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مطالعه میزان آلودگی خاك با تخم توکسوکارا در پارك های عمومی شهر اراك
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بررسی شیوع کلونیزاسیون مخمری ناحیه پره پوس در کودکان ختنه نشده

3

شناسایی گونه های ماالسزیای جدا شده از بیماران مبتال به درماتیت سبورئیک

4

بررسی توانایی جداسازی آفالتوکسین B 1توسط باکتریهای اسید الکتیک

4
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بهنام قلعه نویی ،مجتبی دیده دار ،ریحانه علی عسگری
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مجتبی دیده دار ،محمودرضا خزاعی
اطلس عفونت های قارچی
مجتبی دیده دار ،امیر سید علی مهبد ،بهزاد قربانزاده،
آزمایشات باروری ،راهنمای
محمودرضا خزاعی
آزمایشگاهی سازمان بهداشت جهانی
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استاد راهنما و استاد مشاور پایان نامه:
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دانشجو

عنوان
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سعید بازگیر (کارشناسی ارشد)
اپیدمیولوژی مولکولی درماتوفیتوزیس در شهر خرم آباد
میترا حسنی (کارشناسی ارشد)
بررسی آلودگی قارچی پالکت ها و گلبول های قرمز فشرده در سازمان انتقال خون اراک
شکوفه قاسمی (کارشناسی ارشد)
بررسی اپیدمیولوژی کاندیدمی در بخش های مراقبتی بیمارستان های شهر اراک
تعیین نوع مولکولی و حساسیت ضد قارچی گونه های کاندیدایی جدا شده از زنان مبتال به شیرین حسنوند (کارشناسی ارشد)
ولوواژینیت کاندیدیایی در شهرهای شمالی استان خوزستان
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جداسازی و شناسایی مولکولی قارچ های کراتینوفیلیک از خاک پارک های عمومی شهر
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جداسازی و شناشایی مولکولی درماتوفیت ها از تشک های کشتی و سالن های بدن سازی
در شهر اراک
اثر پالکت و مواد درون گرانول آن بر ضایعات درماتوفیتوزیس
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شناسایی گونه های کاندیدا جدا شده از زنان مبتال به ولوواژینیت کاندیدیایی توسط روش
PCR-RFLPدر شهر اراک.
بررسی وضعیت آلودگی قارچی و انگلی صفحه کلید دستگاه های خودپرداز بانکی شهر
اراک
بررسی اپیدمیولوژی مولکولی درماتوفیتوزیس درمراجعین به آزمایشگاه قارچ شناسی
بیمارستان فرشچیان شهر همدان
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ارتباط بین توکسوکاریازیس و افزایش آنزیمهای عملکردی کبد.
جداسازی تخم توکسوکارا کانیس از خاک پارک های عمومی شهر اراک
بررسی آلودگی های قارچی استخرهای شهر اراک

حسین میالدی (کارشناسی ارشد)

1393
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 ضدتوکسوپالسما در خون بند ناف نوزادان شهر اراکIgM بررسی آنتی بادی اختصاصی
جداسازی قارچ های مولد آفالتوکسین از نمونه های آرد گندم در استان مرکزی
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:مقاالت ارائه شده در همایش ها
مکان و زمان همایش

عنوان
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Shiraz, 2014,4 th
Iranian Congress of
Medical Mycology
Shiraz, 2014, 4 th
Iranian Congress of
Medical Mycology
Shiraz, 2014, 4 th
Iranian Congress of
Medical Mycology
Sari, 1392,1 th Iranian
Congress of Medical
Mycology
Ahvaz, 1393, 2th
Iranian Congress of
Medical Mycology
Tabriz, 1394, 8 th
Iranian Congress of
Clinical microbiology

Isolation of dermatophyte fungi from equipments used in ladies and
gentleman barbers in arak city.

1

Identification of malassezia species isolated from patients with
malassezia folliculitis in arak city.

2

Isolation molecular identification of keratinophilic fungi from parks
soil in arak iran

3

Prevalence of fungal and fungal like superficial infections in
paitents who refered to skin clinic of arak university of medical
science
Identification of malassezia species isolated from patients with
pityriasis versicolor by PCR-RELP

4

Identification of Malassezia species isolated from patients with
seborrheic dermatitis by PCR-RFLP method in Arak city

6

،دانشگاه علوم پزشکی تهران
1392

5

تعیین فراوانی عفونتهای قارچی و شبه قارچی سطحی جلدی در بیماران مشکوک مراجعه کننده به
درمانگاه تخصصی دانشگاه علوم پزشکی اراک

7

،دانشگاه علوم پزشکی تهران
 استان مرکزی،تشخیص سرولوژیک و مولکولی توکسوپالسموز در بیماران مبتال به ایدز در شهر اراک
1394
،دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 ضد توکسوکاراکانیس در کودکان و نوجوانان مبتال به آسمIgG ایمنوگلوبولین اختصاصی
هشتمین کنگره میکروب شناسی
1394 ،بالینی
، 1393،علوم پزشکی اصفهان
بررسی کشندگی انواع سرکه بر مرحله نوزادی (شن هیداتید) انگل اکینوکوکوس گرانولوزوس
سومین همایش سراسری طب
مکمل و سنتی پیشگیری و درمان
 دانشگاه،بیماران با طب مکمل
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