
 3131ماه   آبان  8:تنظیم 

Curriculum Vitae -CV 
 

 

 

 دکتربابک ولی زاده 

 

 4411 تیرماه   8:تاریخ تولد

 تهران: محل تولد

Babak_Valizadeh@hotmail.com 

 

   :یلیتحص سوابق

 

 4455-4431 :  خوارزم  البرز نای رستانیدب ، متوسطه ت رانماای    الیتحص

 علوم تجرب  دیپلم  -42.14: معدل 

 

 4431-4435: پیراپزشک  دانشکده ،ایران علوم پزشک   دانشگاه

  شگانیعلوم آزماکاردان   -42.51: معدل

 

    4433-4474 : دانشکده پزشک  ، تهران  علوم پزشکدانشگاه 

  طب صیتشخ  شگانیم آزماعلو یدکترا - 47.14 :معدل

 4474مرداد ماه   -( 12)عال  : امتیاز پایان نامه 

 

 3133-1313  (سال 22) علمی-شغلیسوابق 

 

 :سوابق شغلی

 

  ط ، ذکر است انیشا .  تری شماس  آزمایشگاه بهار تهرانبخش باک مسئول  :( سال 22)  3131 تا کنون 3131سال  از

اجرا  رانیرفرانس ا شگاهیناکاران محترم آزما توسط  شماس یباکتر  خارج  فیمترل کککه  ، 4423تا   4471 ازسال  41

ناواره موفق   شماس یبخش باکتر ، بهار شگاهیآزما تیریمد  بانی  پشت    نارانبخش با تالش   دقت ناکاران  ، م  شد

 نای بیاارستان بسیاریاز  هار تهرانآزمایشگاه ب باکتری شماس بخش  سال برای 12 ط  این .گردید  ازکاملیامت سببه ک

 . شده استارسال نای عفون  ناونه    غیر دانشگان  ،  دانشگان 

 

mailto:Babak_Valizadeh@hotmail.com


 بخش بورد تیمسئول    شماس یباکتر بخش در ب سایت     برنامه   طراح: ( سال 3)  3131 تا کنون 3133از سال 

از ا لین وم آزمایشگان  تشخیص طب  ایران انجان دکترای عل  EQAP  خارج تیفیبرنامه کمترل ک در  شماس یباکتر

      49د ره  -  کمون تا  برنامهد ره  

 

 تیفیبرنامه کمترل ک در  شماس یباکتر صحه گذاری ناونه نای امرناکاری در : ( سال 3)  3131 تا کنون 3133از سال 

      49د ره  -تا کمون   برنامه از د ره ا ل  شرکت پیشگام ایرانیان EQAS  خارج

 

ی علوم آزمایشگان  تشخیص طب  اانجان دکتر علا   ب سایت یتدیرم:  (سال 1)  3131 تا کنون  3132 رماهیت از

  برنامه تی ب سا  ناچمین مدیر  رانماا نا برای این  ب سایت فارس    -انتخاب مقاال ت علا  التین مسئول ،  ایران

 EQAP -  http://www.iacld.ir  &  http://www.eqap.ir  خارج تیفیکمترل ک

 

 تهران وندیپ  شگاهیآزما  شماس کربیمشا ر بخش م:   (سال 5) 4491 اسفمد پایانتا  4422از سال 

 

  شگانیمرکز آزما چهاردر  طب صیتشخ شگاهیآزما  فم یتمسئول 1:  4491 اسفمد تا 4474از سال 

 

 :عضویت علمی

 

 ایران سی و مقاومت دارویی آزمایشگاه مرجع سالمتعضو کمیته میکروب شنا :(سال 8)  3131 تا کنون 3131از سال 

 

 ی علوم آزمایشگان  تشخیص طب  ایراناعضو کایته علا  انجان دکتر :(سال 7)  3131 تا کنون 3133از سال 

 

سازمان مل   - آزمایشگاه نای تشخیص طب  ISIRI/TC212فم  عضو کایته  :(سال 2)  3131 تا کنون 3132از سال 

 استاندارد ایران

  

 رانیا  شگانیخدما ت آزما تیفیره ارتقاء کگمک  علا تهیعضو کا :(سال 10)  4494 فر ردین ماهپایان تا  4421از سال 

 

 4494   4491سال   شگانیآزما نینو ینا یکمگره فما ر   4494   4429آسیب شماس  سال  رهگمک کایته علا 

 

مقاومت های  و ضد میکروبی تعیین حساسیت یروش ها -یصیتشخ بالینی و شناسی باکتری های در زمینه  یسخنران 33

   :(سال 31)  3131 تا کنون 3132 از سالی شناس یباکتر درو تضمین کیفیت  خارجی کنترل کیفی -دارویی 

 

  3132-2313:  برنامه 11 -مدون  یها یبازآموز در سخنران

 

 4422آبان  -  عفون نیمد ن متخصص یبازآموز

 4424 -برنامه  1 -تهران  -  سشما یمد ن باکتر ینا یبازآموز

 4421 -برنامه  5 -تهران  -  شماس یمد ن باکتر ینا یبازآموز

 4425 -برنامه  1 -تهران  -  شماس یمد ن باکتر ینا یبازآموز

 4425خرداد  - یسار ،مازندران -  شماس یمد ن باکتر یبازآموز

 4427 -برنامه  3 -تهران  -  شماس یمد ن باکتر ینا یبازآموز

 4422 -برنامه  5 -تهران  -  شماس یمد ن باکتر ینا یبازآموز

 4429 -برنامه  3 -تهران  -  شماس یمد ن باکتر ینا یبازآموز

 4492 -برنامه  4 -تهران  -  شماس یمد ن باکتر ینا یبازآموز

 4492دی  -اصفهان  -  شماس یمد ن باکتر یبازآموز

   4491 مهر - تهران  - رانیا  شماس بیآس  انجان علا -  شماس یمد ن باکتر یبازآموز

 

  3132-1313:  برنامه 31 -کارگاه  -کنفرانس  -ناریسم سخنران در



 

 4422 ید - ی دار  ی  مقا مت نا  کر بیضد م تیحساس نییتع - آراد اارستانیب  کمفرانس علا

 4422بهان  -  کر بیمضد  تیحساس نییتع - رانیا  معا نت درمان دانشگاه علوم پزشک  کمفرانس علا

 4425فر ردین  -  انزل - النیگ  -نا  یااریب تیریمرکز مد  بهداشت یمعا نت نا یمارکشوریسا

 ایران  دانشگاه علوم پزشک  معا نت اموربهداشت -بیااری نای ممتقله از آب   غذا   شگانیآزماتشخیص  یکشور  کارگاه

  4425مرداد   -

 مرداد - برنامه 1-اصفهان   دانشگاه علوم پزشک  -  اارستانیب یکمترل عفونت نادر  شگاهینقش آزما یمارکشوریسا

4423 

 4423آبان  -انواز   معا نت درمان دانشگاه علوم پزشک -عفونت نای ادراری کارگاه 

 4423آذر  -استان اصفهان   اجتااع نیسازمان تام -آنت  بیوگرام  کارگاه

  بهشتیارد -شهید بهشت   دانشگاه علوم پزشک درمانمعا نت  -  اارستانیب یعفونت نا  شگانیآزما صیتشخ ماریسا

4427 

 مرداد - آزمایشگاه مرجع سالمت - آموزش  باکتری شماس  جهت مربیان آموزش  آزمایشگاه نای مرجع کشوریکارگاه 

4427  

  4427   دی آذر - برنامه 1 - مرجع سالمت شگاهیآزما -عفونت نای ممتقله از غذا   کارگاه آموزش

 4422 آبان - رانیا  شماس بیآس  انجان علا -طراح  پانل آنت  بیوتیک  کمفرانس 

 4494  4494 4429 4422  - برنامه EQAP - 1   جخار  فیکمترل ک جیرنتایکارگاه تفس

 4429 بهان -گرگان ، گلستان  دانشگاه علوم پزشک  - شماس یباکتردر  تیفیک نیتضا  کارگاه آموزش

   مرداد بهشتیارد -برنامه  1 - مرجع سالمت شگاهیآزما  - شگاهیدرآزما  خارج  فیکمترل ک جیرنتایتفس یه کشورکارگا

4492 

 4492خرداد  - شایع در باکتری نای گرم ممف  ی دار  یمقا مت نا -مهر اارستانیب  کمفرانس علا

 -تهران  معا نت درمان دانشگاه علوم پزشک -درآزمایشگاه تشخیص پزشكي   شماس یکمفرانس كمترل كیفي خارجي باکتر

 4492 داسفم

 4494خرداد  -  شهید بهشت  دانشگاه علوم پزشک -   مقا مت به آنها  عوامل ضد میکر ب ماریسا

کارگاه اصول باکتری شماس  بالیم  در آزمایشگاه تشخیص طب  ، آزمایش تعین حساسیت ضد میکر ب  به ر ش دیسک 

 4494تیرماه  –انجان علا  میکرب شماس  ایران  –  آن دیفیوژن  کمتر ل کیف

 شگاهیآزما - به کارشماسان كشورسودان"  پزشک یشگانهایدر آزما  شماس کر بیم تیفیک نیتضا" پید ره فلوش سیتدر

 4491 آبان -برنامه  1 - مر جع سالمت

 4491 دی - مر جع سالمت شگاهیآزما -لوح کیفیت  متقاض یآزمایشگانها یکارگاه مایز

 -کرج  -البرز  درمان    خدما ت بهداشت  دانشگاه علوم پزشک - گوارش یعفونت نا  شگانیآزما صیتشخ  د ره آموزش

 4491 بهان

 4491 اسفمد - برنامه 1 -  شهید بهشت  دانشگاه علوم پزشک - کر بیضد م تیحساس نییتع – CLSI  کارگاه آموزش

 4494 تیر  - رانیا  دانشگاه علوم پزشک - کودکان هیکل وندیعفونت در پ ماریسا

 4494 شهریور -  تهران -  شگانیعلوم آزما یانجان دکترا - EQAP تیفیک  خارج  ابیارز جینتا ریتفس ماریسا

 

 3131-1313:  برنامه 33  -کنگره  سخنران در

   

ن رایا  شگانیخدما ت آزما تیفیقاء ککمگره ارتد ازدناین تا   4425 سال  کمگرهپمجاین پانل از تیمسئول 7    سخمران 44

   3131  در سال

  4423 بهشتیارد -مرکز قلب تهران  -  اارستانیب یکمترل عفونت نا  الالل نیکمگره ب نید م

 4422 ریت -مرکز قلب تهران  -  اارستانیب یکمترل عفونت نا  الالل نیکمگره ب نیسوم

    4429مهر  -علا  میکر بشماس   در کارگاهCarbapenemases    VRE - رانیا  شماس بیکمگره آس نید ازدنا 

ضد  تیحساس نییتعآزمون  كمترل كیفي خارجي - رانیا  شماس کر بیمکمگره  نید ازدنا    الالل نیکمگره ب نیا ل

 4492خرداد   - کرمانشاه - کر بیم

  Antimicrobial Resistance in Gram Negative Bacterial Infections - رانیا  شماس بیکمگره آس نیدناچهار

 ESBL, AmpC,MBL, KPC, NDM1 -  4494مهر 



 

  4494  شگانیآزما نینو ینا یکمگره فما رد مین   -اتوماسیون در باکتری شماس  

 

 :1313-3313 راهنما و کتاب

 

  عضو  ستاررای  - ها یماریب تیریمرکز مد -3133  "یمارستانیب یعفونت ها صیتشخ یشگاهیآزما یراهنما" کتاب

مرکز در برگزارشده جلسه تخصص   42آغاز شد   پس از  4421تد ین این کتاب از خرداد ماه   - سمدگانیگر ه نو

 در   چاپ ، 4423   4425در سال  یرایش  نوبت 3از  پس   افتی پایان  4425در شهریور ماه  نا یااریب تیریمد

 .گردیدمتشر م 4427سال ابتدای 

   

مرجع  شگاهیآزما -3133  "سکیبه روش انتشار از د یکروبیضد م تیحساس نییتع شیآزما ید عملکرداستاندار"کتاب 

جلسه  52 ساعت نشست در 452آغاز شد   پس  4422ماه  اسفمداز  استاندارد نیا ترجاه - سمدگانیگر ه نو عضو -سالمت

  .افتی انیپا 4492ماه  مهرمرجع سالمت در  شگاهیآزما کایته میکر ب شماس  در  برگزارشده  تخصص

  

 - مرجع سالمت شگاهیآزما - سمدگانیعضو گر ه نو - "ی مقادیر بحرانی در آزمایشگاه میکروب شناسیراهنما"تدوین 

 4494انتشاردر سال 

 

 :1313-1313 مقاالت

  

 -  شگانیآزمااخبار  هینشر -زاده  بابک    ل - در بخش میکروب شناسی خون انسان با خون گوسفند ینیگزیجا ضرورت

4425مرداد ماه  -49شااره   

  

از کشت ادرار در بخش  جدا شده ESBLsکننده  دیتول E.coli یمورد باکتر 222 ارزیابی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی

خدما ت  تیفیره ارتقاء کگمک نیپمجا -د دانگه  زنره  -زاندی مطلق  فاطاه  -بابک  ل  زاده   - 1385-1383 یخصوص

 4423 رانیا یا ر لوژ کمگره نیدنا   4425 رانیا  شگانیآزما

 

4427  ریت - 32شااره  -  شگانیاخبار آزما هینشر -زاده  بابک    ل - کوسیتیساپروف لوکوکوسیاستاف  

 

شناسایی مخمرهای بیماری زا جداشده از عفونت های ناخن در تهران با استفاده از واکنش زنجیره پلیمراز و برش آنزیمی 

 صی  تشخ شگاهیآزما هینشر -  ل  زاده  بابک -شیدفر محادرضا  -یادگاری محادحسین  -میرنمدی حسین  -حاد قهری م -

4429 پاییز -9شااره  -   

 

4492وریشهر - 4شااره  - شگاهیآزما یآ ا هینشر بابک  زاده   ل  -  - NDM1    نوع یکروبیمقاومت م 

 

 2شااره  - شگاهیآزما یآ ا هینشر -بابک  زاده   ل - Salmonella Typhi یشناس یدر بخش باکتر یصیتشخ یخطا ها

 4494خرداد  -

 

 -فاطاه  مطلق یزاند  -بابک  زاده   ل -Yersinia enterocolitica 2 - یشناس یدر بخش باکتر یصیتشخ یخطاها

 4491 فر ردین - 13 , 12شااره  - شگاهیآزما یآ ا هینشر - دهیسپ  کمعان - د دانگه زنره

 

Colistin resistant bacteria in ICU, in vitro and in vivo data tells two different stories. 

Hashemian, Seyed; Tabarsi, Payam; Jamaati, Hamidreza; Malekmohammad, Majid; 

Farzanegan, Behrooz; Valizadeh, Babak; Ghamarinejad, Sahar; Mohajerani, Seyed Amir 

Critical Care Medicine: December 2013 - Volume 41 - Issue 12 doi: 

10.1097/01.ccm.0000440205.84266.96 Poster Session: Pharmacology 13: PDF Only 

 



Molecular Characterization of Carbapenem-Resistant Strains of Klebsiella pneumoniae 

Isolated from Iranian Patients: First Identification of blaKPC Gene in Iran :  Nobari 

Saman, Shahcheraghi Fereshteh, Rahmati Ghezelgeh Fatemeh, and Valizadeh Babak. Microbial 

Drug Resistance. August 2014, 20(4): 285-293. doi:10.1089/mdr.2013.0074 

 

 :ی و همکاری داور

 
 Iranian Journal of Clinical Infectious Disease / Archives of Clinical Infectious Diseases   - یماریب قاتیمرکز تحق 

 یبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک یریو گرمس یعفون یها

 د  مانمامه تخصص  علوم آزمایشگان  - شگاهیزماوای آمجله آ

 رانیا  شماس کر بیانجان م - رانیا یپزشک یشناس کروبیمجله م

 

 :مشاور –نامه پایان 

 

 Acinetobacterدر سویه نای مقا م   E-Test MIC , Disk Difussionبررس  حساسیت آنت  بیوتیک  به ر ش 

baumannii    MRSA     Pseudomonas aeruginosa  جدا شده از بیااران در عفونت نای مقا م در بخش مراقبت

دانشگاه علوم  دستیار بیااری نای عفون    گرمسیری –کاال   دکتر ممیره –نای  یژه بیاارستان خاتم االنبیا تهران 

 4494خرداد 42 ،دفاع از پایان نامه   -  شهید بهشت  پزشک

 

 :3331-2313 رنامهیتقد

 

برای ناکاری   مشارکت علا  در فعالیت نای این اداره کل به  مدیر کل آزمایشگاه مرجع سالمت یازسو:  3132 سال

 مایشگانای تشخیص پزشک  ایران در حوزه نای بهداشت    درمان  ممظور ارتقا عالکرد آز

 

ناکار " به عموان،  4494فر ردین  42 دردر مراسم ر ز آزمایشگانیان  سازمان نظام پزشکی یازسو:  3133 سال

 "رانیا  پزشک صیتشخ  شگانیعلوم آزما یممتخب ناونه انجان دکترا

 

   کتاب تد ین ارتباط با در درمان و آموزش پزشکی -بهداشت زارت درمان  و تمعاونو  وزیر یازسو :3133سال 

 " عفونت های بیمارستانیتشخیص راهنمای آزمایشگاهی "

 

مورد کشت مثبت التوراز  11درارتباط با گزارش  تهران یدانشگاه علوم پزشک یمعاونت اموربهداشت یازسو:3133سال 

 3133درسال "  با " یااریب  دمیدر اپبهار  شگاهیآزما  شماس یبخش باکتر

 

 

 


