
  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
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   پزشكي مركز مطالعات و توسعه آموزش
   پژوهش در آموزشمركز                   

                          )( EDC  
 

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

 واحد مشهد

 نيكتا نجيب آقا بابايي
  

 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 -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

  نيكتانام:
 نجيب اقا بابايينام خانوادگي:
 *تاريخ تولد:
 *محل تولد:

 *وضعيت تاهل: 
  كيپزشرشته تحصيلي: 

  1387سال ورود:
 :تلفن 

 فكس:
 niktanajibbabaie@yahoo.comپست 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 موسسه آموزشي دانشگاه يا طول مدت نام دوره

 23/05/91 ايران مشهد دانشگاه ازاد اسالمي مشهد روز1 احياي قلبي ريوي
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  .بالمانع است ذكر منبع  با  لق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آنكليه حقوق اين مطالب متع
  7 از      2 صفحه 

 واحد مشهد

كنفرانس مشترك 
CPR 

 05/04/91 ايران مشهد دانشگاه ازاد اسالمي مشهد روز1

  08/03/91 ايران مشهد دانشگاه ازاد اسالمي مشهد  روز1  تب كريمه كنگو
            

b. كارگاه ها 

 تاريخ كشور شهر دانشگاه يا موسسه آموزشي طول مدت اهنام كارگ

 15/09/89 ايران مشهددانشگاه ازاد اسالمي ا روز مقاله نويسي

ECG 12 30/06/90 ايران مشهد دانشگاه ازاد اسالمي ساعت 

پروپوزال نويسي و 
 روش تحقيق

مرداد  ايران مشهد دانشگاه ازاد اسالمي ساعت 20
1388 

جستجوي 
 اينترنتيپيشرفته 

 21/09/89 ايران مشهد دانشگاه ازاد اسالمي ساعت 12

 
 

 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

مجري   عنوان طرح
 طرح

همكاران 
 طرح

 كشور شهر
تاريخ 
 شروع

تاريخ 
 پايان

سازمان 
ويب تص

  كننده
        

        

  
 طرح هاي تحقيقاتي در دست اجرا: .5

 
  پروپوزال نوشته شده ودر مرحله ويرايش- 1

  مجري طرح: دكتر احصايي،نيكتا نجيب بابايي    بررسي اماري كودكان دچار نوروتروما: مقايسه هزينه هاي درمان و اموزش
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  7 از      3 صفحه 

 واحد مشهد

  
  
  رابطه مذهب و صرع- 2

به دبير خانه مجله علوم اعصاب شفاي خاتم (زير نظر مركز تحقيقات علوم اعصاب شفا  مقاله نوشته شده و اماده چاپ
  بيمارستان خاتم االنبيا تهران) فرستاده شده و براي چاپ پذيرفته شده است. 

  نويسنده اول مقاله: نيكتا نجيب بابايي
  
  
  
  
  
  تا نجيب باباييمجري طرح: دكتر احصايي،نيكپروپوزال نوشته شده ودر مرحله ويرايش  -  - 3
  

  رواني  در مدل رهايي وزنه در موش صحرايي-تاثير داروي كريزين براختالالت عصبي
   

  
 

 سخنراني .6
i. كنفرانس هاي داخلي 

 
  90خرداد  20- 19  هم انديشي ضربه هاي مغزي نخاعي 

  
  شركت در گنگره    
  
  بررسي امار كودكان دچار نوروتروما: مقايسه هزينه هاي درمان و اموزش - 
  
  ايه سخنراني به فارسي و نويسنده اولار
  
  علل عدم استفاده از كاله ايمني در موتورسواران شهر مشهد - 
  

  ارايه سخنراني و همكار طرح
  
  
  بررسي شيوع استفاده از كاله ايمني استاندارد در موتورسواران مشهد - 
  

  ارايه سخنراني و همكار طرح
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  7 از      4 صفحه 

 واحد مشهد

  
ژانس بيمارستان فارابي مشهد   يب در افراد مراجعه كننده به اوربررسي اسيبهاي مغز ونخاع و تعيين محاهاي شايع اس - 

  به علت تصادف موتوري
  

  ارايه سخنراني و همكار طرح
  

  بررسي تاثير موسيقي ايراني در درمان بيماران نوروتروما - 
  

  ارايه سخنراني و همكار طرح
  
 

ii. كنفرانس هاي بين المللي 
1( 1st Razavi International Neurosurgery congress  July 11-13,2012/Razavi Hospital 

Mashhad-IRAN  شركت در گنگره 
2( Congress on Brain,mind,Health, and education   November 29-30,2011 TEHRAN-

IRAN       حضور در گنگره 
3( 1st Razavi International congress on road safety   march 8-9,2012/Razavi hospital 

mashhad-iran *شركت در كنگره 
  

*Brain trauma in children: a comparison between the costs of treatment and 
precautionary training  

  )lectureارايه سخنراني به زبان انگليسي( 
  كسب عنوان بهترين سخنراني كنگره

  
Pediatric brain trauma causes in mashhad* 

  ولارايه پوستر و نويسنده ا
The prevalence of using helmets in motor riders in mashhad*  

  ارايه پوستر و همكار طرح
4( 1st Razavi International Neurotrauma Congress   November 23-25,2011/ Razavi 

Hospital Mashhad-IRAN    شركت در كنگره 
 

The effect of Iranian traditional music therapy on comatus patients* 
  ارايه پوستر و همكار طرح

Art therapy in children with cochlear implantation* 
  ارايه پوستر و همكار طرح

The prevalence of using helmets in motor riders in mashhad*  
  ارايه پوستر و همكار طرح

Vocational rehabilitation after traumatic brain injury*  
  ارايه پوستر و همكار طرح
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  7 از      5 صفحه 

 واحد مشهد

*Evaluation of helmet possession in motorcycle riders in masshad  
  ارايه پوستر و همكار طرح

Neurotrauma in children: a comparison between the costs of treatment and 
precautionary training 

  ارايه پوستر و نويسنده اول طرح
  پوستر كنگرهكسب عنوان بهترين 

  
5( The first international Epilepsy congress    December 10-13,2010 Razavi hospital  

 شركت در گنگره
 

Music in normal brain * 
  ارايه پوستر و همكار طرح

  
* The history of epilepsy  

  ارايه پوستر و همكار طرح
  

*epilepsy and religion     
  ه اول طرحارايه پوستر و نويسند

  
 

  

 پايان نامه دانشجويي .7

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

    

  
  
  

 اموزشي تجربيات .8
 
 مقطع رشته تحصيلي مدت تدريس تعداد واحد محل تدريس عنوان درس
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  .بالمانع است ذكر منبع  با  لق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آنكليه حقوق اين مطالب متع
  7 از      6 صفحه 

 واحد مشهد

 
 اداري -پست علمي  .9

 خدمت محل تارخ خاتمه  تاريخ شروع عنوان پست

    

    

 
  

 تقدير نامه،جوايز و امتيازات ويژه: .10

 رتبه  مكان زمان  عنوان نوع

دانشگاه ازاد اسالمي  9مسابقات فرهنگي ورزشي منطقه  رشته شطرنج
 مشهد

دوم تيمي  كاشمر 1389/90
 ،مدال نقره

دانشگاه ازاد اسالمي  9مسابقات فرهنگي ورزشي منطقه  رشته شطرنج
 مشهد

سوم انفرادي  ركاشم 1389/90
 مدال برنز

 

 عضويت در انجمن ها و مجامع علمي رسمي .11

 تاريخ خاتمه  تاريخ شروع عنوان
  گروه پژوهش،واحدگروههاي تحقيقاتي

 گروه علمي نوروساينس
 ادامه فعاليت 1387

   

 

 عالئق تحقيقاتي .12
LTP   و ايجاد موجSD   برروي مغزRat  

 ratرگانيك برروي مغز بررسي اثرات داروهاي با فرمول گياهي و ا

  

 مثل همكاري و يا مسئوليت در برگزاري غرفه هاي نمايشگاهي)(  فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي .13
  
  
  
  

 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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  7 از      7 صفحه 

 واحد مشهد

1        

2              
  

 هاي بين المللي تسلط به زبان .15

 نمره مكان دريافت مدرك تاريخ دريافت مدرك نوع مدرك
    

    

  
 


