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سوابق تحصيلي
گواهی طی دوره تکمیلی علوم آزمایشگاهی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد)9631 ( ،
دوره بین المللی تحقیقات سلولی(حرکت سلولی)  ،ناگویا -ژاپن  ،یونسکو)9631 ( ،
دکترای تخصصی) (Ph.Dانگل شناسی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد)9639( ،
دکتری عمومی ) ، (DVMدانشگاه شیراز)6531( ،
سوابق شغلي

سرپرست بخش انگل شناسی بیمارستان امام رضا (ع ) از سال6611تاکنون
معاون گروه انگل شناسی و قارچ شناسی تا سال 98
مدير گروه انگل شناسی و قارچ شناسی از سال  98تا کنون
رئیس دانشکده علوم پیراپزشکی  6631تا 6631
عضو شورای پژوهشی دانشگاه 6631
عضو شورای هیئت تحريريه مجله علوم پزشکی مشهد  6639تا کنون
عضو کمیته منتخب ارتقاء دانشکده پزشکی مشهد  6639تاکنون
عضو کمیته منتخب ارتقاء دانشکده پیراپزشکی مشهد  6691تا 6699
رابط گروه مرکز EDCدانشگاه  6633تا 6681
مدير اجرائی مجله دانشکده پزشکی 6638تا 6691
عضو شورای پژوهشی بیمارستان امام رضا (ع) 6696تا 6691
عضو شورای مشورتی بیمارستان امام رضا (ع)  6691تا 6611
دبیر علمی برنامه های مدون و سمینارهای آموزش مداوم از سال  33تا کنون
رئیس آزمايشگاه تخصصی کلینیک ويژه بیمارستان امام رضا (ع) از سال  6691تا 6698
عضو شورای اجرايی کلینیک ويژه بیمارستان امام رضا (ع) از سال  6691تا 6698
عضو کمیته لیشمانیوز استان خراسان
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جلدی با استفاده از منوکلونال آنتی بادی های اختصاصی در مشهد .مجله علوم پزشکی مدرس پائیز و زمستان ;96
شماره  - 1دوره .666-613 : 3
 .22جاويدی ز ،فتی ع  ،ملکی م ،افضل آقايی م ،مشايخی و ،ناهیدی ی ،روشنی س .رابطه بین آلوپسی آندروژنتیک و
آلودگی به دمودکس .مجله دانشکده پزشکی مشهد تابستان  ;95شماره  – 99سال .616-631 :59
 .22جاويدی ز ،فتی ع ،کیافر ب .گزارش يک مورد عفونت منتشر گال در گیرنده پیوند کلیه .مجله دانشکده پزشکی
مشهد بهار ;95شماره  – 93سال .81-611 :59
 .22فتی ع ،نوری م .نگاهی ديگر به موکور مايکوزيس .مجله دانشکده پزشکی مشهد تابستان  ;91شماره  ، 88سال :58
.161-8
 .22جاويدی ز ،ملکی م ،فتی ع و همکاران .پسوريازيس و رابطه آن با عفونت ناشی از ماالسزيا .مجله دانشکده پزشکی
مشهد تابستان ;91شماره  ،81سال .81 :58
50. Javidi Z, Maleki M, Fata A, et al. Evaluation of the Relationship between Pityriasis
vesicular Consumption of Oral Contraceptive. Iran.G.Obst. & Gynecol 2007; 10(1):
113-118.
51. Fata S, Derakhshan A, Bolurian A, Khakshur H, Sedaghat MR, Najafzadeh MJ,
Berenji F, Naseri A, Afzalaghaee M, Meshkat M and Fata A. Mycotic Keratitis, A
Study on Etiologic Agents, Predisposing Factors and the Result of Treatment among
44 Patients, Med. J Mashhad Univ. Med. Sc.(2010); 53(1): 16-25.
52. Shirangi E, Faizi R, Afzal-aghaee M, Fata S, Ghaffarian M, Meshkat M and Fata A.
Correlation between Leishmanin Skin Test, Clinical Signs and Leishmania species.

Med. J Mashhad Univ Med Sc. 2010; 53(3): 145-51.

د) انتشار مقاله در ژورنالهاي علمي پژوهشي سطح ( :IVساير سايتهاي تخصصي)

 .22فتی ع " ،بررسی موارد مختلف آلودگی انگلی در مراجعین آزمايشگاه انگل شناسی بیمارستان امام رضا (ع)" ،
مجله دانشکده پزشکی مشهد ،شماره  1و  ، 1بهار و تابستان  ،6611صفحات .8-63
 .22مونسان م ،فتی ع .بررسی موارد مختلف آلودگیهای انگلی روده ای در  61111مورد آزمايش شده .مجله دارو و
درمان بهار (خرداد)  ;6631شماره .11-66 :98
 .22الهی ر ،فتی ع .باالنتیدبازيس و گزارش اولین مورد آلودگی در خراسان .مجله دانشکده پزشکی مشهد پائیز و
زمستان  ;6616شماره 66و -61سال .13-18 :13
 .22طبرستانی م ،الهی ر و فتی ع .مطالعه رتروسپکتیو و پراسپکتیو کاالآزار در  51بیمار از بیمارستانهای دانشگاه علوم
پزشکی مشهد .مجله دانشکده پزشکی مشهد پايیز  ;6631شماره  – 63سال .1-11 :65
 .22فتی ع ،مدرسی ع .مطالعه پراسپکتیو ژيارديوز در کودکستانهای مشهد .مجله دانشکده پزشکی مشهد بهار ;6636
شماره  -68سال .15-61 :61
 .22فتی ع ،نوازی م ع ،الهی ر ،بزرگ نیا ش و صدقی ع .بررسی رتروسپکتیو  618بیمار مبتال به کیست هیداتیک در
بیمارستان امام رضا (ع) مشهد .مجله دانشکده پزشکی مشهد تابستان  ;36شماره  – 51سال .61-63: 61
 .22فتی ع ،الهی ر ،گیتی ح ،قهرمانی ق ،توکلی س .بررسی اثر شیرابه و عصاره و ماده موثر فرفیون Euphorbia
 myrsinitesروی پروماستیگوت در محیط  . NNNمجله دانشکده پزشکی مشهد پائیز و زمستان  ;31شماره
 – 51سال .61-61 :61
 .22مدرسی ع ،فتی ع .مقابیسه اثر مترونیدازول و فورازولیدون در درمان ژيارديازيس اطفال .مجله دانشکده پزشکی
مشهد بهار،تابستان،پايیز و زمستان ; 36شماره  – 51سال .611-618 :63
 .22فتی ع ،الهی ر ،برنجی ف ،میر صالحی م .پنتاستومیازيس و گزارش اولین مورد بیماری حلزون در استان خراسان.
مجله دانشکده پزشکی مشهد بهار،تابستان،پايیز و زمستان ; 36شماره  – 51سال .661-668 :63
 .20الهی ر ،فتی ع ،برنجی ف .مقايسه روشهای تشخیص آزمايشگاهی سالک .مجله دانشکده پزشکی مشهد بهار ;35
شماره  – 53سال .11-19 :69
 .22الهی ر ،فتی ع .کیست هیداتیک کبد در گوسفندان کشتارگاه مشهد سال  . 31-36مجله دانشکده پزشکی مشهد
زمستان  ;35شماره  – 11سال .11-19 :69
 .22الهی ر ،فتی ع .بررسی شیوع کیست هیداتیک کبد در گاوهای ذبح شده در کشتارگاه مشهد .مجله دانشکده
پزشکی مشهد پايیز  ;31شماره  – 16سال .69-51 :68
 .22راشد ط ،علی نیای پاسکیابی م ،فتی ع ،خسندوخت فیروز م .بررسی آلودگی باکتريائی در سکه ها و اسکناسهای
رايج کشور .مجله پزشکی ارومیه بهار و تابستان  ;36شماره 6و – 1سال .16-11 :6
 .22فتی ع .بررسی شیوع کريپتوسپوريديوزيس در کودکان متال به گاستروانتريت در مشهد .مجله دانشکده پزشکی
مشهد بهار و تابستان  ;31شماره  11و – 11سال .611-666: 51
 .22فتی ع ،نقديانی ج .گزارش يک مورد نادر لیشمانیوز مرطوب با  39زخم جلدی .مجله دانشکده پزشکی مشهد پايیز
و زمستان ;31شماره  13و  – 19سال .611-618 : 51
 .22فتی ع ،میرصدرايی م ،رضايی طلب ف ،برنجی ف .عفونت قارچی در نمونه های شستشوی برنش در بخش
برنکوسکوپی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد در سال  6696و  .6695مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی
مشهد تابستان  ;6693شماره  ،61سال .96-98 :6
69. Golmakani N, Dormohammdi M, Asili J, Tavasoli F, Afzal Aghai M, Fata A.

Compare the effect of Zataria multiflora vaginal cream with metronidazole oral pill
;in the treatment of Trichomonas vaginitis. J Mashhad School Nurs Midw. 2009
9(2): 81-8.
هـ) انتشار مقاله در ژورنالهاي علمي پژوهشي اندكس نشده
TOP
سرپرستي پايان نامه ها

 )20الف) پايان نامه هاي دانشجويي مقطع دكتراي تحصصي
 )6بررسی  5روش آزمايشگاهی در تشخیص لیشمانیوز جلدی سال 36-31
 )1تب و نوتروپنی سال 31-31
 )6مقايسه چهار روش آزمايشگاهی در تشخیص سالک سال 36-31
 )5بررسی رابطه اکسیوروز و عفونت های ادراری در کودکان سال 36-35
 )1مقايسه تست جلدی لیشمانین با آزمايشهای مستقیم کشت و بیوپسی در تشخیص لیشمانیوز جلدی 6636-31
 )1بررسی رابطه بین اکسیور و عفونت ادراری در دختران زير  61سال 6631 .
 )3بررسی صد مورد اسمیر و کشت ترشحات بینی در مبتاليان به رينیت مزمن 6639
 )9مقايسه گونه های لیشمانیا در فرمهای لوپوئید و حاد سالک جلـدی دنیـای قـديم در بیمـاران مراجعـه کننـده بـه
درمانگاه سالک بیمارستان امام رضا (ع) و قائم مشهد سال
 )8مقايســـه گونه های لیشـــمانیا در فرم های لوپوئید و حادســـالک جلدی دنیای قديم در بیماران مراجعه کننده به
درمانگاه سالک بیمارستان امام رضا (ع) و قائم (عج) مشهد6693 .
 )61رديابی آسپرژيلوس ها در نمونه های  BALبا استفاده از روش های قارچ شناختی (آزمايش مسـتقیم و کشـت) و
روش های مولکولی ( Nested-PCRو  )Real-time PCRبه منظور تشخیص سريع و دقیـق آسـپرژيلوزيس
ريوی در بیماران مستعد6686 .
 )66بررسی چهره های مختلف بالینی و نتايج درمانی بیماری موکورمـايکوزيس رينواوربیتوسـربرال در بیمارسـتان امـام
رضا و قائم (عج) مشهد
ب) پايان نامه هاي دانشجويي مقطع دكتراي علوم آزمايشگاهي
 )6ارزيابی و مقايسه محیطهای کشت از نظر ايجاد کالمیدوکونیدی در کانديدا آلبیکانس 6631
 )1ارزشیابی سه روش مختلف آزمايشگاهی در تشخیص آلودگی های انگلی روده ای 6631-36
 )6بررسی میزان آلودگی قارچی در نسخ کتابخانه آستان قدس رضوی و ارزشیابی اثر ضد عفونی کنندگی تیمول 6631-36
 )5بررسی کلسترول توتال و تری گلیسريد سرم در خانمهای مبتال به پتی ريازيس ورسیکالر 6631-36

ج) پايان نامه های دانشجويی مقطع کارشناسی ارشد
 )6مطالعه شیوع بیماری گال و مقايسه میزان تاثیر داروهای مختلف در بین مراجعین کلینیکهای پوست مشهد 6618
 )1بررسی و مطالعه بیماريهای قارچی و سطحی و جلدی در مراجعین به درمانگاهها و کلینیکهای پوست شهرستان مشهد
6631
 )6بررسی سرو اپیدمیولوژيک توکسوپالسموزيس و مقايسه دو روش ايمنوپراکسیداز و ايمونوفلورسنت در زنان باردار مشهد
سال 33 -39
 )5بررسی روند بیماری ماالريا در طول  11سال گذشته ( )6611-6631در استان خراسان  .سال 33 -39
 )1بررسی آلودگی های قارچی در مشهد سال 31-36
 )1بررسی گونه های عامل لیشمانیوزيس جلدی با استفاده از منوکلونال آنتی بادی به روش الیزا در مشهد سال 96-91
 )3بررسی گونه های عامل لیشمانیوز جلدی به روش  PCRسال 91-96

 )9تعیین گونه های عامل سالک به روش  PCRدر شهر مشهد سال6696
 )8ارزشیابی استفاده از کاغذ واتمن ) (FTA Cardsبه روش ( PCRواکنش زنجیره پلیمراز) در تعیین گونههای لیشمانیا
سال 95-91
 )61بررسی مسیر اينفالزوم در ماکروفاژهای موشی رده سلولی  J774G8آلوده به انگل لیشمانیا ماژور سال 6693
 )66تعیین گونه های عامل لیشمانیوز پوستی به روش  PCR-Sequencingدر شهرستان طرقبه -شانديز در سالهای
6699-6698
 )61بررسی اثرات شیرابه و ژل آلوئهورا بر روی لیشمانیا ماژور با روشهای  Invitroو  Invivoدر سال 6681
 )66فراوانی جداسازی گونه های مختلف لیشمانیا از زخم بهبودنیافته بیماران سالکی پس از يک دوره درمان با گلونتیم سال
6681
 )65اثر عصاره هیدرو الکلی گیاه اشنان ) (Seidlitzia rosmarinusدر درمان لیشمانیوز پوستی تجربی در مدل موشی
سال 6686
 )61تعیین گونه های عامل لیشمانیوز پوستی به روش  PCRدر شهرستان خواف – تايباد در سال 6698-81
 )22د) پايان نامه هاي دانشجويي مقطع دكتراي عمومي داروسازي
 )6بررسی آلودگی اکسیور درکودکان کودکستانهای مشهد و درمان موارد آلوده با پیروينیوم پاموآت و پیپرازين سیترات سال
13 -19
 )1مقايسه اثر مترونیدازول و فورازولیدون در درمان ژيارديوز در کودکستانهای مشهد سال 13 -19
 )6بررسی درمان لیشمانیوز پوستی به روش گیاه درمانی با استفاده از گیاه افور بیا میرسی نیتیس در حیوان آزمايشگاهی
سال  19ـ 13
 )5رابطه ايمونوگلوبولین ها و بیماری هیمنولیپاز (آلودگی به انگل هیمنولپیس نانا ) درصد مورد آلوده سال 19-18
 )1بررسی آلودگی های قارچی جلدی در بین دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال19-18
 )1بررسی اثر درمانی گیاه افوربیا مارشیلیانا بر روی لیشمانیوز جلدی در موش آزمايشگاهی سال 19-18
 )3بررسی آلودگیهای باکتريايی  ،قارچی و انگلی سکه ها و اسکناس های رايج کشور سال 18-31
 )9بررسی اثرات شیرابه و عصاره گیاه افور بیامیرسی نیتس بر روی پروماستیگوتهای محیط کشت  NNNسال 18-31
 )8بررسی عوامل مؤثر بر روند تريکومونیازيس سال 6631
 )61مقايسه اثر درمانی داروهای تولنفتات  ،سلنیوم سولفايد و محلول  6و  1روی بیماری تیناورسیکالر 6636-31
 )66بررسی دوزاژهای مختلف مترونیدازول در ژيارديازيس سال 36-31
 )61بررسی اثرات ضد قارچی يک ترکیب گیاهی دارويی سال 31-36
 )66بررسی آلودگی های قارچی آرايشگاههای زنانه شهر مشهد واثر دتول در کاهش میزان آلودگی سال 36
 )65ارزشیابی اثر بنیزيل بنزوات بنزوات ،لیندان (گاما بنزن) و کرومامتیون در درمان گال 6636-6635
 )61بررسی رابطه میزان کلسترول و تری گلیسیريد خون با بیماری قارچی تینه آورسیکالر در مردها سال 36-35
 )61مقايسه اثر مايکونازول گريزئوفولوين به تنهايی و با هم بر روی درماتوفتیوزيس در مشهد سال 36-35
 )63بررسی مقايسه اثر قرص واژينال کلوتريمازول و قرص واژينال نیستاتین و ژل پوويدون ايودين بر روی کانديدوز واژن
سال 36-35
 )69بررسی کانديدوز جلدی ـ مخاطی در مردان ديابتیک مشهد و مقايسه دو داروی موضعی کلوتريمازول و نیستاتین در
درمان آن سال 36-35
 )68بررسی تیناورسیکالر در مردان ديابتیک مشهد و مقايسه دو داروی موضعی کلوتريمازول و تولنفتات دردرمان آن سال
36-35
 )11بررسی کانديديوز جلدی ـ مخاطی در زنان ديابتیک مشهد و مقايسه در داروی موضعی کلوتريمازول و نیستاتین در

درمان آن سال 36 -35
 )16بررسی آلودگیهای کرمی متکی به خاك در سبزيجات خوردن و کاهو در مشهد و مقايسه اثراسیداستیک ،آب نمک و
پرمنگنات در ضد عفونی کردن آنها سال 35
 )11بررسی آلودگی های تک ياخته ای در سبزيجات خوردنی و کاهو در مشهد و مقايسه اثر پرمنگنات پتاسیم و پرکلرين در
ضد عفونی کردن آنها و مقايسه با روش سنتی سال 15 -11
 )16مقايسه اثر درمانی گريزئوفولوين و پماد وايت فیلد بصورت جداگانه وتوأم در درمان کچلی بدن در مشهد سال -6631
6635
 )15مقايسه اثر درمانی گريزئوفولوين و میگونازول بصورت جداگانه و توأم در درمان کچلی سر سال 6635-31
 )11بررسی آلودگی های قارچی و انگلی استخرهای عمومی مشهد و روشهای پیشگیری دارويی سال 6635-31
 )11بررسی آلودگیهای کرمی با سرايت مستقیم در سبزيجات خوردن و کاهو در مشهد ومقايسه اثر پرکلرين  ،پرمنگنات
پتاسیم و آب نمک در ضد عفونی نمودن آنها سال 6631
 )13بررسی اثر عصاره گیاه بربريس ولگاريس روی پروماستیگوتهای لیشمانیا در محیط کشت  N.N.Nسال 6631-31
 )19بررسی اثر عصاره و پودر حنا روی پتی روسپروم اواله (شوره قارچی سر ) بر روی  651نفر داوطلب سال 6631-6631
 )18بررسی اثر ضد سالک عصاره گیاه زرشک در حیوانات آزمايشگاهی سال 6631-31
 )61تعیین اثرات درمانی وعوارض جانبی سکنی دازول و مقايسه آن با مترانیدازول درزتان مبتال به تريکومونیازيس در زندان
وکیل آباد مشهد سال 33
 )66ارزيابی و مقايسه محیطهای کشت از نظر ايجاد کالمیدوکونیدی در کانديدا آلبیکانس سال 33-39
 )61بررسی آلودگی های قارچی استخر های عمومی شهر مشهد و مقايسه اثر پرکلرين و دتول در ضد عفونی اماکن استخرها
سال 6691-91
 )66بررسی اثر ضد قارچی اسانس میوه گیاه  Ferula latisecta Rach F. &. Aellبر علیه درماتوفیتهای شايع پوستی
و کانديدا آلبیکانس 6691-6693
 )22ه) پايان نامه هاي دكتراي عمومي پزشکي
 )6بررسی آلودگیهای انگلی جلدی شايع دربین مراجعین به آزمايشگاه انگل شناسی بیمارستان امام رضا(ع) سال -6611
6615
 )1بررسی تريکومونیازيس در بیش از دويست بیمار از مراجعین به مراکزدرمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 6631
 )6بررسی شیوع کريپتوسپوريديوزيس در بین کودکان مبتال به گاستروآنتريت در مشهد سال 6631-6636
 )5بررسی گذشته نگر لیشمانیوز احشايی طی  61سال اخیر در بین مراجعین بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد
سال 31
 )1بررسی شیوع کچلی سر و بدن در میان دانش آموزان دبستانهای پسرانه مناطق جنوب و شرق مشهد سال 31-36
 )1بررسی گذشته نگر لیشمانیوز پوستی طی  61سال اخیر در بین مراجعین بیمارستان امام رضا (ع) 6631-6631
 )3مقايسه قدرت تشخیص المپ وود  ،اسمیر مستقیم و چسب اسکاچ در بیماريهای پیتیريازيس ورسیکالر و اريتراسما سال
6631-6633
 )9بررسی شیوع پیتیروسپوريوزيس در بین دانشجويان دختر و پسر دانشگاه علوم پزشکی و مقايسه اثر دونوع شامپوی طبی
(سلنیوم سولفايدو پريتیون زينک ) در کاهش شدت آلودگی 6633
 )8بررسی آلودگی های قارچی سطحی ،جلدی  ،مخاطی،زير جلدی و احشايی طی  1سال گذشته در مراجعین بخش قارچ
شناسی بیمارستان امام رضا (ع) سال 6633-6639
 )61بررسی عوامل مؤثر بر روند اکتوپارازيتوزها در سالهای بعدازجنگ تحمیلی (بررسی ده ساله  )31-13در مراجعین بخش
انگل شناسی بیمارستان امام رضا سال 6639

 )66بررسی فراوانی عفونتهای انگلی روده ای در مراجعین آزمايشگاه بخش انگل شناسی بیمارستان امام رضا (ع) سال 6638
 )61بررسی شیوع آلودگیهای قارچی جلدی و سطحی در بین دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 6691-6696
 )66بررسی شیوع لیشمانیوز جلدی به روش معاينه بالینی  ،آزمايش مستقیم  ،کشت و تست جلدی در دبستانهای پسرانه
نواحی  6و  1سال 6639-6638
 )65بررسی آلودگیهای انگلی جلدی شايع دربین مراجعین به آزمايشگاه انگل شناسی بیمارستان امام رضا(ع) سال 38
 )61بررسی شیوع آلودگی های قارچی جلدی -سطحی در بین کارکنان سلف سرويسهای بیمارستانهای دانشگاه علوم
پزشکی مشهد در سال38
 )61بررسی شیوع آلودگی های انگلی روده ای در بین کارکنان سلف سرويسهای بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد
در سال 38
 )63بررسی ارتباط پتی روسپورزيس با هیپرلیپیدمی در  611بیمار مبتال به شوره سر و هیپرلیپیدمی در بیمارستان امام رضا
(ع) 6691-6696
 )69رابطه بین آلوپسی آندروژنتیک و آلودگی به دمودکس سال 96-91
 )68رابطه بین پتیروسپوروزيس و پزوريازيس سال 96-91
 )11ارتباط پسوريازيس و آلودگی به ماالسزيا در بیماران پسوريازيسی مراجعه کننده به کلینیک پوست بیمارستان امام رضا
(ع) از دی ماه  6696لغايت تیرماه 6695
 )16بررسی علل اپیدمیولوژيک کراتیتهای قارچی در  611بیمار مبتال به کراتیت مراجعه کننده به بخش انگل شناسی
بیمارستان امام رضا (ع) 6691
 )11بررسی عوامل و زمینه های مستعد کننده کراتیت قارچی سال 91-91
 )16بررسی عفونت های قارچی زخم پای ديابتیک در مراجعین مرکز تحقیقات جراحی عروق سال 93-91
 )15بررسی ارتباط بین پتیريازيس ورسیکالر و مصرف قرص های ضد بارداری سال 95
 )11بررسی رابطه آلودگی با دمودکس فولیکوروم و ريطش موی اندروژنتیک مردان 6691-6696
 )11بررسی ارتباط بین نتیجه تست جلدی لیشمانین يا شکل بالینی زخم سالک و گونه عامل بیماری به روش  PCRدر
مراجعین به آزمايشگاه انگل شناسی بیمارستان امام رضا(ع) از سال  6691تا 6693
 )13بررسی آلودگی های قارچی استخرهای عمومی شهر مشهد و مقايسه اثر پرکلرين و دتول در ضدعفونی اماکن استخرها
6691-6691
 )22و) پايان نامه هاي دوره كاشناسي علوم آزمايشگاهي
 )6بررسی بیماريهای درماتوفیتی سال 6616

