
  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

   پزشكي مركز مطالعات و توسعه آموزش
  مركز پژوهش در آموزش                   

                          )( EDC  
 

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

هدواحد مش  

 پريسا صمدي
  

 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

  پريسانام:
 صمدينام خانوادگي:
  *تاريخ تولد:
 *محل تولد:

 *وضعيت تاهل: 
  پزشكيرشته تحصيلي: 

  87سال ورود:
  :تلفن 

 فكس:
 pa.smdi@gmail.comوب سايت: پست الكترونيكي:

  *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 دانشگاه يا موسسه آموزشي طول مدت نام دوره

CPR 10 1391 ايران مشهد بيمارستان آريا ساعت 

b. كارگاه ها 
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  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن با  ذكر منبع بالمانع است .
  7 از      2 صفحه 

هدواحد مش  

 تاريخ كشور شهر دانشگاه يا موسسه آموزشي طول مدت نام كارگاه

ECG 121390 ايران مشهد دانشگاه آزاد اسالمي مشهد ساعت 

 1389 ايران مشهد دانشگاه آزاد اسالمي مشهد ساعت5 مقاله نويسي

روش تحقيق 
مقدماتي، 
جستجوي 

ه پيشرفت
اينترنتي و 

مالكيت حقوقي 
 معنوي

 1389 ايران مشهد دانشگاه آزاد اسالمي مشهد ساعت35

كار با نرم افزار 
Publisher 

 1388 ايران مشهد دانشگاه آزاد اسالمي مشهد ساعت4

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

i. در مجالت فارسي  
خبرنامه » المللي جراحي اعصاب با رويكرد روانپزشكي نگاهي به كنگره بين« صمدي، پريسا. ؛قائمي، كاظم

  .7- 8: 91تابستان  2انجمن علمي روانپزشكان ايران شاخه خراسان، شماره 
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 
تصويب 
  كننده

بررسي شيوع اضطراب و افسردگي در
بيماران بستري در بيمارستانهاي 

  مشهد

پريسا
 صمدي

رويا
صمدي، 

شادي 
صرافان 
صادقي، 

آزاده 
فضلي 

شهري، 

 _ 91مهر  91مرداد ايران مشهد
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  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن با  ذكر منبع بالمانع است .
  7 از      3 صفحه 

هدواحد مش  

آرزو 
ريخته گر، 

مهري 
باغبان 

حقيقي، 
الهه آدين، 

علي 
 گرجي

تاثير رايحه درماني با اسطوخودوس 
يزان اضطراب مراجعين كلينيك در م

  هاي دندانپزشكي مشهد

پريسا 
 صمدي

رويا 
صمدي، 
مسعود 
خوش 
رفتار 

رودي، 
مهري 
باغبان 

حقيقي، 
آتنا 

اسالمي، 
ريحانه 
بنيادي 
منش، 
قاسم 

كبيري، 
علي 

 گرجي

 -  91مهر 91مرداد  ايران مشهد

بررسي تاثير داروهاي گياهي 
  براضطراب

آتنا 
 اسالمي

پريسا 
صمدي، 

ظهري، آوا ا
هما زارع 

 دوست

 _ 91مهر  91مرداد ايران مشهد

-اثرات سافرانال بر اختالالت عصبي
  روانپزشكي در مدلهاي حيواني

پريسا
 صمدي

پوريا
حسن پور، 

علي 
 گرجي

ارديبهشت  ايران مشهد
91 

 _ 91تير 

بررسي عملكرد شناختي در مبتاليان
تومور گليوماي مغز و ارتباط آن با

پريسا
 صمدي

آرزو
ريخته گر،

ارديبهشت  ايران مشهد
91 

 _ 91تير 
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  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن با  ذكر منبع بالمانع است .
  7 از      4 صفحه 

هدواحد مش  

پوريا   يا راديوگرافيدرمان با جراحي 
حسن پور، 

علي 
 گرجي

پوريا   نقش كروستين در التهاب مغز
 حسن پور

نگار 
نقيبي، 
پريسا 

صمدي، 
علي 

 گرجي

ارديبهشت  ايران مشهد
91 

 _ 91تير 

اثرات كروسين در اختالالت عصبي
  در مدلهاي حيواني

پوريا
 حسن پور

پريسا
صمدي، 

علي 
 گرجي

ارديبهشت  ايران مشهد
91 

 _ 91تير 

آتنا  سندرم حفره خلفي مغز
 اسالمي

آوا اظهري،
پريسا 

صمدي، 
علي 

 گرجي

ارديبهشت  ايران مشهد
91 

 _ 91تير 

پريسا   توانبخشي شغلي بعد از ضربه مغزي
 صمدي

نيكتا 
نجيب آقا 

 بابايي

 _ 90آبان  90مرداد  ايران مشهد

ايسه هزينه هاي آموزش و درمانمق
در كودكان دچار ضربه مغزي در 

  مشهد

نيكتا
نجيب آقا 

 بابايي

پريسا
صمدي، 

حامد 
روحاني، 

پوريا 
 حسن پور

فروردين  ايران مشهد
90 

دانشگاه  90خرداد 
علوم 

پزشكي 
 مشهد

 طرح هاي تحقيقاتي در دست اجرا: .5
  كه در فاز مطالعاتي ميباشد "عه كننده به كلينيكهاي قلب مشهدبررسي ميزان اضطراب و افسردگي در بيماران مراج"- 1
  كه در فاز مطالعاتي مي باشد "بررسي ميزان شيوع صرع در بيماران دچار ضربه مغزي"- 2
  كه در فاز مطالعاتي مي باشد "بررسي رابطه هوش معنوي و خودكشي"- 3
  
 

 ،پوستر يا شركت در همايش ها و كنفرانس ها سخنراني .6
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  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن با  ذكر منبع بالمانع است .
  7 از      5 صفحه 

هدواحد مش  

i.  هاي داخليكنفرانس 
بررسي آمار كودكان دچار « .صمدي، پريسا;حسن پور، پوريا;روحاني، حامد;نجيب آقا بابايي، نيكتا

 20تا  19در:هم انديشي ضربه هاي مغزي نخاعي( »هزينه هاي درمان و آموزشنوروتروما:مقايسه 
  .1390خرداد)خالصه مقاالت، مشهد، بيمارستان فوق تخصصي رضوي، 

  
ii. المللي كنفرانس هاي بين 

1- Samadi P, Hasanpour P, Gorji A. Benefits of Safranal for neuropsychiatric 
disturbances in animal models. In: The first international neurosurgery 
congress; 2012 July 11-13; Mashhad, Iran. 
2- Samadi P, Rikhtegar A, Hasanpour P, Gorji A. Cognitive functioning in 
glioma brain tumor survivors treated with radiotherapy or surgery. In: The first 
international neurosurgery congress; 2012 July 11-13; Mashhad, Iran. 
3- Eslami A, Azhari A, Samadi P, Gorji A. Posterior fossa syndrome. In: The 
first international neurosurgery congress; 2012 July 11-13; Mashhad, Iran. 
4- Hasanpour P, Samadi P, Gorji A. Effect of Crocin in neurologic disorders in 
animal models. In: The first international neurosurgery congress; 2012 Jul 11-
13; Mashhad, Iran. 
5-Hasanpour P, Naghibi N, Samadi P, Gorji A. Role of Crocetin in brain 
inflammatory. In: The first international neurosurgery congress; 2012 July 11-
13; Mashhad, Iran. 
6- Najibaghababaie N, Samadi P, Hasanpour P, Rohani H. Brain trauma in 
children: a comparison between the costs of treatment and precautionary 
training. In: The first international congress on road safety; 2012 Mar 8-9; 
Mashhad, Iran. 
7- Najibaghababaie N, Samadi P, Hasanpour P, Rohani H. Pediatric brain 
trauma causes in Mashhad. In: The first international congress on road safety; 
2012 Mar 8-9; Mashhad, Iran. 
8- Najibaghababaie N, Samadi P, Hasanpour P, Rohani H. Neurotrauma in 
children: a comparison between the costs of treatment and precautionary 
training. In: The first Razavi international neurotrauma congress. 2011 Nov 23-
25; Mashhad, Iran. 
9- Samadi P, Najibaghababaie N. Vocational rehabilitation after traumatic brain 
injury. In: The first Razavi international neurotrauma congress. 2011 Nov 23-
25; Mashhad, Iran. 

  

 پايان نامه دانشجويي .7

 عنوان پايان نامه  تاد مشاورنام اس استاد راهنما نام
ويا  تاريخ دفاع
 تصويب
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  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن با  ذكر منبع بالمانع است .
  7 از      6 صفحه 

هدواحد مش  

  
 اموزشي تجربيات .8

 
 مقطع رشته تحصيلي مدت تدريس تعداد واحد محل تدريس عنوان درس

       

           

 
 اداري -پست علمي  .9

 محل خدمت تارخ خاتمه  تاريخ شروع عنوان پست

 بيمارستان فوق تخصصي رضوي 91مهر 91مهرمدير كارگاه هنر و اضطراب در كنگره بين المللي اضطراب

    

    

    

    

 
  

 تقدير نامه،جوايز و امتيازات ويژه: .10

 رتبه  مكان زمان  عنوان نوع

بيمارستان  91تير   پوستر برتر در كنگره بين المللي جراحي اعصاب رضوي بين المللي
فوق 

تخصصي 
 رضوي

 برتر

دانشگاه آزاد  9ه قهرماني در مسابقات شطرنج منطق منطقه اي
  اسالمي

دانشگاه آزاد  91ارديبهشت 
اسالمي 
 بيرجند

 اول انفرادي

دانشگاه آزاد9قهرماني در مسابقات شطرنج منطقه منطقه اي
  اسالمي

دانشگاه آزاد  91ارديبهشت 
اسالمي 
 بيرجند

 2اول ميز 

دانشگاه آزاد9تيم برتر در مسابقات شطرنج منطقه منطقه اي
  اسالمي مشهد

دانشگاه آزاد  91ارديبهشت 
اسالمي 

 سوم تيمي
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  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن با  ذكر منبع بالمانع است .
  7 از      7 صفحه 

هدواحد مش  

 بيرجند

 عضويت در انجمن ها و مجامع علمي رسمي .11

 تاريخ خاتمه  تاريخ شروع عنوان

 _ 1391 عضو گروه تحقيقاتي نوروساينس مشهد

عضو كميته تحقيقات دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي
 مشهد

1388 _ 

نشگاه آزاد اسالميرابط كميته تحقيقات دانشكده پزشكي دا
 مشهد

1389  

 

 عالئق تحقيقاتي .12
  مطالب مرتبط با اعصاب و روانپزشكي و نوروسايكياتري

  

 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

استاد (دانشگاه  علي گرجيدكتر   1
  مونستر آلمان)

فوق 
تخصص 
  اعصاب

دانشگاه مونستر 
gorjial@uni-  _  آلمان

muenster.de 

دكتر حميدرضا   2
  ارشدي

استاديار(دانش
گاه آزاد اسالمي 

  مشهد)
اسالمي دانشگاه آزاد   روانپزشك

  09153188970  مشهد
http://www.hami
drezaarshadi.blo

gfa.com/ 
 

  

 هاي بين المللي تسلط به زبان .15

 نمره مكان دريافت مدرك تاريخ دريافت مدرك نوع مدرك
    

    

  
 


