
  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
  8 از      1 صفحه 

د مشهدواح  

 ينام و نام خانوادگ
  يدانشكده پزشكچشم ار گروه ياستاد

 رانيا -مشهد  يدانشگاه آزاد اسالم

 رزومه
 

 :يخ به روز رسانين تاريآخر
 يليتكم يدوره ها .3 التيتحص .2 ياطالعات شخص .1

 يقاتيتحق يطرح ها .6  انتشارات(بر اساس سبك ونكوور) .5 يدانشگاه يعلم يپست ها .4

 در دست اجرا يقاتيتحق يطرح ها .9 ييجودانش يان نامه هايپا .8  ها يسخنران .7

 ژهيازات ويز و امتياختراعات،جوا .12 يادار - يمناصب علم .11 اتيتجرب .10

 يو فرهنگ ياجتماع يت هايفعال .15 يقاتيعالئق تحق .14 يرسم يت در انجمن ها و مجامع علميعضو .13

   يه نامه علميتوص .16

 ياطالعات شخص .1

   محمدرضا نام:
 گانيشا :ينام خانوادگ

  خ تولد:يتار*
  محل تولد:*
 ت تاهل: يوضع*

  ل)ي*موبا –*منزل  –مطب  –مارستان يب: (تلفن 
  محل كار : 

 منزل : 
  فكس:

  mshdiau.ac.ir@ shaygan :يكيپست الكترون
 ت:يب ساو
  :يصندوق پست*
 رد.يگ يت قرار نميسا يرو اما بر  قرار گرفته يو دانشكده پزشگيدر آرشمحرمانه قلمداد شده و ن مطالب ي*)ا

 التيتحص .2

 افت مدركيخ دريتار كشور شهر دانشگاه رشته درجه مدرك

 1376 رانيا مشهد مشهد يدانشگاه علوم پزشك يچشم پزشك يتخصص يدكترا

 1369 رانيا مشهد مشهد يدانشگاه علوم پزشكيعموم يپزشك يحرفه ا يدكترا
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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 

د مشهدواح  

 گذرانده شده يآموزش يدوره ها .3
a. دوره ها 

 خيتار كشور شهر يا موسسه آموزشيدانشگاه  طول مدت نام دوره

 1384 ايران  تهران بيمارستان فارابي   وژيمپارتمان افتا لد يك روزه جراحي رفراكتيو

سمپوزيوم يك 
روزه سلولهاي 

يادي و بن
 قلبيبيماريهاي 

 11/3/86 ايران  مشهد  پژوهشكده رويان–دانشگاه علوم پزشكي مشهد يك روز 

جراحي عيوب 
  انكساري

  8/2/88- 11  ايران  محمود آباد   وژي  بيمارستان فارابيمدپارتمان افتا ل  روزه 3

b. كارگاه ها 

 خيتار كشور شهر يا موسسه آموزشيدانشگاه  طول مدت نام كارگاه

 ين الملليب ياستاندارد ها
آموزش  يون جهانيفدراس
در برنامه آموزش  يپزشك
 يعموم يپزشك

معاونت آموزشي وزارت بهداشت درمان  روزه 3
 آموزش پزشكي

 1387 رانيا شيك

 26/10/85 رانيا مشهد دانشگاه آزاد اسالمي مشهد ساعت 8 يدرتوسعه مل هانقش آموزش

 1385 رانيا مشهد مشهدياه آزاد اسالمدانشگ ساعت  8 مقاالت يعلم يداور

به زبان  يعلم يسيمقاله نو
 يسيانگل

 10/12/85 رانيا مشهد مشهدعلوم پزشكيدانشگاه ساعت 15

 28/1/84 رانيا مشهد مشهديدانشگاه آزاد اسالم ساعت14 يبه زبان فارس يسيمقاله نو

و  يكيبا مراجع الكترون يآشنائ
 يپزشك ياطالعات يبانكها

 12/5/83 رانيا مشهد مشهديدانشگاه آزاد اسالم ساعت 32

 يابيس و ارزشيروش تدر
 ن طرح درسيتدو

 25/4/83 رانيا مشهد مشهديدانشگاه آزاد اسالم ساعت 24

 9/5/81 رانيا مشهد مشهديدانشگاه آزاد اسالم ساعت 24 قيتحق يروش شناس

عوامل محيطي و اجتماعي 
 سالمت موثربر 

 5/3/89و6 ايران مشهد ه آزاد اسالمي مشهددانشگا ساعت 16

 1388 ايران مشهد دانشگاه آزاد اسالمي مشهد ساعت 18 آشنايي با كتابخانه ديجيتال 

كاربرد فناوري اطالعات در 
  تعليم و تربيت 

  20/3/88  ايران  مشهد دانشگاه آزاد اسالمي مشهد  ساعت 18

و دانشگاه آمستردام شكي مشهددانشگاه علوم پز  روز  5  اتوماسيون بيمارستاني 
  هلند

  19/10/86الي  15  ايران  مشهد
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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 

د مشهدواح  

  
  
 

 يدانشگاه يمرتبه علم .4

 دانشگاه يرتبه دانشگاه سال

 مشهد يدانشگاه آزاد اسالم ارياستاد 1379

   
 

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

i. يدر مجالت فارس 

ش فشار داخل چشمي ارتباط افزاي، مراديان خداداد. شايگان حممدرضا .١
وشدت نزديک بيين. فصل نامه علوم پزشکي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد. 

 ٢٧-٣٢):٩(٣ ;١٣٨۶هبار 
  

، زارع حمسن. بررسي مهه شايگان حممدرضابلوريان علي اکرب، صفاريان الدن،  .٢
ساله.  ١٢-١٦گريشناسي عيوب انکساري در دانش آموزان دوره راهنمايي 

-١٤):٩(٣ ;١٣٨٦انشگاه آزاد اسالمي مشهد. هبار فصل نامه علوم پزشکي د
١١ 

  
شرايط  بررسي وضعيت و، شريدالن. شايگان حممدرضامراديان خداداد،  .٣

بيماران مراجعه کننده با عالئم خستگي  اجنام کار نزديک در مطالعه و
 ;١٣٨٥ زمستانفصل نامه علوم پزشکي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد.  .چشم

١٦٣-٨):٨(٢ 
 

 شيوع نزديک بيين در. دايو انيجهان، شايگان حممدرضاعلي اکرب،  بلوريان .٤
بيماران مراجعه کننده به کلينيک چشم پزشکي وبررسي بعضي عوامل اجياد 

. فصل نامه علوم پزشکي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد. کننده مهم آن
 ١٥-٢٠):٤(١ ;١٣٨٤ زمستان

 
بررسي تاثري جراحي  .آزاده ياکرب، آزاد يان عليبلور، شايگان حممدرضا .٥

فصل نامه علوم پزشکي دانشگاه آزاد  ناخنک چشم برميزان عيب انکساري.
 ٦٢-٨):٢(١ ;١٣٨٤ تابستاناسالمي مشهد. 

 
ii. ر زبان ها)يا ساي(يسيدر مجالت انگل 

1.  Shayegan MR, Boloorian AA, Kianoush S. Comparative study of topical application of timolol and 
verapamil in patients with glaucoma within 6 months. J Ocul Pharmacol Ther. 2009 Dec;25(6):551-3. 

 
a. كتاب ها 
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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      4 صفحه 

د مشهدواح  

  
  
  
  
  
 

 يقاتيتحق يطرح ها .2

 كشور شهر همكاران طرح طرح يمجر  عنوان طرح
خ يتار

 شروع
خ يتار
 انيپا

طرح امتام يافته : بررسی 
مقايسه ای جتويز قطره 

لچشمی تيمولول و وراپامي
درکاهش فشار داخل چشمی 

دربيماران مبتال به 
گلوکوم طی شش ماه در    

هبمن وآريا  ٢٢بيمارستان 
   - مشهد   

دکرتحممدرض
ا شايگان

دكتر علي اكبر 
  بلوريان 

دكتر مريم 
 ابريشمي 

 ? ? ايران  مشهد 

       

 
  

 پوستر و  يسخنران .3
i. يداخل يكنفرانس ها 

عنوان : اثرات  - دانشگاه آزاد اسالمي مشهد 1389خرداد  6و5 –وثر بر سالمت سمينار عوامل محيطي و اجتماعي م .1
  اشعه ماوراء بنفش بر چشم

عنوان : تروماهاي نافذ و  - دانشگاه آزاد اسالمي مشهد 1389دي ماه  10 –كنفرانس اورژانسهاي چشم پزشكي  .2
 غيرنافذ چشم

عنوان : نشانه شناسي  –دانشگاه آزاد اسالمي مشهد  – 1389دي ماه   - 1برنامه بازآموزي مدون : كاتاركت  .3
 كاتاركت

  (سخنراني ) 26/5/1385 –بيمارستان اريا  "انواع عيوب انكساري ليزيك " –كنفرانس ليزيك  .4

 13/11/84(سخنراني ) –بيمارستان اريا "دارو هاي موثر بر گلوكوم " –كنفرانس گلوكوما .5

 26/7/86(سخنراني ) –بيمارستان اريا  - كنفرانس  كنژكتيويتا  .6
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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 

د مشهدواح  

 21/9/87رتينو پاتي ديابتي (سخنراني ) –بيمارستان اريا "اورژانس هاي چشم پزشكي " –كنفرانس ماهانه .7

 89آذر  –تازه هاي درمان كاتاراكت  .8

   21/9/87 –رتينوپاتي ديابتي و نشانه شناسي پاتوفيزيولوژي .9

  
  
 

ii. ين الملليب يكنفرانس ها 

1- Mohamd Reza Shayegan- Ali Akbar Bloorian- Maryam Abrishami-Saeed Ebrahimzade . A comparison 
between topical verapamil and timolol in patients with open angle glaucoma.march30  – 2April 2006-
Berlin- germany – 6 th International symposium on ocular pharmacology and Therapeatics. (poster) 

2- Ali Akbar Bloorian - Mohamd Reza Shayegan.The prevalence of  Myopia and variables that can affect 
it . Proceeding of the International conference on Myopia – 16-18Agust 2006 Nolume 26 supplement 1 
singapore(poster) page 22 

3- Ali Akbar Bloorian - Mohamd Reza Shayegan .The prevalence of refractive errors in Iranian guidance . 
Proceeding of the International conference on Myopia – 16-18Agust 2006 Nolume 26 supplement 1 
singapore (poster) page 40 

4- Ali Akbar Bloorian - Mohamd Reza Shayegan .The prevalence of the Etiologies of Anisometropia in 
4000 cases during 4 years . Joint congress of SOE/AAO 9-12 June 2007 vienna – Austria (poster) page 201 

5- Mohammad Reza Shayegan-Ali Akbar Bloorian .The Evaluation of intraocular pressure in obesity . . 
Joint congress of SOE/AAO 9-12 June 2007 vienna – Austria. (poster) page 140 

6- Mohammad Reza Shayegan -– sina Kianoush -complication of photorefractine kerntectong patients 
with pafractive errors-SRCS 3-8 –Sep2011 – paris - france ( lecture)   

  

 
 ييدانشجو يان نامه هايپا .4

 خ دفاعيتار عنوان مقطع  رشته نام دانشجو

نسيم چايچي 
 طهراني 

بررسی تغييرات پاسخ به حتريکات  دكترا پزشكي 
بينايی در بيماران ديابتی با 

 درگيری شبکيه چشم
 

1386 

بررسی عوارض چشمی اصالح عيوب  دكترا پزشكي  سيد رضا حسيني نيا
 انکساری با ليزر

1386 

بررسی تاثير پرتژيوم بر ميزان  دكترا  ي پزشك  آزاده آزادي 
بيمار جراحی  ٧٠آستيگماتيسم در 

 شده

1382 
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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 

د مشهدواح  

 ١٠٠بررسی ميزان فشار داخل چشمی در دكترا  پزشكي   سيد وحيد قاسمي 
 بيمار مبتال به کاتاراکت

1382 

بررسی انواع و شيوع عيوب انکساری  دكترا  پزشكي   احسان مهدوي 
 مدر بيماران مبتال به پرتژيو

1383 

بررسی کراتومرتی در بيماران مبتال  دكترا  پزشكي   شيما روشني 
 به پرتژيوم 

1384 

بررسی عيوب انکساری در بيماران با  دكترا  پزشكي   رامين رضوي پناه
 سردرد

1385 

سعيد عرفاني 
 جورابچي

بررسی نوع وشيوع عيوب انکساری در  دكترا  پزشكي 
 بيمار مبتال به پرتژيوم ١۵٠

1381 

در  Cو Bبررسی ميزان شيوع هپاتيت   دكترا  پزشكي   محسن تيزرو
نفری  ١٠٠مجعيت(منونه آماری) 

TATTOO(خالکوبی) شده 

1384 

بررسی ميزان فشار داخل چشمی در   دكترا  پزشكي   مارال صدراالدبايي 
 يکصد بيمار نزديک بين 

1385 

در بررسی ميزان فشار داخل چشمی   دكتر  پزشكي   الهه خوافي پور
 افراد مبتال به اضافه وزن 

1386 

بررسی ميزان آلودگی مژه به دمودکس   دكترا  پزشكي   گوهر جاليرنيا
 بيماران مبتال به بلفاريت

1387 

بررسی شيوع برخی عوامل خطرساز   دكترا  پزشكي   سيده مريم موسوي 
آترواسکلروز در مبتاليان به انسداد 

 وريدی شبکيه

1388 

ارائه الگوی پيش فرض و براورد پيش   دكترا   پزشكي  قاسم مشارموحد
نياز های اجرای سيستم مديريت 

 )HISبيمارستانی (

1389 

نوشين دخت 
  بختياري

بررسی ميزان افسردگی و کيفيت   دكترا   پزشكي 
زندگی در بيماران مبتال به گلوکوم 

 مزمن و مقايسه آن با گروه شاهد

1389 

 TGFb1و  VGEFمقايسه شدت بيان       :در دست اجرا يقاتيتحق يطرح ها

  در بيماران مبتال به ناخنک آتوبيک و غير آتوپيک

٥.  
 اتيتجرب .6

a. يآموزش 

 مقطع يليرشته تحص سيمدت تدر تعداد واحد سيمحل تدر عنوان درس

 بيماريهاي چشم
دانشگاه آزاد 
 اسالمي قوچان

 كارشناسي  پرستاري –مامايي  سال  2  واحد هرماه 2

 كارورزي چشم
ه آزاد دانشگا

  دكترا  پزشكي  سال  10  واحد هر ماه  4 اسالمي مشهد

دانشگاه آزاد   كارآموزي چشم
  دكترا  پزشكي  سال  10  واحد هرماه 3  اسالمي مشهد

b. يو عمل يكينيكل 
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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 

د مشهدواح  

c. دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد     6/8/89رياست سمينار آيورودا و علم زندگي     :ريسا 
 يادار - يپست علم .7

 محل خدمت تارخ خاتمه  خ شروعيتار عنوان پست

 دانشگاه آزاد اسالمي مشهد  -  1386 رياست دانشكده پزشكي

 دانشگاه آزاد اسالمي مشهد  1386 1385 مدير پژوهشي دانشكده پزشكي 
 دانشگاه آزاد اسالمي مشهد  1383 1381 عضو شوراي پژوهشي دانشكده 

ه مسئول و عضو كارگروههاي بررسي توانايي علمي  گرو
 آموزش پزشكي    

 ادامه دارد           11/6/88
 

دانشگاه آزاد اسالمي استان 
 خراسان رضوي 

  
 ژه:يازات ويز و امتير نامه،جوايتقد .8

 مكان زمان  عنوان نوع

 دانشگاه آزاد اسالمي مشهد 87 استاد برگزيده نمونه  تقدير نامه 

 شهد دانشگاه آزاد اسالمي م 89 داوري مقاالت  تقدير نامه 

معاون پژوهشي دانشگاه آزاد   85  برگزاري كارگاه روش تحقيق براي اساتيد گروه پزشكي   تقدير نامه 
  اسالمي مشهد 

 

 يرسم يت در انجمن ها و مجامع علميعضو .9

 خ خاتمهيتار  خ شروعيتار عنوان
 ادامه دارد  1376 انجمن چشم پزشكان ايران

   

 

 يقاتيعالئق تحق .10
  

 يو فرهنگ ياجتماع يت هايفعال .11
  

 يه نامه علميتوص .12

 ينام و نام خانوادگفيرد
 معرف

رتبه 
 يدانشگاه

رشته 
 يليتحص

 آدرس و تلفن منزل آدرس و تلفن محل كار
آدرس پست 

و  يكيالكترون
 يت شخصيسا



  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
  8 از      8 صفحه 

د مشهدواح  

1        

2              
  

 ين الملليب يها تسلط به زبان .13

 نمره افت مدركيمكان در افت مدركيخ دريتار نوع مدرك
    

    

  
 


