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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      1 صفحه 

 واحد مشهد

 مائده صادقي
  

 ايران -دانشگاه آزاد اسالمي مشهد 

  دانشجويي رزومه
 

 1390مرداد ماه  12
 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

  مائدهنام:
 صادقينام خانوادگي:

 تاريخ تولد:*
 محل تولد:*

 *وضعيت تاهل: 
  پزشكيرشته تحصيلي: 

  1385ود:سال ور
 : تلفن 

 فكس:
 m.sadeghi100@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 

 ده شدهدوره هاي آموزشي گذران .2
a. دوره ها 

 تاريخ كشور شهر دانشگاه يا موسسه آموزشي طول مدت نام دوره

 1389 ايران مشهد مشهد اسالمي آزاد دانشگاه ماه 3 طب سنتي

ECG 2 1389 ايران مشهد مشهد اسالمي آزاد دانشگاه ماه 
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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 دانشگاه يا موسسه آموزشي طول مدت نام كارگاه

SPSS 16 1390 ايران مشهد مشهد اسالمي آزاد دانشگاه ساعت 

 1389 ايران مشهد  مشهداسالميآزاددانشگاه ساعت12 مالكيت حقوق معنوي

 1389 ايران مشهد  مشهداسالميآزاددانشگاه ساعت4 متااناليز

 1388 ايران مشهد مشهداسالميآزاددانشگاه ساعت16  روش تحقيق

 
 

 بك ونكوور)انتشارات(بر اساس س .3
a. مقاله ها 

i. در مجالت فارسي 
 

، سيفي راد س، وثوقي و،دكتر ملك زاده غ، دكتر هاشمي عطار ام، مبصر ي، السادات شاكري مائده صادقي
ايسكميك بيمارستان  cvaبيمار حمله عروق مغزي  50م.بررسي اكوي داپلر عروق ورتبرال و كاروتيد در 

يش ساليانه پژوهشي دانشجويان علوم پزشكي شرق كتاب چكيده مقاالت ششمين هما. شهريور17
  . 1389اذرماه  به صورت پوستر  -كشور.گناباد

  
، حسيني اع،دكتر نقيبي س، دكتر مهاجري م، خردمند د، سيفي راد س.ارزش تست مائده صادقي

ب كتا حاملگي. 25تشخيصي سونوگرافي در تعيين هيدروسفالي در زنان باردار مراجعه كننده در هفته ي 
 1389اذرماه - چكيده مقاالت ششمين همايش ساليانه پژوهشي دانشجويان علوم پزشكي شرق كشور.گناباد

  به صورت پوستر . 
.ارزيابي و مائده صادقيمرتضايي ر،خردمند د، توكلي س، دكتر هاشمي عطار ا،همام م، سيفي راد س،

سال ، با تجربه نخستين حمله  18تر از بررسي فراواني يافته هاي سي تي اسكن مغزي در بيماران با سن بيش
كتاب چكيده مقاالت ششمين همايش ساليانه پژوهشي دانشجويان علوم . شهريور17ماه اخير. 3تشنجي در 

  به صورت سخنراني.  1389اذرماه - پزشكي شرق كشور.گناباد
  
  

ii. (يا ساير زبان ها)در مجالت انگليسي 
b. كتاب ها 
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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

 انجام شده   طرح هاي تحقيقاتي .4

مجري   عنوان طرح
 طرح

همكاران 
 طرح

 كشور شهر
تاريخ 
 شروع

تاريخ 
 پايان

سازمان 
تصويب 
  كننده

        

        

 طرح هاي تحقيقاتي در دست اجرا: .5
 طرح تحقيقاتي ايجاد يك بانك جامع اطالعاتي سونوگرافي جنين در دست اجرا است 

 سخنراني .6
i. كنفرانس هاي داخلي 

سال ، با تجربه  18فته هاي سي تي اسكن مغزي در بيماران با سن بيشتر از ارزيابي و بررسي فراواني يا
  به صورت سخنراني ارائه شد كه اينجانب از همكاران طرح بودم  ماه اخير.3نخستين حمله تشنجي در 

  كار نامبرده شده در قسمت مقاله هم به صورت پوستر ارائه شد. 2
ii. كنفرانس هاي بين المللي 

 ييپايان نامه دانشجو .7

نام استاد استاد راهنما نام
  مشاور

 پايان نامه عنوان
ويا  تاريخ دفاع
 تصويب

   استخوان بيني قبل و بعد از عمل رينوپالستي .... 3Dبازسازي  دكتر زجاجي

 اموزشي تجربيات .8

 مقطع رشته تحصيلي مدت تدريس تعداد واحد محل تدريس عنوان درس

       

           

 اداري -پست علمي  .9

 محل خدمت تارخ خاتمه  تاريخ شروع ان پستعنو

مسئول بانك ايده گرفتن پيشنهادات و انتقادات 
در گروه تحقيقاتي  - پيگيري مقاالت نيمه تمام

Medical imaging 

 مشهد اسالمي آزاد دانشگاه ادامه دارد 1/6/89
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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

 قدير نامه،جوايز و امتيازات ويژه:ت .10

 رتبه  مكان زمان  عنوان نوع
     

     
 

 عضويت در انجمن ها و مجامع علمي رسمي .11

 تاريخ خاتمه  تاريخ شروع عنوان

 ادامه دارد Medical imaging 1/6/89عضو گروه تحقيقاتي       

   

 عالئق تحقيقاتي .12

  تحقيق در زمينه راديولوژي

مهكاري و يا مسئوليت در برگزاري مثل (  فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي .13

 گاهي)غرفه هاي منايش
 همكاري در برگزاري چندين دوره شب شعر در دانشگاه پزشكي ازاد

 توصيه نامه علمي .14

 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 
اقاي دكتر امير 

دكتراي   حسين هاشمي عطار
 راديولوژي

09153102156  
 مشهد اسالمي آزاد دانشگاه

 
  

اقاي دكترسيد سعيد   2
دكتراي     نقيبي

  راديولوژي

09151158630  
 مشهد اسالمي آزاد دانشگاه

  
    

  

 هاي بين المللي تسلط به زبان .15

 نمره مكان دريافت مدرك  تاريخ دريافت مدرك نوع مدرك
    

    

 


