دانشگاه علوم پزشکی مازندران
دانشکده پرستاری مامایی حضرت زینب (س) و دانشکده پیراپزشکی آمل
رزومه اعضاء هیات علمی دانشکده پیراپزشکی آمل

 .1اطالعات فردی
 .aنام:

سیف علی

نام خانوادگی:

مهدوی

مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی انگل شناسی پزشکی () ph.D

.b

تاریخ فارغ التحصیلی 1931/60/72:
محل تحصیل :دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

شماره نظام پزشکی  :آ7392 -
.c
.d

رتبه دانشگاهی :استادیار تاریخ تولد1937/9/1 :
محل تولد :ساری

وضعیت تاهل :متاهل

 .eاطالعات تماس611 -3317771313 :

 .fپست الکترونیکsa.mahdavi@mazums.ac.ir:
seifalimahdavi@gmail.com
 .gآدرس :آمل .خیابان طالب آملی .کوچه شهید فیاض بخش .فیاض بخش  .9دانشکده پرستاری حضرت زینب (س)
و دانشکده پیراپزشکی آمل
 .hتلفن91122441010 :

فاکس:

611-33191779

همراه63119937191 :

 .7سوابق آموزشی
مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

سال ورود

بهداشت

علوم پزشکی مازندران

1926

سال فراغت
از تحصیل

کارشناسی

1927

عمومی
انگل شناسی

کارشناسی
ارشد

پزشکی

دکتری

انگل شناسی

تخصصی

علوم پزشکی تهران

1929

علوم پزشکی تهران

1920
1931

1930

پزشکی

 .9سوابق اشتغال دانشگاهی (آکادمیک)
دانشگاه محل کار

مرتبه
استادیار

علوم پزشکی مازندران

=

-

شروع ( ماه و سال)

پایان ( ماه و سال)

1931/17/1

ادامه دارد
-

-

 .3کارگاه ها و دوره های آموزشی
برگزار کننده

سال

نام دوره

ردیف
1

کارگاه قوانین و مقررات آموزشی

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

1931

1

کارگاه طراحی سئواالت استاندارد چند گزینه ای

*

1931

9

کارگاه طرح دوره و طرح درس نویسی

*

1939

4

کارگاه آموزش مجازی

*

1939

5

کارگاه فنون و روش تدریس

*

1931

1

کارگاه END NOTE

*

1931

7

کارگاه ابزار سازی با تاکید بر ابزارهای پژوهشی

*

1931

8

جلسه د ا نش افزایی اساتید و اعضای هیئت علمیاخالق علمی و حرفه ای

*

1931

3

نشست فرهنگی چگونگی کشف حقایق تاریخی

*

1939

11

کارگاه کار آزمایی بالینی و مطالعات مداخله ای

*

1939

11

بررسی اهداف کالن دانشگاه -نشست فرهنگی

*

1931

11

کارگاه تحلیل عاملی تاییدی و مدل سازی

*

1931

19

جستجوی پیشرفته برای انجام مطالعات مروری نظام مند

*

14

کارگاه مهارت مصاحبه و جمع آوری اطالعات و تجزیه
وتحلیل آن

*

1935

15

کارگاه متا آنالیزومرور سیستماتیک

*

1935

11

کارگاه دانش افزایی اخالق علمی و حرفه ای

*

1931

17

کارگاه معرفت شناسی ( غرب شناسی)

*

1931

18

کارگاه محاسبه حجم نمونه در مطالعات سالمتی و آنالیز
بقا

*

1935

13

استراتژیهای اقتصادی نظام جمهوری اسالمی ایران

*

1931

11

اخالق حرفه ای

*

1937

11

اصول والزامات تربیتی قرآن با تاکید بز اندیشه های عالمه
طباطبایی

*

1931

11

اخالق نشر در نشریات

*

1931

19

نگارش و انتشار مقاالت علمی

*

1931

14

اخالق پزشکی

*

1939

15

اندیشه های سیاسی اسالم

*

1934

11

کنترل عفونت در بیماران و بیمارستان

*

1931

17

کارگاه آموزشی آشنایی با اختالالت روان شناختی
دانشجویان و آموزش فنون مشاوره

*

1931

18

کارگاه دانش پژوهی و طرح توسعه ای آموزشی

*

1937

13

کارگاه مرور سیستماتیک

*

1931

91

کارگاه جستجوی پیشرفته برای انجام مطالعات مروری

*

1935

91

کارگاه اخالق در پژوهش های زیست پزشکی

*

1931

91

همایش ملی مال علی و شیخ آقا حسن فاخری

*

1931

تجارب آموزشی ،پژوهشی و اجرایی
 -1رتبه اول مقطع کاردانی مبارزه با بیماریها در دانشگاه علوم پزشکی مشهد و داشتن لوح تقدیر از
مسئولین وقت سال 1903
 -7رتبه دوم مقطع کارشناسی بهداشت عمومی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران و داشتن لوح تقدیر از
ریاست دانشگاه سال1927
 -9رتبه اول آزمون کارشناسی ارشد سال ( 1929کشوری) و قبولی در علوم پزشکی تهران
 -3پذیرفته شده مقطع دکترای تخصصی انگل شناسی پزشکی در دانشکده بهداشت تهران (ورودی بهمن
)1930
 -9مربی دانشجویان پزشکی از سال  1927لغایت  1936در خصوص کارآموزی و کارورزی بهداشت
 -0رابط آموزشی مرکز بهداشت ساری با دانشکده های علوم پزشکی و دانشگاه آزاد ساری در خصوص
کارآموزی و کارورزی دانشجویان در مراکز بهداشتی و درمانی و خانه های بهداشت
 -2تدریس در آموزشگاه بهداشت عمومی ساری از سال  1937تا 1939
 -3تدریس در دانشگاه آزاد اسالمی ساری از بهمن 1933تا 1939
 -3داشتن  91خالصه مقاله چاپ شده در کنگره های مختلف کشوری و بین المللی

 -16همکاری در طرح های مختلف تحقیقاتی استان (ارلیشیوز-کاالآزار -کیست هیداتید) با اساتید و اعضاء
هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران و دانشگاههای دیگر
 -11بررسی شیوع سرکریال در ماتایتیس در استان مازندران بعنوان پایان نامه دکترای تخصصی انگل
شناسی از خرداد 1933
 -17دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی در تاریخ 1931/60/72و دریافت درجه دکترای تخصصی انگل
شناسی پزشکی با درجه عا لی( نمره )13/69از دانشگاه علوم پزشکی تهران
 -19افتخار حضور در جبهه به مدت  73ماه متوالی و داشتن حکم ایثارگری (رزمنده)
 -13عضو شورای فرهنگی جهاد دانشگاهی مشهد در سال های 00-03
 -19مسئول خوابگاه شهید علوی مشهد از سال  1900لغایت 1903
-10خدمت در مرکز بهداشتی درمانی روستایی محمداباد دودانگه و فرح آباد ساری تحت عنوان کاردان
مبارزه با بیماریها به مدت  3سال
 -13یکسال مسئول مرکز بهداشتی و درمانی شماره ( 9شهید قاسمی) ساری
 9 -13سال خدمت بعنوان کارشناس مبارزه با بیماریهادر واحدپیشگیری و بیماریهای مرکز بهداشت
شهرستان ساری و  16سال خدمت تحت عنوان کارشناس مبارزه با بیماریهای انگلی ( کارشناس آزمایشگاه
) در گروه پیشگیری مرکز بهداشت استان مازندران
 -77نماینده و ناظر مرکز مدیریت بیماریها در طرح ریشه کنی پولیو در استانهای سیستان و بلوچستان
(یک دوره) -کرمان (7دوره) – هرمزگان ( 7دوره)
 -79شروع بکار هییت علمی استادیار تمام وقت جغرافیایی در دانشکده پیراپزشکی آمل( )1931/17/1
 -79تبدیل وضعیت و استخدام رسمی قطعی () 1939/3/1
 .aعضویت در سازمان ها و انجمن ها
عضو انجمن انگل شناسی ایران از سال .1923

 .bعضویت در کمیته ها
سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و پیراپزشکی آمل
 عضو کمیته  HSRمعاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندرانهمکاری با کمیته پژوهش معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه آزاد اسالمی ساری در زمینه داوری طرح هایتحقیقاتی
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 .0حضور در همایش ها و کنفرانس ها

کنگره

عنوان

نفر

ارائه

شهر

سال

ردیف

1

بیماریهای عفونی و گرمسیری
ایران

بررسی وضعیت اپیدمیولوژی توکسوپالسموزیس در استان مازندراناز
تاریخ 84/1/1لغایت 84/8/91

اول

پوستر

تهران

81

1

بیماریهای عفونی و گرمسیری
ایران

بررسی اپیدمیولوژی تب راجعه آندمیک در استان مازندران از سال
 1971لغایت 1981

اول

پوستر

تهران

81

9

سومین کنگره انگل شناسی
پزشکی ایران

بررسی میزان انگلهای روده ای انسان و ارتباط آن با ائوزینوفیلی
خون محیطی در شهرستان ساری

اول

پوستر

ساری

73

4

سومین کنگره انگل شناسی
پزشکی ایران

مهاجرین افغانی و بیماری ماالریادر شهرستان ساری از سال 1975
لغایت 1973

اول

پوستر

ساری

73

5

بیماریهای عفونی و گرمسیری
ایران

همه گیری شناسی ماالریا در استان مازندران در سالهای
1979لغایت1974

سوم

پوستر

تهران

85

1

بیماریهای عفونی و گرمسیری
ایران

بررسی فاکتورهای اپیدمیولوژیکی بیماران مبتال به اسهال خونی در
استان مازندران از سال  81لغایت 84

اول

پوستر

تهران

85

7

سومین کنگره کشوریپیشگیری و
کنترل بیماریهای غیر واگیر

بررسی اپیدمیولوژیکی سرطان های شایع در استان مازندران

سوم

پوستر

تهران

85

8

سومین کنگره اپیدمیولوژی ایران
،کرمان

وضعیت اپیدمیولوژی فاسیولوزیس در استان مازندران از سال 1978
لغایت 1984

اول

پوستر

کرمان

85

3

همایش سراسری کیست
هیداتیک،یاسوج

بررسی اپیدمیولوژی کیست هیداتیک در استان مازندران از سال
 1984لغایت 1985

اول

پوستر

یاسوج

81

11

کنگره بین المللی حذف ماالریا

بررسی ترند  11ساله ماالریا در استان مازندران از سال  1975لغایت
1931

اول

پوستر

کیش

31

11

اولین کنگره بین المللی و
هشتمین همایش انگل شناسی و
بیماریهای انگلی ایران -کرمان

11

اولین کنگره بین المللی و
هشتمین همایش انگل شناسی و
بیماریهای انگلی ایران -کرمان

19

اولین کنگره بین المللی و
هشتمین همایش انگل شناسی و
بیماریهای انگلی ایران -کرمان

14

اولین کنگره بین المللی و
هشتمین همایش انگل شناسی و
بیماریهای انگلی ایران -کرمان

بررسی موارد انسانی کیست هیداتیک در استان مازندران ( از سال
) 1981-1931

اول

پوستر

کرمان

31

بررسی شیوع سرکریال درماتایتیس در شمال ایران

اول

پوستر

کرمان

31

بررسی روند  19ساله فاسیولیازیس در استان مازندران
اول

پوستر

کرمان

31

سیمای اپیدمیولوژیک سالک جلدی (لیشمانیازیس) در استان
مازندران
از سال 1981-1931

دوم

پوستر

کرمان

31

بررسی میزان شیوع پدیکولوزیس در استان مازندران
15

اولین کنگره بین المللی و
هشتمین همایش انگل شناسی و
بیماریهای انگلی ایران -کرمان

از سال1385-1390 :

11

اولین کنگره بین المللی و
هشتمین همایش انگل شناسی و
بیماریهای انگلی ایران -کرمان

بررسی پرندگان مهاجر خانواده آناتیده به انگلهای شیستوزوما در
شمال ایران

17

همایش ملی تروما و حوادث

بررسی حوادث ترافیکی در استان مازندران در سال 1931

هفتمین همایش سراسری
بیماری های مشترک بین انسان
و حیوان

بررسی اپیدمیولوژیک بیماری لپتوسپیروزیس انسانی در دانشگاه
علوم پزشکی مازندران در سال 1983

هفتم

18

13

11

11

11

19

14

15

11

دومین کنگره بینالمللی و
نهمین کنگره سراسری انگل
شناسی و بیماریهای انگلی
ایران – گیالن
دومین کنگره بینالمللی و
نهمین کنگره سراسری انگل
شناسی و بیماریهای انگلی
ایران – گیالن
دومین کنگره بینالمللی و
نهمین کنگره سراسری انگل
شناسی و بیماریهای انگلی
ایران – گیالن
دومین کنگره بینالمللی و
نهمین کنگره سراسری انگل
شناسی و بیماریهای انگلی
ایران – گیالن
دومین کنگره بینالمللی و
نهمین کنگره سراسری انگل
شناسی و بیماریهای انگلی
ایران – گیالن
دومین کنگره بینالمللی و
نهمین کنگره سراسری انگل
شناسی و بیماریهای انگلی
ایران – گیالن
دومین کنگره بینالمللی و
نهمین کنگره سراسری انگل
شناسی و بیماریهای انگلی
ایران – گیالن
چهارمین همایش کشوری
بروسلوز

اول

پوستر

Trend of fascioliasis in Mazandaran
Province

اول

پوستر

گیالن

34

Epidemiological features of pediculosis
prevalence in Mazandaran Province

اول

پوستر

گیالن

34

A case of misdiagnose of malaria
infection

اول

پوستر

گیالن

34

Prevalence of Pediculosis in Aliabad city
elementary schools in school year 13931394

اول

پوستر

گیالن

34

A survey of Enterobius vermucularis
infection among Kindergartens and
Preschool children in Mazandaran Province,
North of Iran

اول

پوستر

گیالن

34

Investigation of human cases hydatidosis in
Mazandaran Province

اول

پوستر

گیالن

34

سوم

پوستر

بررسی اپیدمیولوژیک موارد بروسلوز انسانی دانشگاه علوم
پزشکی مازندران طی سالهای  8811تا 8811
Prevalence of enterobius vermicularis among
kindergartens and preschool children in
Mazandaran Province – North of Iran

18

91

پوستر

یاسوج

31

گیالن

The detection of fasciola hepatica in 10th
International Congress
mazandaran province of Laboratory & Clinic

91

چهارم

سخنرانی

هرمزگان

31

34

17

13

اول

پوستر

کرمان

31

Epidemiological features of cutaneous
leishmaniasis in Mazandaran Province

هشتمین کنگره آزمایشگاه و
بالین

10th
International Congress
of Laboratory & Clinic
10th
International Congress
of Laboratory & Clinic

دوم

پوستر

کرمان

31

19

اول

پوستر

تهران

34

اول

Minioral

تهران

31

The study of eosinophilic in parasitic diseases

اول

Minioral

تهران

31

Diagnosis of pediculosis infection in mazandaran
province

اول

Minioral

تهران

31

Minioral

تهران

The study of proteomicsfrom excretory
10th
cercariaes of aquatic
International Congress
snails in rural region of
of Laboratory & Clinic
Mazandaran province

اول

31

.i

تجارب و سوابق تدریس
فراگیران

مکان

سال

نام درس
انگل شناسی  ( 1کرمها)

کارشناسی علوم آزمایشگاهی

دانسکده پیراپزشکی آمل

 1931لغایت
1937

آزمایشگاه انگل شناسی 1

کارشناسی علوم آزمایشگاهی

دانسکده پیراپزشکی آمل

 1931لغایت
1937

انگل شناسی  (1تک یاخته و
حشره )

کارشناسی علوم آزمایشگاهی

دانشکده پیراپزشکی آمل

 1931لغایت
1937

آزمایشگاه انگل شناسی 1

کارشناسی علوم آزمایشگاهی

دانشکده پیراپزشکی آمل

 1931لغایت
1937

کارآموزی در عرصه1

کارشناسی علوم آزمایشگاهی

دانشکده پیراپزشکی آمل

 1931لغایت
1937

اصول فنی ونگهداری
تجهیزات آزمایشگاهی

کارشناسی علوم آزمایشگاهی

دانشکده پیراپزشکی آمل

 1931لغایت
1937

سمینار

کارشناسی علوم آزمایشگاهی

دانشکده پیراپزشکی آمل

1935لغایت
1937

کاردانی فوریت پزشکی

دانشکده پیراپزشکی آمل

 1931لغایت
1937

کارشناسی پرستاری

دانشکده پرستاری آمل

 1931لغایت
1937

کارشناسی ناپیوسته فوریت
پزشکی

دانشکده پیراپزشکی آمل

 1931لغایت
1937

انگل شناسی و قارچ شناسی

دکترای داروسازی

دانشگاه آیت اهلل آملی

1935

انگل شناسی و قارچ شناسی

کارشناسی مامایی

دانشگاه آزاد اسالمی

 1983لغایت
1934

حشره شناسی پزشکی

کارشناسی بهداشت عمومی

دانشگاه آزاد اسالمی

 1983لغایت
1934

اپیدمیولوژی بیماریهای واگیر
و غیر واگیر

کارشناسی بهداشت عمومی

دانشگاه آزاد اسالمی

 1939لغایت
1934

کارشناسی علوم تربیتی

دانشگاه آزاد اسالمی

1931

کارشناسی بهداشت عمومی

دانشگاه آزاد اسالمی

1939

پزشکی

دانشکده پزشکی ساری

 1971لغایت
1981

کارشناسی بهداشت عمومی

دانشگاه آزاد اسالمی

 1939لغایت
1935

میکروب و انگل شناسی
انگل شناسی و قارچ شناسی
بهداشت عمومی

کلیات بهداشت عمومی
اکولوژی انسانی
کارآموزی بهداشت
استاد راهنما

.ii

عالقمندی های تدریس :انگل شناسی پزشکی ( کرم شناسی و تک یاخته شناسی ) -قارچ شناسی و حشره
شناسی پزشکی – بهداشت عمومی –عوامل زنده و بیماریهای عفونی واگیردار – عفونت های بیمارستانی-
میکروب شناسی عمومی – پروتوزئولوژی – اپیدمیولوژی بیماریهای واگیر و غیر واگیر

.iii

عالقمندی های پژوهشی:

ماالریا – شیستوزوما ی پرندگان (سرکریال درماتایتیس ) -ائوزینوفیلی در

بیماریهای انگلی
.iv

طرح های تحقیقاتی مصوب:

بررسی میزان شیوع بیماری سرکاریال درماتایتیس در جمعیت انسانی و میزان آلودگی میزبانهای واسط (حلزونها) و نهایی
(پرندگان) و تعیین باند های پروتئینی سرکرشیستوزومای پرندگان (مولد سرکاریال درماتیتیس) در مناطق روستائی
استان مازندران
بررسی شیوع توکسوپالسموزیس در بیماران ایدزی و +HIVاستان مازندران شماره ثبت طرح 31171
بررسی عوامل موثر بر شیوع اکسیور در مهد کودک های شهر آمل شماره ثبت طرح 111
بررسی شیوع انتروبیوس در مهدکودک های شهر امیر کالی بابل شماره ثبت طرح 119
بررسی آلودگیهای انگلی در کارگران مواد غذایی شهرستان آمل شماره ثبت طرح 114
بررسی عوامل موثر بر شیوع استرونژیلوئیدس در شهرستان ساری شماره ثبت طرح 111
بررسی شیوع لیشمانیازیس جلدی در استان گلستان شماره ثبت طرح 31/8/4-114

دیگر فعالیت های علمی
 عضوشورای پژوهشی و آموزشی دانشکده های پرستاری و پیراپزشکی آمل عضو کمیته  HSRمعاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران همکاری با کمیته پژوهش معاونت درمان دانشگاه در زمینه داوری طرح های تحقیقاتی عضو انجمن انگل شناسی ایران از سال 1973 فوکال پوینت استانی برنامه ملی حذف ماالریا دبیر علمی همایش کشوری و روز جهانی ماالریا در سال1939 نماینده و ناظر مرکز مدیریت بیماریها در طرح ریشه کنی پولیو در استانهای سیستان و بلوچستان (یک دوره)-کرمان (1دوره) – هرمزگان ( 1دوره)

تقدیرنامه ها
 -1تقدیرنامه از قائم مقام وزیر و رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران بابت کنترل بیماری های قابل انتقال بین حیوان و
انسان سال 1931
 -7تقدیرنامه از رئیس مرکز بهداشت استان بابت اجرای مطالعه ی تحقیقاتی سرکریال درماتایتیس در استان مازندران سال
1933
 -9تقدیرنامه از رئیس مرکز بهداشت استان بابت بیماری های قابل پیشگیری با واکسن سال 1936
 -3تقدیرنامه از رئیس مرکز بهداشت استان بابت تشخیص آزمایشگاهی و کنترل بیماری وبا در سال 1936
 -9تقدیرنامه از رئیس مرکز بهداشت استان بابت برگزاری جشنواره ی تغذیه و سالمت سال 1930
 -0تقدیرنامه از رئیس مرکز مدیریت بیماری ها بابت برنامه ی ملی براورد پوشش واکسن های برنامه ی ایمن سازی در سطح
کشور سال 1939
 -2تقدیرنامه از رئیس مرکز مدیریت بیماری ها در امر مبارزه با بیماری سل سال 1936
 -3تقدیرنامه از معاون بهداشتی دانشگاه بابت اجرای طرح پزشک خانواده و بیمه ی روستایی سال 1933
 -3تقدیرنامه از معاون بهداشتی دانشگاه بابت طرح مبارزه با سل در زندان سال 1930
 -16تقدیرنامه از ریاست دانشگاه بابت ارائه خدمات بهداشتی درمانی به مردم زلزله زده بم در سال 1939
 -11تقدیرنامه از معاون بهداشتی بابت برگزاری کارگاه کشوری التور در سال 1939
 -17تقدیرنامه از رئیس مرکز مدیریت بیماری ها بابت برگزاری کارگاه کشوری حذف جذام در استان مازندران سال 1939
 -19تقدیرنامه از معاون بهداشتی دانشگاه بابت مشارکت و اجرای برنامه نظام مراقبت بیماری های غیر واگیر سال 1933
 -13تقدیرنامه از معاون بهداشتی دانشگاه بابت برگزاری کارگاه کشوری دیابت و هیپوتیروئیدی نوزادان در شهرستان بابلسر
سال 1939
 -19تقدیرنا مه از فرماندار شهرستان ساری و رئیس ستاد هماهنگی ریشه کنی فلج اطفال بابت اجرای مرحله ی پنجم و
ششم طرح ملی بسیج ریشه کنی فلج اطفال سال 1929
 -10تقدیرنامه از معاون بهداشتی دانشگاه بابت اجرای دومین
برنامه ی کشوری نظام مراقبت بیماری های غیر واگیر سال 1939
 -12تقدیرنامه از معاون بهداشتی دانشگاه بابت کنترل بیماری های واگیر در استان مازندران سال 1939
 – 13تقدیرنامه از رییس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت بابت برنامه ملی حذف ماالریا در افق  1363در سال
1939
 -13تقدیرنامه از ریاست دانشگاه بعنوان پژوهشگر برتر سال  1930از دانشکده پرستاری و پیراپزشکی آمل

