاتی نخبگان ؛ جایگزین خدمت سر

طرح ظامی)بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر کارکنان پایور و وظیفه در دو واحد ن .13

 تحقیقاتی نخبگان ؛ جایگزین خدمت سربازی(

اظر ن. )نتعیین علل عفونت های قارچی سطحی در کارکنان نزاجا و راهکارهای مقابله با آ .14

 علمی(

 

 ب(: استاد مشاور :     

ری در از اعمال جراحی با دستورالعمل کشو ی قبلتیک پروفیالکسبیومقایسه تجویز آنتی .1

 )جهت دریافت دکترای عمومی( 1388های منتخب ارتش در طی سال بیمارستان
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-ر سالدبررسی فراوانی هپاتیت در بیماران سرخکی بستری در بخش عفونی بیمارستان بعثت  .2

 )جهت دریافت دکترای عمومی(1380 – 83های 

نی خش عفوهای آزمایشگاهی در بیماران مبتال به سرخک بستری شده در بتهبررسی توزیع یاف .3

 ومی()جهت دریافت دکترای عم82تا اسفند  80بیمارستان بعثت نیروی هوایی از شهریور 

ونی ناشناخته بستری در بخش عف وژیک بیماران مبتال به تب با منشاءبررسی اپیدمیول .4

 )جهت دریافت دکترای عمومی(1380 – 83های بیمارستان بعثت نهاجا طی سال

( بر کاهش بیان ژن Eechinophora Platyloba )بررسی تاثیر عصاره ی گیاه خوشاریزه  .5

 Real time در کاندیدا آلبیکنس مقاوم به فلوکنازول به روش  CDR2و  CDR1های 

.PCR )طرح تحقیقاتی نخبگان ؛ جایگزین خدمت سربازی( 

 ظامی.ننماهای طبابت بالینی منتخب در بیمارستان های طراحی مدل مدیریتی استقرار راه .6

 (PhD)جهت دریافت دکترای تخصصی = 

ت )جهتدوین استانداردهای الزم جهت تاسیس بخش درمانی مصدومین جنگهای بیولوژیک.  .7

 دریافت دکترای عمومی(

طح سی در بررسی الگوی مقاومت خارج بدنی باکتری اشرشیا کلی جدا شده از عفونتهای ادرار .8

 شهر تهران. )جهت دریافت کارشناسی ارشد(

رد بررسی شیوه اداره بیمارستانهای منتخب نیروهای مسلح و ارتباط آن با شاخصهای عملک .9

 )جهت دریافت کارشناسی ارشد( .بیمارستانی

 
 

 

 

 سابقه اموزشی:-
 

  محل فعالیت:-

 (ونیکز تحقیقات بیماریهای عفرم -دانشکده پرستاری –)دانشکده پزشکی پزشکی آجادانشگاه علوم  الف(

یا و ریت سالمت در بالمدی  PhDواحد بیماریهای واگیر جهت دانشجویان  2ایران: تدریس  دانشگاه علوم پزشکی  ب(              

 و در حال حاضر همکاری در مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری این دانشگاه 1397تا  1390فوریت ها از سال 

 

 29پایه  (رسمی قطعی) شیاردان درجه علمی: -

 

 و همایش کنگره 30بیش از  تعداد موارد شرکت در کنگره های داخلی:-
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 میالدی 2013چهلیمن کنگره طب نظامی در جده عربستان سال  : د موارد شرکت در کنگره های خارجیتعدا-

 

 1389سال  سلحوسای بیمارستانهای نیروهای مسومین همایش ر سابقه فعالیت به عنوان دبیر علمی:-

 

 : قه  فعالیت به عنوان دبیر اجراییساب-
 1390اولین همایش ضوابط شرعی در پزشکی سال   -1

 1392ایش ضوابط شرعی در پزشکی سال دومین هم -2

 

  مسئولیتها:سوابق اجرایی  و -
 نزاجا   505معاون فنی و آموزشی بیمارستان  .1

       نزاجا 503معاون فنی و آموزشی بیمارستان  .2

 دانشگاه  EDCدانشکده پزشکی و عضو  EDOدبیر  .3

 (دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اجا ) مدیر گروه عفونی .4

 علوم پزشکی آجا و دانشگاهشت و درمان هدارماندهی بمعاون درمان ف .5

 )از بدو تاسیس تاکنون( دا. ع. اجانی عفوبیماریهای  رئیس مرکز تحقیقات  .6

 موزش پزشکی(عضو بورد تخصصی رشته هوا فضا)وزارت بهداشت درمان و آ .7

 و دانشگاه علوم پزشکی آجا شت و درمانهدارماندهی بف)قائم مقام( جانشین .8

 دانشگاه علوم پزشکی آجا آموزش پزشکی اجا و ریاست و شت و درمانهدارماندهی بف .9

 و فوریت های دانشگاه علوم پزشکی اجا ) دانشکده پرستاری( مدیر گروه سالمت در بالیا .10

 

 

 


