
  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
  6 از      1 صفحه 

احد مشهدو  

 محسن مهدي نژاد كاشاني
  دانشكده پزشكي.مغز و اعصاب استاديار گروه

 ايران -دانشگاه آزاد اسالمي مشهد 

 رزومه
 

 01/08/1390:آخرين تاريخ به روز رساني
 دوره هاي تكميلي .3 تحصيالت .2 اطالعات شخصي .1

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

 طرح هاي تحقيقاتي در دست اجرا .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 .14عضويت در انجمن ها و مجامع علمي رسمي .13

   توصيه نامه علمي .16

 اطالعات شخصي .1

  محسن:نام
 ادمهدي نژ :نام خانوادگي

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

 : تلفن 
 :فكس

 mahdinejad3@yahoo.com:پست الكترونيكي
  :وب سايت

  :صندوق پستي*
 .در آرشيو دانشكده پزشگي قرار گرفته اما بر  روي سايت قرار نمي گيردلمداد شده و محرمانه قاين مطالب *)

 تحصيالت .2

 تاريخ دريافت مدرك كشور شهر دانشگاه رشته درجه مدرك
 1375 ايران مشهد علوم پزشكي پزشكي دكتراي عمومي

 1381 ايران مشهد علوم پزشكي مغز واعصاب دكتراي تخصصي

 
 انده شدهدوره هاي آموزشي گذر .3



  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
  6 از      2 صفحه 

احد مشهدو  

a. دوره ها 

 تاريخ كشور شهر دانشگاه يا موسسه آموزشي طول مدت نام دوره

      

      

b. كارگاه ها 

 تاريخ كشور شهر دانشگاه يا موسسه آموزشي طول مدت نام كارگاه

برنامه ريزي و 
الگوهاي تدوين 

 طرح درس

 18/11/86 ايران مشهد مشهددانشگاه آزاد اسالمي  ساعت 32

 شناسيروش 
 تحقيق

 18/10/86 ايران مشهد مشهد دانشگاه آزاد اسالمي ساعت 32

آشنايي با مراجع 
  الكترونيكي

 25/01/85 ايران مشهد  مشهد دانشگاه آزاد اسالمي ساعت 32

 

 مرتبه علمي دانشگاهي .4

 دانشگاه رتبه دانشگاهي سال

 مشهد استاديار 1383

   
 

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

 مجالت فارسيدر 

بررسي تاثير قرصهاي جلوگيري از بارداري نوع تركيبي با استروژن كم بر سردردهاي ميگرني و . مهدي نژاد محسن،خدايي علي)1
  54-51:،ص4، شماره 12، دوره89، زمستانمجله دانشگاه علوم پزشكي گرگان. تنشي

 
  
بهمن 22بررسي برخي علل شايع نوروپاتي در بيمارستان .  همام سيد مهران، مهدي نژاد محسن،قاسمي محسن، اميري بضعت) 2

 97-91:،ص18، شماره 88شگاه آزاد اسالمي مشهد،تابستاننمجله علوم پزشكي دا .مشهد
  
ارزش هيپررفلكسي وساير معاينات استاندارد عصبي در بيماران با  .مهدي نژاد محسن، سعادتيان وحيد،  همام سيد مهران )3

  127-123:، شماره يازدهم، ص86شگاه آزاد اسالمي مشهد،پاييز نجله علوم پزشكي دام .اختالالت روانپزشكي
   



  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
  6 از      3 صفحه 

احد مشهدو  

مقايسه تاثير الموتريژين وگاباپنتين بر دردهاي سوزان بيماران  نوروپاتي .  همام سيد مهران، مهدي نژاد محسن،بهمن يار مريم )4
  85-82:اره هفتم،ص، شم85شگاه آزاد اسالمي مشهد،پاييز نمجله علوم پزشكي دا .ديابتي

  
شگاه آزاد اسالمي نمجله علوم پزشكي دا .درمان سكسكه مزمن مقاوم به درمان با باكلوفن .مهدي نژاد محسن،  همام سيد مهران) 5

  15-11:، شماره ششم، ص85مشهد،تابستان 
  
در بيماران دچار ميلوپاتي  VEPبررسي نتايج آزمون . همام سيد مهران،حاتمي عزيزاهللا،مهدي نژاد محسن، اتقيايي خشايار )6

HTLV1 . 30-25:، شماره سوم، ص84شگاه آزاد اسالمي مشهد، پاييز نمجله علوم پزشكي دا  
 
 
 
 
  
  
  

 
i. يا ساير زبان ها(در مجالت انگليسي( 

1)Fazli nezhad A,Azimi S,Azarpazhooh M,Khajedaluee M,Mahdinezhd M.Patent 
Foramen Ovale in Young Adults with cryptogenic Stroke or transient ischemic attack. The 
journal of Tehran university heart center.2009;3:183-187  
 

 
b. كتاب ها 

. چاپ اول. صرع و پرسش هاي شايع درباره آن .همام سيد مهران،آل هاشمي علي،مهدي نژاد محسن) 1
 1388.انتشارات همدل:مشهد

 طرح هاي تحقيقاتي .6

 كشور شهر همكاران طرح مجري طرح  حعنوان طر
تاريخ 
 شروع

تاريخ 
 پايان

       

       

 
  

  نيسخنرا .7



  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
  6 از      4 صفحه 

احد مشهدو  

دهمين كنگره بين هج .سندرم پاي بيقرار در بيماران دياليزي.مهدي نژاد محسن،آل هاشمي علي، شيخ نظامي مهسا)1  
  310:ص.تهران;1390خرداد 27- 24.المللي بيماري هاي مغز و اعصاب و الكتروفيزيولوژي باليني

پانزدهمين . HTLV1در بيماران ميلوپاتي همراه AEPيافته هاي  .همام سيد مهران،زجاجي رامين، مهدي نژاد محسن )2  
                                        97:ص.تهران.1387.خرداد 10-7. كنگره بين المللي بيماري هاي مغز و اعصاب و الكتروفيزيولوژي باليني

   
  
بررسي علل زمينه اي استاتوس اپيلپتيكوس به صورت اولين حمله صرع  .همام سيد مهران،حاتمي عزيزاهللا،مهدي نژاد محسن )3

. تهران;1385خرداد 18- 15. لينيسيزدهمين كنگره بين المللي بيماري هاي مغز و اعصاب و الكتروفيزيولوژي با.بيمار 21در 
                                                                                                              119:ص

 پايان نامه هاي دانشجويي .8

 تاريخ دفاع عنوان مقطع  رشته نام دانشجو

پاي بي قرار در بيماران بررسي فراواني سندرم  دكتراي عمومي پزشكي  هدي باقري
 مبتال به بيماريهاي روماتولوژيك 

1390 

بررسي حساسيت و اختصاصيت تست هاي دكتراي عمومي پزشكي رضا مرتضايي
 تحريكي در سندرم كارپال تونل 

1390 

بررسي فراواني سندرم پاي بـي قـرار در بيمـاران     دكتراي عمومي پزشكي مهسا شيخ نظامي 
باط عوامل بيوشيميايي با آنتحت همو دياليزو ارت

 

1389 

شيوع سندرم پاي بيقرار در بيماران مبتال به دكتراي عمومي پزشكي سوده هوشمند
 مولتيپل اسكلروزيس 

1389 

 1388 شيوع سندرم پاي بيقرار در جمعيت عمومي دكتراي عمومي پزشكي آيال رضاييان

آلودگي دستياران تخصصي تعيين ميزان خواب دكتراي عمومي پزشكي ساعده بسطامي
 پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

1388 

بررسي شيوع درد شانه وعوامل موثر بر آن در  دكتراي عمومي پزشكي فاطمه اميني
 بيماران سكته مغزي

1387 

بررسي تاثير قرصهاي جلوگيري از بارداري نوع  دكتراي عمومي  پزشكي خدايي علي
اي ميگرني و تركيبي با استروژن كم بر سردرده

 تنشي

1387  

نبررسي عوامل تريگر در سردرد ميگر دكتراي عمومي پزشكي شبنم ايمان نژاد  1386 

بررسي شيوع سردرد در بيماران مبتال به اپي  دكتراي عمومي پزشكي گلناز لطفي
 لپسي

1386 

ارزش هيپر رفلكسي وساير معاينات استاندارد  دكتراي عمومي  پزشكي   فاطمه جهان بين
 صبي در بيماران با اختالالت روانپزشكيع

1385  

 
 :طرح هاي تحقيقاتي در دست اجرا .9



  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
  6 از      5 صفحه 

احد مشهدو  

  
 تجربيات .10

a. آموزشي 

  مقطع رشته تحصيلي مدت تدريس تعداد واحد محل تدريس عنوان درس

بيماريهاي مغز و اعصاب 
 نظري

 دانشكده پزشكي
آزاد اسالمي 

 مشهد
  1استاژر  پزشكي  سال7   6

بيماريهاي مغز و اعصاب 
 ينيبال

بيمارستان 
  2استاژر   پزشكي  سال7  6  بهمن22

b. كلينيكي و عملي 

  پزشك عمومي درمانگاه باغستان وبيمارستان شهرستان فردوس 1375-1377
  بخش مغز واعصاب–بيمارستان مدرس كاشمر  1381-1383
  بهمن و آريا مشهد و مطب خصوصي در مشهد22تا كنون  بيمارستان  -1383

 
c. ساير 

 
 اداري -پست علمي  .11

 محل خدمت تارخ خاتمه  تاريخ شروع عنوان پست

 بهمن 22بيمارستان  17/05/1390 15/02/1389 بهمن 22معاونت آموزشي بيمارستان 

    

 
  

 :تقدير نامه،جوايز و امتيازات ويژه .12

 مكان زمان  عنوان نوع

 مشهد 1389 82ورودي استاد برگزيده گروه از طرف دانشجويان لوح تقدير

 مشهد 1388  81ورودي اد برگزيده گروه از طرف دانشجوياناست لوح تقدير

 مشهد 1387  80ورودي  استاد برگزيده گروه از طرف دانشجويان لوح تقدير
 



  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
  6 از      6 صفحه 

احد مشهدو  

 عضويت در انجمن ها و مجامع علمي رسمي .13

 تاريخ خاتمه  تاريخ شروع عنوان
   

   

 

 عالئق تحقيقاتي .14

  سردرد- 2سندرم پاي بيقرار      - 1
 اعي و فرهنگيفعاليت هاي اجتم .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        

2              
  

 هاي بين المللي تسلط به زبان .17

 نمره مكان دريافت مدرك تاريخ دريافت مدرك نوع مدرك
    

    

  
 


