
  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

   پزشكي مركز مطالعات و توسعه آموزش
   پژوهش در آموزشمركز                   

                          )( EDC  
 

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

 واحد مشهد

 زهرا اميني
  

 ايران -دانشگاه آزاد اسالمي مشهد 

  دانشجويي رزومه
 

 1391/07/11آخرين 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 -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

  زهرانام:
 امينينام خانوادگي:
 *تاريخ تولد:
 *محل تولد:

  وضعيت تاهل: *
  پزشكيرشته تحصيلي: 

  1387سال ورود:
  : تلفن 

 arziiin_amini@yahoo.comپست الكترونيكي:َ
  

 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 دانشگاه يا موسسه آموزشي طول مدت نام دوره

 
 

يت دوره فور
 هاي پزشكي

  1391  ايران  مشهد  دانشگاه علوم پزشكي مشهد  ساعت 72
(در حال 
  شركت)

 1390 ايران مشهد موسسه آموزشي شكوه دانش   ساعت 40 دوره
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  .بالمانع است ذكر منبع  با  و  استفاده از آنكليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده 
  5 از      2 صفحه 

 واحد مشهد

 TTC 
(Teacher’s 
Training 
Course) 
TTC 
 
 

دوره 
(Teacher’s 
Training 
Course) 

 1390 ايران مشهد جهاد دانشگاهي مشهد ساعت 20

b. رگاه هااك 
 

 تاريخ كشور شهر دانشگاه يا موسسه آموزشي طول مدت نام كارگاه

روش تحقيق و 
 پروزال نويسي

دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي   ساعت 20
 واحد مشهد

(در 1391  ايران  مشهد
حال 

  شركت)
Cell culture 

  كشت سلولي
 1390  ايران  مشهد پژوهشكده بوعلي روز3

ECG  
  اي سي جي

كده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي دانش ساعت 12
 واحد مشهد

 1390 ايران مشهد

CRP 6 1390  ايران  مشهد  بيمارستان سوانح شهيد كامياب  ساعت  

 
 

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

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

b. كتاب ها 
 

  (در حال انجام)شكي)الفباي آموزش ّپز(ABC of learning medicineهمكاري در ترجمه كتاب 
 

 انجام شده   طرح هاي تحقيقاتي .4

سازمان تاريخ تاريخ  كشور شهرهمكاران مجري   عنوان طرح
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  .بالمانع است ذكر منبع  با  و  استفاده از آنكليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده 
  5 از      3 صفحه 

 واحد مشهد

تصويب  پايان شروع طرح طرح
  كننده

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

i. كنفرانس هاي داخلي 
ii. كنفرانس هاي بين المللي 

 يدانشجوي پايان نامه .7
  

 اموزشي تتجربيا .8
 

 مقطع رشته تحصيلي مدت تدريس محل تدريس عنوان درس

  زبان انگليسي
 

مركز آموزش
هاي كوتاه مدت 
جهاد دانشگاهي 

 مشهد

  ساعت 528
تا  1390(از تابستان 
 )1391تابستان 

 نوجوانان زبان انگليسي

  زبان انگليسي
 

موسسه آموزشي
  ماهان مشهد

 ساعت168
  نوجوانان  زبان انگليسي  )1390(تابستان 

  زبان انگليسي
 

موسسه آموزشي 
  اسما مشهد

  ساعت54 
  نوجوانان  زبان انگليسي  )1390(تابستان 

 

 اداري -پست علمي  .9

 محل خدمت تارخ خاتمه  تاريخ شروع عنوان پست

    

  
 تقدير نامه،جوايز و امتيازات ويژه: .10
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  .بالمانع است ذكر منبع  با  و  استفاده از آنكليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده 
  5 از      4 صفحه 

 واحد مشهد

 رتبه  مكان زمان  عنوان نوع
 

 عضويت در انجمن ها و مجامع علمي رسمي .11

 تاريخ خاتمه  تاريخ شروع عنوان

 International Multidisciplinary Cancerكنگره 
Congress 

1391/06/18 1391/06/21 

 1391/04/26 1391/04/26 بهمن22س مورتاليتي بيمارستاننكنفرا

  /1391/0 /1391/0 كنفرانس تب كريمه كنگو

سلول هايشناسي و جنبه هاي كاربردي ملي زيست كنگره
 بنيادي مشهد

1390/02/07 1390/02/09 

 

 عالئق تحقيقاتي .12
 كاپيدميولوژيبررسي   ,مطالعه بيماريهاي اعصاب و روان , و جمعيتي مطالعات رفتار شناختي  ,طب سنتي ايراني  

اهرات بررسي تظ ,  بيماريهاي مختلفهماتولوژيك  , ژنتيكي , رهاي آزمايشگاهيبررسي فاكتو  ,مطالعات مداخله اي ,بيماريها
  بيماريهاي غدد و متابوليسم ,راديولوژيك و پاتولوژيك بيماريها

 ( فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي .13

  تا كنون 1390همكاري با مركز حمايت از كودكان مبتال به سرطان(محك) به عنوان عضو داوطلب از سال 
  

  تا كنون 1388به عنوان عضو داوطلب از سال ) بيماران كليوي و سرطاني مركز حمايت از نبي(موسسه خيريه ريحانه ال همكاري با
  

  1390تا سال  1388كميته امداد امام خميني در طرح اكرام ايتام از سال همكاري با 
  

 تا كنون 1388وهشي فرهنگسراي فردوسي از سال در موسسه فرهنگي پژعضويت 
 

  
  1384تعليق از انجمن خوشنويسان ايران سال گواهينامه مقطع متوسط خط نس 

  
  
  1383گواهينامه مقطع مقدماتي خط نستعليق از انجمن خوشنويسان ايران سال  
  

 توصيه نامه علمي .14
 

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
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  .بالمانع است ذكر منبع  با  و  استفاده از آنكليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده 
  5 از      5 صفحه 

 واحد مشهد

  

 هاي بين المللي سلط به زبانت .15
  
 

 نمره مكان دريافت مدرك  تاريخ دريافت مدرك نوع مدرك

 Pre FCEگواهي پايان دوره سطح 
 upperمعادل با سطح  4

intermediate زبان انگليسي 

موسسه آموزش عالي آزاد  90/03/02
  آذران

 نمره 100از  92

گواهي پايان دوره سطح 
Advanced 4   

  زبان انگليسي

شعبه    كانون زبان ايران 84/11/03
  مشهد

  نمره 100از  84

  
 


