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 دانشگاه علوم پزشكي و
درماني جهرم -خدمات بهداشتي  

 

 

 مشخصات فردی

            //تاریخ تولد:             صفر  نام پدر:             حشمت اله شاکری خانوادگی:نام و نام 

 جهرم -ایران محل تولد)شهر/کشور(:

 -  موبایل:

 بیمارستان پیمانیه-جهرمنشانی : 

 shakeri13@gmail.comپست الکترونیکی: 

 

 

 

 سوابق تحصیلی

 عمومی دانشگاه علوم پزشکی جهرمدوره تحصیل  -

 دوره تخصص دانشگاه علوم پزشکی اصفهان -

 دوره تخصص استان بوشهر شهرستان برازجان -
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 سوابق آموزشی:

 تا کنون  1931مدرس فیزیوپات عفونی جهت دانشجویان پزشکی از سال  -

 تا کنون  1931عفونی جهت دانشجویان پزشکی از سال  بالینی مدرس  -

 تا کنون 1931جهت دانشجویان پزشکی از سال برگزاری راندهای آموزشی  بالینی  -

 تا کنون 1931جهت دانشجویان پزشکی از سال برگزاری درمانگاههای آموزشی  -

 

 :اجراییسوابق 

 تا کنون 1931بیمارستان پیمانیه از سال  پژوهشی عضو شورای  -

 عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیمار ی های زئونوز دانشگاه  -

 مسئول کمیته واحد کنترل عفونت بیمارستان استاد مطهری شهرستان جهرم -

  عضو کمیته واحد کنترل عفونت بیمارستان پیمانیه شهرستان جهرم -

 عضو کمیته تجویز ومصرف منطقه دارو  -

 عضو بسیج دانشگاه علوم پزشکی جهرم -

 1/1/33تا گروه داخلی از سال مدیر گروه منتخب  -

 تاکنون 1/1/33مدیر گروه منتخب گروه نورو عفونی از  -

 تا کنون 1931بوکس شهرستان جهرم از سال رئیس بازرسی  -

 پزشک ناظر مسابقات تیم بوکس شهرستان جهرم -

 تا کنون  1931ازسال  H1N1فوکال پوینت  -

 تا کنون 1931ازسال  HIVفوکال پوینت  -

 

 :سوابق پژوهشی

 :مصوب  طرح های تحقیقاتی

 اسییی   هی   بیی کیر  در (erm A , erm B , erm C  ) کلین ام یسییی  بی  نسیی   مق ومی  کننیی   کی  ژنهیی   فراوانی  تعییی -1
 جهرم بیم رسی نه   در کلینیک  ه   نمون  از ش   ج ا اورئوس

 بییی یین  هییی   نمونییی  از شییی   جییی ا هییی   اشریشیییی کل  در MRC-1 سیییییی  کلییی  مق ومییی  ج یییی  ژن ج اسییی ز  و شن سییی ی  -2

 1931س ل در جهرم شهرسی ن ه   بیم رسی ن ب  کنن   مراجع  بیم ران

 دارو چن  ب  مق وم بوم ن  اسینیوب کیر ه   سوی  در افالکس ه   پمپ  ژن بی ن بررس  -9

 در هییی  ایزویییی  بییییوتیک  آنیییی  مق ومییی  در آن نقییی  و سیییودومون س بییی یین  هییی   ایزویییی  در oprD   ژن شییییو  ارزیییی ب  -4

 مویکوالر و فنوتیپ  روش ب  جهرم شهرسی ن ه   بیم رسی ن ب  کنن   مراجع  بیم ران
 در جهیییرم هییی   بیم رسیییی ن  در بسییییر  بیمییی ران در آن بییی   همیییرا  عوامییی  و بیم رسیییی ن  هییی   عفونییی   فراوانییی  بررسییی  -5

 1935س ل

 جهرم پزشک  علوم دانشگ   آموزش  بیم رسی نه   ش غ  پرسی ران در PPD  مث   موارد فراوان  بررس  -6
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 جهرم شهرسی ن HIV ویروس ب  آیود  افراد نگرش و آگ ه  میزان و HIV ویروس انیق ل راهه   فراوان  بررس  -7

 هپ تییی  علییی  سیی ل 11 از بییی  شیی   واکسییین  درمیی ن  پرسیین  در آن همییرا  عوامیی  و B هپ تییی  بیی د  آنییی  تییییر بررسیی  -1

B  95س ل جهرم بیم رسی نه   
1934درس ل  جهرم شهرسی ن در تحی ن  تنفس  دسیگ   ش ی  عفون  ب  م یال بیم راندر  A(H1N1) 3-  اپی میویوژ  بررس 

 آنفلوانزا 

 جهرم شهرسی ن ه   بیم رسی ن در بسیر  بیم ران از مث   کش  ه   نمون  در بیوتیک  آنی  مق وم  رون  و میزان بررس  -11

1931س ل ط  در  

13 کوی ب  نس   جهرم شهرسی ن پزشک  علوم دانشجوی ن عملکرد و نگرش آگ ه ، بررس -11  

( بق ء مط یع  یک)جهرم پیم نی  بیم رسی ن در  (COVID-19) - ویروس کرون  ب  م یال بیم ران بق   میزان بررس 12 

کشور جغرافی ی  مخیلف من طق در 13 کووی  ب  م یال بیم ران در به ود  و ومیر مرگ میزان اپی میویوژ  بررس  -19  

 ش  بسیر  13 کوی  ب  م یال و محیم  مشکوک، موارد پ راکلینیک  و ب یین  دموگرافیک، اپی میویوژیک، ه   ش خص ررس ب-14

31-33 س ل در جهرم شهرسی ن پیم نی  بیم رسی ن در  

 

 

  : داوری پایان نامه

 (1931)جهرم شهرستان در يابتید یپا زخم به مبتال افراد از شده جدا یها یباکتر در بتاالکتاماز یها ژن يمولكول يبررس -1

 عفونت عامل پاتوژن مثبت گرم یها یباکتر بر( capparis spinosa)گلک اهیگ وهیم يدروالكلیه عصاره یيایباکتر ضد اثر يبررس -2

 (1931) یادرار دستگاه

 PCR(1931) روش به بروسال یباکتر به جهرم شهرستان یهایدامدار یها دام ریش يآلودگ يبررس -9

 

 


