
  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
يدانشكده پزشك  

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

  
 

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

 واحد مشهد

  عصمت اسايي 
  دانشكده پزشكيقلب وعروق استاديار گروه 

 ايران -دانشگاه آزاد اسالمي مشهد 

 رزومه
 1394مرداد ماه 

 دوره هاي تكميلي .3 تحصيالت .2 اطالعات شخصي .1

 طرح هاي تحقيقاتي .6  انتشارات(بر اساس سبك ونكوور) .5 پست هاي علمي دانشگاهي .4

 تحقيقاتي در دست اجرا طرح هاي .9 پايان نامه هاي دانشجويي .8  سخنراني ها .7

 اختراعات،جوايز و امتيازات ويژه .12 اداري - مناصب علمي  .11 تجربيات .10

 فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي .15 عالئق تحقيقاتي .14 عضويت در انجمن ها و مجامع علمي رسمي .13

   توصيه نامه علمي .16

 اطالعات شخصي .1

  عصمت نام:
 اسايينام خانوادگي:

 تاريخ تولد:*
  محل تولد:*
  وضعيت تاهل: *

  32229094 :بيمارستان : تلفن 
 فكس:

 asaei_e@yahoo.comپست الكترونيكي:
 وب سايت:

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

 تحصيالت .2

 تاريخ دريافت مدرك كشور شهر دانشگاه رشته درجه مدرك

 1385 ايران تهران علوم پزشكي ايران قلب وعروق  دكتراي تخصصي

 1380 ايران مشهد علوم پزشكي مشهد پزشكي   دكتراي عمومي

      

 دوره هاي آموزشي گذرانده شده .3
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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 .
  5 از      2 صفحه 

 واحد مشهد

a. دوره ها 

 تاريخ كشور شهر دانشگاه يا موسسه آموزشي طول مدت م دورهنا

      

      

b. كارگاه ها 

 تاريخ كشور شهر دانشگاه يا موسسه آموزشي طول مدت نام كارگاه

استراتژيهاي نوين 
در برنامه ريزي 
  اموزش پزشكي

 13/6/92 ايران مشهد مركز مطالعات و اموزش پزشكي يك روز

OSCE 6/4/92 ايران مشهد لعات و اموزش پزشكيمركز مطا يك روز 
 

 مرتبه علمي دانشگاهي .4

 دانشگاه رتبه دانشگاهي سال

 ازاد اسالمي استاد يار 1391

   
 

 انتشارات(بر اساس سبك ونكوور) .5
a. مقاله ها 

 در مجالت فارسي
   

 در مجالت انگليسي(يا ساير زبان ها) 
 Sharafi M,   Mokhtarian Daluei H,    Asaei E,   Barbar A and   Ayyobi  A.  
Synchronization of SA and AV Node Oscillators using PSO optimized RBF-based  
controllers and Comparison with SMC    J.NOV.APPL SCI.(2014),3(8):839- 851 

 
Asaeyi E,Sarshar N,Ghahramani M,Mokhtarian Dalooei H.Cardiovascular risk factors in 
people above twenty years old in Gonabad,Iran,Journal of Research&Health 
,vol.3,No.3,2013,pages:458-465. 
Sarshar N,Mokhtarian Daluei H,Moskh M,Asaei E,Yaghobi AvvalRiabi M.Effect of 
consuming wheat germ on lipid profile.ZUMS  Journal   .2015,23(98 and3),112-121 

  
b. كتاب ها 

 طرح هاي تحقيقاتي .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 .
  5 از      3 صفحه 

 واحد مشهد

 كشور شهر همكاران طرح مجري طرح  عنوان طرح
تاريخ 
 شروع

تاريخ 
 پايان

       

       

  
 پوستر و  سخنراني .7

 كنفرانس هاي داخلي 
   ،3/9/90  . مشهد،ايران دانشكده پزشكيدانشگاه ازاد اسالمي،  در بالغين، احيا قلبي ريوي اسايي عصمت 
 ،4/8/91    .دانشكده پزشكي،مشهد،ايران ،دانشگاه ازاد اسالمي در بالغين، احيا قلبي ريوي  اسايي عصمت 
   ،4/10/92 .مشهد،ايران   دانشگاه ازاد اسالمي، دانشكده پزشكي ، ديابتديس ليپد مي واسايي عصمت 
   ،1392سال  .مشهد،ايران  پزشكي دانشگاه ازاد اسالمي ،دانشكده  در بالغين،احيا قلبي ريوي اسايي عصمت  
  ،مشهد،ايران، دانشكده  پزشكي دانشگاه ازاد اسالمي، ،بعد از جراحي عمقي يهاترومبوز وريداسايي عصمت 

1391 
 ، 1393سال  مشهد،ايران .  پزشكي  در بالغين، دانشگاه ازاد اسالمي، دانشكده  احيا قلبي ريوياسايي عصمت 
  1393 مشهد،ايران .    دانشگاه ازاد اسالمي، دانشكده پزشكي ، قلبي نارسايي،اسايي عصمت 

 كنفرانس هاي بين المللي 

 پايان نامه هاي دانشجويي .8

 تاريخ دفاع عنوان مقطع  رشته نام دانشجو

بررسي اگاهي پزشكان عمومي از احيا قلبي  دكترا پزشكي نوشين نسايي
شهر   بيمارستانهايدر مراكز اورژانس ريوي 
 مشهد

13/3/1392 

مهسا ذره پرور 
 مقدم

 دكترا پزشكي
  

اختالل اضطرابي منتشر  فراواني بررسي
در  كرونري حادبا سندرم  بستري دربيماران

 91-   93بيمارستان اريا سا

25/5/93 

 
 طرح هاي تحقيقاتي در دست اجرا: .9

 تجربيات .10
a. آموزشي 
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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 .
  5 از      4 صفحه 

 واحد مشهد

 مقطع رشته تحصيلي مدت تدريس تعداد واحد محل تدريس عنوان درس

 فيزيوپاتولوژي پزشكي  سال5   دانشكده پزشكي پاتولوژي قلب وعروقفيزيو

وكار  ورزاموزش كار
 (باليني)اموز

-  كار ورزي  پزشكي   سال5    بيمارستان اريا
  كاراموزي

b. كلينيكي و عملي 
c. ساير 

 اداري - پست علمي  .11

 محل خدمت تارخ خاتمه  تاريخ شروع عنوان پست

دانشگاه ازاد  -ه پزشكيدانشكد  تاكنون 1392 مديرگروه قلب وعروق
 اسالمي مشهد

دانشگاه ازاد  -دانشكده پزشكي تاكنون 1391 عضو هيئت علمي دانشگاه ازاد اسالمي  
 اسالمي مشهد

 
 تقدير نامه،جوايز و امتيازات ويژه: .12

 مكان زمان  عنوان نوع

    

    
 

 عضويت در انجمن ها و مجامع علمي رسمي .13

 تاريخ خاتمه  تاريخ شروع عنوان
 تاكنون 1385 انجمن قلب وعروق ايران

   

 

 عالئق تحقيقاتي .14
  

 فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي .15
  

 توصيه نامه علمي .16
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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 .
  5 از      5 صفحه 

 واحد مشهد

نام و نام خانوادگي رديف
 معرف

رتبه 
 دانشگاهي

رشته 
 تحصيلي

 آدرس و تلفن منزل آدرس و تلفن محل كار
آدرس پست 
الكترونيكي و 
 سايت شخصي

1 
دكتر مليحه نيك 

 انديش
چشم   

 زشكپ
 بيمارستان خاتم

05138438517 
09153176152  

دكتر احمد رضا   2
  طاهري

دانشيار 
دانشگاه 
 مشهد

متخصص 
    05138438517  بيمارستان امام رضا(ع)  پوست

  

 هاي بين المللي تسلط به زبان .17

 نمره مكان دريافت مدرك تاريخ دريافت مدرك نوع مدرك
    

    

  
 


