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  :)التحصیلی رشته، دانشگاه، سال فارغ) (PhD( یتخصص يدکتر

  5/19 معدل با 1392 ورودي  کردستان پزشکی علوم دانشگاه پزشکی شناسی باکتري پژوهشی دکتراي

  :)مشاوراساتید راهنما، استاد عنوان، () PhD( یتخصص يدکترنامه  پایان

 بیماران از شده جدا پنومونیه کلبسیال ویروالنس فاکتورهاي و بیوتیکی آنتی مقاومت الگوي ، مولکولی اپیدمیولوژي بررسی

 رشید دکتر:  راهنما استاد.   ،ایران کردستان استان آموزشی بیمارستانهاي به کننده مراجعه بیمارستانی عفونت به مبتال

 پزشکی علوم دانشگاه ،استاد کالنی طاهري مرئت دکتر:  مشاور استاد و کردستان پزشکی علوم دانشگاه استاد ، رمضانزاده

  لرستان

  :جوایز و افتخارات .3

   1397استعدادهاي درخشان در کمیته تحقیقات  کشوري در سال  انتخاب بعنوان پژوهشگر برتر

  :سوابق علمی .4

 1397از بهمن ماه سال  :)هاي دانشکده، دانشگاه، در طول سال(استادیاري 

  :سوابق اجرایی و مدیریتی .5

 عضو شوراي پژوهشی مرکز تحقیقات داروهاي گیاهی رازي دانشگاه علوم پزشکی لرستان  -

  :سوابق تدریس .6

 سالهاي اول هاي نیمسال در لرستان پزشکی علوم دانشگاه تغذیه گروه موادغذایی میکروبیولوژي تئوري واحد 2 تدریس* 

    90-91 و 90-89

 سال دوم نیمسال در لرستان پزشکی علوم دانشگاه تغذیه گروه عمومی شناسی میکروب آزمایشگاه عملی واحد 1 تدریس* 

90-89  

 اول هاي نیمسال در لرستان پزشکی علوم دانشگاه تغذیه گروه  غذایی مواد میکروبیولوژي آزمایشگاه واحدعملی 1 تدریس* 

    90- 91 سال

 لرستان پزشکی علوم دانشگاه پرستاري گروه  عملی شناسی باکتري واحد 5/0 و شناسی باکتري تئوري واحد 5/1  تدریس* 

  91-92سال اول نیمسال در  پلدختر واحد

 پزشکی علوم دانشگاه پزشکی فوریت گروه  عملی شناسی باکتري واحد 25/0 و شناسی باکتري تئوري واحد 5/0  تدریس* 

  91-92سال اول نیمسال در پلدختر  واحد لرستان

 سال اول هاي نیمسال در لرستان پزشکی علوم دانشگاه تغذیه گروه غذایی مواد میکروبیولوژي تئوري واحد 5/1 تدریس* 

92-91  
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 هاي نیمسال در لرستان پزشکی علوم دانشگاه تغذیه گروه  غذایی مواد میکروبیولوژي آزمایشگاه واحدعملی 75/0 تدریس* 

  91- 92 سال اول

 دوم نیمسال در آباد خرم واحد اسالمی آزاد دانشگاه میکروبیولوژي گروه  1 میکروبیولوژي آزمایشگاه واحدعملی 1 تدریس* 

  93- 94 سال

  93-94 سال  تابستان نیمسال در آباد خرم واحد اسالمی آزاد دانشگاه میکروبیولوژي گروه 2شناسی باکتري واحد 2 تدریس* 

  94-95 سال  اول نیمسال در آباد خرم واحد اسالمی آزاد دانشگاه میکروبیولوژي گروه 2شناسی باکتري واحد 4 تدریس* 

 سال  اول نیمسال در آباد خرم واحد اسالمی آزاد دانشگاه میکروبیولوژي گروه 2شناسی باکتري آزمایشگاه واحد 2 تدریس* 

95-94  

  94- 95 سال   دوم نیمسال در آباد خرم واحد اسالمی آزاد دانشگاه میکروبیولوژي گروه 1شناسی باکتري واحد 2 تدریس* 

 سال   دوم نیمسال در آباد خرم واحد اسالمی آزاد دانشگاه میکروبیولوژي گروه 1شناسی باکتري آزمایشگاه واحد 2 تدریس* 

95-94  

 سال   اول نیمسال در آباد خرم واحد اسالمی آزاد دانشگاه میکروبیولوژي گروه 2شناسی باکتري آزمایشگاه واحد 6 تدریس*

96 -95  

 سال   دوم نیمسال در آباد خرم واحد اسالمی آزاد دانشگاه میکروبیولوژي گروه 2شناسی باکتري آزمایشگاه واحد2 تدریس* 

96 -95  

   تابستان نیمسال در آباد خرم واحد اسالمی آزاد دانشگاه میکروبیولوژي گروه 2شناسی باکتري آزمایشگاه واحد2 تدریس* 

  95-96 سال

  96- 97 سال   اول نیمسال در آباد خرم واحد اسالمی آزاد دانشگاه میکروبیولوژي گروه شناسی ویروس واحد 2 تدریس*

 سال   اول نیمسال در آباد خرم واحد اسالمی آزاد دانشگاه میکروبیولوژي گروه 2شناسی اکتريب آزمایشگاه واحد2 تدریس* 

97-96  

 سال   دوم نیمسال در آباد خرم واحد اسالمی آزاد دانشگاه میکروبیولوژي گروه 1شناسی باکتري آزمایشگاه واحد3 تدریس** 

97-96  

 سال  دوم نیمسال در آباد خرم واحد اسالمی آزاد دانشگاه میکروبیولوژي گروه 2شناسی باکتري آزمایشگاه واحد1 تدریس* 

97-96  

 سال   اول نیمسال در آباد خرم واحد اسالمی آزاد دانشگاه میکروبیولوژي گروه 1شناسی باکتري آزمایشگاه واحد2 تدریس* 

98-97  

 سال   اول نیمسال در آباد خرم واحد اسالمی آزاد دانشگاه میکروبیولوژي گروه 2شناسی باکتري آزمایشگاه واحد1 تدریس* 

98-97  

 سال   اول نیمسال در آباد خرم واحد اسالمی آزاد دانشگاه میکروبیولوژي گروه 2شناسی میکروب آزمایشگاه واحد1 تدریس* 

98-97  
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 سال  دوم نیمسال در آباد خرم واحد اسالمی آزاد دانشگاه میکروبیولوژي گروه 1شناسی باکتري آزمایشگاه واحد4 تدریس* 

98-97  

  98- 99 سال  تابستان نیمسال در لرستان پزشکی علوم دانشگاه پزشکی گروه شناسی باکتري آزمایشگاه واحد1 تدریس** 

 :زمینه تحقیقاتی .7

  مقاومت دارویی -

  مولکوالر باکتریولوژي -

  :ها نامه استاد مشاور پایان .8

 و باکتریایی هاي عفونت نسبی فراوانی بررسی.  شکیب پگاه دکتر مشاور  استاد حقایق، محمدرضا دکتر راهنما استاد -

 سالهاي طی آباد خرم عشایر شهداي بیمارستان در بیماران خون کشت هاي نمونه در بیوتیکی آنتی مقاومت الگوي

   آباد نجف واحد اسالمی آزاد دانشگاه پزشکی دانشجوي پور عالی ژیال دانشجو -1397-1396

 و متالوبتاالکتامازها مولکولی اپیدمیولوژي تعیین.  شکیب پگاه دکتر مشاور  استاد ، گودرزي  غالمرضا دکتر راهنما استاد -

 شهرستان منتخب هاي بیمارستان بالینی هاي نمونه از شده جدا پنومونیه کلبسیال هاي سویه در ویروالنس فاکتورهاي

  لرستان پزشکی علوم دانشگاه پزشکی دانشجوي  توکلی  فاطمه دانشجو - 95- 94 سال در آباد خرم

 در بیوفیلم تشکیل توانایی بر زنجبیل و سیر عصاره ثر ا.  شکیب پگاه دکتر مشاور  استاد ، میرزایی محسن راهنما استاد -

  بروجرد واحد اسالمی آزاد دانشگاه پزشکی دانشجوي غریبی نوشین دانشجو. آئروژینوزا سودوموناس باکتري

  :مقاالت .9

 :  ISI and Pubmed)الف 

1. Pegah Shakib, Sobhan ghafourian, Mohammad reza Zolfaghary, reza hushmandfar, reza 

ranjbar, nourkhoda Sadeghifard. Prevalence of OmpK35 and OmpK36 porin expression in 

beta-lactamase and non-beta lactamase-producing Klebsiella pneumonia. Biologics: Targets 

and Terapy. 2012:6 .p 1–4. 

2.  Pegah Shakib, Mojhgan Azad poor, Pardis saeedi, Gholamreza Goudarzi, hamideh 

rouhani nejad,Somaye Momeni Mofrad, Mofrad, Samaneh Chaharmiri Dokhaharani. 

Scrutinizing the antimicrobial effect of hydro alcoholic extract of Althaea officinalis 

(marshmallow) and Matricaria recutita (chamomile) flowers.Life Science journal. 2013; 

10(5s) p. 162-166 

3.   Pegah Shakib, Sobhan Ghafourian, Gholamreza Goudarzi, Masoumeh Ghafarzadeh, 

Hossein Noruzian. Prevalence of listeria monocytogenes in pregnant women in khoram abad, 

Iran. Journal of pure and applied microbiology. Nov. 2013. Vol. 7(Spl. Edn.), p. 475-477. 
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4. Rashid   Ramazanzadeh, Samaneh Rouhi, Pegah   Shakib, Babak Shahbazi, Farzam 

Bidarpour, Mohamamd Karimi Molecular characterization of isolated Vibrio cholera from 

Clinical Samples in Kurdistan Provinc, Iran.. Jundishapur Journal of Microbiology.  

5. Hadis Amraie,Pegah Shakib,Samaneh Rouhi,Neda Bakhshandeh,Behnam Zamanzad. 

Prevalence assessment of magA gene and antimicrobial susceptibility in isolated klebsiella 

pneumonia from clinical specimen, shahrekord, Iran. Iranian journal of microbiology Vol. 6, 

No 5 (October 2014), 311-316  

6. Rashid   Ramazanzadeh, Daem Roshani, Pegah Shakib, *Samaneh  Rouhi. Prevalence and 

Occurrence Rate of Mycobacterium Tuberculosis Haarlem Family Multi-Drug Resistant in 

the Worldwide Population: A Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of 

Research in Medical Sciences J Res Med Sci 2015; 20:78-88. 

7. Gholamreza Goudarzi, Masoumeh Ghafarzadeh, Pegah Shakib , Khatereh Anbari. Culture 

and Real-Time PCR Based Maternal Screening and Antibiotic Susceptibility for Group B 

Streptococcus: An Iranian Experience. Global Journal of Health Science; Vol. 7, No. 6; 2015. 

8. Hossein Norouzian, Mohammadreza Gholami, Pegah Shakib, Gholamreza Goudarzi, 

Hamze Ghobadian Diali, Azam Rezvani. Prevalence of HCV Infections and Co-Infection 

With HBV and HIV and Associated Risk Factors Among Addicts in Drug Treatment 

Centers, Lorestan Province, Iran. International Journal of High Risk Behaviors and Addiction 

2016 March; 5(1): e25028. 

9. Hamid Lavakhamseh, Parviz Mohajeri, Samaneh Rouhi, Pegah Shakib, Rashid 

Ramazanzadeh,Afshin Rasani.Majid MansourifMultidrug-Resistant Escherichia coli Strains 

Isolated from Patients Are Associated with Class 1 and 2 Integrons. Chemotherapy. 2015–16; 

61:72–76.  

10. RashidRamazanzadeh, SamanehRouhi,HasanHosainzadegan,Pegah Shakib,and 

BijanNouri. Co-occurrence of Extended-Spectrum Beta-Lactamases in Isolated Enterobacter 

spp. From Patients Specimens. ArchClin Infect Dis. 2016 July; 11(3):e26837. 

11. Pegah Shakib, Rashid Ramazanzadeh, Morovat Taherikalani, Bijan Nouri. Detection of 

Extended-Spectrum Beta-Lactamases (ESBLs) and antibiotic susceptibility patterns in 

Klebsiella pneumoniae in Western, Iran. Infectious Disorders-Drug Targets. 18(2), 156-163. 

12. P Shakib, M Taherikalani, R Ramazanzadeh. Evolution of aminoglycoside resistance in 

CTX-M-15 producing klebsiella spp. in Kurdistan province, Iran. Journal of Research in 

Medical and Dental Science 6 (3), 459-463. 

13. Pegah Shakib, Rashid Ramazanzadeh1, Morovvat Taheri Kalani, Amjad Ahmadi, 

Samaneh 

Rouhi. Molecular Detection of Virulence Genes in Klebsiella Pneumoniae Clinical Isolates 

from Kurdistan Province, Iran. Biomedical Research and Therapy. Vol 5 No 8 (2018). 
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14- S Shahbazi, MA Ghasemzadeh, P Shakib, MR Zolfaghari, M Bahmani. Synthesis and 

antimicrobial study of 1, 4-dihydropyrano [2, 3-c] pyrazole derivatives in the presence of 

amino-functionalized silica-coated cobalt oxide nanostructures as catalyst .Polyhedron 170, 

172-179.(2019) 

15- Z Babaie, S Delfani, F Rezaei, F Norolahi, S Mahdian, P Shakib. Molecular Detection of 

Carbapenem Resistance in Acinetobacter Baumannii Isolated From Patients in Khorramabad 

City, Iran.Infectious disorders drug targets. 201916- Hossein Norouzian , Hamzeh Ghobadian 

Diali , Mojgan Azadpour , Parviz Afrough , Pegah Shakib , Seyed Morteza Mosavi , Ali 

Karami ,  Gholamreza Goudarzi. PCR Detection of Coxiella burnetii in Milk Samples of 

Ruminants, Iran. Journal of Medical Bacteriology. 2018; 7 (1, 2): pp.31-35. 

16- Occurrence of blaCTX-M-15 extended-spectrum β-lactamase among clinical isolates of 

Klebsiella pneumoniae in Khorramabad, Iran. G Goudarzi, P Shakib.  Infectious disorders 

drug targets.  

17- Systematic review and meta-analysis of carbapenem-resistance of Acinetobacter 

baumannii in Iran. P Shakib, ZB Choolandaimy, F Rezaie, M Bahmani, S Delfani Infectious 

disorders drug targets. 

18- Synthesis and antimicrobial study of 1, 4-dihydropyrano [2, 3-c] pyrazole derivatives in 

the presence of amino-functionalized silica-coated cobalt oxide nanostructures as catalyst 

S Shahbazi, MA Ghasemzadeh, P Shakib, MR Zolfaghari, M Bahmani .Polyhedron 170, 172-

179 

19- Molecular Detection of Carbapenem Resistance in Acinetobacter Baumannii Isolated 

From Patients in Khorramabad City, Iran. Z Babaie, S Delfani, F Rezaei, F Norolahi, S 

Mahdian, P Shakib .Infectious disorders drug targets. 

  مقاالت علمی پژوهشی و علمی آموزشی ) ب

 رنجبربررسی رضا ، محبی رضا ، ملکی عباس ، غفوریان سبحان ، ذوالفقاري محمدرضا ، فرد صادقی نورخدا ، پگاه شکیب. 1

 پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی – علمی مجله. کلبسیالپنومونیه هاي سویه در Ompk36 و Ompk35 هاي پورین فراوانی

  90پاییز. 3 شماره دوره نوزدهم،. ایالم

 فراوانی بررسی: پگاه  شکیبآذر ولی زاده، نورخدا صادقی فرد، محمد رضا ذوالفقاري، عباس ملکی، سبحان غفوریان، .  2

،  مجله  PCR روش با ESBLفاقد و ESBLتولیدکننده آئروژینوزا سودوموناس هاي سویه در PA3721 ژن موتاسیون

  .  43تا  38صفحات . 91تابستان . 2 شماره بیستم، دوره. پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایالم –علمی 

در ایزوله هاي  aac(3)-Iiaبررسی فراوانی ژن . ، جمیله نوروزي  پگاه شکیبسمیه مومنی مفرد ، غالمرضا گودرزي ، . 3

، مجله میکرب  1389بالینی اشریشیاکلی جدا شده از بیماران مبتال به عفونت ادراري در شهرستان دلفان لرستان در سال 

  26- 20 صفحات 2 شماره 7 جلد. شناسی پزشکی ایران
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و اینتیمین در سویه هاي  گاتوکسینبررسی شیوع ژن هاي شی.  پگاه شکیبزهرا عادلی ، فرزانه فیروزه ، محمد زیبایی، .  4

پژوهشی فیض،  - دوماهنامه علمی. اشریشیاکلی مولدشیگا توکسین جدا شده از نمونه هاي عفونت ادراري در استان لرستان 

  188-194، صفحات 1392، خرداد و تیر  2دوره هفدهم ، شماره 

 فراوانی بررسی.  زاده ولی ، آذرشکیب  پگاه غفوریان، ذوالفقاري،سبحان رضا محمد فرد، صادقی نورخدا سیده زهرا رسایی ،.  5

PAPI- 1بیست و یکم  دوره. ایالم پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی – علمی مجله. آئروژینوزا سودوموناس بالینی هاي سویه در

 . 72تا  67صفحات  92مهر . پنجم شماره ،

فراوانی بتاالکتامازهاي وسیع الطیف دربین ایزوله هاي اشریشیاکلی . شکیبپگاه غالمرضاگودرزي،  سمیه مومنی مفرد، .  6

دوره ). یافته(فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان . لرستان- یوروپاتوژنیک بیمارستان ابن سیناي دلفان

   23-17صفحات  93شانزدهم ، تابستان 

جدا شده از  E.coli O 17: H7بررسی شیوع . سمانه روحی  ، پگاه شکیبمهدي صفاري ، محمدرضا ذوالفقاري ، . 7

پژوهشی علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی  –مجله علمی . بیماران گاستروانتریت حاد در شهرستان مالیر ، ایران 

  (Acceptance 2014)گلستان 

درجدایه   ant(2)- Iو aac(3)-II a ,aph(3)-I a فراوانی ژن هاي . ، مریم لشکرارا  پگاه شکیبغالمرضا گودرزي ، . 7 

  .       67تا  63صفحات 93پاییز )  3شماره ( مجله علوم آزمایشگاهی ،دوره هشتم .هاي هاي اشریشیاکلی یوروپاتوژنیک 

8.  Mutagenicity survey and Antibacterial Activity of Various Generations of Poly 

(amidoamine) (PAMAM) Dendrimers and Alginic Acid Poly (amidoamine) (PAMAM) 

Dendrimer Nanocomposite G2 on Some Enteric Pathogenic Bacteria. Babak Shahbazi, 

Mohammad Jafar Rezaei, Mazaher Khodabandeh loo, Samaneh Rouhi, Pegah Shakib, Rashid 

Ramazanzadeh*. International Journal of Enteric Pathogens2014; 2(4):e20012.  

شناسایی سویه هاي سودوموناس .   پگاه شکیب،  فاطمه صالح ، حسین عزیزي ، سهیال سلیمان نژاد، مریم عزیزي. 9

مجله علمی آموزشی  . بیماران بستري در  بیمارستان شهداي عشایر خرم آباد  آئروژینوزاي تولید کننده متالوبتاالکتاماز از 

 . زانکو 

 عفونت فراوانی بررسی  خیرواللهی شیدا ، رستمی ،شهال  رسنی افشین ، محمدي لواخمسه ،بهمن حمید ، شکیب پگاه.  10

  .مجله علمی آموزشی  زانکو . . سنندج بعثت بیمارستان ویژه هاي مراقبت بخش در بیمارستانی هاي

11. Hamid Lavakhamseh, Pegah Shakib, Samaneh Rouhi, Bahman Mohammadi,Rashid 

Ramazanzadeh. A survey prevalence and antibiotic sensivity of nosocomial infections in the 

Besat hospital,Sanandaj city ,Iran . Journal of nosocomial infection (Kermanshah University 

of medical science). 2014, 1(2), 1-8. 

12. Rashid Ramazanzadeh, Samaneh Rouhi, Pegah Shakib . Molecular Detection of 

Extended-Spectrum Beta-Lactamase in Isolated  Bacteria from Blood Cultures. J Med 

Bacterial. 2015; 4 (1, 2): pp.27-34 
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بررسی الگوي مقاومت آنتی بیوتیکی و تعیین . ،سمانه روحی ، امجد احمدي ، سامان زمانی ،رشید رمضانزاده شکیب پگاه. 13

 20 سال. مجله بیهق .کارباپنماز در نمونه هاي بیماران با استفاده از آزمون فنوتیپی هوچ  فراوانی اسینتوباکترهاي تولید کننده

  .  10 – 16  صفحات   ،1394 زمستان  ،35 شماره

14. Hossein Norouzian ,Hamzeh Ghobadian Diali   , Mojgan Azadpour   , Parviz Afrough   ,

Pegah Shakib . PCR Detection of Coxiella burnetii in Milk Samples of Ruminants, Iran. 

Journal of Medical Bacteriology.2018:7(1); 31-35. 

15. Shadi Kohzadi, Rashid Ramazanzade, Hozan loqmani, Pegah Shakib, Hamed 

Ghaderzadeh, Bita Khasi, Naser Reshadmanesh. Assessing the efficiency of floor 

disinfection on bacterial 

decontamination in sanandaj governmental hospitals. J Adv. Environ Health Res (2018) 6:44-

51 

16. P Shakib, M Taherikalani, R Ramazanzadeh. Chemical Composition, Genotoxicity and 

Antimicrobial Activities of Dracocephalum kotschyi Boiss against OXA-48 Producing 

Klebsiella pneumoniae Isolated from Major Hospitals of Kurdistan Province, Iran. 

Microbiology Research Journal International.(accepted). 

   

 الگوي بررسی. پگاه شکیب فاطمه صالح، سهیال سلیمان نژاد ،فاطمه بهرامی چگنی  سعیده جعفري ، آنیا احسانی، -17

مجله .آباد خرم شهر شهداي بیمارستان بیماران از شده جدا خونی هاي عفونت باکتریایی عوامل در بیوتیکی آنتی حساسیت

  . 19-11شماره صفحات ) 43(22.  1396زمستان . کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 

18- Pegah Shakib, Morovat Taherikalani and Rashid Ramazanzadeh Chemical Composition, 

Genotoxicity and Antimicrobial Activities of Dracocephalum kotschyi Boiss against OXA-48 

Producing Klebsiella  pneumoniae Isolated from Major Hospitals of Kurdistan Province, 

Iran. Microbiology Research Journal International.2018. 24(3). 

  :)تألیف، ترجمه، گردآوري( ها کتاب .10

، آرزو امتی  ، عباس پگاه شکیباحمدي هدایتی ،  حمید لواخمسه ، منوچهر.اصول و مبانی میکروب شناسی پزشکی  -

  . فراهانی انتشارات رویان پژوه 

  :)سخنرانی، پوستر( المللی ي ملی و بینها ها و همایش کنگرهمقاالت ارائه شده در  .11

بررسی اثر عصاره اتانولی و آبی . فرد، علی  همتیان ، نورخدا صادقی رضا هوشمندفر، سبحان غفوریان،  رضا محبی ،پگاه شکیب) 

بصورت پوستر در کنگره سراسري طب :در محیط آزمایشگاه ESBLبر  روي باکتریهاي اسهال زا و اسهال زا ) تانن بلوط(جفت 

   1389سنتی ، درمان هاي تلفیقی و داروهاي گیاهی در سال 
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بررسی اثر عصاره آبی و الکلی  . فرد، علی  همتیان ، رضا  هوشمندفر ا صادقی، نورخد سبحان غفوریان ، رضا محبی ، پگاه شکیب) 2

بصورت پوستر در کنگره سراسري طب سنتی ، :در شرایط آزمایشگاه ESBLدانه گیاه اسپند بر روي باکتریهاي اسهال زا و اسهال زا 

   1389درمان هاي تلفیقی و داروهاي گیاهی در سال 

بررسی فراوانی وجود : صادقی فرد، محمد رضا  ذوالفقاري ، سبحان غفوریان، عباس  ملکی، رضا  محبی  ، نورخداشکیب  پگاه)3

در کلبسیال پنومونیه تولید کننده بتاالکتاماز و بدون بتاالکتاماز ،سخنرانی در دومین همایش  Ompk36و   Ompk35پورین هاي 

   1389واحد رشت ، نوزدهم آذر ماه منطقه اي تازه هاي میکروبیولوژي دانشگاه آزاد اسالمی 

در سویه هاي  -PAPI 1بررسی فراوانی  .شکیب  پگاهزهرا رسایی، نورخدا  صادقی فرد، محمد رضا  ذوالفقاري ، عباس ملکی، )4

داد بصورت پوستر در اولین کنگره بین المللی میکروبیولوژي دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، خر. بالینی سودوموناس آئروژینوزا

1390   

 حساسیت الگوي تعیین و  جداسازي. احمدي آذین بهاروند ، سمیه حجازي ، معصومه غفارزاده غالمرضا گودرزي ، ، پگاه شکیب) 5

بصورت پوستر در . آباد خرم منتخب هاي بیمارستان به  کننده مراجعه باردار زنان در   B گروه هاي استرپتوکوك میکروبی

  1390و بالین ، آذر چهارمین کنگره آزمایشگاه 

 کلبسیال هاي ایزوله در الطیف وسیع بتاالکتاماز آنزیم شیوع  بررسی .، نورخدا صادقی فرد، محمدرضا  ذوالفقاريپگاه شکیب) 6

دي . بصورت سخنرانیدر بیستمین کنگره بیماریهاي عفونی و گرمسیري ایران .ایالم منتخب هاي بیمارستان از شده جدا پنومونیه

1390 

 آمینوگلیکوزیدي در مقاومت شیوع بررسی. فرزاد طهماسبی، جمیله نوروزي پگاه شکیب،سمیه مومنی مفرد، غالمرضا گودرزي، ) 7

بصورت پوستر در بیستمین .  دلفان درشهرستان عفونت دستگاه ادراري  به مبتال بیماران  از شده جدا اشریشیاکلی  هاي ایزوله

 1390دي . گرمسیري ایران کنگره بیماریهاي عفونی و 

 بیوتیکی آنتی حساسیت والگوي ادراري عفونت کننده ایجاد ارگانیسمهاي شیوع مقایسه. پگاه شکیب مفرد، سمیه مومنی) 8

بصورت پوستر در کنگره کشوري عفونتهاومقاومت دارویی گیالن . دلفان شهرستان تیر هفت درمانگاه به کننده باردارمراجعه درزنان

  1391اردیبهشت  14و  13

 به مبتال بیماران از شده جدا E. coli هاي باکتري در بیوتیکی آنتی حساسیت الگوي مطالعه .پگاه شکیب مفرد  ، سمیه مومنی) 9

  1391اردیبهشت  14و  13. بصورت پوستر در کنگره کشوري عفونتهاو مقاومت دارویی گیالن . دلفان شهرستان در ادراري عفونت

بررسی شیوع سودوموناس آئروژینوزا در عفونت ادراري مراجعه کننده به .،زهرا رسایی  ، امیر حسین خاخالی راد  پگاه شکیب) 10

 1391اردیبهشت  14و  13. بصورت پوستر در کنگره کشوري عفونتهاو مقاومت دارویی گیالن . آزمایشگاه هاي منتخب ایالم

 مراجعه باردار زنان واژن هاي نمونه در مونوسیتوژنز لیستریا تشخیص . سبحان غفوریان  غالمرضا گودرزي ، ، پگاه شکیب) 11

  ) E.poster(91پاییز . ششمین کنگره میکروب شناسی بالینی ایران. PCR روش به آباد خرم شهرستان هاي کلینیک به کننده
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. الشتر شهرستان ادراري عفونت کننده ایجاد باکتریایی عوامل تعیین. ، محمدزیبایی ، فرزانه فیروزه پگاه شکیبزهرا عادلی  ، )  12

  ) E.poster(91پاییز . ششمین کنگره میکروب شناسی بالینی ایران

 کلبسیال هاي سویه دارویی چند بیوتیکی آنتی مقاومت بررسی. ، مرتضی عباسی ، نیوشا کاوه  پگاه شکیبفاطمه صالح ،  )13

پاییز . ششمین کنگره میکروب شناسی بالینی ایران.  آباد خرم عشایر شهداي بیمارستان خون کشت  از شده جدا پنومونیه

91)E.poster (  

میزان شیوع سودوموناس آئروژینوزا بامقاومت چند دارویی در . ، مرتضی عباسی ، نیوشا کاوه  پگاه شکیبفاطمه صالح ، ) 14

پاییز . ره میکروب شناسی بالینی ایرانششمین کنگ.  خرم آباد شهرستان عشایر شهداي بیماران بخش سوختگی بیمارستان

91)E.poster (  

 مقاومت الگوي تعیین و جداسازي. ،  نادر دواري ، سهیال سلیمان نژاد، مرتضی عباسی ، نیوشا کاوه  پگاه شکیبصالح ، فاطمه ) 15

ششمین کنگره .  آباد خرم شهرستان عشایر شهداي بیمارستان در بستري بیماران از شده جدا اورئوس استاف در بیوتیکی آنتی

  ) E.poster(91پاییز . میکروب شناسی بالینی ایران

 هاي ایزوله در الطیف وسیع بتاالکتاماز آنزیم شیوع  بررسی. غالمرضا گودرزي ، آذین بهاروند احمدي ، پگاه شکیب) 16

. ششمین کنگره میکروب شناسی بالینی ایران . آباد  خرم منتخب هاي بیمارستان ادرار بالینی هاي نمونه از شده جدا اشریشیاکلی

  ) E.poster(91پاییز 

 بالینی هاي ایزوله بین درaac(3)-IIa ژن فراوانی بررسی. ،جمیله نوروزي پگاه شکیب غالمرضا گودرزي ، مفرد، سمیه مومنی) 17

بصورت پوستر در ششمین کنگره میکروب .  لرستان دلفان شهرستان در ادراري عفونت به مبتال بیماران از شده جدا کلی اشریشیا

 .91پاییز . شناسی بالینی ایران

بررسی اثرات ضد میکروبی عصاره هیدروالکلی گل . پور مرضیه رشیدي ، پگاه شکیب پور ، ، مژگان آزاد مفرد سمیه مومنی )18

  1391بهمن . سیري ایران بصورت پوستر در بیست و یکمین کنگره بیماریهاي عفونی و گرم. بابونه علیه استاف اورئوس

 گل هیدروالکلی عصاره میکروبی ضد اثرات بررسی. پور مرضیه رشیدي ، مفرد پور ، سمیه مومنی ، مژگان آزاد پگاه شکیب )19

بهمن . بصورت پوستر در بیست و یکمین کنگره بیماریهاي عفونی و گرمسیري ایران . سودوموناس و اورئوس استاف علیه ختمی

1391  

20) Somaye Mommeni, Pegah Shakib. Evaluation of prevalence microorganisms causing urinary 

tract infection (UTI) and antibiotic sensitivity in children admitted to Ibn Sina hospital in Delfan 

township. The 5th International Congress of Laboratory & Clinic. 

21) Somaye Mommeni, Pegah Shakib .The study of prevalence of bacteria in the radiology 

department of Ibn Sina Hospital in Delfan city in 1391. The 5th International Congress of 

Laboratory & Clinic. 
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22) Zahra  Adeli, Pegah Shakib, Farzane Firooze, Mohammad Zibaee.Prevalence of Shiga 

Toxins, Intimin and Hemolysin Genes of Escherichia coli O157:H7 Strains from Urinary tract 

infections in city Aleshtar. The 5th International Congress of Laboratory & Clinic  . 

23) Reza Mohebi , Sobhan Ghafurian , Shabnam Sadoogh Abbasian , Pegah Shakib , Nurkhoda 

Sadeghifard , Afra Khosravi, Abdollah Davoodian, Hossain Kazemian, Aref Shavalipour, Reza 

Hoshmandfar, Sajedeh Karimi. Detection of H.pylori antigen in feces of patients with dyspepsia 

in Ilam, Iran. The 5th International Congress of Laboratory & Clinic  . 

جداسازي و تعیین الگوي مقاومت آنتی . پگاه شکیبنادر دواري ،  ، حسین عزیزي ، صالح ، سهیال سلیمان نژادفاطمه  ) 24

بصورت پوستر . جدا شده ازکشت خون بیماران بستري در بیمارستان شهداي عشایر شهرستان خرم آباد  بیوتیکی در استاف اورئوس

فروردین تا  31تهران . ششمین کنگره بین المللی و یازدهمین کنگره کشوري ارتقاء خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران در

  .1392اردیبهشت  3

 هاي سویه دارویی مقاومت میزان بررسی .پگاه شکیبنادر دواري ،  ، حسین عزیزي ، فاطمه صالح ، سهیال سلیمان نژاد) 25

ششمین کنگره بین المللی و بصورت پوستر سخنرانی در . آباد خرم شهرستان عشایر شهداي بیمارستان در زخم ازکشت اسینتوباکتر

  .1392اردیبهشت  3فروردین تا  31تهران . یازدهمین کنگره کشوري ارتقاء خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران

زنان در نمونه هاي واژینال  Bاسترپتوکوك هاي گروه  فراوانی .غالمرضا گودرزي ، آذین بهاروند احمدي ، پگاه  شکیب)26

ششمین کنگره بین  بصورت پوستر در.   Real-time PCR باردارمراجعه کننده  به  بیمارستان هاي منتخب خرم آباد به روش

  .1392اردیبهشت  3فروردین تا  31تهران . المللی و یازدهمین کنگره کشوري ارتقاء خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران

زنان باردارمراجعه در نمونه هاي رکتال  Bفراوانی استرپتوکوك هاي گروه . غالمرضا گودرزي ، معصومه غفارزاده  ، پگاه شکیب)27

ششمین کنگره بین المللی و  بصورت پوستر در.  Real-time PCR کننده  به  بیمارستان هاي منتخب خرم آباد به روش کشت و 

  .1392اردیبهشت  3فروردین تا  31تهران . کشوري ارتقاء خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران یازدهمین کنگره

تغییردهنده آنزیم هاي بررسی الگوي مقاومت و شیوع ژنهاي .  پگاه شکیبمومنی مفرد ، غالمرضا گودرزي ،   سمیه)28

فونت هاي دستگاه ادراري عبه  بیماران مبتالجدا شده از    E. Coliدرمیان ایزوله هاي بالینی  (AMEs)آمینوگلیکوزیدها 

)UTIs ( بصورت پوستر سخنرانی در ششمین کنگره بین المللی و یازدهمین کنگره کشوري ارتقاء خدمات . دلفان`درشهرستان

 .1392اردیبهشت  3فروردین تا  31تهران  .آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران

فراوانی ژنهاي آنزیم هاي تغییر دهنده آمینوگلیکوزیدها در . زهرا شهمرادي ، پگاه شکیبغالمرضا گودرزي ، مژگان آزادپور ، ) 29

بصورت پوستر سخنرانی در ششمین کنگره بین المللی و یازدهمین .  PCRمیان ایزوله هاي استافیلوکوکوس اورئوس به روش 

  .1392اردیبهشت  3فروردین تا  31تهران  .گاهی تشخیص پزشکی ایرانکنگره کشوري ارتقاء خدمات آزمایش

در بین ایزوله هاي اشریشیاکلی  TEMفراوانی ژن .پگاه شکیب غالمرضا گودرزي ،لیال اسدپور ، ،آذین بهاروند احمدي  )30

یوروپاتوژنیک مولد بتاالکتاماز وسیع الطیف جدا شده از نمونه هاي ادرار شهرستان خرم آباد با روش واکنش زنجیره اي پلیمراز 
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PCR . ششمین کنگره بین المللی و یازدهمین کنگره کشوري ارتقاء خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی  بصورت پوستر در

  .1392اردیبهشت  3فروردین تا  31هران ت.ایران

31) Pegah Shakib, Hadis amraie . Pattern of antibiotic resistance in Klebsiella pneumoniae 

isolated from clinical specimens obtained from patients attending hospitals in Shahrekord . 14th 

international Iranian congress of microbiology . Tehran –Iran .28-30 August 2013.  

32) Somaye Mommeni, Gholamreza Goudarzi , Pegah Shakib , Azin Baharvand ahmadi. The 

prevalence of ESBL enzymes in Escherichia coli strains isolated. 14th international Iranian 

congress of microbiology . Tehran –Iran . 28-30 August 2013.  

33) Pegah Shakib,Hadis amraie.  Frequency of k2 in Klebsiella pneumoniae serotypes isolated 

from hospital clinical samples by PCR. The 2th Iranian Congress of  Medical Bacteriology  . 
 

34) Somaye Mommeni, Pegah Shakib.  Isolatiomn of bacterial from staff hands in Sina hospital. 

. The 2th Iranian Congress of  Medical Bacteriology  . 

35) Pegah Shakib,Hadis Amraie, Hossein Noruzian. Isolation of enterococci isolated from urine 

of patients consulting with selected hospitals in Khorramabad, The 6th International Congress of 

Laboratory & Clinic  . 
36) Rashid Ramazanzadeh, Babak Shahbazi,Samaneh Rouhi, Pegah Shakib. Molecular 

characterization of isolated vibrio cholera from clinical sampeles in Kurdistan provice, iran. The 

6th International Congress of Laboratory & Clinic  .(oral )  

37) Somaye Mommeni, Pegah Shakib.  prevalence and antibiotic susceptibility of 

staphylococcus aureus in personnel of  ibn  sina hospital in delfan. The 6th International Congress 

of Laboratory & Clinic  . 

 

38) Rashid Ramazanzadeh, Babak Shahbazi, Pegah Shakib. Survey of different generation 

dendrimers mutagenicity by ames test method. The 6th International Congress of Laboratory & 

Clinic  . 

 

39) Rashid Ramazanzadeh, Babak Shahbazi, Pegah Shakib , Mohammad Hosein Dareshiry, 

Amin Hooshyar , Samaneh Rouhi. Comparison of antibacterial properties of PAMAM (G2,G3,G4 

and G5) and aljinate dendrimers. The 6th International Congress of Laboratory & Clinic  . 

 

40) Babak Shahbazi, Rashid Ramazanzadeh, Pegah Shakib , Mohammad Hosein Dareshiry, 

Amin Hooshyar . survey of toxicity of various generations of  dendrimers on mesenchyme cells 

and AGS cells by MTT method. The 6th International Congress of Laboratory & Clinic  . 

  

 41)Pegah Shakib, Mohammad Reza Zolfghari , Mehdi Saffary, Samaneh Roohi.  Revalence of 

E. coli O157: H7 isolated from patients with acute gastroenteritis in Malayer city by culture and 

serology methods.. 15 th International Iranian Congress of Microbiology.  
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شناسایی ایزوله هاي کلبسیال پنومونیه تولید کننده آنزیم . ، سامان زمانی  پگاه شکیب رشید رمضان زاده ، سمانه روحی،) 42

کنگره کشوري بیماري هاي ) . کردستان ، ایران ( ندج نکارباپنماز جدا شده از بیماران مراجعه کننده به بیمارستانهاي شهرستان س

  1393ساري خرداد ماه . عفونی مقاوم به آنتی میکروبیال 

، هنار نارنجی ، سمیه دستمزد ، امین هوشیار ، محمد حسین  پگاه شکیبرشید رمضان زاده ، سمانه روحی،بابک شهبازي ، ) 43

کنگره کشوري بیماري هاي عفونی .  G2بررسی اثر آنتی باکتریایی نانو کامپوزیت آلجینات پلی آمید و آمین دندریمر . دره شیر 

 1393ساري خرداد ماه . مقاوم به آنتی میکروبیال 

بررسی شیوع و حساسیت . شهال رستمی ، شیدا خیر اللهی ، حمید لواخمسه ، سمانه روحی ،  پگاه شکیببهمن محمدي ،)44

کنگره کشوري . آنتی بیوتیکی باکتریهاي جدا شده از عفونت هاي بیمارستانی در بخش کودکان بیمارستان بعثت سنندج ، ایران 

     1393ساري خرداد ماه . بیماري هاي عفونی مقاوم به آنتی میکروبیال 

. ، محمد حسین دره شیر ، سمیه دستمزد ، سمانه روحیپگاه شکیبزي ،  رشید رمضان زاده، هنار نارنجی ، بابک شهبا) 45

بررسی اثر ضد باکتریایی و تعیین حداقل غلظت ممانعت کنندگی نسل هاي مختلف پلی آمید و آمین دندریمر به روش چاهک 

   1393ساري خرداد ماه . کنگره کشوري بیماري هاي عفونی مقاوم به آنتی میکروبیال .

46) Fatemeh Ahangarkani , Pegah Shakib, Samaneh Rouhi , Noushin Abdolmaleki. A mini- 

review on  Helicobacter Pylori.  1393ساري خرداد ماه . کنگره کشوري بیماري هاي عفونی مقاوم به آنتی میکروبیال   

47) Issa Gholampour Azizi, Moulod Gorgi, Samaneh Rouhi, Mahsa Azimi, Pegah Shakib, Babak 

Shahbazi,Noushin Abdolmaleki . Citrinin reduction in wheat flour by using "yeast Saccharomyces 

cerevisiae. 15 th international Iranian congress of microbiology .school of medicine,Tehran 

university of medical science.26-28 August 2014.  

48) Azin Baharvand, Pegah Shakib, Gholamreza Goudarzi, Leila Asadpour . The Prevalence of 

TEM Gene among Extended-Spectrum Beta-Lactamases Producing  Escherichia Coli in Khorram 

Abad, Iran . 15 th international Iranian congress of microbiology .school of medicine,Tehran 

university of medical science.26-28 August 2014. 

49) Pegah Shakib, MohammadReza Zolfaghari, Mehdi Saffari, Samaneh Rouhi . Prevalence of 

E. coli O157:  H7 isolated from patients with acute gastroenteritis in Malayer city by culture and 

serology methods . 15 th international Iranian congress of microbiology .school of 

medicine,Tehran university of medical science.26-28 August 2014. 

50) Rashid Ramazanzadeh, Hanar Narenji, Samaneh Rouhi, Babak Shahbazi, Pegah Shakib 

,MohammadHossein Darehshiri, Amin Hoshyar . Evaluation of Antibacterial effect of Alginate 

Poly Amidoamine (PAMAM) Dendrimers Nanocomposites G2 "A in-vivo Study . 15 th 

international Iranian congress of microbiology .school of medicine,Tehran university of medical 

science.26-28 August 2014. 

51) Gholamreza Goudarzi, Pegah Shakib, Maryam Lashkarara . Prevalence of aac(3)-IIa Gene 

among Isolates of Uropathogenic Escherichia coli  in Selseleh city, Iran . 15 th international 

Iranian congress of microbiology .school of medicine,Tehran university of medical science.26-28 

August 2014. 

52) Rashid Ramazanzadeh , Pegah Shakib , Samaneh Rouhi , Babak Shahbazi, Noushin 

Abdolmaleki, Mohammad Hosseiyn Darehshiri. Extended-spectrum beta-lactamase detection 

from blood cultures by  

NCCLs phenotypic method. 8 th international congress of clinical microbiology .Tabriz 2014  
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53) Rashid Ramazanzadeh, Pegah Shakib, Samaneh Rouhi, Babak Shahbazi, Noushin  

Abdolmaleki, Maryam Karimi  . Extended-spectrum beta-lactamases detection in clinical 

specimens.  8 th international congress of clinical microbiology .Tabriz 2014 

54) Rashid Ramazanzadeh, Samaneh Rouhi, Babak Shahbazi, Mazaher Khodabandehloo, Abbas  

Manafi , Hanar Narenji, Pegah Shakib. Determination of vancomycin minimum inhibitory 

concentration in Staphylococcus aureus by E-test. 8 th international congress of clinical 

microbiology .Tabriz 2014 

بررسی الگوي حساسیت آنتی بیوتیکی آمینوگلیکوزیدي در ایزوله هاي . ، غالمرضا گودرزي ، مریم لشکرارا  پگاه شکیب) 55

آبان  23و  22کنگره دانشجویی کشوري علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران . ایران  –یوروپاتوژنیک شهرستان سلسله 

1393  .  

56) Hamid Lavakhamseh, Samaneh Rouhi, Pegah Shakib, Bahman Mohammadi,Rashid 

Ramazanzadeh. Frequency Evaluation of Nosocomial Infections and Antibiotic Resistance 

Patterns of Gram-Negative Bacilli in the Besat  Hospital, Sanandaj, Iran. 

57) Rashid  Ramezanzadeh,  Somayeh  Dastmozd,  Manouchehr  Ahmadi Hedayati, Mohammad 

Hosein Darehshiri, Pegah Shakib, Samaneh Rouhi . Pseudomonas aeruginosa’s antibiotic 

sensitivity pattern isolated from Sanandaj Hospital patients, Iran.  

 

 هاي باکتريM  -bla CTXفراوان وبررسی دارویی مقاومت الگوي تعیین*. روحی سمانه ، شکیب پگاه ، زاده رمضان رشید) 58

کنگره دانشجویی کشوري علوم دارویی . ایران کردستان، سنندج، هاي بیمارستان به کننده مراجعه بیماران از خون شده جدا

  . ساري . دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مازندران. 1393آبان  23- 22. مازندران

 هاي ایزوله بیوتیکی آنتی مقاومت الگوي تعیین و جداسازي. لو خدابنده مظاهر روحی، سمانه ،کیبش پگاهکریمی،  مریم)  59

 23-22. کنگره دانشجویی کشوري علوم دارویی مازندران. سنندج بعثت بیمارستان ادراري عفونت مبتال به بیماران از اشریشیاکلی

  .ساري . دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مازندران. 1393آبان 

. رمضانزاده رشید ،شکیب پگاه روحی، سمانه ، زندي سیران محمدي، سامان صفري، امیر لواخمسه، حمید محمدي، بهمن)  60

 بیمارستانی عفونتهاي به مبتال بیماراناز  شده جدا باکتر اسینتو و آئروژینوزا سودوموناس هاي ایزوله بیوتیکی آنتی مقاومت بررسی

دانشگاه علوم پزشکی . 1393آبان  23-22. کنگره دانشجویی کشوري علوم دارویی مازندران. کردستان سنندج، بعثت، بیمارستان در

  . ساري . و خدمات بهداشتی و درمانی مازندران

61) Rashid Ramazanzadeh, Pegah Shakib, Samaneh Rouhi*, Noushin Abdolmaleki. Molecular 

Detection of Extended-Spectrum Beta-Lactamases  OXA  Type in Human Blood Samples Using 

OXA-1 and OXA-2. 4th  International Symposium on Molecular Technology (Biotechnology in 

Progress; Drug Development and Therapeutics). 14-16 Oct 2014.  School  of  Medicine, Shahid 

Beheshti University of Medical Sciences.  Tehran. 

62) Rashid Ramazanzadeh, Samaneh Rouhi, Pegah Shakib, Farzan Jarahi Khameneh ,Hamid 

Lavakhamseh .Identification of Classes 1 Integron of Escherichia coli isolated from Clinical 

Specimens.  

63)Rashid Ramazanzadeh, Samaneh Rouhi, Pegah Shakib, Farzan Jarahi Khameneh, Hamid 

Lavakhamseh*. Identification of Classes 1 Integron of Escherichia coli Isolated from Clinical 

Specimens. The 7th International Congress of Laboratory and Clinic (Infectious Diseases) and 1st 
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Conference of Clinical Virology. 12 -14 Feb 2015. Razi International Congress Center, Iran University of 

Medical Sciences. Tehran (Iran). Code:  A-10-568-1. p. PB-168. (Poster). 

64) Samaneh Rouhi, Arjang Partoandazanpoor, Noshin Abdolmaleki*, Pegah Shakib. Prevalence 

and Antibiotic Resistance Patterns of Escherichia coli Isolated from Urine Samaples, Sanandaj 

city (2014), Iran. The 7th  International Congress of Laboratory and Clinic (Infectious Diseases) and 1st 

Conference of Clinical Virology. 12 -14 Feb 2015. Razi International Congress Center, Iran University of 

Medical Sciences. Tehran (Iran). Code:  A-10-641-1. p.PB-021. (Poster). 

65) Bahman Mohammadi , Samaneh Rouhi , Hamid Lavakhamseh, Rashid Ramazanzadeh, Pegah 

Shakib*. Evaluation of Antibiotic-Resistant Strains of Pseudomonas aeruginosa and 

Acinetobacter Isolated from Patients with Nosocomial Infection, Besat Hospital, Sanandaj, 

Kurdistan. The 7th  International Congress of Laboratory and Clinic (Infectious Diseases) and 1st 

Conference of Clinical Virology. 12 -14 Feb 2015. Razi International Congress Center, Iran University of 

Medical Sciences. Tehran (Iran). Code: A-10-256-1. p.PB-009. (Poster). 

66) Rashid Ramazanzadeh, Pegah Shakib, Samaneh Rouhi*. A Survey on bla CTX-M 

Distribution in Enterobacter cloacae Isolated from Patients, Sanandaj Hospitals, Iran. The 7th 

 International Congress of Laboratory and Clinic (Infectious Diseases) and 1st Conference of Clinical 

Virology. 12 -14 Feb 2015. Razi International Congress Center, Iran University of Medical Sciences. 

Tehran (Iran). Code: A-10-246-1. p.PB-006. (Poster). 

 تولیدکننده اسینتوباکتر هاي سویه سازي جدا. رمضانزاده رشید ، شهبازي بابک ، زمانی سامان ،یروح سمانه،  * شکیب پگاه )67

بیست و سومین کنگره بیماري هاي عفونی و . سنندج منتخب هاي بیمارستان بالینی هاي نمونه از هوچ آزمون با کارباپنماز

  ) پوستر. (82ص . P47: کد). ایران(تهران . دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی . 1393دي  26 - 22. گرمسیري ایران

بررسی فراوانی ایزوله هاي انتروباکتر آئروژنز تولید کننده بتاالکتاماز وسیع الطیف در . ، سمانه روحی، پگاه شکیبرشید رمضانزاده)68

بیست و سومین کنگره بیماري هاي عفونی و . نمونه هاي بالینی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان هاي سنندج، کردستان، ایران

   ) پوستر. (81ص . P46: کد). ایران(تهران . م پزشکی شهید بهشتیدانشگاه علو.  1393دي  26 - 22. گرمسیري ایران

فراوانی و الگوي مقاومت دارویی باکتري . ، بهمن محمدي، سمانه روحی، رشید رمضانزادهپگاه شکیبحمید لواخمسه، )69

سنندج، کردستان، پاییز و اشریشیاکلی در بیماران بستري و سرپایی مراجعه کننده به بیمارستان هاي توحید و بعثت شهرستان 

دانشگاه علوم پزشکی شهید  . 1393دي  26 - 22. بیست و سومین کنگره بیماري هاي عفونی و گرمسیري ایران. 1392زمستان 

  ) پوستر. (72ص . P37: کد). ایران(تهران . بهشتی

70) Rashid Ramezanzadeh, Somayeh Dastmozd*, Manouchehr Ahmadi Hedayati, Mohammad 

Hosein Darehshiri, Pegah Shakib, Samaneh Rouhi. Pseudomonas aeruginosa’s Antibiotic 

Sensitivity Pattern Isolated from Sanandaj Hospital Patients, Iran. National Student Congress on 

Pharmaceutical Sciences. 13-14 Nov 2014. Mazandaran University of Medical Sciences. Sari (Iran). 

Code: 2-A-17/ 1336. p. 101. (Poster).  

 

71) Hamid Lavakhamseh*, Samaneh Rouhi, Pegah Shakib, Bahman Mohammadi, Rashid 

Ramazanzadeh. Frequency Evaluation of Nosocomial Infections and Antibiotic Resistance 

Patterns of Gram-Negative Bacilli in the Besat Hospital, Sanandaj, Iran. National Student 

Congress on Pharmaceutical Sciences. 13-14 Nov 2014. Mazandaran University of Medical 

Sciences. Sari (Iran). Code: 2-A-19 /1310. p.103. (Poster). 



16 

 

72) Pegah Shakib, Amjad Ahmadi, Morovvat Taheri Kalani, Rashid Ramezan Zadeh , samaneh 

rouhi . Detection of klebsiella pneumoniae producing carbapenemase by Modified Hodge Test 

from clinical samples of tohid hospital in Sanandaj. The 17th  International and Iranian Congress 

of Microbiology23-25 August 2016, Tehran – Iran .  

73) Samaneh Rouhi, Rashid Ramazanzadeh, Masoud Heydarifar, Pegah Shakib. Phenotypic 

Hodge Test Application For Gram Positive And Gram  Negative Bacilli Bacteria Carbapenemase 

Enzyme Producer Isolated  From Non-Biological Environments Of Hospital. The 17th  

International and Iranian Congress of Microbiology23-25 August 2016, Tehran – Iran .  

74) Gholamreza Goudarzi, Sahar Karami, Pegah Shakib, Reza Mohammadrezaei Khorramabadi. 

Metallo-Beta-Lactamase Blavim And Blaimp Genes Among  Klebsiella Pneumoniae Isolated 

From Hospitals Of Khorramabad, Iran. The 17th  International and Iranian Congress of 

Microbiology23-25 August 2016, Tehran – Iran .   

75) Pegah Shakib, Amjad Ahmadi, Morovvat Taheri Kalani, Rashid Ramezan Zadeh, Samaneh 

Rouhi. Detection of klebsiella pneumoniae producing metallobetalactamase by double-disk 

synergy test from clinical samples of tohid hospital in Sanandaj. 10thInternational Congress of 

Clinical Microbiology, Sanandaj, Iran.  

  

  :)تدریس، شرکت( ها کارگاه .12

  در کنگره  بین المللی میکروبیولوژي دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 2/3/1390کارگاه آموزشی طراحی پرایمر در تاریخ . 1

  1386در سال  ICDL2و  ICDL1گواهی نامه مهارت .  2

  10/6/1388لغایت  17/5/1388گواهی نامه کارآموزي میکروبیولوژي مواد غذایی از آزمایشگاه مواد غذایی آریا آزما قم .  3

در دانشگاه علوم پزشکی  20/11/1390لغایت  19/11/1390در تاریخ  PCRکارگاه آموزشی تئوري و عملی اصول و مبانی  .  4

  وان کارشناس آزمایشگاه لرستان  بعن

در دانشگاه علوم پزشکی  22/1/1391کنفرانس یک روزه روشهاي کنترل کیفی و تشخیصی در آزمایشگاههاي تشخیص پزشکی . 5

  لرستان 

در مرکز تحقیقات  7/12/1391کارگاه آشنایی دانشجویان عضو کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی اراك با مرکز تحقیقاتی .  6

  ي گیاهی رازي دانشگاه علوم پزشکی لرستان بعنوان سخنران داروها

  کارگاه آموزشی بیوانفورماتیک  در ششمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین .  7

دوره آموزش اسمیر ، کشت و مولکوالر در مرکز تحقیقات مایکوباکتریولوژي ، پژوهشکده سل و بیماري هاي ریوي بیمارستان . 8

  1393در آذر ماه سال  مسیح دانشوري
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  ساعت در دانشگاه علوم پزشکی کردستان  5بمدت  94شرکت در کارگاه آموزشی مهارتهاي انگلیسی در نگارش مقاله اسفند . 9

  ساعت در دانشگاه علوم پزشکی کردستان 6بمدت  94شرکت در کارگاه آموزشی ایده تا کسب و کار دي ماه . 10

  ساعت در دانشگاه علوم پزشکی کردستان 6بمدت  94مقدمات مطالعات کیفی دي ماه شرکت در کارگاه آموزشی . 11

  ساعت در دانشگاه علوم پزشکی کردستان 6بمدت  94شرکت در کارگاه آموزشی سري هاي زمانی آذر ماه . 12

  ساعت در دانشگاه علوم پزشکی لرستان 2بمدت  98شرکت در کارگاه پروپوزال نویسی در اردیبهشت  -13

  1398و شهریور  1397برگزاري کارگاه آموزشی پزشک پژوهشگر  در دو دوره اسفند  -14

  در مرکز تحقیقات داروهاي گیاهی رازي  25/7/1398در تاریخ برگزاري کارگاه پروپوزال نویسی  -15

  ):مجري، همکار(هاي تحقیقاتی  طرح .13

 استافیلوکوکوس اورئوس درسویه هاي)erm A, ermB,ermC( بررسی فراوانی ژنهاي مقاومت به اریترومایسین  -

،  غالمرضا گودرزيمجري طرح فرزاد طهماسبی ، همکاران  .  PCRبیمارستانهاي شهرستان خرم آباد باروش  جداشده از

  ، مجتبی سهرابی  پگاه شکیب

 زنان در B گروه هاي استرپتوکوك میکروبی حساسیت الگوي تعیین و  Real-Time PCR و کشت روش ارزیابی   -

، همکاران معصومه غفارزاده، محمدرضا غالمرضا گودرزيآباد مجري طرح  خرم هاي کلینیک به  کننده مراجعه باردار

 تاریخ پایان  – 12/12/89 تاریخ شروع  - 12/11/89تاریخ تصویب  .،  آذین بهاروند فاطمه حجازيپگاه شکیبناظر، 

 1148شماره طرح . 12/4/91

در نمونه هاي واژن و رکتال در زنان باردارمراجعه کننده  به  بیمارستان هاي منتخب خرم  مونوسیتوژنزلیستریا تشخیص  -

  ، سبحان غفوریان غالمرضا گودرزي همکاران پگاه شکیبمجري طرح  PCRآباد به روش 

میان سویه هاي بررسی الگوي مقاومت آنتی بیوتیکی و شیوع ژنهاي آنزیم هاي تغییر دهنده آمینوگلیکوزیدها در    -

مجري طرح دکتر  PCRجدا شده از بینی پرسنل بیمارستانهاي منتخب خرم آباد به روش استافیلوکوکوس اورئوس 

  تاریخ شروع  - 12/11/89تاریخ تصویب . ، آذین بهاروند احمدي ، فرزاد طهماسبی  پگاه شکیبغالمرضا گودرزي همکاران 

 1156ح شماره طر. 12/6/91تاریخ پایان  –12/12/89

جدا شده از نمونه هاي ادرار از  اشریشیا کلیدر  TEM,SHV,CTXMشناسایی ژن مقاومت بتاالکتامازهاي   -

مجري طرح آذین بهاروند احمدي همکاران .  PCRبیمارستانهاي منتخب خرم آباد با روش واکنش زنجیره اي پلیمراز

  ، سجاد دادفر غالمرضا گودرزي ، پگاه شکیب

 در سنندج شهر  بعثت و توحید هاي بیمارستان مختلف هاي بخش کف سطوح باکتریال آلودگی بر گندزدایی اثر بررسی -

 پگاهخاصی،  رمضانزاده، بیتا لقمانی، رشید شاهمرادي، هوزان مجري طرح شادي کهزادي همکاران بهزاد. 1393 سال

  . صادقی رشادمنش ، شهرام ، ناصرشکیب
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  :المللی بینداور مجالت علمی ملی یا  .14

  ساعت  54مجله علوم پزشکی زانکو بمدت  -

  ساعت  30مجله علوم پزشکی بابل بمدت  -

  ساعت  15بمدت   جنوب طب مجله -

   ساعت 20بمدت   International Journal Of Medical Laboratoryمجله -

  :ت تحریریه مجالت علمیأعضو هی .15

و عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم  95-93آموزشی زانکو از سال  -عضو هیئت تحریریه مجله علمی -

  پزشکی کردستان 

  

  

  

  


