
  مشهداحد دانشگاه آزاد اسالمي و
 دانشكده پزشكي

  )EDC مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(مركز 
   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
  8 از      1 صفحه 

 واحد مشهد

 نام و نام خانوادگي
  چشم آموزشيگروه  

  استادياررتبه دانشگاهي: 
 رزومه

 آخرين تاريخ به روز رساني:
 آموزشي و مطالعاتي گذرانده شدهدوره هاي  .3 تحصيالت .2 اطالعات شخصي .1

 انتشارات(بر اساس سبك ونكوور) .6 اداري) –سوابق اجرايي(علمي  .5 علمي دانشگاهي مرتبه .4

 طرح هاي تحقيقاتي در دست اجرا .9 حقيقاتي پايان يافتهطرح هاي ت .8  و پوسترسخنراني  .7

 تقدير نامه،جوايزو امتيازات ويژه .12 تجربيات .11 پايان نامه هاي دانشجويي .10

 فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي .15 عالئق تحقيقاتي .14مجامع علمي داخلي و بين الملليعضويت در  .13

  تسلط به زبان هاي بين المللي .17 توصيه نامه علمي .16

 
 ياطالعات شخص .1

  علي ا كبر نام:
 بلوريان نام خانوادگي:
 *تاريخ تولد:
 *محل تولد:

  *وضعيت تاهل: 
 : تلفن 

  فكس:
 a_a_boloorian@yahoo.com  پست الكترونيكي:

  وب سايت:
   *صندوق پستي:

 در آرشيو دانشكده پزشگي قرار گرفته اما بر  روي سايت قرار نمي گيرد.محرمانه قلمداد شده و *)اين مطالب 

 تحصيالت .2

 تاريخ دريافت مدرك كشور شهر دانشگاه رشته درجه مدرك

 1358 ايران مشهد فردوسي مشهددانشگاه  پزشكي دكترا

 1368 ايران مشهد انشگاه علوم پزشكي مشهدد جراحي چشم راي تخصصيدكت

 گذرانده شده و مطالعاتي دوره هاي آموزشي .3



  مشهداحد دانشگاه آزاد اسالمي و
 دانشكده پزشكي

  )EDC مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(مركز 
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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
  8 از      2 صفحه 

 واحد مشهد

a. دوره ها 

 تاريخ كشور شهر دانشگاه يا موسسه آموزشي طول مدت نام دوره

 1374 ايران مشهد بيمارستان امام رضا(ع)- علوم پزشكي مشهد  ماه6 قدامي تكميلي سگمان

b. كارگاه ها 

 تاريخ كشور شهر دانشگاه يا موسسه آموزشي طول مدت ام كارگاهن
Word (98-XP) 1623/5/86 ايران  مشهد زاد اسالمي مشهددانشگاه آ ساعت 

 23/9/86 ايران مشهد زاد اسالمي مشهددانشگاه آ ساعت16 پاورپوينت

مقله نويسي به 
 زبان فارسي

 28/1/84 ايران مشهد زاد اسالمي مشهدآدانشگاه  ساعت14

آشنايي باكتابخانه 
ديجيتال دانشگاه 
ازاد اسالمي مشهد

 15/12/87 ايران مشهد دانشگاه ازاد اسالمي مشهد ساعت18

مقاله نويسي 
علمي به زبان 

 انگليسي

 16/5/85 ايران مشهد زاد اسالمي مشهددانشگاه آ ساعت16

آشنايي بامراجع 
الكترونيكي 

وبانكهاي اطالعاتي 
 پزشكي

 12/5/83 ايران مشهد زاد اسالمي مشهدشگاه آدان ساعت32

روش تحقيق 
 شناسي

 15/12/83 ايران مشهد زاد اسالمي مشهددانشگاه آ ساعت32

 1376 ايران مشهد دانشگاه علوم پزشكي مشهد ساعت16 روش تدريس

ارتباط چهره به 
 چهره

   17/9/88 ايران مشهد زاد اسالمي مشهددانشگاه آ ساعت4

 1384 ايران مشهد زاد اسالمي مشهددانشگاه آ ساعت16 اينترنت
 

 مرتبه علمي دانشگاهي .4

 دانشگاه رتبه دانشگاهي سال

 دانشگاه آزاداسالمي مشهد استاديار 1373

   
 

 اداري) –علمي اجرايي (سوابق   .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
  8 از      3 صفحه 

 واحد مشهد

 محل خدمت تارخ خاتمه  تاريخ شروع عنوان پست

 د اسالمىدانشگاه آزا تاكنون 1374 چشم دانشكده پزشكيمدير گروه 

 مشهد 1388 1374 خزانه دار انجمن چشم پزشكان ايران شاخه خراسان

 مشهد كنون 1389 بازرس انجمن چشم پزشكان ايران شاخه خراسان

 مشهد 1384 1381 بازرس شركت چشم پزشكان ظوس

 مشهد 1386 1374 عضو هيات مديره و بازرس شركت ديدگاه طوس

 انتشارات(بر اساس سبك ونكوور) .6
a. اله هامق 

                                                                                                                                                   در مجالت فارسي

مطالعه انواع التهابات  .رافرادسايمنور افضل قائي و ،حميد خاكشورمحمد رضا صداقت،،علي اكبر بلورياناكبر درخشان،،يسارا فت -1
                                 16- 25: 2008زمستانبيمار.مجله علوم پزشكي دانشگاه مشهد. 44قرنيه اي قارچي و عوامل مستعد كننده و نتايج درمان در 

مجله علوم بهمن مشهد.22 فراواني خشكي چشم در بيماران بيمارستان،سمانه اخوان جوان.علي اكبر بلوريانخداد مراديان، -2
                                                                                         203- 207 :2008زمستان پزشكي دانشگاه ازاد اسالمي مشهد پزشكي.

شيوع هايفوما و بررسي عوارض آن در بيماران با ضربه نافذ مراجعه كننده ،خداد مراديان،آالله اسماعيلي شانديز.علي اكبر بلوريان - 3
                                   259- 2008:264زمستان  مجله علوم پزشكي دانشگاه ازاد اسالمي مشهد.بهمن.22هاي بيمارستان فارابي و  به اورژانس

رابطه آن با نور ابراهيم شيرزاد، تكتم وردكار. بررسي عيوب انكساري در كارگران صنعتي و محمد رضا شايگان،،علي اكبر بلوريان - 4
                                                                      189- 194: 2008پائيز شهد. پزشكي دانشگاه ازاد اسالمي ممجله علوم  و محيط كار چشم.

:   2007پائيزمجله علوم پزشكي دانشگاه سبزوار. .بررسي شيوع ناخنك و پينگوكوال و اثر.....علي اكبر بلوريانابراهيم شيرزاد،- 5
184 -179                                                                                                                                                   

،مهدي محمدي نيك پور،معصومه بماني نائيني.بررسي اختالل ديد و علل معمول در مردم علي اكبر بلوريانابراهيم شيرزاد،- 6
                                                                                    2007آبان . Journal of medical sciences research(JMSR(.سبزوار

حسن زارع.بررسي نزديك بيني در دانش آموزان راهنمايي شهر مشهد.مجله بلوريان،محمدرضا شايگان،الدن صفاريان،اكبر  علي - 7
                                                                                              11: 2007علوم پزشكي دانشگاه ازاد اسالمي مشهد. بهار 

مجله علوم پزشكي دانشگاه سبزوار. .2004تا 2002شيوع آب مرواريد در مردم سبزوار در سال .علي اكبر بلوريانيرزاد،ابراهيم ش - 8
                                                                                                                                                         38- 43: 2007بهار 

مجله علوم پزشكي بررسي فراواني نزديك بيني و برخي عوارض موثر بر آن.محمدرضا شايگان،ويدا جهانيان.،علي اكبر بلوريان - 9
                                                                                                                              15: 2006دانشگاه ازاد اسالمي مشهد. بهمن 

مقايسه اثر قطره هاي فلج كننده تطابق در ميزان عيوب ،پيام بني هاشم.خداد مراديانالدن صفاريان،،علي اكبر بلوريان - 10
                                                                                            2006انكساري. مجله علوم پزشكي دانشگاه ازاد اسالمي مشهد. بهار 
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  8 از      4 صفحه 

 واحد مشهد

          مجله علوم پزشكي دانشگاه ازاد اسالمي مشهد.ارزيابي بيماران بلفاريت  و عوارض آن.،خداد مراديان.علي اكبر بلوريان - 11
                                                                           .                                                                             2005پائيز 

ازاد اسالمي  مجله علوم پزشكي دانشگاهاثر ناخنك بر آستيكماتيسم قرنيه.آزاده آزادي. ،علي اكبر بلوريان،محمدرضا شايگان - 12
                                                                                                    2005:62مشهد. تابستان 

ه يعلي اكبربلوريان.بررسي نتايج و عوارض تزريق زيرملتحمداريوش فرخ،محمداعتضاد،حميدخاكشور،سيامك زارعي،محمدشريفي،- 13
  65: 2005.يك ماه قبالزاكسيزيون ناخنكcميتومايسين 

i. در مجالت انگليسي(يا ساير زبان ها(  

1-Dr Shayega,bolourian AA,kianoosh N.Comparative study of topical 
application of timolo and verapamil in patients with.Jounal of Ocular 
Pharmacology and Therapeutics.2009 august 
2- Dr Shirzadeh, bolourian,Dr Mohamadi Nikpoor, Bemani Naeini.A 
Survey of Impaired Vision and the Common Etiology in the Rural 
Population of Sabzevar,Iran.Journal of Medical Sciences Research,JMSR. 
2007 august 

  B.كتاب ها                                                                                                      

 سخنراني  و پوستر .7
i. نفرانس هاي داخليك 
ii. كنفرانس هاي بين المللي 

1-bolourian AA,shayegan M. The prevalence of refractive errors in 
Iranian guidence schools.11th International Mypia Conference,Singapore. 
2006 August; 16-18  
2-Bolourian  AA.The prevalence of myopia and variables 
that can affect it. 11th International Myopia Conference, 
Singapore. \  
3-Bolourian AA.The prevalence of etiologies of 
anisometropia in 4000 cases during 4 years. Congress of 
SOE/AAO.Vienna,Austria.???  
4-Bolourian AA. The evaluation of interaocular pressure in 
obesity.Congress Of SOE/AAO. Vienna, Austria. 2007 june; 
9-12.                                                                                          
      5-Bolourian AA. Comparison between topical verapamil 
and timolol in patients with open angel glaucoma. 6th 
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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
  8 از      5 صفحه 

 واحد مشهد

International Ocular Pharmacology and Therapeytic 
Symposium.Berlin,German. 2006 (30thMarch-2th Aprial) 

 پايان يافته رح هاي تحقيقاتيط .8

 كشور شهر همكاران طرح مجري طرح  عنوان طرح
تاريخ 
 شروع

تاريخ 
 پايان

بررسي اثرپايين اوردن فشار چشم در تيمولور 
 لراپاميو وا

 1386 1384 ايران مشهد علي اكبر بلوريان شايگان محمدرضا

       

 
 طرح هاي تحقيقاتي در دست اجرا: .9

  
 پايان نامه هاي دانشجويي .10

 تاريخ دفاع عنوان مقطع  رشته نام دانشجو

- علي اكبربلوريان
علي - علي آل شيخ

  رجب پورفرخاني
  

زان حدت تاثير سيكلوپلژيكها برمي دكتري حرفه اي زشكي پ
)و ميزان عيب انكساري V.Aبينايي(

 1379- 1380 ،سال تحصيلي

 1380زمستان- 1379تابستان

- علي كبربلوريان
 مريم ارغياني

بررسي علل كاتاراكت در مراجعين به  دكتري حرفه اي پزشكي
 1372- 1378درمانگاه رازي،تيرماه

1379-1378 

- علي كبربلوريان
هيروشنك خانقا

بررسي علل شايع مراجعه به درمانگاه  دكتري حرفه اي پزشكي
چشم پزشكي بيمارستان رازي در طي 

1372- 1377سال هاي

 1378آذر-1377تير13
 

 

- علي اكبربلوريان
فرشيداحتشام راد

بررسي توريع فراواني خصوصيات  دكتري حرفه اي پزشكي
دموگرافيك اعمال جراحي الكتيوچشم 

 1374-1381دربيمارستان اريا

  1383شهريور- 1382مرداد

- علي اكبربلوريان
آسيه هاتفي 

اواللي

يافته هاي باليني پسودواكسفوالسيون  دكتري حرفه اي پزشكي
همراه باكاتاراكت درمراجهين به 

ن بهم22درمانگاه چشم بيمارستان 
  1381درسال

 1382شهريور- 1381شهريور

- علي اكبربلوريان
ويداجهانيان

سي شيوع ميوپي دربيماران مراجعه ربر دكتري حرفه اي پزشكي
كننده به كلينيك چشم پزشكي 

 بهمن22بيمارستان 

 1384مرداد- 1383آذر
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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
  8 از      6 صفحه 

 واحد مشهد

 84تيرماهتا83ازتيرماه

 - علي اكبربلوريان
سيدعلي مالئكه

ي ميزان انحرافات چشمي بررس دكتري حرفه اي پزشكي
بيمار200آشكار(تروپيا)ومخفي(فوريا)در

داراي عيب انكساري مراجعه كننده به 
 83بهمن درسال 22نگاه چشم  درما

 83زمستان- 82تابستان

- علي اكبربلوريان
تكتم محمدي 

رعنا

همراه تيسم  ستيگماشيوع آبررسي  دكتري حرفه اي پزشكي
بيمار مايوپ مراجعه 22باميوپي در

نده به درمانگاه چشم بيمارستان كن
 بهمن22

 85شهريور- 84تير

- علي اكبربلوريان
پيام بني هاشم

بررسي مقايسه اي اثرتروپيكاميد  دكتري حرفه اي پزشكي
وهماتروپين برتغييرات انكساري 

دريكصدبيمارمراجعه كننده به درمانگاه 
 بهمن22چشم 

 83مرداد-82شهريور

- علي اكبربلوريان
- عليرضابيات

امرزشهريفر

بررسي علل آمبليومي در مراجعين به  دكتري حرفه اي پزشكي
درمانگاه چشم بيمارستان رازي 

 73-76درسالهاي

76 -75 

- علي اكبربلوريان
هاشم طلوع 

حسن پور

متروپيا دربيماران  نيزووع آبررسي شي دكتري حرفه اي پزشكي
عيوب انكساري مراجعه كننده به 

 درمانگاه چشم پزشكي

 80ريورشه- 79مهر

اكبربلوريان علي 
- عباس كارگزار

سيدمحسن 
عاطفه -قاسمي
كارگزار

بررسي تغييرات آستيگماتيسم قرنيه اي  دكتري حرفه اي پزشكي
به دنبال جراحي كاتاراكت به روش 

مولسيكاسيون دربيماران  سيكلوا
جراحي شده درمركزچشم پزشكي 

 86خاتم االنبياء درطي سال

86 

- علي اكبربلوريان
- قاسميمحسن 

سارااميني

بررسي اجزاء قسمت قدامي چشم  دكتري حرفه اي  پزشكي
توسط سونوگرافي و كراتومتري 

عيب ا نكساري دربيماران داراي 
مراجعه كننده به درمانگاههاي چشم 

بهمن طي سال هاي 22بيمارستان 
1386 -1385 

 1386مهر- 1385مرداد

- علي اكبربلوريان
آالله اسماعيلي 

شانديز

بررسي فراواني هايفما وعوارض  ناشي  ي حرفه ايدكتر  پزشكي
ازان در تروماي غيرنافذچشمي 

دربيماران مراجعه كننده به 
درمانگاههاي چشم بيمارستان هاي 

 85- 86بهمن و فارابي طي سالهاي 22

 1386آبان- 1385تير

- علي كبربلوريان
حسن زارع

 

شيوع عيوب انكساري در دانش آموزان  دكتري حرفه اي  پزشكي
مشهد در سال 2وره راهنمايي ناحيهد

 1379-1380تحصيلي

 1380مرداد- 1379شهريور
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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
  8 از      7 صفحه 

 واحد مشهد

 
 تجربيات .11

a. آموزشي 

 مقطع رشته تحصيلي مدت تدريس تعداد واحد محل تدريس عنوان درس

دكتري حرفه كاراموزان) (پزشكي تاكنون1372  3 دانشكده پزشكي بيماريهاي چشم
 اي

دكتري حرفه   (انترن)پزشكي  تاكنون1373  4  يدانشكده پزشك نحوه معاينه و تجويز دارو
  اي

  كارشناسي  مامايي  1383تا1373  5/0  دانشكده پزشكي بيماريهاي چشم

  كارشناسي  پرستاري  1373-1383  5/0  دانشكده پزشكي بيماريهاي چشم

دكتري حرفه   پزشكي  1373-383  5/0  دانشكده پزشكي سميولوزي(نشانه شناسي)
  اي

b. كلينيكي و عملي 
c. ساير 

 :اختراعات)-( افتخارات علميير نامه،جوايز و امتيازات ويژهتقد .12

 مكان زمان  عنوان نوع

 زاد اسالميآدانشگاه  1383 تقديرنامه(توسعه و اعتالي علمي وفرهنگي دانشگاه) 1

 زاد اسالمي مشهددانشگاه آ 1381 (بررسي و تاييدگواهي پزشكي شوراي اموزشي)تفديرنامه 2

 زاد اسالميدانشگاه آ 1382 تالي علمي وفرهنگي دانشگاه)تقديرنامه(توسعه و اع 3

 

 داخلي و بين المللي مجامع علميدر عضويت  .13

 تاريخ خاتمه  تاريخ شروع عنوان

  كنون تا 1370 چشم پزشكان ايرانانجمن 
 كنونتا 1995 چشم پزشكان اروپاانجمن 

 

 عالئق تحقيقاتي .14
 فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي .15



  مشهداحد دانشگاه آزاد اسالمي و
 دانشكده پزشكي

  )EDC مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(مركز 
   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
  8 از      8 صفحه 

 واحد مشهد

 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
    

    

 


