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

 واحد مشهد

  
  
  
 

 دوره هاي آموزشي گذرانده شده .3
a. دوره ها 

 طول مدت نام دوره
دانشگاه يا موسسه 

 آموزشي
 تاريخ كشور شهر

 10/10/1388 ايران مشهد دانشگاه ازاد اسالمي مشهد ساعت 24 ارزشيابي و پيشرفت تحصيلي

  10/10/1388 ايران مشهد اسالمي مشهددانشگاه ازاد   ساعت Spss 24اشنايي مقدماتي با نرم افزار 
اشنايي با شيوه هاي توليد و چاپ 

 10/09/1388 ايران مشهد دانشگاه ازاد اسالمي مشهد ساعت ISI  16مقاالت علمي در مجالت 

  01/06/1388 ايران مشهد دانشگاه ازاد اسالمي مشهد  ساعت Outlook 32اشنايي با نرم افزار 
تعليم و كاربرد فناوري اطالعات در 

 تربيت
 20/03/1388 ايران مشهد دانشگاه ازاد اسالمي مشهد ساعت 18

 Powerدوره اشنايي با نرم افزار 
point  

  20/03/1388 ايران مشهد دانشگاه ازاد اسالمي مشهد  ساعت 16

اشنايي با كتابخانه ديجيتال دانشگاه 
  15/12/1387 ايران مشهد دانشگاه ازاد اسالمي مشهد  ساعت 18  ازاد اسالمي

تكنيك هاي شناخت تجزيه و تحليل 
  06/09/1387 ايران مشهد دانشگاه ازاد اسالمي مشهد  ساعت 20  محيط هاي اموزش عالي

  26/10/1385 ايران مشهد دانشگاه ازاد اسالمي مشهد  ساعت 8  نقش اموزش عالي در توسعه ملي
  28/01/1384 ايران مشهد ددانشگاه ازاد اسالمي مشه  ساعت 14  مقاله نويسي به زبان فارسي

  12/02/1381تا  9 ايران  تهران  جامعه پزشكان متخصص داخلي  روز 4  تازه هاي اندوسكوپي دستگاه گوارش
  14/02/1378و13 ايران  تهران  جامعه پزشكان متخصص داخلي  دو روز اندوسكوپي فوقاني دستگاه گوارش

b. كارگاه ها 

 طول مدت نام كارگاه
دانشگاه يا موسسه 

 شيآموز
 تاريخ كشور شهر

ارزيابي دروني مبتني بر استانداردهاي 
وزارت بهداشت درمان و اموزش   يك روز  پايه دوره پزشكي عمومي

  18/09/1388  ايران  تهران  پزشكي

 03/04/1388 ايران مشهد دانشگاه ازاد اسالمي مشهد  يك روز  كتابخانه ديجيتال
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  .بالمانع است ذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
  9 از      3 صفحه 

 واحد مشهد

 07/09/1387 ايران اصفهان پزشكي اصفهان دانشگاه علوم يك روز اندوسكوپي تشخيصي تحتاني

 06/09/1387 ايران اصفهان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  يك روز  اندوسكوپي تشخيصي فوقاني

  01/09/1385 ايران مشهد  دانشگاه علوم پزشكي مشهد  يك روز  اندوسكوپي تشخيصي فوقاني
  16/05/1385 ايران مشهد مي مشهددانشگاه ازاد اسال  ساعت 16  مقاله نويسي علمي به زبان انگليسي

اشنايي با مراجع الكترونيكي و بانگهاي 
  اطالعاتي پزشكي

  12/05/1383 ايران مشهد دانشگاه ازاد اسالمي مشهد  ساعت 32

اشنايي با كامپيوتر و مقدمات ويندوز 
98  

  18/04/1382 ايران مشهد دانشگاه ازاد اسالمي مشهد  ساعت 40

  11/05/1381تا  9 ايران مشهد دانشگاه ازاد اسالمي مشهد  روز 3  روش شناسي تحقيق
 

 مرتبه علمي دانشگاهي .4

 دانشگاه رتبه دانشگاهي سال

  دانشگاه ازاد اسالمي  دانشيار 1391
 دانشگاه ازاد اسالمي استاديار 1379

 

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

i. در مجالت فارسي 
  
  

بررسی برخي عوامل خطر زا و تحمل گلوکز در بيماران با کانديدياز  لمي ،ساقي..عمحمد سرافراز يزدي.نصيري رويا
  .٣١-٣٨،ص١٣٨٨، تابستان  ٢مجله  زنان مامايی نازايی ايران ،دوره دوازدهم ، ش . ولوواژينال راجعه .

  
بيماران تحت ال پارسكوپي . علل و نتايج نا باروري در ،منصوري مهناز، نجفي نوقابي مهناز.  سرافراز يزدي محمد، نصيري رويا

 . ١٥٣-١٦٠، ص١٣٨٧، پاييز  ٣مجله علوم پزشكي دانشگاه ازاد اسالمي مشهد .سال چهارم ،ش.

ی با استفاده از پيش بينی پروتئين اوری در بيماران مبتال به پره اکالمپس، رضايي ايستك .  ،سرافراز يزدي محمد نصيري رويا
١٣٨٧،پاييز   ٩٠. مجله دانشکده پزشکی اصفهان .سال بيست وششم ، ش. ادفی ادرارکراتينين نمونه تص نسبت پروتئين به  

  ٢٢٥-٢٣٢ص

 ٦٠بررسي عاقبت بارداري در  ، دلگشايي فرزانه .سرافراز يزدي محمد ، يوسفي جمشيد ، خواجه دلويي محمد، نصيري رويا 
مجله پژو هش در پزشكي .  دوره  يا بعد از لقاح . هفته قبل ٤-١خانم باردار به دنبال واآسيناسيون سهوي سرخجه به فاصله 

٢٠٧-٢١٢،ص  ١٣٨٧، پاييز   ٣، ش.٣٢  
 

بررسی اختالالت تيروئيد در بيماران مبتال به الوپسی  . محمد سرافراز يزدی دلگشايی فرزانه،يوسفی جمشيد، مالکی فرزانه ،
  .٣٦-٣٩، ص١٣٨٥، بهار  ٥.اره اتا . مجله علوم پزشكي دانشگاه ازاد اسالمي مشهد .سال دوم ،ش
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  .بالمانع است ذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
  9 از      4 صفحه 

 واحد مشهد

بررسی ارزش تشخيصی نسبت پروتئين به کراتينين نمونه تصادفی ادرار در پيش بينی  سرافراز يزدي محمد .، نصيري رويا
، بهار و ١بيماران مبتال به مسمو ميت حا ملگی. مجله زنان مامايی ونازايی ايران . دوره نهم، ش ساعته ٢٤پروتئين ادرار 

  .٦٧-٧٤،ص١٣٨٥تابستان    
  

حامد.بررسی کلی بيماران دارای سنگ کيسه عباسی طرقی خليلی طوسی اميررضا ،، سرافراز يزدی محمد،  فومنی عباس
مجله علوم پزشكي دانشگاه ازاد اسالمي مشهد .سال اول  .١٣٧٩تا  ١٣٧٥شهريور مشهد طی سالهای  ١٧صفرا در بيمارستان 

  . ٢٠-٢٣، ص١٣٨٤، بهار  ١،ش.
  
 
b. ت انگليسي(يا ساير زبان ها)در مجال 

Fatemeh Ramezanzadeh , Roya Nasiri ,Mohammad Sarafraz Yazdi ,Maryam Baghrei. A 
randomized trial of ovulation induction with two different doses of Letrozole in women with 
PCOS Arch Gynecol Obstet (2011) 284:1029–1034. (ISI Journal) 
 
Ensieh Shahrokh Tehraninejad , Fatemeh Ramezanzadeh, Roya Nasiri , Mina Jafarabadi, 
Mohammad Sarafraz Yazd . Late onset fasting triggered thrombosis of internal carotid artery 
after ovarian stimulation. Iranian Journal   of Reproductive Medicine . 2010 Summer ;8(3): 139-
143. 

  
R. Nasiri, J. Yoseffi, M. Khajedaloe, M. Sarafraz Yazdi and F Delgoshaei. Congenital Rubella 
Syndrome after Rubella Vaccination in 1-4 weeks Periconceptional Period . Indian Journal of 
Pediatrics. March, 2009; 76:279-282.  

  
Roya Nasiri, Mohammad Sarafraz Yazdi, SaeedNaghibi, Mehdi Masoomian. Pelvic Peritoneal 
Tuberculosis Mimicking Stage IV Ovarian Cancer: Case Report Journal of Family and 
Reproductive Health.2008 September; 2(3):163-166.  

  
 
c. كتاب ها 
  

ج پور ارزو.راهنماي باليني ونكات كاربردي در بارداري وزايمان .چاپ ،فر سرافراز يزدي محمد، نصيري رويا
  (تدوين)١٣٨٩،تابستان  اول،مشهد،انتشارات سخن گستر و معاونت پژوهشي دانشگاه ازاد اسالمي مشهد

   
ييز چاپ اول ، تهران ،انتشارات تيمورزاده ،پا شناخت و تفسير باليني .CBC H1.  نصيري رويا ، سرافراز يزدي محمد

  (تاليف)1388
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  .بالمانع است ذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
  9 از      5 صفحه 

 واحد مشهد

. جديدترين روش هاي كوچك كردن شكم . چاپ اول مشهد.انتشارات (ويراستار)سرافراز يزدي محمد تاج ديني افشين،
  (ويراستاري)1383سخن توس، زمستان 

  
. پوكي استخوان پيشگيري و درمان . چاپ اول ،مشهد. (ويراستار)سرافراز يزدي محمد ،،اطاري اعظم اطاري مريم

  (ويراستاري)1382ت كتابدرماني ،انتشارا
  
 
 
 
 
  
 

 طرح هاي تحقيقاتي .6

 كشور شهر همكاران طرح مجري طرح  عنوان طرح
تاريخ 
 شروع

تاريخ 
 پايان

- - - - - - - 

  
 سخنراني .7

i. كنفرانس هاي داخلي 
  
  

 ، يمارستان ارياب،  ١٣٩١ماه  دی٢٨ كنفرانس اموزشي و پژوهشي گروه داخلي . .واکنشهای انتقال خون .سرافراز يزدی محمد
  مشهد

 ١٣٩١بهمن ماه ٩ كنفرانس اموزشي و پژوهشي گروه داخلي . .گواتر وبيماريهای تيروئيد. تيروتوکسيکوز .سرافراز يزدی محمد
  مشهد ، بهمن 22بيمارستان ، 

،  ١٣٩١ابان ماه ٢٥ كنفرانس اموزشي و پژوهشي گروه داخلي . .ديابت.الگوريتم مراقبت از بيماران ديابتی .سرافراز يزدی محمد
  مشهد ، بيمارستان اريا

 ، بهمن 22بيمارستان ،  ١٣٩١شهريور ماه ٥ كنفرانس مورتاليته اموزشي و پژوهشي گروه داخلي . .سيروز .سرافراز يزدی محمد
  مشهد

،  ١٣٩١ارديبهشت ٢١ كنفرانس اموزشي و پژوهشي گروه داخلي . .قوانين و مشکالت حقوق حرفهای .سرافراز يزدی محمد
  مشهد ، بيمارستان اريا
،فرهاد لطفي،ميترا اميني،الهه محمدي،سميه دالوري، شكوفه نيك سرشت .تاثير بازخورد تحليل  محمد سرافراز يزديارزو فرج پور،

 سيزدهمين همايش كشوري اموزش  علومازمون هاي چند گزينهاي به طراحان در ارتقا كيفيت سئواالت چهار گزينه اي.
  ، ساري  ايران 1391ارديبهشت  14لغايت  11پزشكي 
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  .بالمانع است ذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
  9 از      6 صفحه 

 واحد مشهد

  مشهد ، بيمارستان اريا،  ١٣٩٠اسفند ماه  ١٥ كنفرانس اموزشي و پژوهشي گروه داخلي . .کبد چرب .سرافراز يزدی محمد
گروه  كنفرانس اموزشي و پژوهشي .ديابت از ديدگاهی ديگر: کنترل ديابت قبل و بعد از عمل جراحی .سرافراز يزدی محمد

  مشهد  ، بيمارستان اريا،  ١٣٨٩دی ماه  ٢٧ داخلي .
  

  مشهد  ، بيمارستان اريا،  ١٣٨٨مهر ماه  ١٦ كنفرانس اموزشي و پژوهشي گروه داخلي . .سندروم متابوليک .سرافراز يزدی محمد
،  بيمارستان اريا،  ١٣٨٧اه اسفند م ١٥ اموزشي و پژوهشي گروه داخلي .كنفرانس   .کليه  مزمن نارسايیسرافراز يزدی محمد .

  مشهد

درمان خوراكي در ديابت،عوارض ديابت، رژيم غذايي در ديابت .برنامه مدون ديابت دانشگاه علوم پزشكي و . سرافراز يزدی محمد
 . سبزوار .1386ابان ماه  3خدمات بهداشتي درماني سبزوار . 

 
ه پزشکی دانشگاه ازاد اسالمی مشهد در بازه های زمانی پنج بررسی مقايسه ای معيارهای رشد دانشکد.سرافراز يزدی محمد

 . مشهد. ١٣٨۵ابان ماه  ۶ساله .همايش منطقه ای بيست و پنجمين سالگرد تسيس دانشگاه ازاد اسالمی . 
  

  ، مشهد بيمارستان اريا،  ١٣٨٤بهمن ماه  ٦ كنفرانس اموزشي و پژوهشي گروه داخلي . انمی .سرافراز يزدی محمد . 

 
درمان خوراكي در ديابت ، رژيم غذايي در ديابت .برنامه مدون ديابت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي افراز يزدی محمد .سر

  . سبزوار .1384اسفند ماه  17درماني سبزوار . 
  
  

ا  و . همايش مصرف منطقی داروهPTU. مصرف منطقی دارو  و نسخه نويسی داروی متی مازول و سرافراز يزدی محمد 
  ، مشهد . بيمارستان اريا،  ١٣٨٣ارديبهشت  ١٠نسخه نويسی. 

  
 . عوارض خونی عوامل جنگ های شيميايی  و درمان ان .سمينار جنبه های پزشکی جنگ های نوينسرافراز يزدی محمد 

  ، تاالر ابن سينا ،مشهد. ١٣٨٢تيرماه  ٢۶و  ٢۵.
  

در بيماران مزمن کبدی. پنجمين کنگره جامعه پزشکان  Cی عليه هپاتيت انتی بادشيوع و اهميت بالينی  . سرافراز يزدی محمد
  ١٣٧٣ارديبهشت  ٨-۶متخصص داخلی ايران  ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، 

ii. كنفرانس هاي بين المللي 
(P)R. Nasiri,E Ramazanzaeh, M. Sarafraz Yazdi, M. Baghrei . A raodomized trial of ovulatio induction with 
two different doses of letrozole  in women with pcos . Abstracts of the 2 7th  Annual Meeting of ESHRE, 
Stockholm, Sweden, 3-6 July 2011 

 
( P) R. Nasiri, J. Yoseffi, M. Khajedaloe, M. Sarafraz Yazdi and F Delgoshaei. Congenital Rubella Syndrome after 
Rubella Vaccination in 1-4 weeks Periconceptional Period . 11th international congress of Gynecology & 
Obstetrics.18-21 october 2008,Imam Khomeini Hospital Symposium Center ,Tehran 
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 تاريخ دفاع عنوان مقطع  رشته نام دانشجو

 1388بررسي برخي عوامل خطر تاثير گذار بر شيوع   پزشكياده غزاله قاسم ز



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

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

  
 

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

 واحد مشهد

  كاشاني
 (مشاور)

 دكتري حرفه اي
 
 
 
 

سزارين در خانم هاي شكم اول ترم ونمايش سر 
 در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه ازاد اسالمي

 نيلوفر محمودي
 

 (مشاور)
 پزشكي

 
 دكتري حرفه اي

 
 

 بررسي برخي عوامل خطر مربوط به روش
 زندگي بر قدرت باروري

1388 

  ساره اعتماد
 پزشكي  (مشاور)

 
 دكتري حرفه اي

 
 

بررسي تاثير نظم قاعدگي ،نوع و مدت پيشگيري 
 و برخي عوامل محيطي بر قدرت باروري

1388 

  رزيتا خداشاهي
  

  (راهنما)
 پزشكي

 
 دكتري حرفه اي

 
 

بررسي ارتباط بين شغل با سطح چربي هاي 
 فعال و كارمندان بانكخون در بين كارگران 

1387 

  احسان روشندل
 

 (راهنما)
 پزشكي

 
 دكتري حرفه اي

 
 
 
 

با ميزان مرگ CRPبررسي ارتباط بين سرمي 
ومير يك ماهه در بيماران مبتال به سكته قلبي 

 حاد در بيمارستان اريا در مدت يك سال
1386 

  لعيا واليتي
  
 

 (راهنما)

 پزشكي

 
 دكتري حرفه اي

 
 
 
 

ديس گليسمي و عوامل مرتبط در  بررسي شيوع
بيماران مشكوك به سندروم هاي حاد كرونري از 

مراجعه كننده  85لغايت نيمه اول  84نيمه دوم 
به بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه ازاد اسالمي 

 مشهد

1385 

شادي زمانيان 
  يزدي

  (مشاور)
 پزشكي

 
 دكتري حرفه اي

 
 
 
 

 
در ژانس مطالعه و بررسي كاربرد داروهاي اور

فوريت هاي داخلي و قلب در بيماران مراجعه 
كننده به بيمارستانهاي دانشكده پزشكي دانشگاه 

  ازاد اسالمي 
 

1385 

 محمد رضا لطفي
 پزشكي  (راهنما)

 
 دكتري حرفه اي

 
 
 
 

بررسي يافته هاي اندوسكوپي در بيماران مراجعه 
بهمن و اريا در طي  22كننده به بيمارستانهاي 
 82تا  77سالهاي 

1382 
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  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

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

  
 

  .بالمانع است ذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
  9 از      8 صفحه 

 واحد مشهد

 تجربيات .10
a. آموزشي 

 مقطع رشته تحصيلي مدت تدريس تعداد واحد محل تدريس عنوان درس

 كارورزي پزشكي سال 13  واحد 4هرماه  بيمارستان اريا كارورزي داخلي

سال 13  واحد 3هرماه   بيمارستان اريا كاراموزي داخلي   كاراموزي پزشكي 
سال 13  واحد 2هر دوره   دانشكده پزشكي  تولوژي غددفيزيوپا  فيزيوپاتولوژي پزشكي 

سال 13  واحد 2هر دوره   دانشكده پزشكي  فيزيوپاتولوژي روماتولوژي  فيزيوپاتولوژي پزشكي 

b. كلينيكي و عملي 
c. ساير 

 اداري -پست علمي  .11

 محل خدمت تارخ خاتمه  تاريخ شروع عنوان پست

  دانشكده پزشكي  ادامه دارد  01/03/1392  عضو كميته ترفيعات 
  دانشكده پزشكي  ادامه دارد  15/09/1391  عضو شوراي بورس دانشگاه ازاد اسالمي
  دانشكده پزشكي  ادامه دارد  26/10/1390  كارگروه تخصصي بررسي توانايي علمي

  دانشكده پزشكي  ادامه دارد  10/10/1390  رئيس دانشكده
 دانشكده پزشكي  10/10/1390  27/11/1389  عمومي معاون اموزش پزشكي

 دانشكده پزشكي  ادامه دارد  09/09/1388  عضو كميته منتخب ارتقا

 دانشكده پزشكي ادامه دارد 15/06/1388 عضو كميته انتخاب كتاب دانشكده پزشكي

 دانشكده پزشكي ادامه دارد 06/04/1386 عضو شوراي اموزش گروه پزشكي

 دانشكده پزشكي ادامه دارد  26/07/1385  عضو كميسيون پزشكي واحد

 دانشكده پزشكي  23/03/1385  23/03/1383  عضو كميته منتخب واحد

 دانشكده پزشكي  ادامه دارد  26/08/1382  معاون اموزش باليني دانشكده پزشكي

 شهريور 17بيمارستان   18/10/1382  18/10/1380  مدير گروه داخلي

 بهمن 22بيمارستان   29/02/1381  29/02/1379  بهمن 22س بخش داخلي بيمارستان رئي

  دانشكده پزشكي  ادامه دارد  10/02/1379  عضو هيات علمي گروه داخلي 

 
  

 تقدير نامه،جوايز و امتيازات ويژه: .12



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

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

  
 

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

 واحد مشهد

 مكان زمان  عنوان نوع

  مشهد     1389  استاد نمونه  دانشگاهي
 هدمش 02/12/1388 نظام پزشكي از طرف سازمان تقدير از عملكرد درماني دانشگاهي

 مشهد 01/07/1388  پزشك نمونه از طرف سازمان نظام پزشكي منطقه اي

شبكه بهداشت و درمان   15/12/1374  تقدير از ارائه خدمات درماني  منطقه اي
 دامغان

 

 عضويت در انجمن ها و مجامع علمي رسمي .13

 تاريخ خاتمه  تاريخ شروع عنوان

 ادامه دارد 01/12/1385 متخصصين گوارش و كبد ايران

 ادامه دارد 1370  سازمان نظام پزشكي

 

 عالئق تحقيقاتي .14
  غدد و گوارش

 فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي .15
  

 توصيه نامه علمي .16

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 - -  - - - - 
  

 هاي بين المللي به زبانتسلط  .17

 نمره مكان دريافت مدرك  تاريخ دريافت مدرك نوع مدرك
- - - - 

 


