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  رایی:سوابق اج -1

  الف:                      دانشگاهی             -1

  مدت زمان  مکان  سمت  نوع استخدام ردیف

  یک سال  بهداشت و درمان شهرستان کوهدشت  کارشناس آزمایشگاه  طرح نیروي انسانی  1

  سال 4  بهداشت و درمان شهرستان کوهدشت  رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان کوهدشت  رسمی  2

  سال 2  دانشگاه علوم پزشکی لرستان  عضو هیئت علمی  آزمایشی  3

  ادامه دارد  لرستاندانشگاه علوم پزشکی   عضو هیئت علمی  رسمی  4

  ب:

  مدت زمان  مشخصات ابالغ  محل    نوع فعالیت ردیف

  سال 5حدود   825  دانشگاه علوم پزشکی  دانشکده بهداشترئیس   1

  سال 2حدود   /ب/1013  دانشکده پزشکی  معاونت آموزشی علوم پایه  2

  ده سال  /م/گ304/5  دانشگاه علوم پزشکی  عضو هسته مرکزي گزینش  3

  1380ازسال   /ب379  دانشگاه تهران  انجمن انگل شناسی ایرانعضو   4

  1391از سال   470  دانشگاه تهران  نماینده علمی انجمن انگل شناسی ایران  در استان لرستان  5

  1392از   /آ/پ/140  تهران  عضو انجمن آموزش علوم پزشکی جمهوري اسالمی ایران  6

  1389ازسال   /ب/آ4664  نهادرهبري  عضو شوراي راهبردي نمایندگی نهاد رهبري   7

  1/8/92  ح/ن/9201  نهادرهبري  دبیرشوراي راهبردي اساتیددانشگاه علوم پزشکی   8

      نهادرهبري  عضو شوراي هم اندیشی اساتید دانشگاه  9

  سال3  /ب12509/15  دانشگاه علوم پزشکی  عضوهیات بدوي انتظا می اعضا هیات علمی  10

  1387از   2286ا/ب/  دانشکده پزشکی  عضو شوراي تمدید قرارداد اعضا هیئت علمی   11

نماینده هسته مرکزي گزینش در برگزاري امتحانات   12

  استخدامی

  76ازسال   /گ717/11  دانشگاه علوم پزشکی

    /ب/آ2116  معاونت آموزشی  عضوکمیته پیاده سازي استانداردهاي علوم پایه  13

  سال 1  /ب8585/15  معاونت آموزشی  عضوکمیته برنامه ریزي طرح ادغام  14

سال 9جمعا   3418/15ش  دانشکده پزشکی  مدیرگروه انگل شناسی وقارچ شنا سی  15  



  سال 3  /ب/آ3460  دانشکده پزشکی  استاد راهنماي علوم پایه  16

  سال 3  /ب8353  شاهد و ایثارگرانستاد     استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر  17

  1387از   /ب/آ2982  دانشکده پزشکی    عضوشوراي آموزشی دانشگاه   18

راه اندازي رشته بهداشت محیط مقطع کارشناسی با   19

  مشارکت همکاران

  1387  پ5422/5  دانشکده بهداشت  

  1381  15/5421/  دانشکده بهداشت    اشت به دانشکده بهداشتارتقا آموزشکده بهد  20

  سال 2  /6834/15  معاونت پژوهشی    عضوشوراي پژوهشی  21

  دو سال  15/358ب/  معاونت پژوهشی    عضو کمیته تالیف و ترجمه  22

استاد مشاور علمی دانشجویان پزشکی و علوم   23

  آزمایشگاهی

    3228پ/ا/  معاونت آموزشی  

  چهار سال  1/11/762  دانشکده بهداشت    عضو کمیته پژوهشی دانشکده بهداشت  24

  سال 5/2  15/6763ب/  دانشگاه علوم پزشکی    عضو شوراي ارزشیابی دانشگاه  25

راه اندازي آزمایشگاه انگلشناسی در مرکز تحقیقات   26

  گیاهان دارویی

  1392  100/403626  مرکز تحقیقات  

  25/8/93  12868/93/200  معاونت اموزشی دانشگاه    عضو کمیته بازبینی آئین نامه داخلی ارزشیابی ساالنه اساتید  27

  24/9/93  100/93/25693  دانشگاه علوم پزشکی    عضو شوراي آموزشی دانشگاه علوم  پزشکی  28

  عضوشوراي پژوهشی کمبته تحقیقات دانشجویی دانشگاه        29
  

  25/9/1393  14805/93/200  معاونت تحقیقات وفناوري  

  

    15834  معاونت پشتیبانی    عضو کمیته ازمون استخدامی   30

  1/3/90  6049ا/پ/  دانشکده پزشکی    عضو کمیته راهبردي افت تحصیلی  31

  67سال   عملیات مرصار  منطقه کوهدشت    عضو هیئت موسس انجمن اسالمی جامعه پزشکی لرستان  32

  65 از سال  دوران جنگ تحمیلی  منطقه کوهدشت    طراحی و تاسیس بیمارستان هاي صحرایی با تشویقی از وزارت کشور  33

  

  غیر دانشگاهی اجرایی سوابق -2

  شماره حکم  محل  موضوع خدمت  ردیف

  677/66/1  شهرستان کوهدشت  پشتیبانی جنگ استان ستاد عضو  1

  000156  شهرستان کوهدشت  عضوکمیته جهاد سازندگی  2

  1858/35/22  استان ایالم  حضورداوطلبانه در جبهه هاي حق علیه باطل(دوران دانشجویی)  3



  12755  کردستان  در جبهه جنگحضور   4

  12179  شهرستان کوهدشت  عضوبسیج مستضعفین سپاه پاسداران  5

  از بدو تشکیل  خرم آباد  عضو بسیج جامعه پزشکان  6

 

  دکتر ابراهیم بادپروا عملکرد پژوهشی -2

 چاپ مقاالت در مجالت داخلی و خارجی : -1

،استان لرستان. نشریه علمی شیوع انگل هاي روده اي در روستاهاي شهرستان کوهدشت میزان ،ابراهیم بادپروا-1

  07-11،صفحه 7و 6،شماره  1375درمانی لرستان:سال –دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

2-Ebrahim Badparva,Farnaz Kheirandish, Farzad Ebrahimzade .Prevalence of intestinal 

Parasites in lorestan province,West of Iran. Asian Pac J Trop DIS 2014;4(1): 930-934. 

،، شیوع آلودگی به اکسیوردرمدارس ابتدایی شهرخرم آباد ابراهیم بادپروا.طاهره طوالبی، محمد جواد طراحی،   -3

  3-8،صفحه 2،شماره  1378فصل نامه دانشگاه علوم پزشکی لرستان،

سرولوژیکی انگل توکسوپالسما گوندي در زنان آبستن مراجعه کننده به مراکز  شیوع،. ابراهیم بادپروا-4

  33-35،صفحه 9،شماره 1380. فصل نامه دانشگاه علوم پزشکی لرستان:سال:درمانی شهرخرم آباد_بهداشتی

مثبت  HIVیماران انگل هاي گوارشی در ب،حسن نهروانیان،علی چگنی،فرزاد ابراهیم زاده. ابراهیم بادپرواشیرزاد  فالحی،-5

،مسلسل 2شماره   HIV،دوره نه1386پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان: –،فصل نامه علمی و ایدزي شهرستان خرم آباد

  39-45،صفحه 32

بررسی تاثیر اسانس گیاه اسطوخودوس ،شهال احمدي، مرضیه رشیدي پور و هاجر ضیایی.ابراهیم بادپروابهروز عزت پور،-6

،دوره شانزدهم، شماره  1387.مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم،   in viteroاژینالیس در محیط  بر تریکوموناس و

  1 -6چهارم،صفحه 

ارزیابی حساسیت روش مستقیم در تشخیص امیدعلی پاپی، فرناز خیراندیش،یداله پورنیا . ،ابراهیم بادپروا-7

  45-49)، صفحه 43(12،شماره 1389.مجله یافته،تریکوموناس واژینالیس در مقایسه با محیط کشت دورسه

،فصل  شیوع انگلهاي روده اي درکارگران نانوایی شهرخرم آباد،محمدجواد طراحی،ابراهیم بادپروافرناز خیراندیش، -8

  . 45-49، صفحه 17،شماره  1382نامه یافته،

انگل انتروبیوس ورمیکوالریس در دانش اد .، فالحی شیرزاد ، امینی زاده حسن ، ابراهیم زاده فرز بادپروا ابراهیم -9

  .75-80):1(12،  1388. مجله طب جنوب،آموزان مدارس ابتدایی مناطق روستایی شهرستان کوهدشت لرستان



 HIV. مقایسه شیوع انگل هاي گوارشی در بیماران ایدزي و ، فرزاد ابراهیم زادهابراهیم بادپرواشیرزاد  فالحی، -10

  .166-173، صفحه 2، دوره شانزدهم، شماره 1388.مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان،سال مثبت در شهر خرم آباد

برتري هاي روش تدریس دانشجو محور نسبت به شیوه سنتی در عملی انگل ، پورنیا یداله.بررسی  بادپروا ابراهیم -11

 1389،   سال 21و  20دانشگاه علوم پزشکی لرستان.فصل نامه افالك:سال ششم،شماره هاي  شناسی پزشکی،

شیوع ملکولی انگل بالستوسیستیس هومینیس در ،جاوید صدرایی،مهدي فروزنده، فرناز خیراندیش.ابراهیم بادپروا -12

 107-112،صفحه 4،دوره چهارم، شماره 1391، یافته،مراجعه کنندگان به آزمایشگاه هاي شهر خرم آباد

 ملکولی انگل زئونوز بالستوسیستیس در پرندگان شهرستان خرم اباد. بررسی ،خیراندیش فرنازبادپروا ابراهیم-13

 .1393، بهار  27،استان لرستان، مجله پژودا ، سال نهم ، شماره 

14 -Ebrahim Badparva1, Behrouz Ezatpour2,Hossein mahmoudvand1,Masoud Behzadifar3, 

Meysam Behzadifar4, and farnaz kheirandish 1. Prevalence and Genotype analysis of Blastocystis 

hominis in iran : systematic Review and meta – Analysis  Arch clin infect dis 2016 ,  inprees     

 

15 - Ebrahim Badparva, sajad Badparva, masoud Badparva and Farnaz Kheirandish : 

Comparing effect of some herbal medicines extract with metronidazole for treatment of 

trichomoniasis in brids. Der pharma chimica  2016 , 8(6),241-244. 

 

16-  Ebrahim badparva.  Role of speed and Time of centrifugation in Death of Tricomonas 

galina TrophozoitesDer pharma chimica  2016,8(10),99-101.  

 

17 –Ebrahim Badparva,javid sadraee,farnaz Khierandish. Genetic Diversity of blastocystis 

Isolated from cattle in Khorramabad , Iran  .Jundishapur  J microbial  2015;8(3) . 

 

18 –Badparva Ebrahim:Comparison of the prevalence of gastrointestinal parasites in lorestan 

province with northern and southern provinces of iran   .  Indian Journal of fundamental and 

applied life Sciences 2014,5(3). 

 

19 –Ebrahim Badparva,Behrouz Ezatpour .First report of birds infection by intestinal parasites 

in Khorramabad , west Iran. J Parasit Dis 2015; 39(4).720-724. 

 

20- -Ebrahim Badparva,Sirzad fallahi,Zahra Arab-Mazar, Blastocystis:Emerging protozoan parasite with 

High prevalence in Iran.Novelty in Biomedicine ٢٢١-٢٠١٥٬٤٫٢١٤. 

  



21-Ebrahim badparva Prevalence of intestinal parasites in Lorestan Province , west of 

Iran          Asian Pacific Journal of Tropical Disease  2014،4(1).930-933.      

 

22- Ebrahi badparva,Javid sadraee. Genetic Diversity of Human Blastocystis Isolates in 

Khorramabad , Central Iran .Iranian J parasitol   2014،9(1).44-49.  

 

23-Badparva Ebrahim,  Practice of social skills in educational cases at the university of 

medical sciences of lorestan , Iran : Iranian Journal Social Sciences and humanities research 
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Iran , 2010    Asian Journal of  Biological Sciences  2011،5(1).     

 

26-Farnaz kheirandish, Badparva Ebrahim.: Differential diagnosis of Entamoeba Spp. In 

gastrointestinal disorder patients in khorramabad , Iran  . African Journal of microbiology 

research 2011،5(18)  

 

27-Shirzad fallahi, Badparva Ebrahim .Seroepidemiological study of Toxoplasma gondii in 

Women Referred to health centers  .Asian Journal of  Biological Sciences  2009،2(3). 88-94            

 

28-Badparva Ebrahim,Fallahi Shirzad. The Comparison of the Efficacy of Variours Fixatives 

on Divers Staninig Methods of Giardia lamblia Cyst . Pakestan Journal of Biological Sciences  

2008 

                                              

29 -Badparva Ebrahim. prevalence of intestinal parasites in the Rural Regions of Kouhdasht 

,Lorestan  ....... Asian Journal of  Biological Sciences 2008،2(4).            

 

30-Hossein mahmoudvand,Ebrahim badparva,efficacy of pistacia khinjuk fruits of viability of 
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٣٥- ابراهیم بادپروا1،  مهین عادلی2، پروانه احمدي3 و شیرزاد فالحی.مقایسه خودارزیابی دانشجویان رشته بهداشت 

فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی علوم پزشکی لرستان. محیط با ارزیابی استاد در درس انگل شناسی پزشکی،دانشگاه

1397،بهار و تابستان 38لرستان،افالك،سال یازدهم،شماره   
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  ) کنگره ها(ارائه مقاله -4

 ردیف موضوع کنگره شماره  تاریخ و محل

 1 سراسري جامعه سالمهمایش  1288/11/1/15 ،خرم آباد4/10/1387

 2 ششمین همایش سراسري واولین کنگره منطقه اي انگل شناسی  تهران   9-7/3/1387

 3 برنامه مدون بازآموزي /پ9596/15 خرم آباد 2/11/1374

 4 سومین کنگره انگل شناسی پزشکی ایران /پ/ع1570 ساري  13/12/1379

 5 بهداشت وتوسعه سمینار سراسري /پ14073/15 خرم آباد 8/12/1380

 6 همایش سراسري حوادث /پ9812/15 خرم آباد  28-27/7/79

 7 کنگره بین المللی اجراي استانداردهاي فدراسیون جهانی آموزش پزشکی 78-88سالتحصیلی  تهران  -مقاله مشترك  

  8 دومین همایش آزمایشگاه و بالین 1239 تهران  - 26-23/2/87

 9 هفتمین همایش سراسري ودومین کنفرانس منطقه اي انگلشناسی وبیماریهاي انگلی /الف505 تهران  -  29/7/89

 10 هفتمین همایش سراسري ودومین کنفرانس منطقه اي انگل شناسی وبیماریهاي انگلی /الف505 تهران  -     27/7/89

 11 سومین کنگره میکروب شناسی بالینی ایران 274992/6 شیراز  -  16-14/7/88

 12 سمینار سراسري جامعه سالم 42/11/1/15 خرم آباد -  25/1/1388

 13 سومین کنگره میکروب شناسی بالینی  شیراز --27/7/88

 14 کنگره سراسري پیشگیري از آسیب هاوارتقا ایمنی در حوادث /پ13842/15 خرم آباد  -  4/12/1385

 15 از خطاهاي پزشکیکنگره پیشگیري  /پ1968/15 خرم آباد -  1/3/1386

 16 نخستین کنگره ایرانی میکروبیولوژي بالینی 631 ساري  -  20/2/86

 17 کنگره نخستین سمپوزیوم الپاراسکپی /پ1546/15 خرم آباد -  3/2/1379

 18 اولین کنگره بین المللی ،هشتمین همایش انگل شناسی و بیماریهاي انگلی  کرمان -  18-16/2012

 19 کنگره سراسري پیشگیري از خطاهاي پزشکی 67525/200 خرم آباد -  17/3/1391

 20 کنگره سراسري پیشگیري از خطاهاي پزشکی    ( عضو کمیته ) 67525/200 خرم آباد  -  17/3/1391

 21 همایش سراسري جامعه سالم 1288/11/1/15 خرم آباد  -  4/10/87

 22 یک روزه ،آمو.ش مداوم جامعه پزشکیکنفرانس علمی  194677 خرم آباد -  28/1/1392

 23 همایش و کنگره ، انجمن متخصصین عفونی و گرمسیري 179550 تهران -  4/11/91

 24 دومین همایش سراسري جامعه سالم 1825/11/1/15 خرم آباد –٨/١٢/٩٢

 25 سمینار سراسري بهداشت و توسعه /پ14073/15 خرم آباد -  8/12/1380

 26 کنگره طرح ادغام دروس علوم پایه دانشجویان پزشکی ،اجراي استانداردها مقاله مشترك 78--88تهران   

ارائه مقاله بررسی ملکولی انگل بالستوسیستیس در پرندگان شهرستان خرم آباد در   ،رشت ،لنگرود31-29/2/94

 دومین کنگره بین المللی و نهمین کنگره انگل شناسی در گیالن

27 

 28 سخنرانی در کنفرانس علوم آزمایشگاهی و کنترل کیفی  آبادخرم    1392



تهران دانشگاه  -  26/10/93

 شهیدبهشتی

ارائه مقاله بررسی شیوع انگل هاي گوارشی در استان لرستان ، بیست و دومین  416916

 کنگره بیماري هاي عفونی و گرمسیري

29 

تهران شهید  -  1/11/93

 بهشتی

  30 مقاله در کنگره انجمن متخصصین بیماري هاي عفونی و گرمسیريارائه  25091128/

  31  کنگره ملی و بین المللی دانشگاه علوم پزشکی شیراز    1396

  32  ارائه دو مقاله در کنگره ملی دامپزشکی دانشگاه تهران    8/1397/ 22و21

  

  ي کسب شدهرتبه ها-3

  تاریخ  موضوع  ردیف

  1376  علوم پایه پزشکیرتبه مطلوب در امتحان جامع   1

  1384  کسب رتبه بسیار خوب در امتحانات علوم پایه پزشکی  2

  1378  مربی برتر فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی لرستان  3

  1388  پژوهشگر نمونه دانشگاه علوم پزشکی لرستان  4

  1393  پژوهشگر نمونه دانشگاه علوم پزشکی لرستان  5

  1393  علوم پزشکی لرستاناستاد نمونه فرهنگی دانشگاه   6

  1393  در فرآیند آموزشی جشنواره شھید مطھری استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکی لرستان  7

  

  

  ابداعات و اختراعات-4

  :جهانی به نشانی هاي  ژن در علم انگل شناسی و ثبت در ژن بانک 8کشف 

524459CJX5ST-3           524458HJX5ST-2        524457BJX2ST-1  

2483862H3ST-6          483861JX1H3ST-5         524460CJX6ST-4 

48386JX2C3ST -8        483863JX1C3ST-7 



  

  تقدیر نامه هاي دانشگاهی-5

  

  تاریخ  شماره  مقام تشویق کننده  عنوان  ردیف

  15/9/93  14211/93/200  ریاست دانشگاه  پژوهشگر نمونه   1

  18/9/93  55233  لرستاناستانداري   پژوهشگر بر گزیده   2

  4/2/94  5357/94/100  ریاست دانشگاه  استاد نمونه فرهنگی دانشگاه   3

  2/2/94  1127/94/200  معاونت آموزشی دانشگاه  برگزیده فرآیند آموزشی دانشگاه در جشنواره شهید مطهري  4

  22/9/88  20662/200  ریاست دانشگاه  1388پژوهشگر نمونه سال   5

  12/2/78  7722/10/100  نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري  1378فرهنگی سال استاد نمونه   6

فرآیند برتر آموزشی،دومین جشنواره دانشگاهی شهید مطهري سال   7

88  

  8/2/88  10566/200  ریاست دانشگاه

معاونت آموزشی و رییس دانشکده   کسب رتبه بسیار خوب در آزمون جامع علوم پایه پزشکی  8

  پزشکی

  83اسفند   32دوره 

  25/3/76  1802  معاونت آموزشی دانشگاه  1376کسب رتبه مطلوب در امتحان جامع علوم پزشکی سال   9

  9/7/1384  /ب/ا2705  رییس دانشکده پزشکی  کسب رتبه بسیار خوب در امتحان جامع علوم پزشکی  10

  30/10/85  /پ11753/15  دانشگاهمعاونت آموزشی   به مناسبت انتشار مقاالت پژوهشی در مجالت و مجامع علمی  11

  22/12/75  31966/30/1/15  ریاست دانشگاه  تالش در سطوح برنامه هاي علمی،آموزشی ، دانشجویی و پژوهشی  12

  12/2/92  85847/200  ریاست دانشکده پزشکی  فرهنگی دانشکده پزشکی–تجلیل به مناسبت خدمات علمی   13

سال عضویت در هسته گزینش دانشگاه  10تقدیر از خدمات در طی   14

  علوم پزشکی لرستان 

دبیرخانه هیئت مرکزي گزینش 

  ریاست جمهوري

  21/12/86  /ه/م گ8411

  1386  بدون شماره  ریاست دانشگاه  تقدیرنامه به مناسبت فعالیت در هسته گزینش دانشگاه علو م پزشکی  15

  21/1/86  346/3/1/15  ریاست دانشگاه  به مناسبت تالش در امور آموزشی،فرهنگی و پژوهشی   16


