
  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

 مهدي جهانگيري
  

 ايران -دانشگاه آزاد اسالمي مشهد 

  دانشجويي رزومه
 

 1390تيرماه  15
 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

  مهدينام:
 جهانگيرينام خانوادگي:

 ولد:*تاريخ ت
 محل تولد:*
 وضعيت تاهل: *

  رشته تحصيلي: 
  1383ود:سال ور

 *موبايل)       –*منزل : (تلفن 
  فكس:

 Mahdijahangiry@yahoo.comپست الكترونيكي:
 وب سايت:

  صندوق پستي:*
 گيرد. روي سايت قرار نمي 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 طول مدت نام دوره

دوره عمومي كمكهاي 
 اوليه

(به مدت يك ماه
  ساعت ) 32

 16/6/85لغايت 15/5/85 ايران مشهد سازمان امداد و نجات هالل احمر
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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      2 صفحه 

 واحد مشهد

b. كارگاه ها 

 تاريخ كشور شهر ا موسسه آموزشيدانشگاه ي طول مدت نام كارگاه

      

      
 
 

 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

 تاريخ پايان تاريخ شروع كشور شهر همكاران طرح مجري طرح  عنوان طرح
       

       

  
 هاي تحقيقاتي در دست اجرا:طرح  .5
 سخنراني .6

i. كنفرانس هاي داخلي 
ii. كنفرانس هاي بين المللي 

 پايان نامه دانشجويي .7

نام استاد استاد راهنما نام
  مشاور

 پايان نامه عنوان
ويا  تاريخ دفاع
 تصويب

دكتررامين
 شريفان

دكترافشين
 نصيرايي

بررسي شيوع اختالالت رواني دربيماران مبتال به سندروم روده تحريك 
 شهريور 17پذير مراجعه كننده به كلينيك هاي داخلي بيمارستان 

2/9/88 
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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

 اموزشي تجربيات .8
 

 مقطع رشته تحصيلي مدت تدريس تعداد واحد محل تدريس عنوان درس

       

           

 
 اداري -پست علمي  .9

 محل خدمت تارخ خاتمه  وعتاريخ شر عنوان پست

 مشهد 24/2/90 22/2/90  پزشك مراقب آزمونهاي دانشگاه آزاد اسالمي

 مشهد 1386 1385 مسئول بهداشت پايگاه بسيج شهيد جنگي

 
  

 تقدير نامه،جوايز و امتيازات ويژه: .10

 رتبه  مكان زمان  عنوان نوع
     

     
 

 عضويت در انجمن ها و مجامع علمي رسمي .11

 تاريخ خاتمه  ريخ شروعتا عنوان
   

   

 

 :عالئق تحقيقاتي .12

 رشته قلب و عروق
  

 :فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي .13

، شركت در اولين همايش غربالگري پيشرفته در پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد در سال  عضويت در بسيج دانشجويي
 روز 3به مدت  1390
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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      4 صفحه 

 واحد مشهد

  
  

 توصيه نامه علمي .14

 رديف
نام و نام 

وادگي خان
 معرف

رتبه
دانشگاه

 ي

رشته 
 تحصيلي

آدرس و تلفن 
 محل كار

 آدرس و تلفن منزل
آدرس پست 
الكترونيكي و 
 سايت شخصي

1        

2              
  

 هاي بين المللي تسلط به زبان .15

 نمره مكان دريافت مدرك تاريخ دريافت مدرك نوع مدرك
Pre-Tofel  1385دي ماه  Boo-Ali English Institute 79.5 

    

  
 
 


