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  )EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(
   موزشپژوهش در آمركز 

  
 

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

 واحد مشهد

 عليرضا آل هاشمي
  دانشكده پزشكي مغزو اعصاباستاديار گروه 

 ايران -دانشگاه آزاد اسالمي مشهد 

 رزومه
 

 آخرين تاريخ به روز رساني:
 دوره هاي تكميلي .3 تحصيالت .2 اطالعات شخصي .1

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

 طرح هاي تحقيقاتي در دست اجرا .9 دانشجوييپايان نامه هاي  .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

    عليرضا نام:
 آل هاشمينام خانوادگي:

 تاريخ تولد*
 محل تولد:*
 وضعيت تاهل: *

 : تلفن 
 فكس:

 alehashemia@yahoo.comپست الكترونيكي:
 وب سايت:

  تي:صندوق پس*
 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 رشته درجه مدرك

 1382                ايران مشهد علوم پزشكي مشهد مغزواعصاب دكتري تخصصي

 1375 ايران بندرعباس علوم پزشكي بندرعباس پزشكي عمومي دكتري عمومي

 
 دوره هاي آموزشي گذرانده شده .3
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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
  4 از      2 صفحه 

 واحد مشهد

a. دوره ها 

 تاريخ كشور شهر دانشگاه يا موسسه آموزشي طول مدت نام دوره

 1387 ايران مشهد دانشگاه آزاد واحد مشهد ساعت 18 آشنايي با كتابخانه ديژيتال دانشگاه آزاد

 1388 ايران مشهد دانشگاه آزاد واحد مشهد اعتس OUTLOOK  32آشنايي با نرم افزار 

 1388 ايران مشهد دانشگاه آزاد واحد مشهد ساعت POWERPOINT 16آشنايي با نرم افزار  

 1389 ايران مشهد دانشگاه آزاد واحد مشهد  ساعت 32  روش تحقيق در علوم پزشكي

 1390 ايران مشهد ددانشگاه آزاد واحد مشه  ساعت 24  برنامه ريزي والگوهاي تدوين درس

 1390 ايران مشهد دانشگاه آزاد واحد مشهد  ساعت 24  روش تحقيق در علوم پزشكي

 
 

-bكارگاه ها 

 تاريخ كشور شهر دانشگاه يا موسسه آموزشي طول مدت نام كارگاه

 1390 ايران مشهد دانشگاه آزاد واحد مشهد ساعت 24 انگيزش ياد دهي اثر بخش
 

 مرتبه علمي دانشگاهي .4

 دانشگاه رتبه دانشگاهي سال

 واحد مشهد - آزاد اسالمي استاديار 1386
  
  
  
 

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

ژاد محسن. صرع و پرسش هاي شايع در  مهدي ن،آل هاشمي عليرضا،همام سيد مهران -1
 1388مورد آن.چاپ اول.مشهد.انتشارات همدل.
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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
  4 از      3 صفحه 

 واحد مشهد

 پوستر و  سخنراني .6
i. نس هاي داخليكنفرا 

  سخنراني:
 1390-تجويز منطقي دارو در اختالالت شناختي -1
 1390 -اختالالت حركتي -2
 1390 –عاليم غير حركتي –پاركينسون  -3
 1389 –اورژانس هاي اعصاب  -4
 1388 –سردرد و تازه هاي آن  -5
 1388 –سكته هاي مغزي   -6

  پوستر:           
                        1-RLS in patients on hemodialysis  -1390  
                               2- Clinical findings among 20 pts with HTLV1 myelopathy 

                            
ii. كنفرانس هاي بين المللي 

  سخنراني:
 MS -1383بررسي اختالالت شناختي و رواني در مبتاليان  -1

 پايان نامه هاي دانشجويي .7

 تاريخ دفاع عنوان مقطع  رشته نام دانشجو

 راهنما -1390 بررسي مقايسه اي فراواني و نوع اختالل شخصيت در مبتاليان به ميگرن با گروه شاهد دكتري  پزشكي  مليحه مرادزاده

 راهنما -1390 بررسي شاخص توده بدني در بيماران مبتال به سردرد ميگرني دكتري پزشكي حميدرضانبوي

 راهنما -1388 بررسي شيوع افسردگي در مبتاليان به صرع ايديو پاتيك ژنراليزه ريدكت پزشكي  هانيه مزيناني

  مشاور -  1388  بررسي ميزان خواب آلودگي دستياران تخصصي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي  دكتري  پزشكي  ساعده بسطامي
  مشاور -  1388  بررسي فراواني سندرم پاي بيقرار  دكتري  پزشكي  آيالر رضائيان

 
  
  
  
 ربياتتج .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
  4 از      4 صفحه 

 واحد مشهد

a. آموزشي 

 محل تدريس عنوان درس
تعداد 
 واحد

 مقطع رشته تحصيلي مدت تدريس

 دكتري پزشكي سال 4  6 واحدمشهد- دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد نظري -بيماريهاي مغزواعصاب

  دكتري  پزشكي  سال 4  3  بهمن مشهد 22بيمارستان  كارآموزي مغزواعصاب
  دكتري  پزشكي  سال 4  2  شهدبهمن م 22بيمارستان   كارورزي مغزو اعصاب

 
 اداري -پست علمي  .9

 محل خدمت خ خاتمهيتار  تاريخ شروع عنوان پست

  دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد  1392  1390  عضو كميته برگزاري آزمون هاي باليني كار اموزي و كارورزي
 گروه مغز و اعصاب دانشگاه آزاد تاكنون 1389 مدير گروه مغز واعصاب

 دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد تاكنون 1389  زشيابي آزمون هاي باليني دانشكده پزشكيمسئول واحد ار

  بهمن مشهد 22بيمارستان  تاكنون  1388  مسئول آموزش گروه باليني
 بهمن مشهد 22بيمارستان  تاكنون 1388 بهمن 22سرپرست علمي اورژانس بيمارستان 

 دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد كنونتا 1387  عضو كميته انتخاب كتاب دانشكده پزشكي
 
 
 
 

 عضويت در انجمن ها و مجامع علمي رسمي .10

 تاريخ خاتمه  تاريخ شروع عنوان
 تاكنون  1385 انجمن مغزواعصاب خراسان رضوي

  
 عالئق تحقيقاتي

 پاركينسون، ميگرن
  
  
  
  
  


