
  شهددانشگاه آزاد اسالمي م
 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
  9 از      1 صفحه 

 واحد مشهد

 محبوبه آدمي دهكردي
  دانشكده پزشكيگوش و حلق و بيني  استاديار گروه

 ايران -دانشگاه آزاد اسالمي مشهد 

 رزومه
 

 آخرين تاريخ به روز رساني:
 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 نامه هاي دانشجوييپايان  .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

  محبوبهنام:
 آدمي دهكردينام خانوادگي:

 تاريخ تولد:*
 *محل تولد:

 *وضعيت تاهل: 
  *موبايل) –*منزل  –مطب  –بيمارستان : (تلفن 

  05112229094بيمارستان:
  منزل:

 موبايل:
 فكس:

 drdehkordi@yahoo.com -adami1946@mshiau.ac.irپست 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

 دكتراي تخصصي
گوش و حلق 

 و بيني
 1376 ايران مشهد علوم پزشكي
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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
  9 از      2 صفحه 

 واحد مشهد

  1371 ايران مشهد  علوم پرشكي عمومي دكتري 
      

 
 دوره هاي آموزشي گذرانده شده .3

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

آشنايي با نرم 
 out lookافزار 

 - مركز مطالعات و آموزش نيروي انساني  ساعت 32
 دانشگاه آزاد اسالمي

شهريور  ايران مشهد
1388 

كاربرد فناوري 
اطالعات در تعليم 

 و تربيت

 - مركز مطالعات و آموزش نيروي انساني ساعت 18
 دانشگاه آزاد اسالمي

خرداد  ايران مشهد
1388 

آشنايي با 
كتابخانه 

ديجيتالي دانشگاه 
  ميآزاد اسال

 - مركز مطالعات و آموزش نيروي انساني  ساعت 18
  دانشگاه آزاد اسالمي

اسفند   ايران  مشهد
1387  

دوره آشنايي با 
 powerنرم افزار
point 

 - مركز مطالعات و آموزش نيروي انساني  ساعت 16
  دانشگاه آزاد اسالمي

  1386آذر   ايران  مشهد

روش تحقيق در 
  علوم پزشكي

 - نيروي انسانيمركز مطالعات و آموزش   ساعت 24
  دانشگاه آزاد اسالمي

 1383ديماه   ايران  مشهد

برنامه ريزي و 
الگوهاي تدوين 

  طرح درس

 - مركز مطالعات و آموزش نيروي انساني  ساعت 24
  دانشگاه آزاد اسالمي

شهريور  ايران  مشهد
1383  

آشنايي با مراجع 
الكترونيكي در 
  علوم پزشكي

 - نسانيمركز مطالعات و آموزش نيروي ا  ساعت 18
  دانشگاه آزاد اسالمي

 1383مرداد   ايران  مشهد

 

 مرتبه علمي دانشگاهي .4

 دانشگاه رتبه دانشگاهي سال
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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
  9 از      3 صفحه 

 واحد مشهد

دانشكده پزشكي  - دانشگاه آزاد اسالمي استاديار 1381
 واحد مشهد- 

   
 

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

i. در مجالت فارسي: 

ان، شريفي دلويي مسعود،صفايي يزدي نيلوفر،قاسمي ، عين القضاتي ساسآدمي دهكردي محبوبه -1
بررسي شكستگي هاي بيني و ارتباط نتيجه درماني با علت شكستگي در بيماران سيد محسن ،مهرپور مهسا.

.مجله علمي دانشگاه علوم 1387تا 1386مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان فارابي مشهد طي سالهاي 
  )Acceptپرشكي بيرجند.(

تاثير ،شريفي دلويي مسعود،عليشاهي ادريس. آدمي دهكردي محبوبهالقضاتي ساسان، عين -2
. مجله علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي هيپرليپيدمي بر كاهش شنوايي حسي عصبي

  .91-96:)2سال ششم(؛1389مشهد.تابستان
دگزامتازون  ،شريفي دلويي مسعود،بابك سعادت فر.اثرآدمي دهكردي محبوبهعين القضاتي ساسان، -3

در كاهش استفراغ بعد از عمل آدنوتونسيلكتومي. مجله علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي 
  .185-189):3(؛سال پنجم1388مشهد.پاييز

آسپرژيلوس القضاتي ساسان،عقيقي سعيده.نقش  ،شريفيان محمدرضا،عينآدمي دهكردي محبوبه-4
له علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد.بهار در بيماران مبتال به رينوسينوزيت مزمن آلرژيك. مج

  .1-7):1؛سال چهارم(1387
سعادتيان وحيد،حسيني حسين،امينيان ، عين القضاتي ساسان،آدمي دهكردي محبوبه -5

آناهيد.ضريب هوشي در اطفال باعالئم انسداد راه هوايي فوقاني ناشي از هيپرتروفي آدنوئيد. مجله علوم پزشكي 
  .159-165):11؛سال سوم(1386سالمي مشهد.پاييز دانشگاه آزاد ا

بررسي كاهش شنوايي در  .آدمي دهكردي محبوبه عين القضاتي ساسان، شريفي دلويي مسعود، -6
؛سال 1386. مجله علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد.بهار كودكان پيش دبستاني در شهر مشهد

  .40-44):9سوم(
اوتيت اكسترن مقاوم به فيضي رابعه،شايسته وجيهه.ضاتي ساسان،، عين القآدمي دهكردي محبوبه -7

؛ سال 1384مجله علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد. زمستان درمان و ارتباط آن با درماتيت سبوروئيك.
  .54-59):4اول(
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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
  9 از      4 صفحه 

 واحد مشهد

سي اتيت ، نيكزاده مصطفي.بررآدمي دهكردي محبوبه عين القضاتي ساسان، شريفي دلويي مسعود، -8
. مجله 1380-82ي مياني چركي مزمن در بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد در سال هاي ها

  .36-42):3؛سال اول(1384پاييزعلوم پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد.
ساله  4-12،اميري دلويي سيما.شيوع شب ادراري در كودكان آدمي دهكردي محبوبه اميد فاطمه،-9

-77): 2؛سال اول(1384. مجله علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد. تابستان وفي آدنوئيدمبتال به هيپرتر
69.  
گزارش يك مورد از آن. مجله -،غياثي تقي.سل لوزهآدمي دهكردي محبوبه عين القضاتي ساسان، -10

  .76-80):2؛سال اول(1384تابستان  علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد.
.كلسترول گرانولوماي نوك پتروز گزارش يك مورد و آدمي دهكردي محبوبه ،پورصادق مهدي-11

  .53-59):2و1؛سال نهم(1376بررسي مقاالت.مجله گوش،گلو،بيني و حنجره ايران.بهار و تابستان
.گزارش يك مورد نادر كندروساركوم آدمي دهكردي محبوبه شريفيان محمدرضا،خويي عليرضا، -12

ساله و بررسي مقاالت. مجله گوش،گلو،بيني و حنجره  7ارانازال يك كودك ديفرانسيه در سينوسهاي پ
  .70-77):4و3؛سال هشتم(1375ايران.پاييز و زمستان

 10.بررسي آماري شكاف لب و شكاف كام گزارش موارد آدمي دهكردي محبوبه ابراهيمي بهروز،-13
؛سال 1375بهار و تابستاننجره ايران.ساله از يمارستان امام رضا(ع)وقائم(عج). مجله گوش،گلو،بيني و ح

  .30-37):2و1هشتم(
ii. (يا ساير زبان ها)در مجالت انگليسي: 

1-Adami Dehkordi M,Abolbashari S,Taheri R, Einolghozati S.Efficacy of gabapentin on 
subjective idiopathic tinnitus:A randomized,double-blind,placebo-controlled 
trial.ENTJOURNAL.April 2011;90(4):150-158. 
2- Adami Dehkordi M, Einolghozati S,Ghasemi SM, Abolbashari S,Meshkat M,Behzad H. 
Effect of low level laser(LLL) in the treatment of cochlear tinnitus.ENTJOURNAL.(Accept) 

b. كتاب ها 

 طرح هاي تحقيقاتي .6

 كشور شهر طرحهمكاران  مجري طرح  عنوان طرح
تاريخ 
 شروع

تاريخ 
 پايان

ارزيابي ليزتراپي با دوز كم در درمان وزوز 
گوش در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه آزاد 

 1389تا 1387اسالمي مشهد از سال

محبوبه آدمي 
 دهكردي

 ساسان عين- 
  القضاتي

سيد محسن - 
  قاسمي

 هادي بهزاد - 

 1389 1387 ايران مشهد
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  9 از      5 صفحه 

 واحد مشهد

 
  

 و پوستر  سخنراني .7

 كنفرانس هاي داخلي
1389كانسرهاي سر و گردن.مشهد بيمارستان آريا-1  

1389دانشگاه علوم پزشكي-آلرژي و سينوزيت،مشهد -2  

  1388بهمن  22بيمارستان -آسيب هاي نسج نرم صورت،مشهد -3

1387سينوزيت.بيمارستان آريا -4  

  1387 دانشگاه علوم پزشكي-سيال آدنيت ها،مشهد -5

1386مشهدسينوزيت هاي قارچي و آلرژيك و درمان آن ها.-6  

1386عوارض اوتيت مدياي مزمن ، مشهد  -7  

1385اوتيت مزمن. مشهد بيمارستان آريا -8  

1385دانشگاه علوم پزشكي –عفونت گوش مياني. مشهد  -9  

1384غدد بزاقي.مشهدبيمارستان آريا-10   

 

 

ال مبتال به هيپرتروفي آدنوئيد همراه با عالئم شبيه آپنه انسدادي در س 5-11بررسي ضريب هوشي در كودكان  -11

1384خواب. تهران   

 

 

 
 

 كنفرانس هاي بين المللي

 پايان نامه هاي دانشجويي .8
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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
  9 از      6 صفحه 

 واحد مشهد

 تاريخ دفاع عنوان مقطع  رشته نام دانشجو

شيما سرفرازي 
استاد  - مقدم
  راهنما

بررسي فراواني صفات شخصيتي افراد مبتال  دكتري پزشكي
ه ب ايديوپاتيك ذهني        tinnitus 

 1390شهريور 

 - سيامك كريمي
 استاد راهنما

بررسي كيفيت زندگي در بيماران با كانسر  دكتري پزشكي
  حنجره

 1390شهريور

 - ناهيد فناعتي
  استاد راهنما

بررسي ميزان شيوع وزوز گوش در بيماران  دكتري  پزشكي
  مبتال به ديابت شيرين

 1390شهريور

غفاريان نفيسه 
 -عيدگاهي مقدم

  استاد راهنما

بررسي مقايسه اي زنجيره استخوانچه اي در  دكتري  پزشكي
بيماران مبتال به عفونت مزمن گوش مياني 

در سي تي اسكن استاندارد با سي تي اسكن 
  اسپيرال 

  1389بهمن 

صادق علوي باب 
استاد  -الحكم
  راهنما

ال ناشي از بررسي شيوع عوارض اينتراكراني دكتري  پزشكي
عفونت مزمن گوش مياني در بيماران 

بخشهاي عفوني و جراحي مغز و اعصاب 
بيمارستان امام رضا(ع) و قائم (عج)مشهد 

  1375- 1385طي سالهاي 

  1387آذر 

 - نجمه موسوي
  استاد راهنما

مقايسه يافته هاي راديوگرافي ساده و سي  دكتري  پزشكي
مزمن  PNDتي اسكن در بيماران مبتال به 

سال در بيمارستان هاي  18در افراد باالي 
  بهمن و آريا22

  1387مهر ماه

 –سمانه ابوالبشري 
  استاد راهنما

تاثير گاباپنتين بر وزوز گوش در بيماران  دكتري  پزشكي
بهمن از  22مراجعه كننده به بيمارستان 

 1387تا1385سال

  1387شهريور 

عبد الحسين 
آقامحمديان 

استاد  -شعرباف
  مشاور

بررسي مقايسه اي شيوع خونريزي بعد از  دكتري  زشكيپ
عمل آدنوتونسيلكتومي در بيماراني كه نياز به 

بازگشت به اتاق عمل دارند بين روش هاي 
هموستاز الكتروكوتر و سوچور ليگاتور در 

  شهريور و فارابي 17بيمارستان هاي آريا،

  1386آذر 

 -سعيده عقيقي
  استاد راهنما

عفونت قارچي در بيماران مبتال به  بررسي دكتري  پزشكي
رينوسينوزيت آلرژيك مراجعه كننده به 

بهمن و امام رضا(ع)در طي  2بيمارستان 
  1385-1384بهمن 

  1385بهمن

معصومه حسن 
استاد  -زاده اول
  راهنما

مطالعه كلينيكواپيدميولوژيك عفونت هاي  دكتري  پزشكي
بهمن از 22در بيمارستان مزمن گوش مياني 

  15/8/84لغايت  15/8/83تاريخ 

  1385شهريور 

 -مهسا مهر پور
  استاد راهنما

بررسي شكستگي هاي بيني و ارتباط بتيجه  دكتري  پزشكي
بيمار  100درماني با مكانيسم شكستگي در 

بيمارستان  ENTمراحعه كننده به اورژانس 

  1384تابستان 
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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
  9 از      7 صفحه 

 واحد مشهد

  1383فارابي در سال 
 - مريم احمدزاده

  استاد مشاور
اسكن و آندوسكوپي CTمقايسه يافته هاي  ريدكت  پزشكي

- 84در جراحي سينوس در طي سال هاي 
  بهمن22در بيمارستان هاي آريا و  1382

  1384مرداد 

وجيهه شايسته 
استاد  -بيلندي
  راهنما

بررسي اوتيت اكسترن مزمن مقاوم به درمان  دكتري  پزشكي
و ارتباط آن با درماتيت سبوروئيك در 

از ابتداي نيم سال بهمن 22بيمارستان 
  1383تا انتهاي نيم سال اول 1382دوم

  1384مرداد 

 - آناهيد امينيان
  استاد راهنما

سال مبتال به  5- 11در اطفال IQبررسي  دكتري  پزشكي
 Sleepهيپرتروفي آدنوئيد كه عالئم مشابه 

apnea  دارندو در طي يكسال به بيمارستان
  بهمن مراجعه كرده اند22

  1383تابستان 

 - جيد زاده رحيمم
  استاد راهنما

بررسي ميزان اتيت مدياي سروز در اطفال  دكتري  پزشكي
مبتال به هيپرتروفي آدنوئيد مراجعه كننده به 

  بهمن مشهد22بيمارستان  ENTدرمانگاه 

  1383شهريور 

سيما اميري 
استاد  - دلويي
  مشاور

 4-12بررسي شيوع شب ادراري در كودكان  دكتري  پزشكي
- 83به هيپرتروفي آدنوئيد از سال  ساله مبتال

1382  

  1383شهريور

 
 طرح هاي تحقيقاتي در دست اجرا: .9

  
 تجربيات .10

a. آموزشي 

 مقطع رشته تحصيلي مدت تدريس تعداد واحد محل تدريس عنوان درس

       

           

b. كلينيكي و عملي 
c. ساير 

 
 اداري -پست علمي  .11



  شهددانشگاه آزاد اسالمي م
 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
  9 از      8 صفحه 

 واحد مشهد

 محل خدمت تارخ خاتمه  تاريخ شروع عنوان پست

دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد  ادامه دارد 26/6/1388 يته پايان نامه دبير كم
 اسالمي واحد مشهد

عضو كميته انتخاب كتاب كتابخانه دانشكده پزشكي 
 كتابخانه بيمارستان هاي تابعهو

 شاهين فر -دانشكده پزشكي 15/6/1390 15/6/1388

  شاهين فر -دانشكده پزشكي  16/3/1390  16/3/1388  دبير شوراي طرح درس
بهمن و آريا و 22بيمارستان   ENT 27/11/1387  27/11/1389مسئول برنامه ريزي آموزشي گروه 

  فارابي
دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد   EDC   19/5/1387  19/5/1389عضو شوراي طرح درس مركز 

  اسالمي مشهد
  بيمارستان آريا  16/5/1388  16/5/1387  عضو كميته ثبت سرطان

دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد   20/9/1389  31/2/1387  ش و حلق و بينيمدير گروه گو
  اسالمي واحد مشهد

عضو كميته انتخاب كتاب كتابخانه دانشكده پزشكي و 
  بيمارستان هاي تابعه

  شاهين فر -دانشكده پزشكي  19/8/1388  19/8/1386

 
  

 تقدير نامه،جوايز و امتيازات ويژه: .12

 مكان زمان  عنوان نوع

    

    
 

 عضويت در انجمن ها و مجامع علمي رسمي .13

 تاريخ خاتمه  تاريخ شروع عنوان
 ادامه دارد 1376 انجمن گوش و حلق و بيني ايران

 ادامه دارد 1371 نظام پزشكي

 

 سرگيجه -وزوز گوش :عالئق تحقيقاتي .14
  

 فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي .15
  

 توصيه نامه علمي .16



  شهددانشگاه آزاد اسالمي م
 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
  9 از      9 صفحه 

 واحد مشهد

نام و نام خانوادگي رديف
 معرف

ه رتب
 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
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