
  مشهددانشگاه آزاد اسالمي واحد 
 دانشكده پزشكي

  )EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(
   پژوهش در آموزشمركز 

  
 

  .نع است بالماذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
  11 از      1 صفحه 

 واحد مشهد

 دكتر حسن يزدانفر نام و نام خانوادگي
  .........................علوم پايه .آموزشيگروه 

  ........................ استادياررتبه دانشگاهي:
 رزومه

 آخرين تاريخ به روز رساني:

آموزشي و مطالعاتي گذرانده شدهدوره هاي  .3تحصيالت .2اطالعات شخصي .1
انتشارات(بر اساس سبك ونكوور) .6اداري) –ي(علمي سوابق اجراي .5علمي دانشگاهي مرتبه .4

طرح هاي تحقيقاتي در دست اجرا .9پايان يافته طرح هاي تحقيقاتي .8و پوسترسخنراني  .7
تقدير نامه،جوايزو امتيازات ويژه .12تجربيات .11پايان نامه هاي دانشجويي .10

عي و فرهنگيفعاليت هاي اجتما .15عالئق تحقيقاتي .14مجامع علمي داخلي و بين الملليعضويت در  .13
تسلط به زبان هاي بين المللي .17توصيه نامه علمي .16

 اطالعات شخصي .1

  جسن نام:
 يزدانفرنام خانوادگي:

 تاريخ تولد:*

 محل تولد:*

 وضعيت تاهل: *

 
  +)98511( 2250041 - 4 ل)*موباي –*منزل  –مطب  –بيمارستان : (لفن 

 hasanyazdanfar@yahoo,comپست الكترونيكي: فكس:

 وب سايت:

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

 تحصيالت .2

تاريخ دريافت مدرك كشور شهر دانشگاه رشتهدرجه مدرك
دكتراي 
 )  (ph.Dتخصصي

 1366 ايران مشهد دانشگاه علوم پزشكي مشهد انگل شناسي پزشكي

دكتري حرفه  
 1358 ايران تهران دانشگاه تهران عمومي  )DVM(اي
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  .نع است بالماذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
  11 از      2 صفحه 

 واحد مشهد

 گذرانده شده و مطالعاتي دوره هاي آموزشي .3

a. دوره ها 

 تاريخ كشور شهر دانشگاه يا موسسه آموزشي طول مدت نام دوره

 31/9/1390ايرانمشهد دانشگاه آزاداسالمي واحد مشهدساعت28 ش وياددهي اثربخشانگيز

آشنايي باشيوه هاي توليدوچاپ مقاالت علمي 
 ISIدرمجالت 

  14/8/1390ايرانمشهد اسالمي واحد مشهدزادآدانشگاه ساعت16
 
 
 
 

 4/8/1390ايرانمشهد دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهدساعت16  آموزش تدوين برنامه درسي
 

8/1390ا/ايرانتهران دانشگاه آزاداسالمي مركز آزمون ساعت20  مباني طرح سوال

 20/3/1388ايرانمشهد دانشگاه آزاد اسالمي واحدمشهدساعت16  كاربردفناوري اطالعات درتعليم وتربيت
 
 

Power point19/12/87 ايران مشهد  دانشگاه آزاداسالمي واحد مشهد ساعت16  آشنايي با نرم افزار 
 
 

 12/5/1385 ايران مشهد  دانشگاه آزاداسالمي واحد مشهد ساعت16 مقاله نويسي علمي به زبان انگليسي
 
 
 

 14/9/1388 ايران مشهد  دانشگاه آزاداسالمي واحدمشهد ساعت24  آشنا يي بانرم افزارSPSSمقدماتي
 
 

 15/5/1383 ايران مشهد  شگاه آزاداسالمي واحد مشهددان ساعت18  آشنايي بامراجع الكترونيكي درعلوم پزشكي
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  )EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(
   پژوهش در آموزشمركز 

  
 

  .نع است بالماذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
  11 از      3 صفحه 

 واحد مشهد

 13/6/1382 ايران مشهد  دانشگاه آزاداسالمي واحد مشهد تساع24 برنامه ريزي والگوهاي تدوين طرح درس
 
 
 
 

  23/7/1371 نايرا تهران  آزمايشگاه رفرانس  ساعت 36  كنترل كيفي
 

b. ركارگاه ها 

تاريخ كشور شهر موزشيدانشگاه يا موسسه آطول مدت نام كارگاه

  به زبان انگليسي نويسيCV نگارش 
  ساعت8

  

دانشگاه آزاداسالمي مركز مطالعات وآموزش 
  نيروي انساني

  

  مشهد
  

  ايران
  26/8/1390 

1/8/1390 ايران تهران دانشگاه آزاداسالمي مركز آزمون ساعت 20 مباني طرح سوال

آشنايي بااعتباربخشي وارزشيابي دروني دانشكده 
  پزشكي 

مركز توسعه آموزش پزشكي دانشگاه آزاد   ساعت 8
  اسالمي

   ايران  مشهد
17/12/1386 

 
 
 

  
  LCDLمهارتهاي هفتگانه 

 10/12/1384  ايران  مشهد  مشاوران مشكات شرق - موسسه پاسارگاد كيان   ساعت130
 
 

دوره آموزشي وتشخيصي ازمايشگاهي 
  وبا يبيمار

ز بهداشت مرك -دانشگاه علوم پزشكي مشهد  ساعت8
  استان

 29/5/1384  ايران  مشهد
 
 
 
 

 10/9/1383  ايران  مشهد  دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد  ساعت 16  روش تحقيق
 
 

 مرتبه علمي دانشگاهي .4

 دانشگاه رتبه دانشگاهي سال

 دانشگاه آزاد اسالمي مشهد استاديار  1368
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  .نع است بالماذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
  11 از      4 صفحه 

 واحد مشهد

 اداري) –علمي اجرايي ( سوابق  .5

محل خدمتتارخ خاتمه تاريخ شروععنوان پست
دانشكده پزشكي دكتر شاهين فر تاكنون 1390مديرآموزشي علوم پايه
عضوكارگروه تخصصي انگل شناسي به منظوربررسي 
 توانايي علمي

1390  
 

  دانشگاه آزاداسالمي مشهد تاكنون

 
عضو كميته انتخاب كتاب دانشكده پزشكي 

  وكتابخانه بيمارستانهاي تابعه
 
 

  دانشكده پزشكي دكتر شاهين فر 1390  1388

 
مسؤل فني آزمايشگاه بيمارستان ابن سيناودكتر 

  حجازي

1372  1389  
  دانشگاه علوم
  پزشكي مشهد

  دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1389  1377  عضو كميته كادر پزشكي بيمارستان ابن سينا

عضو كميته كنترل عفونت بيمارستان ابن سيناودكتر 
  حجازي

  شگاه علوم پزشكي مشهددان 1389  1375

عضو كميته مرگ وميروعوارض بيمارستاني  
  (بيمارستان ابن سيناودكتر حجازي)

  دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1389  1375
 

عضوكميته علمي چهارمين همايش سراسري انگل 
  شناسي وبيماريهاي انگي ايران

  دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1382  1382
 

 
  دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1373  1370  سؤل آزمايشگاه رفرانسم

  مركز بهداشت استان 1370  1368  2مسؤل آزمايشگاه بهداشت شماره 

 انتشارات(بر اساس سبك ونكوور) .6

a. مقاله ها 
i. در مجالت فارسي 

1-Yazdanfar H,GHolami M, Halavati M. The effect of amino acids on the growth of dermatophytes. Clinical 
Biochemistry.September 2011;Vol.44(13):186.
2-Yazdanfar H , Rahnama A . Evaluation of intestinal parasitic infections and efftive in incidence of these in factions 
among insitationalized psychiatric patients in Ebnesina and Hejazi Hospitals in Mashhad 2007-2008.Iranian j of 
Parasitology.2010; vol.5(1):135.
3-Yazdanfar H, Feyzi R , Mafinejad S.Prevalance of Cutaneous Leishmaniasis in primary girls school students in reqion 1 
in Mashhad 2007. Iranian j of Parasitology.2010; vol.5(1):141
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  .نع است بالماذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
  11 از      5 صفحه 

 واحد مشهد

(ويژه نامه  - 13،شماره84شهريور ماه.مجله بيماريهاي كودكان ايران.1983- 84يزدانفر ح،بلوريان ب .عفونت كريپتوسپوريديوم دركودكان اسهالي درمشهد درسال - 4
 .57- 52)،2شماره

ii. (يا ساير زبان ها)در مجالت انگليسي 

.bكتاب ها :  
  انگل شناسي پزشكي(در دست بررسي)- 1
  ي(دردست ويرايش)پزشك تك ياخته شناسي- 2
 بند پايان واهميت آنها در پزشكي وبهداشت(در دست ويرايش)- 3

 
 پوستر و  سخنراني .7

 كنفرانس هاي داخلي
شيوع ضايعات پوستي غيرعفوني(درماتيت هاي آلرژيكي وتحريكي)وعفوني دركارگران ساختماني مشهد  بررسي.محسن غالمي،بابك يزدانفرحسن يزدانفر،- 1

  .1390ه انگره دوساالنه انجمن آسم وآلرژي ايران،شيراز،دانشگاه علوم پزشكي شيراز،ابان م.هشتمين ك1389درسال

 
Iranian  thacid on the growth of dermatophytes. 12 Halavti M,Gholami M.The effect of aminoYazdanfar H ,-2

y and Molecular International Congress of BiochemistrthCongress of Biochemistry &4
Biology,Mashhad,Iran,September 6-9, 2011
3-Yazdanfar H, Fazi R, Esmaghili M,Studing incidence of skin cutaneous leishmaniasis in student of boys elementary section of 

,December,2011eran,IranCongress of Laboratry and Clinic (CLC4),Th thMashhad first area in 1985.4
.هفتمين همايش 1387- 86مقطع دخترانه ابتدايي ناحيه يك مشهد.درسال تحصيلي  ليشمانيوزپوستي دردانش آموزانفيضي،سارامافي نژاد.بررسي ، رابعه حسن يزدانفر - 4

.سراسري ودومين كنفرانس منطقه اي انگل .1389انگلي درايران.تهران،دانشگاه علوم پزشكي تهران،مهر شناسي وبيماريهاي     

هفتمين همايش سراسري  .1387-86روده اي دربيماران رواني بستري شده دربيمارستان سيناوحجازي مشهد.بررسي شيوع آلودگيهاي انگلي .،علي رهنماسن يزدانفرح - 5
 .1389ودومين كنفرانس منطقه اي انگل شناسي وبيماريهاي انگلي درايران.تهران،دانشگاه علوم پزشكي تهران،مهر 

.سومين كنگره ميكروب  1387- 1386شهريور مشهددرسال 17.بررسي شيوع كريپتوسپوريديوم دربيماران ياليزي مراجعه كننده به بيمارستان  زانه جديفر،حسن يزدانفر- 6
 .1388مهرماهدانشگاه علوم پزشكي شيراز،شناسي باليني ايران،شيراز،

 1386   - 1378حي شده دربيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي مشهدطي سالهايبررسي بيماران مبتال به كيست هيداتيك جراسروش كفايي،حسن يزدانفر، - 7
 .  1387تحقيقات واكسن وسرم سازي رازي،خرداد همايش سراسي واولين كنگره منطقه اي انگل شناسي وبيماريهاي انگلي .كرج،مؤسسه  ششمين 

اي مولد اسهال درافراداچ آي وي مثبت درمشهد.دومين همايش آزمايشگاه وبالين .تهران،جامعه علمي هاي روده  غالمي.پارازيت سن،افسانه شكر گزار،مححسن يزدانفر- 8
  .1387اردبيهشت ماهآزمايشگاهيان ايران،

ه علوم پزشكي بررسي اپيدميولوژي بيماري تب مالت درشهرستان نيشابور.هفتمين كنگره سراسري ميكروب شناسي ايران.سمنان،دانشگا سارارستگاري. حسن يزدانفر،- 9
  .1383سمنان،بهمن ماه 

ژي كاربردي(بادامنه بين المللي).مشهد،دانشگاه آزاد اسالمي روده اي .دومين كنگره بيولونت هادرتشخيص آزمايشگاهي انگلهاي ،بتول بلوريان.استفاده ازدترجحسن يزدانفر- 10
       .1383تهران،مهرماه، .1383مشهد،مهرماه 

  شانزدهمين همايش لوريان.شيوع كريپتوسپوريديوم دركودكان اسهالي مشهد.،بتول بحسن يزدانفر - 11

  . تهران،دانشگاه علوم پزشكي تهران،مهرماه.بين المللي بيماريهاي كودكان.تهران،دانشگاه علوم پزشكي 
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  .نع است بالماذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
  11 از      6 صفحه 

 واحد مشهد

س.هفتمين كنگره ايمونولوژي وآلرژي ايران.مشهد ،دانشگاه علوم پزشكيدربيماران مبتال به ژيارديازي IgAبررسي ميزان فراواني نسبي نقص ،محمد رضا خاكزاد.حسن يزدانفر- 12
 .1383مشهد،ارديبهشت ماه 

انگل شيوع آنتروبيازيس درمهدكودكهاي مشهد به روش گراهام ومقايسه آن باروش مستقيم.چهارمين همايش سراسري فخرزاده.بررسيآراسته،محمودرضا ،الهاميزدانفر حسن- 13
 1382گاه علوم پزشكي مشهد،مهرماه  وبيماريهاي انگلي ايران.مشهد،دانش شناسي

چهارمين همايش سراسري انگل شناسي وبيماريهاي انگلي ايران.مشهد،دانشگاه علوم انگلهاي روده اي درشهرستان مشهد.  ،بتول بلوريان.بررسي ميزان شيوع حسن يزدانفر- 14
 .1382پزشكي مشهد،مهرماه 

 
پزشكي تازه هاي ليشمانيوز جلدي وپوست(هشتمين همايش سراسري . بررسي سه روش آزمايشگاهي درتشخيص ليشمانيوز جلدي .همايش تازه هايرحسن يزدانف- 15
 .1382علوم پزشكي،ارديبهشت ماه يراپزشكي اصفهان).اصفهان،دانشگاه وپ

همايش تازه هاي ليشمانيوز جلدي وپوست(هشتمين همايش كننده  به مركز بهداشت نيشابور. جلدي دربيماران مراجعه ارزيابي ليشمانيوز ، سپيده يزدانفر.حسن يزدانفر- 16
  سراسري تازه هاي پزشكي وپيراپزشكي اصفهان).اصفهان،دانشگاه

  ,1382علوم پزشكي،ارديبهشت ماه 
سراسري ماالريا درايران.تهران،دانشگاه .دومين كنگره1376ششماهه اول لغايت  1370بررسي بيماري ماالريا دراستان خراسان ازسال  ،آريان بنيادي بهروز.حسن يزدانفر - 17

  .1379علوم پزشكي تهران،ارديبهشت 
.بررسي تغييرات ايمونوگلوبولينهادربيماران مبتال به ژيارديازيس .اولين كنگره ايمونولوژي وآلرژي ايران.تهران،دانشگاه علوم پزشكيحسن يزدانفرمسعودمهاجري ، - 18

  .1367انماهتهران،اب
 

a. كنفرانس هاي بين المللي 

1-Yazdanfar H, Kafayi S.Study of epidemiology in patient with hydatid cyst in educational Mashhad of hospitals.Taeniasis/ 
Cysticercosis andEchinoccosisInternational Symposium,5-8July 2005,Asahikama, Japan.
2-Yazdanfar H ,SHokorgozar A.The Study of bioclinical profiles of cyst hidatid of animal and human origin. Taeniasis/ 
Cysticercosis andEchinoccosisInternational Symposium,5-8July 2005,Asahikama, Japan.

st12001.-ince (Iran) in 1991Malaria disease in Khorasan Prov.Bonyadi behrooz A. Yazdanfar H -3
25 March -Annual Scientific Seminar of MSPTM.23 thAsean Congress of Parasitology and Tropical Medicine & 40

2004,Kualalumpur,Malaysia.
4-Yazdanfar H . Evalution of the relative frequency of IgA in Giardiasis Patients. International Giardia and Cryptosporidium 
Confrence.20-24 September 2004,Amsterdam,The Netherlands.

 طرح هاي تحقيقاتي- 8

تاريخ پايانتاريخ شروعكشورشهرهمكاران طرحمجري طرح عنوان طرح
توكسوپالسمادرخانمهاي  بررسي سرولوژيك

حامله مراجعه كننده به بيمارستانهاي دانشگاه 
IFA,ELIZAد اسالمي مشهدباروش آزا

دكتر حسن 
يزدانفر

محمد رضا 
سيما - خاكزاد

نايبان

8/11/13841/8/1390ايرانمشهد

 

 

 طرح هاي تحقيقاتي در دست اجرا: .8



  مشهددانشگاه آزاد اسالمي واحد 
 دانشكده پزشكي

  )EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(
   پژوهش در آموزشمركز 

  
 

  .نع است بالماذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
  11 از      7 صفحه 

 واحد مشهد

  دربهبود ليشمانيوز جلدي درموش سوريTH1بررسي اثر محركهاي نيتريك اكسايدوسلولهاي
 پايان نامه هاي دانشجويي .9

 تاريخ دفاع عنوان مقطع  شتهر نام دانشجو

مقايسه روشهای امينوفلورسنت دكترا پزشكي ناهيد عليزاده قناد
غريمستقيم واليزادرتشخيص
توآسوپالمسوزيس درزنان باردار
شهر مشهد

17/3/1390 

  سپيده يزدانفر
 

Cو    Bبررسی ارتباط بني هپاتيت  دكترا پزشكي
و  بيماران معتاد تزريقی HIVو 

ننده به درمانگاه هايمراجعه آ
متادون بيمارستان های ابن

- ١٣٨٧ سيناوحجازی مشهد درسال
١٣٨٨

25/11/1388  
 
 
 
 
 
 

 
  سماته خالق نژاد

 

بررسي شيوع پديكولوزيس(شپش سر)  دكترا  پزشكي
وبرخی از عوامل مؤثربر آن 

دردانش آموزان دخرت دوره 
- ١٣٨٨درسال   ابتدايی شهر مشهد

١٣٨٩

28/10/1388  
 
 
 
 

بررسی شيوع آلودگيهای انگلی  دكترا پزشكي علي رهنما
روده ای دربيماران روانی بسرتی 

شده در بيمارستاهنای حجازی وابن 
١٣٨۶- ١٣٨۵سينا ی مشهد درسال 

25/7/1387  
 
 
 
 
 

مرتضي اسماعيلي 
  شورك حاجي

بررسي شيوع ليشمانيوز پوستی  دكترا  پزشكي
دردانش آموزان مقطع ابتدايی 

يه يك مشهد درسال پسرانه ناح
١٣٨۵ -١٣٨۶

15/3/1387  
 
 
 

بررسی شيوع ليشمانيوز پوستی   دكترا  پزشكي سارا مافي نژاد
دردانش آموزان مقاطع دخرتانه 

ابتدايی ناحيه يك مشهد درسال 
١٣٨۶- ١٣٨۵حتصيلی 

٣٠/٢/١٣٨٧  

بررسی شيوع عارضه  دكترا  پزشكي  بهناز برومند زاده
 آگرانولوسيتوز در بيماران حتت

درمان باآلوزابني در بيمارستان 
های ابن سينا وحجازی مشهد 

١٣٨۶- ١٣٨۵درسال 

١٣٨/ ٢٠/٧۶   



  مشهددانشگاه آزاد اسالمي واحد 
 دانشكده پزشكي

  )EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(
   پژوهش در آموزشمركز 

  
 

  .نع است بالماذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
  11 از      8 صفحه 

 واحد مشهد

بررسی شيوع آريپوسپوريديوم  دكترا  پزشكي  فرزانه جلدي
دربيماران دياليزی مراجعه 

شهريور  ١٧آننده به بيمارستان 
٨۶- ١٣٨۵شهرستان مشهد در سال 

١۵/۶/١٣٨۶  

محمدرضايي 
  موحد

 

شرق  بررسي آلودگي كرمي دستگاه گوارش وكبد جوندگان دكترا دامپزشكي
يرانا

18/9/1382  
 
 
 

  سارارستگاري
 

  15/8/1380شابوربررسي اپيدميولوژي بيماري تب مالت درشهرستان ني دكترا  پزشكي
 
 

- الهام آراسته
محمودرضا 

  فخرزاده

بررسي ميزان آلودگي باكرمك(آنتروبيوس  دكترا  پزشكي
ورميكوالريس)درمهدكودكهاي مشهد به روش 

نوارچسب اسكاچ)ومقايسه آن باروش مستقيمگراهام(

1/8/1377  
 
 
 
 
 
 
 

آريان بنيادي 
  يهروز

لغايت  1370بررسي بيماري ماالريا دراستان خراسان ازسال  دكترا  پزشكي
1376ششماهه اول 

18/3/1377  
 
 
 
 

ده اي بررسي ميزان شيوع آلودگيهاي انگلي رو دكترا  پزشكي  بتول بلوريان
- 75وروستاهاي حومه مشهد 2و1درمراكزبهداشت شماره

1373

23/4/1376  
 
 
 
 

اليم عفونت باآنتروبيوس ورميكوالريس ،بررسي شيوع وع دكترا  پزشكي حميد كاظمي
باليني آن

15/8/1374  

 تجربيات .10

a. آموزشي 

 تعداد واحد محل تدريس عنوان درس
مدت 
 تدريس

 مقطع ليرشته تحصي

دكتراي حرفه اي پزشكيسال2 واحد4 دانشگاه علوم پزشكي مشهد انگل شناسي وقارچ شناسي



  مشهددانشگاه آزاد اسالمي واحد 
 دانشكده پزشكي

  )EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(
   پژوهش در آموزشمركز 

  
 

  .نع است بالماذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
  11 از      9 صفحه 

 واحد مشهد

  پزشكي سال1 واحد4  دانشگاه علوم پزشكي زاهدان نگل شناسي وقارچ شناسيا

 
 دكتراي حرفه اي

 
 

لوژي وكنترل اپيدميو
بيماريهاي مشترك انسان 

 ودام

  لوم آزمايشگاييع سال2 واحد2  دانشگاه عالمه طباطبايي

 
 

  كارشناسي
 

 

  كارشناسي  پرستاري سال2 واحد2  دانشكده پزشكي سبزوار  انگل شناسي وقارچ شناسي

 1368 واحد4  دانشكده پزشكي  انگل شناسي وقارچ شناسي
  پزشكي تاكنون

 
 دكتراي حرفه اي

 

ميكروب شناسي وانگل 
 1377 واحد4  دانشكده پزشكي  شناسي

  مامايي نونتاك
 

  كارشناسي
 

اپيدميولوژي بيماريهاي 
 1374 واحد2  دانشكده پزشكي  شايع

 دكتراي حرفه اي  پزشكي تاكنون

 1378 واحد3  دانشكده پيراپزشكي  پاتوبيولوژي وآزمايشگاه
 بهداشت مدارس 1390تا

 
 

  دانيركا
 
 

ميكروب شناسي وانگل 
 1380 واحد4  دانشكده پيراپزشكي  شناسي

  ملاتاق ع تاكنون

 
 

  كارشناسي
 
 

 

b. لينيكي و عمليك 
c. ساير 

 :اختراعات)- افتخارات علمي (تقدير نامه،جوايز و امتيازات ويژه .11



  مشهددانشگاه آزاد اسالمي واحد 
 دانشكده پزشكي

  )EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(
   پژوهش در آموزشمركز 

  
 

  .نع است بالماذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
  11 از      10 صفحه 

 واحد مشهد

 زمان  عنوان نوع
 مكان

دانشگاه آزاد اسالمي  9منطقه 1383 پژوهشگر نمونه گروه پزشكي منطقه اي
 مشهد

 
 دانشگاه آزاد اسالمي
مشهد

 ي مشهددانشگاه آزاد اسالم 1381 استاد نمونه

 داخلي و بين المللي مجامع علميدر عضويت  .12

 تاريخ خاتمه  تاريخ شروع عنوان
 تاآنون ١٣٩٠ايران عضواجنمن علمی ميكروب شناسی

 تاآنون ١٣٧٦ايرانشناسیانگلعلمی اجنمن عضو

  تاآنون  ١٣٦٧  ايرانپزشکینظامسازمان عضو

 عالئق تحقيقاتي .13

 بيماريهاي قارچي-زتوكسوپالسمو- ژيارديوز- ليشمانيوز .14
 فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي .15

 توصيه نامه علمي .16

ر
د
ي
ف

آدرس پست الكترونيكي و سايت شخصيآدرس و تلفن منزل آدرس و تلفن محل كار رشته تحصيلي رتبه دانشگاهي نام و نام خانوادگي معرف

دانشگاه علوم پزشكي انگل شناسي دانشيار دكتر مسعود مهاجري1
09151153968mohajeri@mums.ac.irمشهد

 فارماكولوژيست  استاد  دكترمحمدرضا خليقي 2
دانشكده پزشكي دكتر 

- 44شاهين فر
2250041 

 

  انگل شناسي دانشيار  دكتر فريبابرنجي 3
بيمارستان امام 

بخش انگل شناسي رضا
8547255 

 

fberenji@yahoo.com



  مشهددانشگاه آزاد اسالمي واحد 
 دانشكده پزشكي

  )EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(
   پژوهش در آموزشمركز 

  
 

  .نع است بالماذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
  11 از      11 صفحه 

 واحد مشهد

بيمارستان قايم بخش   ژيهماتولو ياراستاد  دكتر فاطمه ابريشمي 4
09151102661 8412445خون شناسي

Abrishamif@mums.ac.ir

 جهانباني- خ  آزمايشگاه پاستور  ميكرب شناسي  استاد  دكتر جواد قناعت 5

 لليهاي بين الم تسلط به زبان .17

نمرهمكان دريافت مدرك تاريخ دريافت مدركنوع مدرك

 


