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کارورزی دانشجویان در مراکز بهداشتی و درمانی و خانه های بهداشت
 -9داشتن  46مقاله چاپ شده در کنگره های مختلف کشوری و بین المللی
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 تدریس در دانشکده پرستاری و پیراپزشکی آمل به مدت 10ترم تحصیلی( از سال )1951 تدریس در دانشگاه آزاد اسالمی ساری به مدت 14ترم تحصیلی ( از سال ) 1935 تدریس در دانشگاه پیام نور ساری به مدت  9ترم تحصیلی ( از سال) 1957-

تدریس در آموزشگاه بهداشت عمومی ساری از سال  1934تا ) 1959
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 استاد مشاور دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی و فناوری سالمت دانشکده پیراپزشکی آمل -سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده های پرستاری و پیراپزشکی آمل از سال 1950

 پژوهشگر برتر دانشکده های پرستاری و پیراپزشکی آمل در سال 1950 عضو کمیته برنامه ریزی درسی دانشکده های پرستاری و پیراپزشکی آمل عضو شورای آموزشی دانشکده های پرستاری و پیراپزشکی آمل -مدیر گروه پیراپزشکی در دانشکده پیراپزشکی آمل

طرح های مصوب:
 .1بررسی 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
 .7بررسی شیوع توکسوپالسموزیس در بیماران ایدزی و HIV+استان مازندران شماره ثبت طرح
57121
 .9بررسی عوامل موثر بر شیوع اکسیور در مهد کودک های شهر آمل شماره ثبت طرح 710
 .4بررسی شیوع انتروبیوس در مهدکودک های شهر امیر کالی بابل شماره ثبت طرح 779
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 .0بررسی عوامل موثر بر شیوع استرونژیلوئیدس در شهرستان ساری شماره ثبت طرح 770
 .2بررسی عوامل موثر بر شیوع دیسانتری در استان مازندران از سال  1951لغایت ( 1950شماره
ثبت طرح  31در تاریخ )1952/0/4
 .3رابطه بین توکسوپالسما و تالش برای خودکشی (طرح شماره  37مصوب )1952/0/4
 .5بررسی شیوع ماالریا در استان مازندران از سال  1929لغایت ( 1950طرح شماره 3953
مصوب )52/0/4
 .16بررسی شیوع لیشمانیازیس در استان گلستان (طرح شماره  104مصوب )50/3/4
 .11جنبه های پارازیتولوژی و اپیدمیولوژیکی آلودگی به شپش سر در دانش آموزان دختر مقطع
ابتدایی شهرستان آمل و مقایسه نتایج درمان دو داروی اکالیپتوس ( )No Liceو دایمتیگون
( %4کد طرح )9750
 .17تعیین فراوانی آنتی بادی های ضدتوکسوپالسما و تعیین ژنوتیپ توکسوپالسما گوندی در
دانشجویان بومی دختر دانشگاه های استان مازندران (کد طرح )9792
 .19تعیین ویژگیهای بالینی و اپیدمیولوژیکی و پارازیتولوژی لیشمانیازیس جلدی در استان
گلستان از سال  1959الی ( 1959کد طرح )9126
 .14بررسی شیوع سرولوژیک توکسوکاریازیس در کودکان هیپرائوزینوفیلیک در استان مازندران(کد طرح
)9732
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