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)گذشتھوی فعلزمان( یآموزشتیفعال*

.............مالحظاتی/ آموزشمرکز...                                وی لیتحصمقطعی                    آموزشخدمات

-& Research Instituteیپزشکانیدانشجو- ی   نظری کروبشناسیمسیدرت Bhavan's College,
.Seth G.Sیلیتکمالتیتحص"- مقطعدرییدانشجودورهزمان( یوعمل medical college & KEM
Hospital, Mumbai India)    یلیتکمالتیتحص

اراکی پزشک-علومدانشگاه- یپزشکانیدانشجو- وی کروبشناسیمسیتدر

وی ولوژیکروبیمگروهریمدوی علمئتیھعضو(یی ماماوی پرستار"-طرحگذراندنزمان(یمونولوژیا
)یمونولوژیا

یشگاھیآزماعلومی کاردان" - مرکزازخارجیانسانی روین

رانیای پزشکعلومدانشگاه-یپزشکانیدانشجو- یکروبشناسیمسیتدر

)  گروهریمدمعاونوی علمئتیھعضو( یشگاھیآزماعلوم" - باھمراهی استخدامبصورت

ی   کاردان"  الفکنونتاموظفھتیفعال

یکارشناس" ب

یشگاھیآزماعلومی دکترا" ج

ییماماوی پرستار"          - 

یلیتکمالتیتحصانیدانشجو-

ارشدی کارشناس-١

یکروبشناسیم"           الف

یشناسروسیو"ب

١



)گذشتھوی فعلزمان( یآموزشتیفعالادامھ

........مالحظاتی/ آموزشمرکز...      وی لیتحصمقطعی       آموزشخدمات

رانیای پزشکعلومدانشگاه-یلیتکمالتیتحصانیدانشجو-

).Ph. Dی(تخصصی دکتر-٢

یشناسی باکتر"" الف

یشناسروسیو"" ب

یشناسانگل"        "  ج

ھیپاعلومجامعامتحاناتممتحنھاستاددمتفرقھ-

"            "                 "-ینیبالی تخصصارانیدست-متفرقھیکروبشناسیمسیتدر

پوست"           ""  الف

یپاتولوژ"           "   " ب

یعفون"            "" ج

ھادانشگاهریساورانیای پزشکعلومدانشگاه-،ارشدی کارشناس،یپزشکی ھادوره-نامھانیپای راھنمااستاد

یشگاھیآزماعلومیدکتراویشناسکروبیم.Ph. Dانیدانشجو

ھادانشگاهریساورانیای پزشکعلومدانشگاه-ارشدی کارشناسی ھادوره-نامھانیپامشاوراستاد

،یشگاھیآزماعلومی دکترا،یژوتکنولویب،یشناسکروبیمانیدانشجو

مانیزاوزنانویدندانپزشک

رهیغو""   "  - ی  لیتکمالتیتحصی ھادوره-نامھانیپاداورستادا

انیدانشجو

"               "                " - شاغلیخارجوی رانیای پزشکانیدانشجو-ی لیتحصی راھنمااستاد

دانشگاهدرلیتخصبھ

"                   "                 "  - یلیتکمالتیتحصی ھادوره- ناریسمراھنمادراستاد

انیدانشجوییدانشجو

ریساایو"               "              " -مداومبطور-ایونارھایسمدرحضور

ھادانشکدهوھاگروه)کالبژورنال( ناریسمارائھ

٢



)گذشتھوی فعلزمان( یپژوھشتیفعال*

اتینشردرمقاالت

چاپ یا انجام محل موضوع توضیحات

*J. of postgraduate Medicine 1985 - Incidence of Gonorrhea یمقاربت یھایارمیب نھیدرزم قیتحق *
31(1) 39-42 India in Leucorrhoea cases دستگاه در یچسبندگ یماریب نشانھبا

زنانی تناسل

*J. of Zentralblett for Mikrobiologie -Purification and partial میآنز نمودنخالصوی جداساز*
144 (1989), 342-384 DPR, Germany characterization of فولوسکزوکوکوسیمیباکترازکوآگوالز

coagulase from myxococcus fulvus NK35

،ھفتمسالمتبوعدانشگاهمجلھدر* یھایباکترنوعی اسھیمقامطالعھمصوبپروژه*
١٣٧٩ھارب،١٩شمارهوزایماریبی)ھوازی بوی ھواز(

التھاببھمبتالمارانیبقارچھادر
تیزونیسی انیمگوشی ونعف

،نھمسال،گوارشی پژوھشی علممجلھ* یھاھیسوcagAژنی فراوانی بررسمصوبپروژه* 
،       ١٧۶-٨٠صفحات،٣شمارهبھانیمبتالدریلوریکوباکترپیھل

١٣٨٣زییپایفوقانگوارشدستگاه

،یکروبشناسیمیعلمانجمنخبرنامھدر* درمینیبوتولومیدیکلسترسمکاربرد-- *       
٣صفحھ،١١شماره،سومسالی...پزشک

ی کروبشناسیمیعلمانجمنخبرنامھدر* یسوختگعفونتی صیتشخی ابیارز-- *       
٨- صفحھ۶شماره،دومسالدرزخمویعمقیوپسیبروشبا
یسوختگمارانیب

یکروبشناسیمیعلمانجمنخبرنامھدر* راتییتغبرمیدیسفتازریتاثنییتعی بررس-- *           
ی سوختگمارانیبدھانفلورنرمالی کربھایم

معاونتحوزهتوسطعیتوزوچاپ* - ضدوونیزاسیلیسترکتابنیتدووھیتھ-کنترلتھیکمپرستارانجھت*
متبوعدانشگاهدرمانیعفون- رهیغوی مارستانیبعفونت-

AIDS-*- اتینشرجھتمقاالتترجمھ*
-*رهیغودانشگاه Microbiology testing system

*-Multi-drug resistant

*- Clinical lab testing and ……

*-The emergency laboratory medical

استوستیپبصورتجدابرگھدرمقاالتریساتعداد* 

٣



)گذشتھوی فعلزمان( یپژوھشتیفعال*

اتینشردرمقاالت

حاتیتوضموضوعچاپایانجاممحل

*Biochem. Cell. Arch. Vol. 7, Concentration of the enteric bacteria مصوبپروژه* 
No. 2, October 2007 by iron oxide from the Karon River

Kalantar Nasrolah, Makvandi Manoocher,
Bojari Mohammad Reza,et.al

،١١دورهمدرس،ی پزشکعلوممجلھ* cytotoxinvagAژنومختلفی ھاپیتی بررسمصوبپروژه* 
١٣٨٧بھار و تابستان ٣١-٢١: از ٢و١شمارهی  ھایماریبدرPCRروشبای لوریکوباکترپیھلدر

ی فوقانگوارشدستگاه

*Saudi Medical Journal 2009; Comparison of polymerase chain reaction and مصوبپروژه *
Vol. 30 (11): 1401-1405 culture for detection of genital mycoplasma

Nour Amirmozafari, Reza Mirnejad, in clinical samples from  patients with genital
Bahram Kazemi,  Elaheh Sariri,                    infections
Mohammad R. Bojari, Farideh D. Darkahi

*Journal of Biological Sciences Simultaneous Detection of Genital مصوبپروژه* 
9(8): 804-809, 2009 Mycoplasma in Women with Genital
ISSN 1727-3048 by                                             PCR Infections
@2009 Asian Network for Scien fic
information
Nour Amirmozafari, Reza Mirnejad,
Bahram Kazemi, Mohammad R. Bojari,

Saudi Medical Journal 2009; Vol. 30 (11): 1401-1405
N. Amirmozafari, R. Mirnejad, B. Kazemi, M. R. Bojari
Comparison of polymerase chain reaction and culture for detection of genital mycoplasma in clinical
samples from patients with genital infections

Journal of Biological Sciences 9(8): 804-809, 2009
Nour Amirmozafari, Reza Mirnejad, Bahram Kazemi, Mohammad R. Bojari,
Simultaneous Detection of Genital Mycoplasma in Women with Genital PCR Infections

یفوقانگوارشدستگاهیھایماریبدرPCRروشبای لوریکوباکترپیھلدرcytotoxinvagAژنومختلفی ھاپیتی بررس
١٣٨٧بھار و تابستان ٣١-٢١: از ٢و١شماره،١١دورهمدرس،ی پزشکعلوممجلھ

CureژنرويPCR-ELISAآزمایشوسیلھبھمدفوعنمونھدرھلیكوباكترپیلوريعفونتتشخیص

١٣٨٩، زمستان ٧۶-۶٧از :۴، شماره١٣. دورهزیستيشناسيآسیب:مدرسپزشكيعلوممجلھ

۴



یالمللنیبی ھاکنگرهدرمقاالتارائھ

چاپایانجاممحلمقاالتموضوعحاتیتوض

*PB-102 Antimicrobial Resistance in referee Burn Hospital
Silver Jubilee Congress AIIMS, Tehran, Iran
(21-25 Nov. 2001, New Delhi) M.R. Bojary

*B-980                                                                         Effec veness of Cetazidime on the Micro-flora of
Xth International Congress of oral cavity of Burn patients
Bacteriology and applied M.R. Bojary, A. fathiah. F. mohammaeh
Microbiology, 27 July- 1st August 2002,
Paris, France

*B-471 Investigation of industrial waste water in -
Xth International Congress of Bacteriology- different areas at Tehran province
and Applied Microbiology                                     M. Talaeiam, M. R. Bojary
27 July-1st August 2002,
Paris, France

*M-166                                                                      Determina on of cellular and Humoral immunity
Xth international congress of Applied                in dermatophytoses patients
Microbiology and Bacteriology M. J. Nasiri Kashani, M. R. Bojary
27 July- 1st August 2002,
Paris, France

*FP-B14                                                                    Diagnos c determina on of Burn wound
The 9th western pacific on congress- infections by qualitative versus quantitative
chemotherapy and infectious diseases             bacteriological methods
December 1- 5- 2004, Bangkok, Thailand M. Reza Bojary, A. Amini
*P3 -127 Determination of Helicobacter pylori cagA gene
XXIII world Congress of Pathology and            prevalence in Iranian GUD and PUD patients
Laboratory medicine, M. Reza Bojary, A. H. Alvandi
May 26th to 30th 2005 Istanbul, Turkey

*R2096 Determination of H. Pylori cagA gene prevalence
15th European congress of clinical micro- in Iranian GUD and PUD patients
-biology and infectious Diseases M. R. Bojary N., A. H. Alvandi
2-5 April 2005 Copenhagen, Denmark

*57.019 Studying of the Helicobacter pylori vac A- cytotoxin
12th international congress of infectious gene prevalence by PCR Technique among the
June 15-18, 2006 Lisbon, Portugal Iranian patients with Gastro-Duodenal- disorders

M. R. Bojary, A.H. Alvaneli
*24th world congress of pathology and              Diagnosis of Helicobacter pylori infection in non-

laboratory medicine (24thWASpaLM) invasive stool samples by PCR –ELISA method
20- 24 August 2007, sun-way pyramid, M. R. Bojary, Foroozandeh M., Elmi A.
Kuala Lumpur, Malaysia

*Fourth Mediterranean Emergency Diagnosis of Helicobacter pylori infection in non-
Medicine Congress (MEMC IV) invasive stool samples by PCR –ELISA method

Sorrento, Italy, 15- 19 September 2007. M. R. Bojary, Foroozandeh M., Elmi A. ۵



)گذشتھوی فعلزمان( یپژوھشتیفعال*

یعلمی کارگاھھادرشرکت

چاپ یا انجام برگزاری/ محل محل توضیحات موضوع

توکانسریانستسرطانقاتیتحقمرکزThe first joint work-shop on laserی                 عملوی آموزشکارگاهنیاول
) Micro-dissection MMIتھراندانشگاهی نیخماماممارستانیب(

)یپژوھشمعاونتحوزه(متبوعدانشگاهدرSPSSآموزشکارگاه

متبوعدانشگاهدر-ی                                          سینومقالھی   آموزشکارگاهنینھم
ی)پژوھشمعاونتحوزه(

یمولکولوی سلولقاتیتحقمرکز-ھاسمیکرواروگانیمی  مولکولی صیتشخکارگاه
دانشگاهدر

ردی شگاھیآزماعلومقاتیتحقمرکز-ی                                             فیککنترلکارگاهی  آموزشدورهنیششم
شھرپارکی                                                                                               ھماتولوژ

""                     "               - ی                                                فیککنترلکارگاهی آموزشدورهنیششم
ی     میوشیب

یپژوھشمعاونتحوزهدر-قیتحقروشکارگاهنیدھم
متبوعدانشگاه

یاجتماعنیتامسازمان-ی                                                           شگاھیآزماعلومی آموزشدوره
متبوعدانشگاهدر-دزیابرابردرحفاظتکارگاه
"           "      -ی)                                       سخنرانمھارتس،یتدرروشی (آموزشکارگاه
ی پزشکدانشکده-ی                                          ابیارزشروشوی زیرھبرنامی آموزشکارگاه
متبوعدانشگاهدر-درسطرحکارگاه
متبوعدانشگاهدر-ی                                                                               آموزشکارگاه
ی  شگاھیآزماعلومقاتیتحقمرکز-مونوفلورسانسیاکارگاه

شھرپارک
ی  شگاھیآزماعلومقاتیتحقمرکز-ی                                              کروبشناسیمی فیککنترلکالسدورهنیاول

شھرپارک
"                        "-ادراربھمربوطشاتیآزمای بازآموزنیاول

متبوعدانشگاهدر-کانترسلکارگاه
) )ص(اکرمرسولحضرتمجتمع(

CVنیابودنی میقدلیبدلاستنشدهدرجنجایادرکھریاخسالسھطولدرگریدمتعددی ھای آموزبازوھاکارگاهدرشرکتو

۶



)گذشتھوی فعلزمان( یپژوھشتیفعال*

یملوی امنطقھی دانشگاھی ھاکنگرهایوناریسمدرشرکت

____________________________________________________________________      حاتیتوض

ی)نیخمامامتاالری (مارستانیبی ھاعفونتکنترلوی ریشگیپناریسم

آنبامقالھی کارھاراهوسمیوتروریبناریسم

ی ناباروردرمانوصیتشخشرفتھیپی روشھاناریسمنیپنجم

التورروزهکیشیھما

ادراربھمربوطشاتیآزمای آموزبازنیاولشیھما

انھیراازاستفادهاندازچشمشیھما

شاھددانشگاهدری (کروبشناسیمکنگرهنیچھارم (

متبوعدانشگاهدریمیوشیبکنگرهنیششم

ی پزشکصیتشخیشگاھیآزماخدماتتیفیکارتقاءکنگره

ی نظامطبی سراسر) کنگره(ناریسمنیسوم

دراھواز(رانیای ولوژیکروبیمدورهنیپنجمدرمقالھارائھ (

متبوعدانشگاهدریآلرژوی مونولوژیاناریسم

آنبامقابلھی راھکارھاوی کروبیممقاومتومیسمپوزدری آموزبازمدونریغبرنامھ

ی بھشتدیشھدانشگاهدری کروبشناسیمی سراسرکنگرهنیششم

رمترقبھیغحوادثدربحرانتیریمدودرمانبھداشتی المللنیبکنگرهنیاول

کشورسراسری جیبسدیساتاکنگره

کیالکترونسالمتی امنطقھکنگرهنیچھارم
The 4th Regional conference of health electronic health record Tehran, 7-9 Sep. 2004

سمنان-رانیای کروبشناسیمی سراسرکنگرهنیھفتم

2004ی پزشکاورژانسدرفرانسھورانیامشترککنگرهMay29-30

ی) روماتولوژ(فرانسھورانیای پزشکمشترککنگرهنیچھارم

ی  اھستھحوادثدری پزشکسمینارپاسخ

اصفھان،رانیای کربشناسیمی سراسرکنگرهھشتمین

خانوادهبھداشتیی ایآسکنگرهنیسوم

صی(النبطبی سراسرشیھمانیاول                      (

ی  آموزشکالسدورهICDL )وتریکامپی ریگادی(

ی  المللنیبکنگرهنیدوازدھمISID

مشترکی ھایماریب(فرانسھورانیای پزشکمشترککنگرهنیپنجم(

نجایادرکنیولداشتھ،شرکتوفعالحضورریاخسالسھدرکھکشورخارجوداخلی ھاناریسموھاکنگرهریساو
CVنیابودنی میقدلیبدلاستدهینگرددرج

٧



)گذشتھوی فعلزمان( ییاجراتیفعال

....................................     مالحظاتیی   اجراتیمسئولنوعتیفعالمحلموسسھ/ مرکزخصاتمش

ییدانشجودرزمانلیتحصباتوامی  ولوژیکربیمبخشمسئولییبمبدانشگاهی پزشکدانشکده*
Seth G.S. medical college &)ی) ھوازی بقسمت
KEM Hospital Mumbai, India

-حھیالدورهانیپا(تیفعالخاتمھگروهسرپرستویعلماتیھعضو- الفی:  پزشکدانشکده-:  اراکی پزشکعلومدانشگاه*
)                                                                                                                            مرکزازخارجضرورتطرحی        مونولوژیاوی ولوژیکروبیمی)                                               مرکزاستان(

یپزشکدانشکدهی آموزشمعاونوسرپرست- ب
یپاتولوژکالینیکلشگاهیآزماسرپرست-ج

دانشگاهی مرکز
ی لیتحصبورسویپژوھشی شوراعضو- د

ی: پزشکدانشکده-الف-: رانیای پزشکعلومدانشگاه*
یتخصصفوقوی تخصصآموزشادارهاستیر-
یکروبشناسیمگروهریمدمعاون-
یپزشکھیپاعلومجامعامتحاناتمسئول-
یپزشکھیپاعلومی آموزشی شوراعضو-
ی  پزشکاخالقتھیکمعضو-

:دانشگاهی آموزشمعاونتحوزه-ب
متبوعدانشگاهکلریمدنیجانشدانشگاهی آموزشکلریمد-
شبانھدورهی اجرائوی ھماھنگامورمسئول-
متبوعدانشگاهدردانشگاهثارگریاوشاھدانیدانشجوستادریدب-
"        "بھشاغلی خارجھیبورسانیدانشجوپرستسر-

لیتحص
:دانشگاهدرمانمعاونتحوزه-ج

وشگاھھایآزماامورادارهدرنظارتوی علمعضو-
متبوعدانشگاهدرمارستانھایبعفونتترلنکی مرکزتھیکم

"             "آبادافتی یشھدامارستانیبشگاهیآزمامسئول-
"             "دیتوحی سوختگسوانحمارستانیبشگاهیآزمامسئول-
"             "سمیمتابولوغددتویانستشگاهیآزمامسئول-
"             "آبادافتی یشھدای مارستانیبعفونتکنترلتھیکمعضو-
"             "سوانحی مارستانیبعفونتکنترلتھیکمعضو-

دیتوحی سوختگ
"            "-کنترلتھیکمی آموزشوی پژوھشواحددرتیعضو-

ی  مارستانیبی ھاعفونت

CVنیابودنی میقدلیبدلنشدهدرججانیادرکھباشدی میی اجرای ھاتیفعالدرگریدمواردو

می گردد).وضعیت فعالیت بھ روز در حال تکمیل می باشد کھ در زمان آینده نزدیک ارسال(

٨


