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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
  3 از      1 صفحه 

 واحد مشهد

 كيوان شايان
  

 ايران -دانشگاه آزاد اسالمي مشهد 

  دانشجويي رزومه
 

  1390مرداد ماه  16
 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

 يادار -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

  كيواننام:
 شاياننام خانوادگي:

 1366تاريخ تولد:*
 محل تولد:*

  *وضعيت تاهل:
  پزشكي رشته تحصيلي:

  1384رود:سال و
  : تلفن 

 - فكس:
 neuroscience.iaum88@gmail.comپست الكترونيكي:

  - وب سايت:
   مشهد- ايرانصندوق پستي:*

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

 ذرانده شدهدوره هاي آموزشي گ .2
a. دوره ها 

 تاريخ كشور شهر دانشگاه يا موسسه آموزشي طول مدت نام دوره

Rat spinal surgery and rat brain EEG 1 مركز -بيمازستان خاتم االنبياء هفته
 تحقيقات علوم اعصاب شفاء

 1389 ايران تهران
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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
  3 از      2 صفحه 

 واحد مشهد

b. كارگاه ها 

 تاريخ شورك شهر دانشگاه يا موسسه آموزشي طول مدت نام كارگاه

Advanced 
search  
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Endnote 8 دانشگاه آزاد اسالمي مشهد  ساعت  
 

  مشهد
  

  ايران
  

1388  
  

 
 

 ،پوستر يا شركت در همايش ها و كنفرانس ها سخنراني.3
ّّFirst international Epilepsy congress-razavi hospital شركت 

  وع پوسترهاموض
strocyte dysfunction in epilepsyَA 

  
The history of epileptology 

Music in normal brain 
 
Astrocyte & epilepsy 
 

 اداري -پست علمي .4

 محل خدمت تارخ خاتمه  تاريخ شروع عنوان پست

 دانشگاه آزاد اسالمي مشهد خرداد 1390 آبان1388 مسئول گروه تحقيقاتي نوروساينس دانشكده پزشكي آزاد مشهد

    

 تقدير نامه،جوايز و امتيازات ويژه: .3

 رتبه  مكان زمان  عنوان نوع
بيمارستان  1389آذر  ارائه پوستر در كنگره بين الملي اپي لپسي بين المللي

 رضوي مشهد
 

  دانشگاهي
  

  1389  امتحان پره انترني
  

  مشهد
  

  )131( نمره  4
 

  دانشگاهي
  

  عال كميته تحقيقاتدانشجوي نمونه و ف
  

1389  
  

  مشهد
  

 

  دانشگاهي
  

  1386  امتحان علوم پايه
  

  دانشگاه آزاد
  

 )136(نمره 3
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  3 از      3 صفحه 

 واحد مشهد

 عضويت در انجمن ها و مجامع علمي رسمي .4

 تاريخ خاتمه  تاريخ شروع عنوان
   

   

 

 عالئق تحقيقاتي .5
  

 عالقه به تحقيقات در زمينه علوم مغز و اعصاب

  

 مثل همكاري و يا مسئوليت در برگزاري غرفه هاي نمايشگاهي)(  فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي .6
  
  
  
  

 توصيه نامه علمي .7

 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

1 
پروفسور علي 

 گرجي
- پزشكي  استاد

 نوروفيزيولوژي

Muenster 
Universitaet-

Germany 
 Gorjial@uni-

muenster.de 

2              
  
  
  
  
  
  

 هاي بين المللي تسلط به زبان .8

 نمره مكان دريافت مدرك  تاريخ دريافت مدرك نوع مدرك
    

    

  
 زبان آلماني و انگليسي ميخوانم .

 


