
  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(
   پژوهش در آموزشمركز 

  
 

  .بالمانع است ذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
  4 از      1 صفحه 

 واحد مشهد

 روح اهللا افشار صفوي
  

 ايران -دانشگاه آزاد اسالمي مشهد 

  دانشجويي رزومه
 

 1390تيرماه  17
 انتشارات(بر اساس سبك ونكوور) .3 دوره هاي آموزشي گذرانده شده .2 اطالعات شخصي .1

 سخنراني ها  .6 طرح هاي تحقيقاتي در دست اجرا  .5 طرح هاي تحقيقاتي .4

 اداري -مناصب علمي  .9 تجربيات .8 پايان نامه دانشجويي .7

 عالئق تحقيقاتي .12 عضويت در انجمن ها و مجامع علمي رسمي .11 اختراعات،جوايز و امتيازات ويژه .10

  توصيه نامه علمي .14 فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي .13

 اطالعات شخصي .1

  روح اهللا نام:
 افشارصفوي نام خانوادگي:

 تاريخ تولد:*
  محل تولد:*
  اهل:وضعيت ت*

  پزشكيي: رشته تحصيل
  1383سال ورود:

 : تلفن 
 فكس:

  night_sky5601@yahoo.com پست الكترونيكي:
 وب سايت:

  صندوق پستي:*
 روي سايت قرار نمي گيرد. اما بر  در آرشيو دانشكده پزشگي قرار گرفتهمحرمانه قلمداد شده و *)اين مطالب 

 دوره هاي آموزشي گذرانده شده .2
a. دوره ها 

 تاريخ كشور شهر دانشگاه يا موسسه آموزشي مدت طول نام دوره

1387 ايران مشهد دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي ساعت 50 دوره اختصاصي امداد و فوريتهاي پزشكي
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  )EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(
   پژوهش در آموزشمركز 

  
 

  .بالمانع است ذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
  4 از      2 صفحه 

 واحد مشهد

b. كارگاه ها 

 تاريخ كشور شهر دانشگاه يا موسسه آموزشي طول مدت نام كارگاه

 1389 ايران مشهد آزاد اسالميدانشكده پزشكي دانشگاه ساعت 50 روش تحقيق

      
 
 

 انتشارات(بر اساس سبك ونكوور) .3
a. مقاله ها 

i. در مجالت فارسي 
ii. (يا ساير زبان ها)در مجالت انگليسي 

b. كتاب ها 

 انجام شده   طرح هاي تحقيقاتي .4

 كشور شهرهمكاران طرح مجري طرح  عنوان طرح
تاريخ 
 شروع

تاريخ 
 پايان

       

       

 تي در دست اجرا:طرح هاي تحقيقا .5

 با گروه شاهد سالم 2مقايسه ميزان نگرشهاي ناسالم در بيماران مبتال به ديابت شيرين نوع 
 مقايسه شيوع آنمي مگالوبالستيك در مصرف كنندگان مزمن انتي هيستامين با گروه شاهد غيرمصرف كننده

 تاليف كتاب ديابت در كشورهاي در حال توسعه
 يصي بيماري سلتاليف كتاب الگوريتم تشخ

 تاليف كتاب روشهاي غربالگري بيماري هاي ژنتيكي در اطفال 

   سخنراني. 6
 كنفرانس هاي داخلي

 
i.  مشهد 2011در اولين همايش ملي غربالگري پيشرفته در پزشكي شركت 
ii.  تهران 2010شركت در ششمين كنگره مغز و اعصاب و صرع 
iii. تهران 2010اطفالت و سخنراني در اولين كنگره روانپزشكي شرك 
iv.  تهران 2008شركت و سخنراني در سومين كنگره اندويورولوژي و يوروالپاراسكوپي 
v.  تهران 2006شركت و سخنراني در دهمين همايش علوم دارويي ايران 
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  .بالمانع است ذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
  4 از      3 صفحه 

 واحد مشهد

 پايان نامه دانشجويي .6

 پايان نامه عنوان  نام استاد مشاور  استاد راهنما نام
 تاريخ دفاع
 ويا تصويب

  دكتر زهرا مصطفوي دكتر مريم جوانبخت
 دكتر سيدمحسن قاسمي

مقايسه ميزان نگرشهاي ناسالم در بيماران مبـتال  
با گروه شاهد سالم 2به ديابت شيرين نوع   

 

6/2/1389 

 اموزشي تجربيات .7
 

 مقطع رشته تحصيلي مدت تدريس تعداد واحد محل تدريس عنوان درس

       

           

 
 اداري -پست علمي  .8

 محل خدمت تارخ خاتمه  وعتاريخ شر عنوان پست

 مشهد 1388 1387 س كميته علمي پژوهشي بسيجئير

          

 تقدير نامه،جوايز و امتيازات ويژه: .9

 رتبه  مكان زمان  عنوان نوع

ششمين جشنواره دانشجويان ممتاز مبتكر و نوآوربسيجي منطقه اي
 شاهد و ايثارگر خراسان رضوي

 سوم مشهد 24/8/1386

     
 

 ت در انجمن ها و مجامع علمي رسميعضوي .10

 

 تاريخ خاتمه  تاريخ شروع عنوان                                         

 1387 عضويت در انجمن روانپزشكي تهران
 

1388  
 

 1386 عضويت در انجمن اورولوژي ايران
  

1387  
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  )EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(
   پژوهش در آموزشمركز 

  
 

  .بالمانع است ذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
  4 از      4 صفحه 

 واحد مشهد

 عالئق تحقيقاتي .11
  ن المللي در داخل كشورانجام مطالعات تحقيقاتي با كارگروه هاي تخصصي و بي

  وريسين هاي پزشكي در ايرانئايجاد انجمن ت
  عضويت در انجمن پزشكان بدون مرز

  

 فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي .12
  

  1389عضو انجمن اهدا كنندگان عضو پس از مرگ مغزي  
  1388عضو انجمن پيشرفته نجوم ايران 

  1384عضو انجمن ادبي فرهيختگان كشور 
  1383ي نجوم ايران عضو انجمن آماتور

 توصيه نامه علمي .13

 رديف
نام و نام 

خانوادگي 
 معرف

رتبه 
 دانشگاهي

رشته 
 تحصيلي

آدرس و تلفن 
 محل كار

 آدرس و تلفن منزل
آدرس پست 
الكترونيكي و 
 سايت شخصي

        
              
  

 هاي بين المللي تسلط به زبان .14

 نمره مكان دريافت مدرك تاريخ دريافت مدرك نوع مدرك
    

    

  
 
 


