مدیریت توسعه فناوری سالمت

فرم گزارش توانمندی های دانشکده ها
فرم گزارش توانمندی دانشکده پزشکي
 نام گروه  :انگل شناسي و قارچ شناسي پزشکي
 مقدمه:
از زمان تصويب قانون تشکيل وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي در سال  5631و تاسيس دانشکده پزشکي
در دانشگاه علوم پزشکي همدان ،گروه انگلشناسي در قالب گروه ميکروبيولوژی فعاليت مينموده است .اين گروه
در سال  5631به عنوان گروه مستقل انگلشناسي و قارچشناسي از گروه ميکروبيولوژی جدا گرديده و از سال
 5687موفق به پذيرش و تربيت دانشجو در دوره کارشناسي ارشد انگل شناسي پزشکي و از سال  5616موفق
به پذيرش دانشجو در مقطع  Ph.Dانگل شناسي پزشکي شده است .در حال حاضر اين گروه دارای دو واحد
انگل شناسي و قارچ شناسي بوده و با تعداد  8نفر عضو هيئت علمي به شرح زير در زمينههای آموزشي ،پژوهشي
و خدمات تشخيصي فعاليت مينمايد.
 اعضای هیأت علمی گروه:
 -5دکتر محمد فالح  -استاد انگل شناسي پزشکي
 - 2دکتر حشمت اله طاهرخاني  -استاد انگل شناسي پزشکي
 -6دکتر سيد امير غياثيان  -استاد قارچ شناسي پزشکي
 -4دکتر امير حسين مقصود  -دانشيار انگل شناسي پزشکي
 -1دکتر محمد متيني  -استاديار انگل شناسي پزشکي
 -3دکتر فائزه فروغيپرور  -استاديار انگل شناسي پزشکي
 -8آقای خسرو سرداريان  -مربي انگل شناسي پزشکي (دانشجوی دکتری پژوهشي)
 عناوین خدمات تخصصی و مشاوره گروه:
 -5انجام خدمات تشخيصي برای انگلهای تكياختهای و کرمي کمياب
 -2انجام خدمات مشاورهای برای راهاندازی روشهای تخصصي تشخيص انگلهای نوپديد و بازپديد
 -6انجام خدمات تشخيصي برای عفونتهای قارچي
 -4انجام خدمات تشخيصي قارچهای آلوده کننده مواد غذايي
 -1انجام خدمات مشاورهای جهت تشخيص و رديابي مايکوتوکسينها در صنايع غذايي
 سوابق ارتباط با صنعت :
 -5ارائه خدمات تشخيصي انگلهای خاص به آزمايشگاههای تشخيص طبي خصوصي
 -2ارائه خدمات تشخيصي انگلهای خاص به آزمايشگاههای بيمارستاني
 -6ارائه خدمات تشخيصي عفونتهای قارچي بيمارستاني
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 کارگاهها و آزمایشگاههای تخصصی گروه:
 -5آزمايشگاه تحقيقات مولکولي
 -2آزمايشگاه تحقيقاتي تحصيالت تکميلي
 نشاني :همدان  -خيابان شهيد فهميده  -دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان – دانشکده
پزشکي  -گروه انگلشناسي و قارچشناسي
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