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مشهد واحد  

 مجید میرصدرایــی
  دانشکده پزشکیداخلی گروه  دانشیار

 ایران دانشگاه ٓازاد اسالمی مشهد 
 رزومه
 

 ٢٣/٤/٩٤ ٓاخرین تاریخ به روز رسانی:

 دوره های تکمیلی .٣ تحصیالت.٢  اطالعات شخصی.١

 طرح های تحقیقاتی .٦انتشارات(بر اساس سبک ونکوور).٥ پست های علمی دانشگاهی.٤

 طرح های تحقیقاتی در دست اجرا .٩ ی دانشجویــیپایان نامه ها.٨  سخنرانی ها.٧

 اختراعات،جوایز و امتیازات ویژه .١٢ اداری  مناصب علمی .١١ تجربیات.١٠

 فعالیت های اجتماعی و فرهنگی .١٥عالئق تحقیقاتی.١٤عضویت در انجمن ها و مجامع علمی رسمی.١٣

  توصیه نامه علمی.١٦

١.  
 اطالعات شخصی

  مجیدنام:
 میرصدرایــینام خانوادگی:

 :*تاریخ تولد
 *محل تولد:

 *وضعیت تاهل:
 ٠٥١٣٢٥٩٥٥١٦=بیمارستان: (تلفن 

 فکس:
 majidmirsadraee@mshdiau.ac.irپست الکـترونیکی:

 www.matab.meوب سایت:
درس*
ٓ
   پستی: ا

 در ٓارشیو دانشکده پزشگی قرار گرفته اما بر  روی سایت قرار نمی گیرد.محرمانه قلمداد شده و *)این مطالب 
 تحصیالت .٢

 تاریخ دریافت مدرک کشور  شهر دانشگاه رشته درجه مدرک

 ١/٧/٦٨ ایران مشهد علوم پزشکی مشهد پزشکی پزشک عمومی

 ١/٧/٧١ ایران مشهد علوم پزشکی مشهد داخلی تخصص 

 ١/٧/٨٣ ایران مشهد علوم پزشکی مشهد ریه فوق تخصص
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  12 از      2 صفحه 

مشهد واحد  

 دوره های ٓاموزشی گذرانده شده .٣
a. دوره ها 

موزشی طول مدت نام دوره
ٓ
 تاریخ کشور  شهر دانشگاه یا موسسه ا

 ١/٥/٨٥ ایران شیرازدانشگاه علوم پزشکی شیراز روز ٧ مدیکال ژورنالیسم

لمان هایدلبرگدانشگاه هایدلبرگ روز ٩ اندوسونوگرافی
ٓ
 ١/٩/١٣٨٩ ا

لمان  هانوفر دانشگاه هانوفر  روز ٤  تهیه غیر تهاجمی
ٓ
  ٢٠/٨/١٣٩٣  ا

  ١/٩/١٣٩٣  ایران  یزد دانشگاه علوم پزشکی یزد  روز ٣  پلوروسکپـی مدیکال

  ٢٠/٣/١٣٩٤  رانای  تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز  یک روز  کاتتریسم قلب راست

b. کارگاه ها 

موزشی طول مدت نام کارگاه
ٓ
 تاریخ کشور  شهر دانشگاه یا موسسه ا

زاد اسالمی روز ٧ روش تدریس
ٓ
 ١/٣/١٣٧٩ ایران مشهدمشهد–دانشگاه ا

فرینی
ٓ
زاد اسالمی روز ٤کارا

ٓ
 ١/٣/٨٤ ایران مشهدمشهد–دانشگاه ا

زاد اسالمی  روز ٥  روش تحقیق
ٓ
  ١/٢/٧٨ ایران دمشه مشهد–دانشگاه ا

Cochrane ۳  ١/١٠/٩٢ ایران مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد  

End note۲ ٣/٥/٨٨ ایران مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد  روز  

Case series 
studies

  ١/٥/٨٩ ایران مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد  روز ۲

SPSS۵ زاد اسالمی  روز
ٓ
  ١/٦/٩٠  ایران  مشهد مشهد–دانشگاه ا

 
 مرتبه علمی دانشگاهی .٤

 دانشگاه رتبه دانشگاهی سال

زاد اسالمی دانشیار١٣٨٧
ٓ
 مشهد –دانشگاه ا

  

  



 مشهد واحد -دانشگاه آزاد اسالمي

 دانشكده پزشكي  

   مركز مطالعات و توسعه آموزش 
  پژوهش در آموزش مركز 

EDC  
  

 

  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن با  ذكر منبع بالمانع است .
  12 از      3 صفحه 

مشهد واحد  

 
 انتشارات(بر اساس سبک ونکوور) .٥
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Hemorrhagic Telangiectasia. Medical Journal of Mashad, University of Medical Science,  
Vol. 41, page 96 Autumn/Winter 1992 
 
2 Sarreshteh dar A, Mirsadraee M;.'Takayasu Arteritis', Nabbz Journal, 1994           No 19, page 64 
 
3Mirsadraee M, Roknee F, Shirdel A; A Survey of Serum Enzyme Level and Hematological Alteration in Typhoid Fever in Mashad 
during 19821992, 
 Medical Journal of Mashad, University of Medical Science,  
Vol. 46, page 30, 1994 
 
4 Mirsadraee M ; Pulmonary function test in patient with Hypothyroidism, over study in Bandarabbas Medical Journal of Mashad, 
University of Medical Science,  
Vol. 54,page 61Winter 1996 
 
5 Mirsadraee M, saeedi P, Emami H ; H1 and H2 histamin receptor blocker may improve cough symptoms in asthma 
Tanafos journal ( Shahid Beheshti University of Medical science)2004; 12:5762 
 
6 Mirsadraee M , Haghee A, Towhidi M etal; Zygomycosis of lung, Iranian journal of Ear Nose Throat and Larynx 2006; 43 (17): 712 
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7 Mirsadraee M , Saaedi P; Anthracosis of lung; Evaluation of potential causes; 
Journal of bronchology April 2005; 12:8487 
 
8 Mirsadraee M; Significance of unilateral vocal cord paralysis in patients undergoing bronchoscopy,Iranian journal of Ear Nose Throat 
and Larynx  ٢٠٠٦ ; 41(17):1518 
 
9 Mirsadraee M, Attaran D, Boskabbady MH, Towhidi M; Airway hyper responsiveness in chemical warfare victims, Respiration 
2005;72:523528 
 
10 Mirsadraee M; Mirsadraee M Maleki M; Effect of weather on blood pressure of Diabetic patients, Medical science journal of Islamic 
Azad University of Mashhad 2005 1:3036 
 

11 Hashemi N, Mirsadraee M, Shakeri MT, Varasteh AR.; Prevalence of workrelated respiratory symptoms in Iranian farmers. 
Can Respir J. 2006 MayJun;13(4):198202. 

 
12 Mirsadraee M, ShirdelA, Roknee F. Typhoid hepatitis or myopathy, a matter of debate. Ind J Med Microbiol 25(4): 351353. 
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13 Haghi SZ, Mirsadraee M, Bagheri R; Bronchoscopic findings in patients with hydatid cyst, Journal of bronchology 2006(july), 13:128
131 
 
14 Majid Mirsadraee , Mohamad Kalantary , Mahmoud Mahmoudy, Ahmad Safari; Association of HTLV1 virus and squamous cell 
carcinoma esophagus, J Gastrointest Cancer. 2007;38(1):158. 
 
15 Majid Mirsadraee, Maryam Zolfaghari, Maryam Shobeiri,  Sara Fazeli, Saadat Mirsadraee.Accuracy of cytologyIn patients with 
hemoptysis and normal chest roentgenogram; J Bronchology 2007; 14(2):9597. 
 

16 Majid Mirsadraee; Mohammad Hosein Boskabady; Peak and mid expiratory flow changes during methacholine provocation test in 
asymptomatic chemical warfare victims; Under evaluation by Pakistanian journal of medical science  
 
17 Seyed ZiaeallahHaghi, Majid Mirsadraee, Reza Bagheri, Ali Sadrizadeh, Fariba Rezaeetalab; Surgical resection as mainstay of 
management of Type two Pulmonary arteriovenous malformation;  Tanafoss (2006), 5(4):3742. 
 

18 Safari A, Mirsadraee M, Khakzad MR; Protective level of Antibody against  hepatitis B virus in medical students;  Medical science 
journal of Islamic Azad University 2006; 5: 15 
 
19 Monajjemi M, Afsharnezhad S, Yousefi J, Jaffari MR, Honarparvar B, Mirsadraee M, Abdolahi T, Ghadri S, Nikosade A, Badieeyan SA; The 
effect of environmental exposure to some chemical solvents on DPPC as important component of lung surfactant: an ab initio study; J 
physic theoret. chem. 2006,  3(3): 159166 
 

20 Davood Attaran MD, Mehdi Sajedi Khanian MD, Asnaashari Amir, Ghazvini Kiarash , Esmaeeli Habibollah, Mohammad Towhidi, Majid 
Mirsadraee MD; Is PCR method necessary for diagnosing tuberculosis? Under evaluation by Int J Tubercul and Lung Dis. 
 

21 Majid mirsadraee MD, Mohamad Reza Khakzad BS, Ali Moghimee  PHD, Omid Shariatmadary MB, Behieh Zarifzakerian, 
Morphology of red blood cell for differentiation between upper and lower urinary tract infection . Medical science journal of Islamic 
Azad University 2009; 17: 1520. 

 
 
22 Davood Attaran MD, Majid Mirsadraee MD, Reza Rajabian MD, Masoud Saghafi, Mohammad Khajedalouee, Mohammad Towhidi; Effect 
of inhaled corticosteroids on bone mineral density in patients with pulmonary complication of chemical warfare, Tanafos (2007), 
6(4):2530 

23 Saeed Mirsadraee, Reza Mahdavi, Majid Mirsadraee; Monitoring urinary tract infection in spinal cord injured patients remote to 
medical care: An Assessment of Urinary Nitrite dipstix selftesting..Medical science journal of Islamic Azad University 2007; 9: 1520. 

 
24 Saeed Naghibi, Majid Mirsadraie. Diagnosis of a thoracic aortic arch aneurysm in a 63year old female by CTangiography. The 
Internet Journal of Radiology 2006, 5(1): 
 
25 Rezaee J, Davoudpour B, Arian Nezhad J, Afazalaghaee M, Mirsadraee M. Serum lipid level in obese subjects with body mass 
index more than 40. Medical science journal of Islamic Azad University 2008; 4(1):2327. 
 
25 Mirsadraee M,Naghibi S,  Hashemi Attar AH,  Nazari L.  Effect of chronicity on highresolution CT findings in asthmatic patients. 
Medical science journal of Islamic Azad University 2008; 4(1):915. 
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مشهد واحد  

 
26 Fata AM, Mirsadraee M, Rezaeetalab F, Berenji F. Fungal infection in samples for bronchial washing in the department of 
bronchoscopy in Emem Reza hospital of Mashhad in 20042005. Medical science journal of Islamic Azad University2007; 3(2):8389. 
 
27 Mostafavi Z, Mirsadraee M, Haghi SZA.Benign fibrous Mesothelioma presenting as huge pleural mass. Medical science journal of 
Islamic Azad University2008; 4(2): 127130. 
 
28 Kaboli M, Fazl M, Khakzad MR, Mirsadraee M, Mashkat M. The serum and sputum level of IL17 in patients with asthma. Medical 
science journal of Islamic Azad University2008; 4(3): 145152. 
 
29.Mohammad Reza Khakzad , Majid Mirsadraee, Mojtaba Sankian , Abdolreza Varasteh, Mojtaba Meshkat. Is serum or sputum 
eosinophilic cationic protein level adequate for diagnosis of mild asthma?Iran J Allergy Asthma Immunol Sep 2009; 155160. 
 
30  Majid Mirsadraee, Mehrdad Katebi. Peripheral bronchopathia osteochondroplastica. Journal of Bronchology 2010; 17:155157. 
 
31 M Mirsadraee, S Mohaghegh Hazrati, MR Khakzad, K Ghafarzadegan, MH Boskabady.  Preventive Effect of Novel Bacterial 
Polysaccharide and Animal Splenic Protein as Natural Adjuvants on Animal Model of Asthma.Iranian Journal of Basic Medical Sciences 
MayJune 2012. 15(5): 10681075 
 
 
32 Mirsadraee M, Kaboli M, Boskabady MH. Best drugs for avoiding paradoxical bronchospasm during spirometry. Tanaffos 2009; 
8(3):5864. 
 
 
34 Mirsadraee M, Forouzesh B, Roshandel E, Meshkat M, Boskabady MH.The accuracy of mid expiratory flow and dysanapsis parameters 
for evaluation of methacholine provocation test, Tanaffos 2009; 8(2):2430. 
 
35,  Mohsen Tehrani , Mohammad Reza Khakzad , Majid Mirsadraee,  Abdolreza Varasteh, Mojtaba Sankian. Decreased levels of 
Soluble Tolllike Receptor 2 in Patients with asthma. Reports of Biochemistry and Molecular Biology Oct 2012; 1(1): 17. And Medical science 
journal of Islamic Azad University2010; 5(4): 155162. 
 

36Mirsadraee, Majid; Farshchi, Hassan, Endobronchial ultrasonogram in anthracosis .Journal of Bronchology & Interventional 
Pulmonology April 2010. 17(2):188189,  
 
37 Mirsadraee M, Katebi M. Loose body in the main bronchus due to broncholithiasis. Tanaffos 2010, 9(1):6366. 
 
 

39 Majid Mirsadraee , Hassan GhobadiMarallu , Mohammad Reza Khakzad , Shahrzad M, Lari , Davood Attaran , Mohammad Towhidi, 

Mohammad Khajedalouee, Amir Hosein Jafarian. Level of eosinophilic cationic protein in sputum of chemical warfare victims. Iranian 

Journal of Basic Medical Sciences MayJune 2011. 14( 3): 107115. 

 

40 Mohammad Reza Khakzad, Majid Mirsadraee, Amirhooshang Mohammadpour, 

Kamram Ghafarzadegan, Raziye Hadi, Mahdiye Saghari, Mojtaba Meshkat. Effect of verapamil on bronchial goblet cells of asthma: An 

experimental studyon sensitized animals. Pulmonary Pharmacology & Therapeutics 2012; 25(2): 163168. (IF=2.093). 
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41 Majid H Mirsadraee, Amir Asnashari, Davood Attaran.Tuberculosis in patients with anthracosis of lung; Underlying mechanism or 

superimposed disease. Iran Red Crescent Med J 2011; 13(9):670673. 

 

42 Reazaeetalab F, Mirsadraee M, Dehestani V, Rezaeetalab F, asadpour H, Akhlaghi S. Evaluation of relationship between apnea 

hypopnea index and body mass index in chronic obstructive pulmonary disease. Journal of Mashhad University of Medical Sciences 2012 

55(1):4145. 

 

43 Majid Mirsadraee, Amir Asnaashari, Davood Attaran. Pattern of pulmonary function test abnormalities in anthracosis of lung. Tanaffos 

2012; 11(2): 3437. 

 

44 Majid Mirsadraee Saeed Naghibi Amir Hosein Hashemi Attar Zahra Salehinezhad, Saeed Mirsadraee.. Computed Tomography Imaging of 

Pulmonary Complications of Chemical Warfare Victims. J of cardiothoracic medicine 2013; 1(1): 26.  

 

45 Majid Mirsadraee, Seyed Zia allah Haghi, Sadegh Vaziri, Saeed Naghibi. Saeed Mirsadraee.Atypical radiological findings in patients with hydatid 

cysts of the lung, study of 1024 cases. J of cardiothoracic medicine 2013; 1(3):.  

 

46 Majid Mirsadraee, Ahmad Saffari, Mohammad SarafrazYazdi, Mojtaba Meshkat. Frequency of Tuberculosis in Anthracosis of the Lung: 

A Systematic Review.  Arch Iran Med. 2013; 16(11): 661664. 

 

47Majid Mirsadraee, Mohammad Hosein Boskabady, Davood Attaran.. Diagnosis of chronic obstructiveearlier than current Global 

Initiative for Obstructive Lung Disease guidelines using a feasible spirometry parameter (Maximal midexpiratory flow/Forced vital 

capacity). Chronic Respiratory Disease 2013; 10(4): 191196, (IF=1.519). 

 

48Majid Mirsadraee, Saeed Nazemi, Ali Hamedanchi, Saeed Naghibi . Simple Screening of Pulmonary Artery Hypertension Using 

Standard Chest X Ray: An Old Technique, New Landmark Tanaffos 2013; 12(3):1722. 

 

49 M Tehrani, A Varasteh, MR Khakzad, M Mirsadraee, M Sankian.Decreased levels of soluble Tolllike Receptor 2 in patients with 
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Reports of Biochemistry & Molecular Biology 2012; 1(1):16. 
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bronchial anthracosis. Journal of Bronchology & Interventional Pulmonology:April 2014, 21(2):131134. 

 
b. کـتاب ها 

1Mirsadraee M, Habibi F, Gazorani S; SARS; Published by Islamic Azad University publishing centre, 2003 
2Mirsdaraee M, Dehbashi M; Lung during pregnancy Translation from Medical complication during pregnancy; Published by Islamic Azad 
University publishing centre, 2003 

 
3Bonakdaran M, Mirsadraee M; Endocrine Secrets; translation to Farsi; Published by Islamic Azad University publishing centre, 2008(Jun) 

 
 طرح های تحقیقاتی .٦

 تاریخ شروع کشور  شهر همکاران طرح  مجری طرح   عنوان طرح 
تاریخ 
 پایان

اندازه گیری سطح نیتریک اکساید و هیستامین در مدل
 دود سيگار و غليان موش اسمی بعد از تماس با 

م وجدانم ر خاگزادمجید میرصدرایــی
 –م شايسته   پرست

ع  –ك غفار زادگان 
  طباطبايــي

 

 ١٣٨٧ ١٣٨٦ ایران مشهد

صحت تشخيصي اندازه گيري حداكـثر پهناي ريه و
مدگي سمت راست قلب در راديوگرافي استاندارد ريه 

ٓ
برا

 براي تشخيص پر فشاري شريان ريوي

دکـتر مجید
 میرصدرایــی

دكـتر سعيد ناظمي
 دكـتر علي همدانچي

  دكـتر سعيد نقيبي
 

 ١٣٩٢ ١٣٩١ ایران مشهد

در پيشگيري ياPCو G2 ،G2Fتعيين تاثير داروهاي 
سمي

ٓ
سم در مدل موش ا

ٓ
  كاهش شدت عالئم ا

دکـتر مجید
 میرصدرایــی

–ص محقق حضرتي
م ح   م ر خاكزاد
بادي

ٓ
م ر   بسك ا
  ف محترمي خليقي

ا  –ع مشكات 
 شريعتمداري 

 ١٣٨٨ ١٣٨٦ ایران مشهد

فراوانی مایکوباکـتریوم توبرکولوزیس در
نتراکوفیبروزیس ریه

ٓ
  ا

دکـتر مجید
 رصدرایــیمی

؛محمدرضا خاکزاد
؛ دکـتر احمد شفاهي

دکـتر ، مجتبي مشكاه
  مجتبي سنکيان

 

 ١٣٩٠ ١٣٩٠ ایران مشهد

بررسی مرفولوژیک گلبولهای سرخ در ادرار یکصد بیمار
  مبتال به عفونت ادراری 

  

دکـتر مجید
 میرصدرایــی

 ١٣٧٩ ١٣٧٨ ایران مشهدمحمد رضا خاکزاد

ران مبتال بهدر بیما HTLV1بررسی شیوع ویروس 
  سرطان اسکواموس مری در مشهد

دکـتر مجید
 میرصدرایــی

محمد رضا خاکزاد
  دکـتر محمد محمدی
 دکـتر محمد کالنتری 

 ١٣٩١ ١٣٩١ ایران مشهد

لودگی قارچی در نمونه های کسب شده از
ٓ
بررسی ا

طریق برنکوسکپـی بیمارستان امام رضا (ع) در سال 
۸۴۱۳۸۳  

کـتر عبالمجید فتی
ٔ
ددکـتر مجیا

 میرصدرایــی
 ١٣٨٣ ١٣٨٢ ایران مشهد
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 دانشكده پزشكي  

   مركز مطالعات و توسعه آموزش 
  پژوهش در آموزش مركز 

EDC  
  

 

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

مشهد واحد  

 و پوستر  سخنرانی .٧
i. بین المللی و کنفرانس های داخلی 

  

محل موضوع بحث مجمع تاريخرديف
برگزار 

 ي

نقش
ونحوه 
 شركت

اسامي همكاران به ترتيب  موضوع گزارش يا سخنراني
 **(شامل نام متقاضي)

نهمین کنگره  ١۱۳۸۵

  متخصصین ریه ترکیه

نتا
ٓ
 Peak and mid expiratory flow changesسخنران لیاا

during methacholine provocation test 

in asymptomatic chemical warfare 

victims  

دکـتر  –مجید میر صدرایــی 

بادی
ٓ
  محمد حسین بسک ا

نهمین کنگره  ٢۱۳۸۵

  متخصصین ریه ترکیه

نتالیا
ٓ
 Fungal infection in samples ofپوستر ا

Bronchial washing in Bronchoscopy 

Department, Emam Reza Hospital, 

Mashhad, 20042005  

دکـتر  –مجید میر صدرایــی 

دکـتر فریبا  –عبدالمجید فتی 

  برنجی

 
  
٣ 

هجدهمین کـتگره  ۱۳۸۵

  اروپایــی ریه

 Incidence of respiratory symptoms inسخنران مونیخ

sheep breeders; oral presentation  

ن هاشمی  –مجید میر صدرایــی 

  ع وارسته –ع شاکری  

هجدهمین کـتگره  ٤۱۳۸۵

  اروپایــی ریه

 Bronchoscopic findings in patientsپوستر مونیخ

with hydatid cyst  

س ض حقی   مجید میر صدرایــی

  ر باقری  –

 
  
٥ 

ششمين كنگره  ۱۳۸۶

  متخصصين ريه ايران

 Accuracy of pulmonary hillumسخنران تهران
widening for predicting 

pulmonary artery hypertension 

گل ناظميميرصدرايــي

  محمدزاده

هجدهمين كنگره  ٦۱۳۸۶

فيزيولوژي فاماكولوژي 

  ايران

اندازه گيري سطح پروتئين اوئزينوفيلي پوستر مشهد
سمي

ٓ
 كاتيونيك در خون وخلط بيماران ا

مشكات ميرصدرايــي خاكزاد

  كيانيفضل كابلي

 
  
٧ 

هجدهمين كنگره  ۱۳۸۶

فيزيولوژي فاماكولوژي 

  ايران

محلول در بيماران مبتال به TLR2غلظتپوستر مشهد
لرژيك

ٓ
سم ا

ٓ
  ا

 خاكزادسنكيان تهراني

  وارستهميرصدرايــي

 
  
٨  

۲۰۰۹  world  nd2

congress of 

thoracic imaging 

 Atypical radiological findings ofسخنران والنسيا
pulmonary hydatid cyst in a series of 
1024 surgically confirmed patients 
 

  نقيبي –حقي  –ميرصدرايــي 

  صادقي

 
  
٩ 

۲۰۰۹  world  nd2

congress of 

 Time required for developingسخنران والنسيا
remodeling in asthma, a study using 
high resolution computed 
tomography  

  هاشمي  –نقيبي  –ميرصدرايــي 

  نظري 



 مشهد واحد -دانشگاه آزاد اسالمي

 دانشكده پزشكي  

   مركز مطالعات و توسعه آموزش 
  پژوهش در آموزش مركز 

EDC  
  

 

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

مشهد واحد  

thoracic imaging 

 
  
١٠ 

۲۰۰۹  world  nd2

congress of 

thoracic imaging 

 The findings of HRCT of the lung inسخنران والنسيا
Chemical Warfare Veterans  with 
previous Sulphur Mustard exposure 

هاشمي  –نقيبي  –ميرصدرايــي 

  صالحي نژاد –

 
  
١١ 

  
  
  
 

ومين کنگره بيند

المللي ريه سل و 

ICU  

Inflammatory effect of water pipe on 
asthma, 

احمد  –خاكزاد   مير صدرايــي
وجدان   شايسته –زاده 

 طباطبايــي پرست

 
  
١٢ 

بيستمين کنگره

  متخصصین ریه اروپا

Spirometric diagnosis of COPD using 
FEF2575/FVC parameter.  

  
  
 

بادي  –يــي مير صدرا
ٓ
 بسك ا

 عطاران

 
  
١٣ 

بيست يكمین کـتگره ٢٠٠٩

  اروپایــی ریه

Prevalence of asthma in children of 
chemical warfare victims.  

  مظفري  –مير صدرايــي 
 عطاران

 
١٤ 

  
٢٠٠٩  

  
 

بيست يكمین کـتگره

  اروپایــی ریه

The accuracy of mid expiratory flow 
and dysanapsis parameters for 
evaluation of methacholine 

provocation test. 

  فروزش –مير صدرايــي 
بادي  مشكات روشندل

ٓ
 بسك ا

کنگره اروپایــی ریه  ٢٠١١ ١٥

۲۰۱۱  

مستر 
ٓ
ا

 دام
 Frequency of tuberculosis onپوستر

bronchial anthrao 
احمد   مجید میرصدرایــی

  محمد سرافراز یزدی صفاری 

 



 مشهد واحد -دانشگاه آزاد اسالمي

 دانشكده پزشكي  

   مركز مطالعات و توسعه آموزش 
  پژوهش در آموزش مركز 

EDC  
  

 

  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن با  ذكر منبع بالمانع است .
  12 از      10 صفحه 

مشهد واحد  

 ی دانشجویــیپایان نامه ها .٨

  تاریخ دفاع عنوان مقطع  رشته نام دانشجو

ثير ازمــــان بيمــــاري در يافتــــه هــــاي تومــــوگرافي عمومی پزشکیلینا نظری
ٔ
تــــا

در بيمــاران  (HRCT)كامپيوتري با قــدرت تفكيــك بــاال 

سم
ٓ
  مبتال به ا

١٣٨٦ 

مقابل  در FEF2575/FVCصحت تشخیصیعمومی پزشکی بهاره فروزش
  تست متاکولین

١٣٨٦ 

فراواني عالئم راديولوژيك اتيپيك در كيست هيداتيد عمومی پزشکی محمد صادق وزیری 
  ريه

  

١٣٨٧ 

 انتخاب داروی مناسب برای جلوگیری ازواکنشعمومی پزشکی معصومه کابلی
معکوس راههای هوایــی ازمیان سه داروی 

لبوترول ایپراتروپیوم دربیم
ٓ
لبوترول،لوا

ٓ
اران مبتال به ا

سم
ٓ
 ا

١٣٨٩ 

يافته هاي توموگرافي كامپيوتري با قدرت تفكيك باال عمومی پزشکی صالحیزهرا
(HRCT)  در در گيري ريوي جانبازان شيميايــي در

  بهمن ٢٢در بيمارستان  ٨٦٨٧سالهاي 

١٣٨٧ 

سم  FEF2575/FVCصحت تشخیصیعمومی پزشکیالهام  ثابت
ٓ
در ا

  خفيف
  

١٣٩٠ 

 ١٣٩٣  ر سرفه اسم خفیف پایدارتاثیر کرومولین بعمومی پزشکی سعیده صباغ

 /FEV1با   FEV1/FVCمقایسه صحت تشخیصیعمومی پزشکی الناز ساالری فر
VC 

١٣٩٣ 

سطح پروتئين كاتيونيك اوئزينوفيلي و فراواني بررسيفوق تخصص پزشکی حسن قبادی
يوي اوئزينوفيل ها  در خلط بيماران جانباز شيميائي ر

ن با گروه كنترلو
ٓ
  مقايسه ا

١٣٨٦ 

در خلط بیماران  Toll like receptor2ارتباط ژنعمومی پزشکیلیدا جدی
  اسم

١٣٨٩ 

   

  
 
 طرح های تحقیقاتی در دست اجرا: .٩

سم الف
ٓ
 تاثیر رزماری و پالتانوس در ا



 مشهد واحد -دانشگاه آزاد اسالمي

 دانشكده پزشكي  

   مركز مطالعات و توسعه آموزش 
  پژوهش در آموزش مركز 

EDC  
  

 

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

مشهد واحد  

  
 تجربیات .١٠

a. موزشی
ٓ
 ا

 مقطع رشته تحصیلی مدت تدریس تعداد واحد محل تدریس عنوان درس

 پزشکی عمومی ریه سال ٢٠  ۲ نشکده پزشکیدا تدریس فیزیوپاتولوژی ریه

 پزشکی عمومی گوارش سال ٨  ۲ دانشکده پزشکی  تدریس فیزیوپاتولوژی گوارش

b. کلینیکی و عملی 

  پزشکی عمومی  داخلی  سال ٢٢  ۴  بخش داخلی تدزیس بالینی کاراموزی 

  پزشکی عمومی  داخلی  سال ٢٢  ۴  بخش داخلی تدزیس بالینی کارورزی 

c. سایر 
  ١٣٩٠ ١٣٨٧ ١٣٨٢ه روش تحقیق در شالهای تدریس کارگا

موزش مجازی 
ٓ
 تهیه دو لوح فشرده در ا

 
 اداری   پست علمی  .١١

 محل خدمت تارخ خاتمه  تاریخ شروع عنوان پست

زاد اسالمییر مجله علوم پزشکی دانشگاهسردب
ٓ
زاد اسالمی پزشکی دانشگاه کده دانش تاکنون١/٤/١٣٨١واحد مشهد–ا

ٓ
 –ا

 واحد مشهد
زاد اسالمیپزشکی دانشگاه ژوهشی دانشکدهمدیر پ

ٓ
  ١/٢/١٣٨٠١/٤/١٣٨٤واحد مشهد–ا

 
  
 تقدیر نامه،جوایز و امتیازات ویژه: .١٢

 مکان زمان  عنوان نوع 

زاد اسالمی انشگاه د ISI۱۳۸۹رتبه اول مقاله تفدیر نامه
ٓ
 واحد مشهد –ا

زاد اسالمی دانشگاه  ١٣٩١پژوهشگر برترتقدیر نامه
ٓ
 هدواحد مش –ا

 
 عضویت در انجمن ها و مجامع علمی رسمی .١٣

 تاریخ خاتمه  تاریخ شروع عنوان

 تا کنون١٠/١٠/١٣٧٨انجمن ریه ایران

 تاکنون١/٢/١٣٨٢ انجمن ریه اروپا

  تا کنون ١/٨/١٣٨٣ انجمن متخصصین داخلی ایران

 
 عالئق تحقیقاتی .١٤

 etryMMEF/FVC in spirom  ٓانتراکوزیس ریه –ارتباط ٓاسم و قارچها 

  
 فعالیت های اجتماعی و فرهنگی .١٥



 مشهد واحد -دانشگاه آزاد اسالمي

 دانشكده پزشكي  

   مركز مطالعات و توسعه آموزش 
  پژوهش در آموزش مركز 

EDC  
  

 

  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن با  ذكر منبع بالمانع است .
  12 از      12 صفحه 

مشهد واحد  

  
 توصیه نامه علمی .١٦

 ردیف
نام و نام خانوادگی 

 معرف
رتبه 

 دانشگاهی
رشته 
 تحصیلی

درس و تلفن محل کار
ٓ
درس و تلفن منزل ا

ٓ
 ا

درس پست 
ٓ
ا

الکـترونیکی و سایت 
 شخصی

۱        

۲              

  
 های بین المللی تسلط به زبان .١٧

 انگلیسی 

 نمره مکان دریافت مدرک  رکتاریخ دریافت مد نوع مدرک

  

 

  
 


