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  شرکت در کارگاها و دوره هاي آموزشی

  

  محل برگزاري  نام کارگاه

  1386بهمن  –دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی   کارگاه روش تحقیق

  انستیتو پاستورReal time PCRکارگاه 

دوره تکنیک هاي شناسایی تک یاختـه هـا (کریپتوسـپوریدیوم،    

  PCR..) از آب بـه روش هـاي مولکـولی   ژیاردیا، توکسوپالسما..

methodLAMPو

ــن (در دوره فرصــت  -آلمــان دانشــکده پزشــکی کل

  1390-1389مطالعاتی)

  1391دانشگاه علوم پزشکی گیالن   شرکت در کارگاه روش تدریس

  1391تیر  15-7مشهد   شرکت در برنامه طرح معرفت

  1392/3/6پزشکی گیالن دانشگاه علوم   MCQتحلیل آزمون هاي چند گزینه اي 

  8/8/92دانشگاه علوم پزشکی گیالن   برنامه ریزي آموزشی با تاکید بر راهبردهاي ارتقاء کیفیت

  9/8/92دانشگاه علوم پزشکی گیالن   ادغام در آموزش پزشکی

  16/8/92دانشگاه علوم پزشکی گیالنC mapنقشه مفهومی 

  1392سازمان فنی حرفه ايICDL2و   ICDL1دوره هاي 

  1393رمضان علوم پزشکی گیالن   طرح ضیافت اندیشه

  1393مرداد دانشگاه علوم پزشکی گیالن    طرح دانش افزایی اساتید

دانشگاه علوم پزشکی گـیالن دانشـکده پرسـتاري و    End noteآموزش 

  29/11/93مامایی رشت 

  1394علوم پزشکی گیالن رمضان    طرح ضیافت اندیشه

  

  

  جمه کتابتالیف/تر -جدول

ف
دی

ر
  

  تألیف  تاریخ نشر  ناشر  عنوان

  تالیف  1392  پرستاران جوان  پاتوژن هاي انگلی منتقله از آب  1

مروي بر بیماري هاي انگلـی  (تـک     -2

  یاخته ها)

  تالیف  1392  پرستاران جوان

مروي بر بیماري هاي انگلـی  (کـرم     -3

  شناسی)

  تالیف  1392  پرستاران جوان

  تالیف  1392  پرستاران جوان  انگل شناسی وبالین  -4

  

  

  



  

  استاد راهنما یا مشاور در پایان نامه ها:

  محل اجراي پایان نامه  نوع همکاري  مقطع   عنوان

شناسایی مولکولی جنس آکانتامبا در نمونه هاي آب استخر 

  1391-92پارکها و میادین در  شهرستان مشهد

کارشناسی 

  ارشد

-ددانشگاه علوم پزشکی مشه  استاد مشاور

  دانشکده پزشکی

  جدول  فعالیتهاي اجرایی

ف
دی

ر
  

امور اجرایی و فعالیت در کمیته ها، شوراها و 

مشاورات و طرح راه اندازي آزمایشگاه یا کارگاه هاي 

ایجاد رشته هاي دانشکده مدیر داشته باشد و دبیر 

  همایش هاي شورا ها

  شماره تاریخ احکام  تاریخ خاتمه  تاریخ شروع

1  

  1391  ي پژوهشی دانشکده پزشکیعضو شورا  
  تا اکنون

  

  /پ14/8/9110218/1/3

  /پ111/1/3  18/1/92و 

2  
عضو شوراي جامعه علمی آزمایشگاهیان 

  دانشگاه علوم پزشکی گیالن
  21/11/91    4ج/ 1036  تا اکنون  1392

3  
دبیر اجرایی (رئیس دبیرخانه) نهمین کنگره 

  انگل شناسی ایران
1392  -  

16/6/1392      

  /پ1966/132/3

5  
عضو هیات بورد (ممتنحه) رشته انگل شناسی 

  دانشگاه علوم پزشکی گیالن
1394  

 2به مدت 

  سال

19/1/1394  

  /پ3/آ/583/125

5

    24/3/94  عضو کمیته ارزشیابی

  /پ2104/1/3

عضو شوراي پژوهشی مرکز تحقیقات زیست   6

فناوري  پزشکی

9/8/1394  
  

  /پ3281/132/3

  25/9/1394تحقیقات دانشجویی دانشگاه سرپرست کمیته  7
  

  /پ4026/132/3

عضو شوراي پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی   8

  گیالن

1394  

  

  

اســتاد مشــاور دانشــجویان رشــته   9

  94-93پزشکی نیمسال دوم 

23/2/94  

    

  /پ1133/1/3

اســتاد مشــاور دانشــجویان رشــته   10

علوم ازمایشگاهی پیوسـته  بهمـن   

94  

15/6/94  

    

  /پ2987/3/3

اســتاد مشــاور دانشــجویان رشــته   11

علوم ازمایشگاهی ناپیوسته ورودي  

  94بهمن 

15/6/94  

    

  /پ2987/3/3

  

  

  

  



ها و مجامع علمیعضویت در انجمن:  

  انجمن انگل شناسی ایران عضو -

  عضو انجمن انگل شناسی اروپا-

  

  

  شرکت یا تدریس  در کار گاه ها  و ......... نظریه پردازي

  نحوه شرکت  تاریخ   عنوان کار گاه   ردیف

 ............  

  برگزار کننده کار گاه 

آموزش مداوم روشهاي مولکولی   1

  در تشخیص بیماریهاي نگلی       

بهمن 

1383  

علوم پزشکی   همکاري

  مشهد

زشکی مشهدعلوم پ  همکاري  1384بهمن                       آموزش مداوم بیماریهاي منتقله توسط بند پایان  2

آموزش مداوم بیماریهاي مشترك   3

  انگلی منطقه از حیوان به انسان            

علوم پزشکی مشهد  همکاري  1385ابان 

کارگاه  کمیته علمی کارگاه  4

آشنائی با متدلوژي مطالعه 

  شیستوزوماهاي حیوانی

  علوم پزشکی گیالن  عضو کمیته علمی  94فروردین 

ثیر هم تک کمیته علمی کارگاه  5

  )LAMPدما به واسطه حلقه (

علوم پزشکی گیالن  عضو کمیته علمی94فروردین 

برگزاري کارگاه تکنیک هاي   6

انالیز اب از نظر وجود ژیاردیا و 

کریپتوسپوریدیوم          

  1394فروردین 

علوم پزشکی گیالن  مدرس94فروردین 

  

  ها، بازآموزيگنگره هاشرکت در 

  

  1382دانشگاه علوم پزشکی مشهد  سري انگل شناسیچهارمین کنگره سرا

  1383دانشگاه علوم پزشکی ساري  اولین کنگره ایمونولوژي بیماریهاي عفونی

  1384اصفهان  دومین همایش سراسري تازه هاي پوستی و سالک

  1384دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشتی   پنجمین کنگره سراسري انگل شناسی

مولکـولی در تشـخیص بیماریهـاي     سمینار بازاموزي روشهاي 

  انگلی 

  (دانشگاه علوم پزشکی مشهد)  1383بهمن 

  (دانشگاه علوم پزشکی مشهد) 1384بهمن   سمیناربازاموزي بیماریهاي منتقله توسط بند پایان 

  (دانشگاه علوم پزشکی مشهد)1385آبان  بازآموزي بیماریهاي مشترك انگلی منطقه از حیوان به انسان 

  1387کرج انستیتو پاستور   نگره سراسري انگل شناسیششمین ک

یازدهمین کنگره میکروبیولوژي  ایران و اولین کنگـره منطقـه   

  مدیترانه شرقی میکروبیولوژي در گیالن

  1389اردیبهشت  20-23

همایش سراسري و دومین کنفرانس منطقه اي انگل هفتمین 

  شناسی و بیماریهاي انگلی ایران
تاالر همایش هاي بیمارستان  -علوم پزشکی تهران

  1389مهر  29الی  27امام خمینی

 139030دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بهمن   چهارمین کنگره سراسري آزمایشگاه و بالین،

  دي 2آذر الی 



  2012ژوین  30-25  کنگره انگل شناسی اروپا/ در رومانی /

المللـی    هشتمین کنگره انگل شناسی ایران و اولین کنگره بین

  انگل شناسی و بیماري هاي انگلی در ایران

  1391مهرماه 

دفترمطالعات وزارت امور –نیاوران  –:تهران   بیست و یکمین کنگره بیماري هاي عفونی و گرمسیري ایران

  1391بهمن  4آذر لغایت  30خارجه 

  بهمن 25-23-دانشگاه ایران  ششمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین

  1394  دانشگاه علوم پزشکی گیالن  مین کنگره بین المللی انگل شناسی دو

  

  تهیه نرم افزار هاي آموزشی:

  "انگل شناسی عملی همراه با آزمون"تهیه لوح فشرده   

  در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیالن 

  

  

  اختراع و یا اکتشافات:

  محل ثبت  سال ثبت  تعداد    

  Genbankا در ثبت چندین ژن ژیاردی  1

  

15  2015  Pubmed/Genbank

ثبت چندین ژن کریپتوسپوریدیوم در   2
Genbank  

  

5  2014  Pubmed/Genbank

Pubmed/Genbank  2014  5  ثبت ژن از انگل مسبب لیشمانیا جلدي  3

Pubmed/Genbank  2013  1  ثبت ژن انگل مسبب  لیشمانیوز احشایی  4

  

  راه اندازي تکنیک:

دانشگاه  -...) در دانشکده پزشکیناسایی آمیب هاي آزادزي (اکانتامباتکنیک کشت و ش راه اندازي  1

  علوم پزشکی گیالن

  

  



		دکتر محمدرضا محمودی



		CV



		



		



		



		



		



		








بنام خداوند بخشنده مهربان


(اطلاعات شخصي

		  نام و نام خانوادگي : 
دکتر محمدرضا محمودی

آخرين مدرک و رشته تحصيلي : دکترای تخصصی انگل شناسی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی     تاریخ فارغ التحصیلی: 1390        دانشگاه محل خدمت : دانشگاه علوم پزشکی گیلان    دانشکده : پزشکی      سمت : عضو هیات علمی-استادیار       گروه آموزشي : گروه میکروبیولوژی انگل شناسی                             





استعدادهای درخشان:


از استعدادهای درخشان دانشگاه های دوران تحصیل

فیلد تحقیقاتی:

- مولکولار پارازیتولوژی


- شناسایی و تمایز تک یاخته ها از نمونه های کلینیکی و محیطی به روش های PCR, Real Time PCR, RFLP, LAMP, IFA…

(تشويقها، جوايز و تقديرها


		علت دريافت

		تاريخ



		پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی گیلان

		1391



		پژوهشگر برتر (رتبه اول در حوزه علم سنجی) علوم پزشکی گیلان

		1394





( پروژههاي تحقيقاتي 

		عنوان طرح

		

		

		مؤسسة محل پژوهش



		ارزیابی سایتوکاین های مترشحه از سلول های Th1و Th2 در مبتلایان به لیشمانیوز پوستی مقاوم و حساس به درمان گلوکانتیم در مشهد در سال 1385

		همکار طرح

		اتمام یافته

		دانشگاه علوم پزشکی مشهد



		شناسایی گونه های مختلف انگل لیشمانیوز پوستی به روش RAPD-PCR  در شهرستان نیشلبور در سال 1385

		همکار طرح

		اتمام یافته

		دانشگاه علوم پزشکی مشهد



		تعيين گونه هاي عامل سالك به روش PCR در شهر مشهد

		مجری طرح

		اتمام یافته

		دانشگاه علوم پزشكي مشهد



		شناسايي مولكولي آميب هاي آزادزي متعلق به خانواده والكامفيده در نمونه هاي آب تهران و شمال

		همکار طرح

		اتمام یافته

		دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتی 1388



		کاربرد Real time PCR در شناسایی و ارزیابی کمی انگل کریپتوسپوریدیوم پارووم در آب

		همکار طرح

		اتمام یافته

		دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتی1390 



		:شناسایی مولکولی جنس آکانتامبا در نمونه های آب استخر پارکها و میادین در  شهرستان مشهد92-1391

		همکار طرح

		اتمام یافته

		دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1392



		جداسازي و شناسايي ژنوتيپ هاي آكانتامبا از آب های سطحی استان گیلان




		مجری طرح

		اتمام یافته

		دانشگاه علوم پزشکی گیلان 1393



		شناسایی ژنوتایپ های ژیاردیا در نمونه آبهای سطحی استان گیلان

		مجری طرح

		در حال اجرا

		1394 دانشگاه علوم پزشکی گیلان





مقالات ارائهشده در همايش كنفرانس و غيره

		عنوان مقاله

		عنوان همايش،
كنفرانس و غيره

		نویسندگان

		محل برگزاري



		تعيين اثرات درماني وعوارض جانبي سكني دازول ومقايسه آن با مترونيدازول درزنان مبتلا به تريكو مونيازيس درزندان وكيل آباد مشهد

		چهارمين کنگره سراسري انگل شناسي




		عبدالمجید فتی، رضا الهی، ستاره حجاری، محمدرضا محمودی

		دانشگاه علوم پزشکی مشهد1382



		کاربرد روش PCR در تعیین گونه انگل لیشمانیا

		اولین کنگره ایمونولوژی بیماریهای عفونی

		مسعود مهاجری، جلیل توکل افشاری، عبدالمجید فتی،  محمد رضامحمودی، سید حسین سیدپور

		دانشگاه علوم پزشکی ساری1383



		بررسی الگوی سایتوکاین ها در بیماران سرم مثبت و سرم منفی مبتلا به هیداتیدوز

		اولین کنگره ایمونولوژی بیماریهای عفونی

		منیره مختاری امیر مجدی، جلیل توکل افشاری، علیرضا توسلی، سید حسین سیدپور، محمد رضا محمودی

		دانشگاه علوم پزشکی ساری1383



		بررسی نقش لنفوسیت های CD4  به وسیله فلوسیتومتری در بیماران لیشمانیوز جلدی قبل و بعد از درمان طبی

		اولین کنگره ایمونولوژی بیماریهای عفونی




		مسعود مهاجری، علی اکبر شمسیان، محمد رضا محمودی

		دانشگاه علوم پزشکی ساری1383



		بررسی تظا هرات کلینیکی لیشمانیوز جلدی و گونه ایجاد کننده آن

		دومین همایش سراسری تازه های پوستی و سالک 

		محمدرضا محمودی، جلیل توکل افشاری، مسعود مهاجری، محمد تقی خضری

		دانشگاه علوم پزشکی اصفهان1384
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		16/6/1392      1966/132/3/پ



		5

		عضو هیات بورد (ممتنحه) رشته انگل شناسی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

		1394

		به مدت 2 سال

		19/1/1394


583/125/آ/3/پ



		5

		عضو کمیته ارزشیابی

		24/3/94

		

		2104/1/3/پ



		6

		عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات زیست فناوری  پزشکی

		9/8/1394

		

		3281/132/3/پ



		7

		سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

		25/9/1394

		

		4026/132/3/پ



		8

		عضو شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

		1394

		

		



		9

		استاد مشاور دانشجویان رشته پزشکی نیمسال دوم 93-94

		23/2/94




		

		1133/1/3/پ



		10

		استاد مشاور دانشجویان رشته علوم ازمایشگاهی پیوسته  بهمن 94

		15/6/94




		

		2987/3/3/پ



		11

		استاد مشاور دانشجویان رشته علوم ازمایشگاهی ناپیوسته ورودی  بهمن 94

		15/6/94




		

		2987/3/3/پ





( عضويت در انجمن ها و مجامع علمي :

		- عضو انجمن انگل شناسی ایران


- عضو انجمن انگل شناسی اروپا





شرکت یا تدریس  در کار گاه ها  و ......... نظریه پردازی


		ردیف 

		عنوان کار گاه 

		تاریخ 

		نحوه شرکت


............ 

		برگزار کننده کار گاه 



		1

		آموزش مداوم روشهای مولکولی در تشخیص بیماریهای نگلی       

		بهمن 1383

		همکاری

		علوم پزشکی مشهد



		2

		آموزش مداوم بیماریهای منتقله توسط بند پایان                      

		بهمن 1384

		همکاری

		علوم پزشکی مشهد



		3

		آموزش مداوم بیماریهای مشترک انگلی منطقه از حیوان به انسان            

		ابان 1385

		همکاری

		علوم پزشکی مشهد



		4

		کمیته علمی کارگاه کارگاه آشنائی با متدلوژی مطالعه شیستوزوماهای حیوانی

		فروردین 94

		عضو کمیته علمی

		علوم پزشکی گیلان






		5

		کمیته علمی کارگاه تکثیر هم دما به واسطه حلقه (LAMP)

		فروردین 94

		عضو کمیته علمی

		علوم پزشکی گیلان



		6

		برگزاری کارگاه تکنیک های انالیز اب از نظر وجود ژیاردیا و کریپتوسپوریدیوم          فروردین 1394

		فروردین 94

		مدرس

		علوم پزشکی گیلان





شركت در گنگره ها، بازآموزيها

		چهارمين کنگره سراسري انگل شناسي

		دانشگاه علوم پزشکی مشهد1382



		اولین کنگره ایمونولوژی بیماریهای عفونی

		دانشگاه علوم پزشکی ساری1383



		دومین همایش سراسری تازه های پوستی و سالک

		اصفهان1384



		پنجمین کنگره سراسري انگل شناسي

		دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشتی 1384



		 سمینار بازاموزی روشهای مولکولی در تشخیص بیماریهای انگلی 

		بهمن 1383(دانشگاه علوم پزشکی مشهد)  



		 سمیناربازاموزی بیماریهای منتقله توسط بند پایان

		بهمن 1384(دانشگاه علوم پزشکی مشهد) 



		بازآموزی بیماریهای مشترک انگلی منطقه از حیوان به انسان 

		آبان1385(دانشگاه علوم پزشکی مشهد)



		ششمین کنگره سراسري انگل شناسي

		کرج انستیتو پاستور 1387



		یازدهمین کنگره میکروبیولوژی  ایران و اولين كنگره منطقه مدیترانه شرقی ميكروبيولوژي در گيلان

		20-23 اردیبهشت 1389



		هفتمین همايش سراسري و دومین كنفرانس منطقه اي انگل شناسي و بيماريهاي انگلي ایران

		علوم پزشكي تهران- تالار همايش هاي بيمارستان امام خميني 27 الي 29 مهر 1389



		چهارمين كنگره سراسري آزمايشگاه و بالين،

		دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي بهمن 1390 30 آذر الي 2 دي



		کنگره انگل شناسی اروپا/ در رومانی /

		25-30 ژوین 2012



		هشتمین کنگره انگل شناسی ایران و اولین کنگره بین المللی  انگل شناسی و بیماری های انگلی در ایران

		مهرماه 1391



		بیست و یکمین کنگره بیماری های عفونی و گرمسیری ایران

		:تهران – نیاوران –دفترمطالعات وزارت امور خارجه 30 آذر لغایت 4 بهمن 1391



		ششمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین

		دانشگاه ایران- 23-25 بهمن



		دومین کنگره بین المللی انگل شناسی 

		دانشگاه علوم پزشکی گیلان  1394





تهیه نرم افزار های آموزشی:

		

		تهیه لوح فشرده "انگل شناسی عملی همراه با آزمون"

 در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان








اختراع و یا اکتشافات:


		

		

		تعداد

		سال ثبت

		محل ثبت



		1

		ثبت چندین ژن ژیاردیا در Genbank



		15

		2015

		Pubmed/Genbank






		2

		ثبت چندین ژن کریپتوسپوریدیوم در Genbank 




		5

		2014

		Pubmed/Genbank



		3

		ثبت ژن از انگل مسبب لیشمانیا جلدی

		5

		2014

		Pubmed/Genbank



		4

		ثبت ژن انگل مسبب  لیشمانیوز احشایی

		1

		2013

		Pubmed/Genbank





راه اندازی تکنیک:

		1

		راه اندازی تکنیک کشت و شناسایی آمیب های آزادزی (اکانتامبا...) در دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی گیلان









































