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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
  7 از      1 حه صف

 واحد مشهد

 دكتر سحر قره
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 تحصيالت .2

 تاريخ دريافت مدرك كشور شهر دانشگاه رشته درجه مدرك
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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
  7 از      2 حه صف

 واحد مشهد

 دوره هاي آموزشي گذرانده شده .3
a. دوره ها 

 تاريخ كشور شهر يا موسسه آموزشي دانشگاه طول مدت نام دوره

      

      

b. كارگاه ها 

 تاريخ كشور شهر دانشگاه يا موسسه آموزشي طول مدت نام كارگاه

كارگاه دانش 
افزايي و 

توانمندسازي 
اعضاي هيات 

 علمي

 30/6/92 ايران مشهد دانشگاه آزاد اسالمي مشهد  ساعت 16

كارگاه استراتژي 
هاي نوين در 

ي برنامه ريز
 آموزش پزشكي

 دانشگاه آزاد اسالمي مشهد ساعت6
 مركز مطالعات آموزش پزشكي

 13/6/90 ايران مشهد

  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد ساعت OSCE  6كارگاه 
  مركز مطالعات آموزش پزشكي

  30/5/92  ايران  مشهد

كارگاه نقد 
مقاالت پزشكي و 
پزشكي مبتني 

  بر شواهد

 دانشگاه علوم پزشكي مشهد يك روزه
  مركز تحقيقات غدد درون ريز

  5/3/90  ايران  مشهد

  
  
  
  
  
 

 مرتبه علمي دانشگاهي .4

 دانشگاه رتبه دانشگاهي سال

 اسالمي مشهددانشگاه آزاد استاديار 1387

   
 

 انتشارات(بر اساس سبك ونكوور) .5
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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
  7 از      3 حه صف

 واحد مشهد

a. مقاله ها 
i. در مجالت فارسي 

جمشيدي شيرين، عمادزاده علي. بررسي ميزان طراز، شاكري محمدتقي، عمادزاده مريم، قره سحرسعادتيان وحيد،  - 1
فراواني سندرم متابوليك در زنان بستري در بخش روانپزشكي. مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي 

 237- 230):4(54؛سال90مشهد.زمستان

زمان در ارتباط يافته هاي بافت شناسي و معيارهاي فعاليت وا، غفارزادگان كامران.قره سحررضايي يزدي زهرا،  - 2
؛ 1389بيوپسي كليه با نتايج آزمايشگاهي در مبتاليان به نفريت لوپوسي. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي قزوين. بهار

 11- 6:)1(14سال

ii. (يا ساير زبان ها)در مجالت انگليسي 
1- Hosseinpanah  F, Nazeri P, Ghareh S, Tohidi M, Azizi F. Predictors of 
the incident metabolic syndrome in healthy obese subjects:a decade of 
follow-up  from the Tehran Lipid and Glucose Study.European Journal of 
clinical  Nutrition.2014 ;68:295-299 

 
2-Hosseinpanah F, Asghari G, Barzin M, Ghareh S, Azizi F. 
Adolescence Metabolic Syndrome or Adiposity and Early Adult 
Metabolic Syndrome.The Journal of pediatrics.2013:1663-1670 

  
b. كتاب ها 

 طرح هاي تحقيقاتي .6

 كشور شهر همكاران طرح مجري طرح  عنوان طرح
تاريخ 
 شروع

تاريخ 
 پايان

بررسي شيوع كبد چرب غير الكلي در
 بيماران ديابتي در مشهد

خانم دكتر
 موسوي

 5/86 8/84 ايران مشهد 

انسولينشروع( طرح انسولين تراپي
 ن به بيماران غير كنترل ديابتي نوعيژگالر

2( 

 12/93 6/93 ايران مشهد نوفيشركت سا

 
  

 و پوستر  سخنراني .7
 سخنراني ها : .8
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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
  7 از      4 حه صف

 واحد مشهد

 1392بهمن 21برنامه بيماري هاي تيروئيد و تصويربرداري هاي آن، مشهد، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، - 1

 1392دي  6برنامه ديابت، مشهد، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، - 2

 1392خرداد 30شهد، برنامه ديابت، مشهد، دانشگاه علوم پزشكي م - 3

 1390دي 26بهمن،22تغذيه در بيماري هاي داخلي، مشهد، بيمارستان - 4

 1390تير 5بيماري هاي غدد درون ريز و متابوليسم ،تهران، مركز همايش هاي بين المللي دانشگاه شهيد بهشتي تهران،  - 5

 1390تير 5دانشگاه شهيد بهشتي تهران،  هران، مركز همايش هاي بين المللي پيشگيري و درمان چاقي در ايران، ت - 6

 1390خرداد  28ديابت، مشهد، بيمارستان آريا،  - 7

 1389بهمن23ديابت از ديدگاهي ديگر، مشهد، بيمارستان آريا،  - 8

i. كنفرانس هاي داخلي 

ii. كنفرانس هاي بين المللي 

 پايان نامه هاي دانشجويي - 2

 تاريخ دفاع عنوان مقطع  رشته نام دانشجو

عطيه عسگر نيا 
 الفع

دكتراي حرفه پزشكي
 اي

 D ( 25مقايسه سطح سرمي ويتامين 

(OH) D3 و برخي عوامل موثر بر آن در (
خانم هاي باردار و غير باردار مراجعه 
كننده به درمانگاه هاي زنان و داخلي 

وابسته به دانشكده ي پزشكي دانشگاه آزاد 
 1390اسالمي مشهد در تابستان 

13/7/90 

دكتراي حرفه  پزشكي فاطمه نكوهي
 اي

بررسي وضعيت كنترل منابوليك بر اساس 
معيار هاي انجمن ديابت آمريكا در بيماران 

ديابتي نوع دو مراجعه كننده به مراكز 
بهداشتي درماني مشهد در سال هاي 

1390 -1385 

29/7/92 

دكتراي حرفه پزشكي  آناهيتا معصوم
  اي 

-بررسي فراواني و نوع اختالالت عضالني
ندام فوقاني در بيماران مبتال به اسكلتي ا

  ديابت نوع دو

26/11/92  

دكتراي حرفه پزشكي  زهرا حاتميان
  اي

بررسي فراواني ديابت بارداري بر پايه 
گرم گلوكوز  75ساعته تحمل  2آزمون 

خوراكي در خانم هاي باردار مراجعه كننده 
به بيمارستان هاي دانشگاه آزاد اسالمي 

  1391- 93مشهد 

31/6/93  

گلناز لطيفيان 
  اصفهاني

دكتراي حرفه پزشكي
  اي

بررسي فراواني اختالالت عملكرد تيروئيد 
مراجعه كننده به  2در بيماران ديابت تيپ 

بهمن  22كلينيك داخلي بيمارستان 
  1393-1392مشهد
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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
  7 از      5 حه صف

 واحد مشهد

دكتراي حرفه   پزشكي  پوريا حسن پور
  اي

بررسي ارتباط بين سطح سرمي 
زيكي در تستوسترون با توان فعاليت في

  مردان مبتال به نارسايي مزمن قلبي

  

پريسا قاسمي 
  نوقابي

دكتراي حرفه   
  اي

مقايسه فراواني افسردگي و كيفيت خواب 
در بيماران مبتال به ديابت قندي نوع دو 

  با گروه شاهد

  

 
 طرح هاي تحقيقاتي در دست اجرا: - 3

  
 تجربيات- 4

a. آموزشي 

 مقطع شته تحصيلير مدت تدريس تعداد واحد محل تدريس عنوان درس

 پزشكان ساعت 3- 4  -  مشهد جلسه آموزشي ديابت
دكتراي 
 حرفه اي

 جلسه آموزشي ديابت
مركز بهداشت

دكتراي   پزشكان  ساعت 3- 4  -   2شماره  استان
  حرفه اي

دكتراي   پزشكان  ساعت 3- 4  -   هتل سالم جلسه آموزشي ديابت
  حرفه اي

دكتراي   شكانپز  ساعت 3- 4  -   هتل پرديسان جلسه آموزشي ديابت
  حرفه اي

دكتراي   پزشكان  ساعت 3- 4  -   بيمارستان ناجا جلسه آموزشي ديابت
  حرفه اي

b. كلينيكي و عملي 
c. ساير 

 
 اداري - پست علمي  - 5

 محل خدمت تارخ خاتمه  تاريخ شروع عنوان پست

 دانشگاه آزاد اسالمي مشهد  1/92 معاون آموزشي گروه داخلي دانشكده پزشكي 
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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
  7 از      6 حه صف

 واحد مشهد

 
  

 ،جوايز و امتيازات ويژه:تقدير نامه - 6

 مكان زمان  عنوان نوع

 3مركز بهداشت شماره  5/5/1390 ض بيماران ديابتارتشخيص و درمان زودرس عو كشوري 
 دانشگاه علوم پزشكي

    
 

 عضويت در انجمن ها و مجامع علمي رسمي - 7

 تاريخ خاتمه  تاريخ شروع عنوان

  1/90 انجمن غدد درون ريز ايران

  1/90 يرانانجمن چاق ا

 

 عالئق تحقيقاتي - 8
  

 فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي - 9
  

 توصيه نامه علمي - 10

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        

2              
  

 هاي بين المللي تسلط به زبان - 11

 نمره مكان دريافت مدرك اريخ دريافت مدركت نوع مدرك
    

    

  



  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
  7 از      7 حه صف

 واحد مشهد

 


