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  مهرداد سلطاني دلگشا
  

 ايران -دانشگاه آزاد اسالمي مشهد 

  دانشجويي رزومه
 

 آخرين تاريخ به روز رساني:
 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 -ناصب علمي م .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

   مهرداد نام:
 سلطاني دلگشا نام خانوادگي:
 *تاريخ تولد:
  *محل تولد:
 اهل: *وضعيت ت

  كيپزشرشته تحصيلي: 
  84سال ورود:

 : تلفن 
 فكس:

 ms_delgosha@hotmail.com پست الكترونيكي:
 وب سايت:

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

 دوره هاي آموزشي گذرانده شده .2
a. دوره ها 

 تاريخ كشور شهر سه آموزشيدانشگاه يا موس طول مدت نام دوره

 81 ايران مشهد  موسسه سهند ماه 3  اپراتوري پيشرفته

برنامه نويسي 
 كيوبيسيك

 83 ايران مشهد موسسه سهند ماه 3
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b. كارگاه ها 

 تاريخ كشور شهر دانشگاه يا موسسه آموزشي طول مدت نام كارگاه

    ESMOسايت  ساعت 12 روش تحقيق
 
 

 وور)انتشارات(بر اساس سبك ونك .3
a. مقاله ها 

i. در مجالت فارسي 
ii. (يا ساير زبان ها)در مجالت انگليسي 
iii. ‘’The evaluation of Brachytherapy as a treatment of Esophageal cancer’’ در

 annals of Oncology 2009ژورنال 
b. كتاب ها 

Translation of Nutrition and cancer written by ESMO  در دست
  خدوميترجمه همراه با دكتر م

   طرح هاي تحقيقاتي در دست اجرا: .4

مجري   عنوان طرح
 طرح

همكاران 
 طرح

 كشور شهر
تاريخ 
 شروع

تاريخ 
 پايان

سازمان 
تصويب 
  كننده

The evaluation of ErbB1 
& ErbB3 (mRNA, 
Protein)        in 
association with prognosis 
of gastric cancer

دكتر عباس 
 زادگان

داشگاه  2013 2011  مشهد 
علوم 

پزشكي 
 مشهد

        

  
 ،پوستر يا شركت در همايش ها و كنفرانس ها سخنراني .5

i. كنفرانس هاي داخلي 
ii. كنفرانس هاي بين المللي 

‘’The evaluation of Brachytherapy as a treatment of Esophageal cancer’’ presented in       
ESMO ( European Society for Medical Oncology)     June 24 -27, 2009 Barcelona-Spain 
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‘’Evaluation of epidemiologic factors in gastroesophageal cancer in northeastern Iran’’ 
presented in (International exhibition Epoc of the great revival and reforms in the system health 

care) July 20-23, 2010Ashgabat-Turkimanestan 

‘’The Assessment of ErbB2 Gene Over Expression in Respectable Gastric Cancer and its 
Relationship With Histopathology Subtype, Grading and Stage of Disease’’ presented in 

Epigenetic World Congress 26-27, 2011 Boston, MA, USA  

‘’Comparing the effect of brachytherapy and external beam radiotherapy on anorexia of 
patients with esophageal cancers’’ presented in ESMO(European Society for Medical Oncology) 

June 22-25 2011 Barcelona-Spain 

‘’Comparing the outcome of different ways of treatment in locally advanced supraglottic 
laryngeal carcinoma‘’ presented in International Academy of Oral Oncology (IAOO) Singapore 

July 14-17, 2011 
‘’Comparing the Outcome of Treatment with Different Techniques and Dosages of 

Radiotherapy in Hodgkin Lymphoma‘’  presented in  European Multidisciplinary Cancer 
Congress Stockholm September 23-27, 2011 

The 1 
‘’Assessing the response of radiotherapy in treating the patients with lung cancer‘’ 

st The 1st Annual Meeting of the Middle-Eastern Association of Cancer Research 
 

Ann‘’ COMPARISON THE WAYS OF CONTROLLING PAIN IN CANCEROUS PATIENTS WITHOUT 
CONSIDERING THE TYPE OF CANCER‘’ The 6th World Congress World Institute of Pain Miami Beach, 

Florida, USA February 4-6, 2012 
 

‘’ASSESSMENT THE OUTCOME OF USING PHOSPHORUS 32 IN DOING SUBSIDE THE PAIN OF 
PATIENTS WHO HAVE THE BONE METASTASIS‘’ The 6th World Congress World Institute of Pain Miami 

Beach, Florida, USA February 4-6, 2012 
othe Middle-Eastern Association of Cancer Research 

‘’Determining the incidence and risk factors of lymphedema in breast cancer patients‘’ 
 

 
 پايان نامه دانشجويي .6

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

    The evaluation of ErbB1 & ErbB3 (mRNA, Protein) دكتر مخدومي دكتر عباس زادگان
    in association with prognosis of gastric cancer

1390 

  
  

 اموزشي تجربيات .7
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 مقطع رشته تحصيلي مدت تدريس تعداد واحد محل تدريس رسعنوان د

       

           

 
 اداري -پست علمي  .8

 محل خدمت تارخ خاتمه  تاريخ شروع عنوان پست

Researcher 2009 Till now Reza Oncology Centre 

Researcher 2011 Till now Avecinna research 
institute 

 
  

 ويژه: تقدير نامه،جوايز و امتيازات .9

 رتبه  مكان زمان  عنوان نوع

     

     
 

 عضويت در انجمن ها و مجامع علمي رسمي .10

 تاريخ خاتمه  تاريخ شروع عنوان
ESMO(European Society for Medical 

Oncologists) 
2009 Till now 

   

 

 عالئق تحقيقاتي .11
Oncology, Cellular and molecular and oncology genetics  

 
  

 مثل همكاري و يا مسئوليت در برگزاري غرفه هاي نمايشگاهي)(  ت هاي اجتماعي و فرهنگيفعالي .12
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 توصيه نامه علمي .13

ردي
 ف

نام و نام خانوادگي 
 معرف

 رتبه دانشگاهي
رشته 
 تحصيلي

 آدرس و تلفن منزل آدرس و تلفن محل كار
آدرس پست الكترونيكي 

 و سايت شخصي

  استاديار دكتر مخدومي 1
متخصص 

كولوژي ان
 راديوتراپي

makhdoumi@gma  مركز درماني رضا
il.com 

2              
  

 هاي بين المللي تسلط به زبان .14

 نمره مكان دريافت مدرك  تاريخ دريافت مدرك نوع مدرك
La Certificate langue de 

francais a l’institute HAFEZ 
2011 HAFEZ  

    

  
 


