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 اطالعات شخصي 

  پيمان\نام:
 ن نژادساسانام خانوادگي:
 *تاريخ تولد:
 *محل تولد:

 *وضعيت تاهل: 
 : تلفن 

 فكس:
 paymansasannejad @yahoo.comپست 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 

 تاريخ دريافت مدرك كشور شهر دانشگاه رشته درجه مدرك

 1383-1379 ايران مشهد علوم پزشكي مشهد ارتوپدي  دكتراي تخصصي

 1377-1370 ايران مشهد ي مشهدعلوم پزشك GP دكتراي عمومي

 1370- 1366 ايران مشهد حكمت دبيرستان ديپلم
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 دوره هاي آموزشي گذرانده شده 
a. دوره ها 

 تاريخ كشور شهر دانشگاه يا موسسه آموزشي طول مدت نام دوره

 1389 اتريش مورا دانشگاه پزشكي اتريش روز 45 آرتروپالستي

      

b. كارگاه ها 

 تاريخ كشور شهر دانشگاه يا موسسه آموزشي طول مدت نام كارگاه

AO يك هفته ساالنه AO تا 1999 مختلف مختلف  سوئيس
 كنون

كنگره ساالنه 
 ارتوپدي

تا 1998 ايران مختلف جامعه جراحان يك هفته ساالنه
 كنون

ISACOS انجمن جراحان تروماهاي ورزشي و  يك هفته ساالنه
  آرترسكوپي

 2011 برزيل ريو

Master 
classess 

تا 2007 ايران واتريش مختلف زيمر  دو هفته ساالنه
 كنون

 

 مرتبه علمي دانشگاهي 

 دانشگاه رتبه دانشگاهي سال

 دانشگاه  آزاد مشهد استاديار دپارتمان ارتوپدي دانشگاه  آزاد مشهد تا كنون1386

 دانشگاه علوم پزشكي مشهد متخصص ارتوپدي ،تربت جام وتايباد 1386/1383
 

 ات(بر اساس سبك ونكوور)انتشار 
a. مقاله ها 

i. در مجالت فارسي 
ii. (يا ساير زبان ها)در مجالت انگليسي 

 1)“The comparison of surgical treatment of idiopathic scoliosis by Cartel-Dobusett and 
Harington     Distraction+Sublaminar Wiring system.”   Ofogh-Danesh;Journal of Gonabad 
University Of Medical Sciences .2004;Vol.10;No 3.  

  
 2)“Osteoblastome du rachis(Pronostic et traitment) A propos de douze observations”E-

memoires de l’Academie Nationale de Chirurgie,2007,6(2):40-43. 
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 3)“ Multifocal bony hemangioendothelioma”Medical Journal Of Mashhad University 
Sciences.2003;Vol.46;No .81,P:89-94 
            

 
i.  

b. كتاب ها 

 طرح هاي تحقيقاتي 

 كشور شهر همكاران طرح مجري طرح  عنوان طرح
تاريخ 
 شروع

تاريخ 
 پايان

       

       

 
  
 سخنراني 

i. كنفرانس هاي داخلي 
 Presentation of pelvis fracture 
 Presentation of pelvis anatomy 
 Presentation of osteoprosis 
 Presentation of orthopedic emergencies 
 Presentation of bone infection 
 Presentation of foot disorders 

 Presentation of limb transplant 
 

i. كنفرانس هاي بين المللي 
 Presentation of pelvis fracture 
 Presentation of pelvis anatomy 

 Presentation of limb transplant 
i.  

 پايان نامه هاي دانشجويي 

 تاريخ دفاع عنوان مقطع  رشته نام دانشجو

 1389 كمردرد در اطفال عمومي پزشكي  م.تفضلي

 1390 استئوميليت عمومي پزشكي  م.حسيني
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 1390 د قدام زانو عمومي پزشكي  ل.اسفندياري

 
 طرح هاي تحقيقاتي در دست اجرا:
 1)anterior knee pain and lateral tilt of patella 
2)Arthroscopic ACL reconstruction 
3) Arthroscopic ACL reconstruction and comparison with open BPB 
4)homeopathy in bone healing 
5)Result of shock wave in calcaneal spur 
6) Result of shock wave in frozen shoulder 
7)Scoring of total knee arthroplasty 

  

  
 تجربيات 

a. آموزشي 

 مقطع رشته تحصيلي مدت تدريس تعداد واحد تدريسمحل  عنوان درس

 ارتوپدي عمومي
دانشگاه آزاد 

 اسالمي
 انترن پزشكي تا كنون 1386  

 ارتوپدي عمومي
دانشگاه آزاد 

 اسالمي
 استاژر پزشكي تا كنون 1386  

 ارتوپدي عمومي
دانشگاه آزاد 

  مامائي  مامائي  تا كنون 1386    اسالمي

b. كلينيكي و عملي 
  ن:استاديار بخش ارتوپدي دانشگاه آزاد مشهدتا كنو1386
  :متخصص ارتوپدي شهرهاي تربت وتايباد1386تا1383
  :پزشك در مراكز شبكه بهداشت خراسان1379تا1377

c. ساير 

 
 اداري -پست علمي  

 محل خدمت تارخ خاتمه  تاريخ شروع عنوان پست

 شيروان 1379 1377 سرپرست مركز بهداشت
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 و امتيازات ويژه:تقدير نامه،جوايز  

 مكان زمان  عنوان نوع

 ايران 1385 %اول امتحان بورد تخصصي اورتوپدي ايران10جزو  امتياز

 ايران 1376 %اول امتحان پره انترني مشهد1جزو  امتياز
 

 عضويت در انجمن ها و مجامع علمي رسمي 

 تاريخ خاتمه  تاريخ شروع عنوان
 تاكنون  AO  2003عضو انجمن جهاني 

 تاكنون 2007 انجمن جراحان ارتوپدي ايران عضو

 تاكنون ISCOS 2009عضو انجمن 

 

 عالئق تحقيقاتي 
 ارتوپدي اطفال-تروماهاي ورزشي-آرتروپالستي 

  

 فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي 
  

 توصيه نامه علمي 

نام و نام خانوادگي رديف
 معرف

رتبه 
 دانشگاهي

رشته 
 تحصيلي

 تلفن منزلآدرس و  آدرس و تلفن محل كار
آدرس پست 
الكترونيكي و 
 سايت شخصي

اورتپدي   پروفسور دكتر ج.اميني 1
  5118541991-91263053720098-0098 اطفال

تومور   پروفسور  دكتر م.قره داغي  2
      1152097-0098 استخوان

  

 هاي بين المللي تسلط به زبان 

 نمره مكان دريافت مدرك تاريخ دريافت مدرك نوع مدرك
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 خوب مشهد 1998 انگليسي

    

  
 


