
  مشهددانشگاه آزاد اسالمي 
 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 

 واحد مشهد

 دكترخسرو شايان  نام و نام خانوادگي
  دانشكده پزشكي ارتوپديا استاديار گروه

 ايران -دانشگاه آزاد اسالمي مشهد 

 رزومه
 

 1393ماه  بهمن
 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 هاي دانشجويي پايان نامه .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

        خسرونام:
 شاياننام خانوادگي:

 د:تاريخ تول*
 محل تولد:*
 وضعيت تاهل: *

 *موبايل) –*منزل  –مطب  –بيمارستان : (تلفن 
 فكس:

  kh91334@yahoo.comپست الكترونيكي:
 وب سايت:

  صندوق پستي:*
 ت قرار نمي گيرد.روي ساي اما بر  در آرشيو دانشكده پزشگي قرار گرفتهمحرمانه قلمداد شده و *)اين مطالب 

 تحصيالت .2

 تاريخ دريافت مدرك كشور شهر دانشگاه رشته درجه مدرك

 ر1366 ايران مشهد مشهد ارتوپدي بورد تخصصي

 1360 ايران تهران تهران پزشكي دكتري

      

 



  مشهددانشگاه آزاد اسالمي 
 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 

 واحد مشهد

 دوره هاي آموزشي گذرانده شده .3
a. دوره ها 

 تاريخ كشور شهر دانشگاه يا موسسه آموزشي طول مدت نام دوره

راحي ترميمي ج
 زانو

 1384 ايران مشهد وم پزشكي مشهدلع 

      

b. كارگاه ها 

 تاريخ كشور شهر دانشگاه يا موسسه آموزشي طول مدت نام كارگاه

اقبت از رسيتم م
  خون

  1393  ايران  مشهد  سازمان انتقال خون ايران  

كارگاه نشست 
علمي (سبك 

  زندگي در قران)

  1393  اناير  مشهد  دانشگاه ازاد اسالمي  16

دانش افزايي و 
توانمند سازي 
اعضاي هيئت 

  علمي

  1392  ايران  مشهد  دانشگاه ازاد اسالمي  16

آموزش مديران 
  گروهها

  1389  ايران  مشهد  دانشگاه ازاد اسالمي  30

اشنايي با نرم افزار 
  پاور پوينت

  1386  ايران  مشهد  دانشگاه ازاد اسالمي  16

مقاله نويسي 
علمي به زبان 

  انگليسي
  

  1385  ايران  مشهد  دانشگاه ازاد اسالمي  ساعت 16

روش شناسي 
 تحقيق

 1382 ايران مشهد دانشگاه ازاد اسالمي  ساعت 32

اشنايي با مراجع 
الكترونيكي و 

بانكهاي اطالعاتي 
 پزشكي

 1383  ايران  مشهد  دانشگاه ازاد اسالمي ساعت 32

مقاله نويسي به 
  زبان فارسي

  1383  ايران  هدمش  دانشگاه ازاد اسالمي  14

 

 مرتبه علمي دانشگاهي .4



  مشهددانشگاه آزاد اسالمي 
 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 

 واحد مشهد

 دانشگاه رتبه دانشگاهي سال

 دنشگاه ازاد اسالمي مشهد استاديار 1374

   
 

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

i. مقاله 6/تعداد در مجالت فارسي 
ii. (يا ساير زبان ها)در مجالت انگليسي 

b. تومورهاي استخوانكتاب ها/ 

 طرح هاي تحقيقاتي .6

 كشور شهر همكاران طرح مجري طرح  طرحعنوان 
تاريخ 
 شروع

تاريخ 
 پايان

       

       

 
  

 سخنراني .7
i. سخنراني 24/بالغ از كنفرانس هاي داخلي 
ii. كنفرانس هاي بين المللي 

 پايان نامه هاي دانشجويي .8

 تاريخ دفاع عنوان مقطع  رشته نام دانشجو

ن پارگي نتايج ارترسكپي زانو در درما  دكتري  پزشكي  سحر ذبيحي
  منيسك

1393  

بررسي عوامل مرتبط با ايجاد سندرم تونل   دكتري  پزشكي  مرضيه قناد
 كارپال

1393  

حميد رضا فرج 
  زاده دوين

بررسي حساسيت و ويژگي  ام ار اي در   دكتري  پزشكي
  پارگي منيسك  زانو

1393  

  1392  نتايج عملكرد زانو با تعويض كامل مفصل زانو  دكتري  پزشكي  سعيد گنجي
  1392 ريسك فاكتورهاي  عود هرني ديسكال كمري  دكتري  پزشكيسحر صديق زاده 



  مشهددانشگاه آزاد اسالمي 
 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 

 واحد مشهد

  طبسي
سيد مرتضي 

  حسيني
مقايسه روش جراحي و غير جراحي در درما   دكتري  پزشكي

  شكستگي هاي كالكانئوم
1389  

هدي خطيب 
  مسجدي

اثرات طب سوزني در كاهش درد هاي   دكتري  پزشكي
  كمري..

1387  

  1387  مقايسه شكستگي ساق با پليت واينتر الك  دكتري  زشكيپ  بهزاد پور مختاري
يررسي ميزان جوش خوردن و جوش   دكتري  پزشكي  سارا گوهري

نخوردن درشت ني  با روش ميله گذاري 
  داخل كانال استخوان

87  

اثر درماني اولترا سوند بر روي درد خار   دكتري  پزشكي  عتي اكبر ضيايي
  پاشنه..

1386  

محمد رضا فرد 
  لحيصا

بررسي روند بهبودي شكستگي خرد شده ران   دكتري  پزشكي
  به شيوه بسته با اينتر الك

1386  

  1384  بررسي تغييرات دژنراتيو زانو...  دكتري  پزشكي  سلماز شايان
بررسي ضايعات تروماتيك زانو به روش   دكتري  پزشكي  رضا حق پرست

 ارتروسكوپيك..
1384  

ل مفصلي گلوكز امين در بيماران تزريق داخ  دكتري  پزشكي  صادق صادقي
  استئو ارتريت

1384  

مجيد شريفيان 
  رضوي

درمان شكستگي ساق به روش ميله داخل   دكتري  پزشكي
  كانا استخواني

1383  

  1379 بررسي بيماران مبتال به كالب فوت  دكتري  پزشكي مجيد هجري
 

 1378 ..برسي تومور هاي استخواني ونسج نرم... دكتري پزشكي فرينا سود اوري

 
 طرح هاي تحقيقاتي در دست اجرا: .9

  
 تجربيات .10

a. آموزشي 

 مقطع رشته تحصيلي مدت تدريس تعداد واحد محل تدريس عنوان درس

  كارشناسي  اطاق عمل  93    پيراپزشكي  تكنولوژي جراحي
 دكتري پزشكي تا كنون 1374از   3 دانشكده پزشكي ارتوپدي

  كارشناسي  پرستاري  //  1  پيراپزشكي ارتوپدي



  مشهددانشگاه آزاد اسالمي 
 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 

 واحد مشهد

  //  مامايي  //  //  //  //

b. اموزش باليني كار اموزي و كارورزيكلينيكي و عملي / 
c. ساير 

 
 اداري - پست علمي  .11

 محل خدمت تارخ خاتمه  تاريخ شروع عنوان پست

 دانشكده پزشكي/بخش ارتوپدي 1393 1380 مدير گروه ارتوپدي

    

 
  

 تقدير نامه،جوايز و امتيازات ويژه: .12

 مكان زمان  عنوان نوع

 دانشكده پزشكي 1382 اموزشي و درماني قدير نامهت

    
 

 عضويت در انجمن ها و مجامع علمي رسمي .13

 تاريخ خاتمه  تاريخ شروع عنوان
 تا كنون 1370 انجمن جراحان ارتوپدي ايران

   

 

 عالئق تحقيقاتي .14
  

 فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي .15
  

 توصيه نامه علمي .16

نام و نام خانوادگي رديف
 معرف

به رت
 دانشگاهي

رشته 
 تحصيلي

 آدرس و تلفن منزل آدرس و تلفن محل كار
آدرس پست 
الكترونيكي و 



  مشهددانشگاه آزاد اسالمي 
 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 

 واحد مشهد

 سايت شخصي

 / // بيمارستان اريا ارتوپدي  استاد دكتر جعفر اميني 1

2              
  

 هاي بين المللي تسلط به زبان .17

 نمره مكان دريافت مدرك  تاريخ دريافت مدرك نوع مدرك
    

    

  
 


