
  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(
  پژوهش در آموزش  مركز

  
 

  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن با  ذكر منبع بالمانع است .
  12 از      1 صفحه 

 واحد مشهد

  
 سيد مسعود شريفي دلوئي

  استاديار گروه گوش گلو بيني دانشكده پزشكي
 ايران - دانشگاه آزاد اسالمي مشهد 
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    اطالعات شخصي- 1

  سيد مسعودنام : 
 في دلوئييخانوادگي : شرنام 

 *تاريخ تولد : 
 *محل تولد 

 *وضعيت تاهل :  
 : تلفن 

  : بيمارستان
   : *مطب
 *منزل 

 : *موبايل 
 - :  فكس

  drmsharifi@gmail.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



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
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  )EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(
  پژوهش در آموزش  مركز

  
 

  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن با  ذكر منبع بالمانع است .
  12 از      2 صفحه 

 واحد مشهد

 تخصصي دكتراي
گوش گلو  جراحي
 سر و گردن بيني

 زشكيپ علوم دانشگاه
 مشهد

 1364 ايران مشهد

 عمومي پزشكي اي حرفه دكتراي
 پزشكي علوم دانشگاه

 مشهد
 1358 ايران مشهد

  
  
 
  
  
  
  
  
  
 
 
 

 
 دوره هاي آموزشي گذرانده شده .3

a. دوره ها 
 

 نام دوره
طول 
 مدت

 تاريخ كشور شهر دانشگاه يا موسسه آموزشي

 –نيروي انساني مركز مطالعات و آموزش آشنائي با نرم افزار پاور پوينت 
 دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد

 1388 ايران مشهد

آشنائي  با كتابخانه ديجيتال
 دانشگاه آزاد اسالمي  

 –مركز مطالعات و آموزش نيروي انساني  
 دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد

 1387 ايران مشهد

كارگاه روش تدريس و طرح  
  درس

 –اني مركز مطالعات و آموزش نيروي انس 
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد

  1383  ايران  مشهد

 كارگاه آشنائي با مراجع
بانكهاي اطالعاتي  الكترونيكي و

  پزشكي

 –مركز مطالعات و آموزش نيروي انساني  
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد

  1383  ايران  مشهد

 –مركز مطالعات و آموزش نيروي انساني    كارگاه روش تحقيق
  ه آزاد اسالمي واحد مشهددانشگا

  1381  ايران  مشهد
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  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن با  ذكر منبع بالمانع است .
  12 از      3 صفحه 

 واحد مشهد

كارگاه آموزش اينترنت اساتيد
دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

  مشهد 

دانشگاه آزاد اسالمي –دانشكده كامپيوتر 
  واحد مشهد

  1381  ايران  مشهد

كارگاه آموزش پزشكي جامعه 
  نگر   

 بلوار وكيل آباد –مركز بهداشت شماره يك  
  زشكي  مشهددانشگاه علوم پ - 

  1376  ايران  مشهد

 بلوار وكيل آباد –مركز بهداشت شماره يك    كارگاه برنامه ريزي آموزشي  
  دانشگاه علوم پزشكي  مشهد - 

  1376  ايران  مشهد

 بلوار وكيل آباد–مركز بهداشت شماره يك  طرح درس و ارزيابيكارگاه
  دانشگاه علوم پزشكي  مشهد - 

  1376  ايران  مشهد

طرح درس و ارزشيابي كارگاه 
  آموزشي

 بلوار وكيل آباد –مركز بهداشت شماره يك  
  دانشگاه علوم پزشكي  مشهد - 

  1376  ايران  مشهد

  
  

  
  
b. كارگاه ها 
 

 تاريخ كشور شهر دانشگاه يا موسسه آموزشي طول مدت نام كارگاه

روش تدريس كارگاه
 و طرح درس

–مركز مطالعات و آموزش نيروي انساني -
 آزاد اسالمي واحد مشهد دانشگاه

 1383 ايران مشهد

كارگاه آشنائي با 
الكترونيكي و  مراجع

بانكهاي اطالعاتي 
 پزشكي

–مركز مطالعات و آموزش نيروي انساني -
 دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد

 1383 ايران مشهد

–مركز مطالعات و آموزش نيروي انساني -  كارگاه روش تحقيق
  مي واحد مشهددانشگاه آزاد اسال

  1381  ايران  مشهد

كارگاه آموزش 
اينترنت اساتيد 
دانشگاه آزاد اسالمي 
 واحد مشهد 

دانشگاه آزاد–دانشكده كامپيوتر -
  اسالمي واحد مشهد

  1381  ايران  مشهد

كارگاه آموزش 
 پزشكي جامعه نگر   

بلوار وكيل  –مركز بهداشت شماره يك  - 
  ددانشگاه علوم پزشكي  مشه – آباد

  1376  ايران  مشهد

  1376  ايران  مشهدبلوار وكيل  –مركز بهداشت شماره يك  - كارگاه برنامه ريزي 



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(
  پژوهش در آموزش  مركز

  
 

  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن با  ذكر منبع بالمانع است .
  12 از      4 صفحه 

 واحد مشهد

 دانشگاه علوم پزشكي  مشهد-آباد آموزشي  
كارگاه طرح درس و 
 ارزيابي

بلوار وكيل  –مركز بهداشت شماره يك  - 
  دانشگاه علوم پزشكي  مشهد – آباد

  1376  ايران  مشهد

و  كارگاه طرح درس
 ارزشيابي آموزشي

بلوار وكيل  –مركز بهداشت شماره يك  - 
  دانشگاه علوم پزشكي  مشهد -  آباد

  1376  ايران  مشهد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
    مرتبه علمي دانشگاهي .4

 دانشگاه رتبه دانشگاهي سال

21/10/1364 
 9/11/1366تا

 علوم پزشكي كرمان دانشگاه پيماني استاديار

تا  2/7/1369
30/9/1372  

  علوم پزشكي كرمان دانشگاه استاديار رسمي آزمايشي

 مشهد اسالمي آزاد دانشگاه رسمي آزمايشي و رسمياستاديار تا كنون  1/10/1372
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  پژوهش در آموزش  مركز

  
 

  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن با  ذكر منبع بالمانع است .
  12 از      5 صفحه 

 واحد مشهد

 انتشارات(بر اساس سبك ونكوور) .5
 

a. مقاله ها 

   :  در مجالت فارسي
تاثير هيپرليپيدمي بر كاهش شنوائي يشاهي.ادريس عل،مسعودشريفي دلوئي،محبوبه آدمي دهكرديساسان عين القضاتي، -   1

،علمي     22م   شماره شش  سال ،1389تابستان  ، مشهد يدانشگاه آزاد اسالم يمجله علوم پزشك ، حسي عصبي
 ،ايران مدكس.)  91 – 96:(صفحهپژوهشي،

  
زون در كاهش استفراغ بعد از ثر دگزامتا،بابك سعادت فر.امسعودشريفي دلوئي،محبوبه آدمي دهكرديساسان عين القضاتي، – 2

 – 188 :( صفحه 19شماره   ، پنجمسال     ،1388پاييز  ،زشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهدپمجله علوم  . عمل آدنوتانسيلكتومي
 ،ايران مدكس. ) 185

       
 ، درشنوائي حسي عصبياثر ديابت قندي ،مازيار سعادت فر.مسعودشريفي دلوئي،محبوبه آدمي دهكرديساسان عين القضاتي، – 3

 ايران مدكس. ، ) 147- 152 : ( صفحه  ،19شماره  ، پنجمسال  ،1388پاييز  ،زشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهدپمجله علوم 
  
ساله  15 – 5  ننقش سيگار در ايجاد اتيت مديا در كودكا.  مسعودشريفي دلوئي،محبوبه آدمي دهكرديساسان عين القضاتي،  -  4
   ) 129- 135 :(صفحه  ،11شماره ،سال سوم  ، 1386پاييز  ،بزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهدمجله علوم  ،

بررسي كاهش شنوائي در كودكان پيش دبستاني در شهر  .محبوبه آدمي دهكردي، مسعودشريفي دلوئي ، ساسان عين القضاتي، - 5
   ) . 40 – 44 : ( صفحه  ، شماره نهم ،سوم سال، 1386بهار  ،مشهد  مجله علوم بزشكي دانشگاه آزاد اسالمي،مشهد

  
بيمارستان ني چركي مزمن در  بررسي اتيت هاي ميا  . محبوبه آدمي دهكردي، مسعودشريفي دلوئي ، ساسان عين القضاتي، -  6 

   1384ئيز    پا  ،مجله علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد  ،  1380- 1382هاي آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد در سال  
  ) . 36 – 42 : ( صفحه ، شماره سوم    ،

  
 ،مجله گوش گلو بيني و حنجره ايران،تي ني توس در مجروحين جنگي ،مسعودشريفي دلوئي ، نعمت اهللا مختاري امير مجدي، – 7

 . ) 32 – 35 : ( صفحه ،شماره مسلسل سه   ، شماره يك ،سال دوم ، 1369بهار 
 
 
 

  سي(يا ساير زبان ها)در مجالت انگلي    
 

1 -  Mokhtari amir majdi N , Sharifi M . Hearing impairment caused by war , medical journal of 
the   

 Islamic Republic of Iran, Fall 1990, “payiz  1369”   (volume 4) (number 3)  161 – 163                    
                  

b. كتاب ها 
 هاي تحقيقاتيطرح  .6
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  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن با  ذكر منبع بالمانع است .
  12 از      6 صفحه 

 واحد مشهد

 مجري طرح  عنوان طرح
همكاران 

 طرح
 كشور شهر

تاريخ 
 شروع

تاريخ 
 پايان

بررسي شيوع حساسيت مفصل گيجگاهي
فكي با شكايت گوش درد در بيماران 

 22به بيمارستان هاي  مراجعه كننده
 1388تا  1387بهمن وفارابي از سال

-دكتر شريفي
 مجيد دهقاني

 1388 1387 ايران مشهد 

طه اختالالت گوش و حلق وبيني (( راب
اتيت مديا )) با انسداد مادرزادي مجراي 

ساله در  6اشكي در كودكان يك ماهه تا 
 بهمن. 22بيمارستان 

 - دكتر آل شيخ 
 فهيمه سلطاني

 1388 1387 ايران مشهد دكتر شريفي

بررسي مقايسه اي شيوع خونريزي بعد از 
 جراحي آدنوتانسيلكتومي در بيماراني كه

نياز به باز گشت به اطاق عمل دارند بين  
روشهاي هموستاز الكتروكوتر و 

 17 سوچورليگاتور در بيمارستان هاي آريا
 شهريور و فارابي مشهد      

 - دكتر شريفي 
عبدالحسين آقا 
محمديان شعر 

 باف

 1387 1386 ايران مشهد 

تعيين شيوع اپيستاكسي در فصول مختلف 
سال  3طي رضا بيمارستان امام سال در 

   "  1382  – 1385 هاي سال "گذشته   

 - دكتر شريفي 
  فائزه اعظم لطفي

 1385 1382 ايران مشهد 

بررسي اينده نگر پيرامون ميزان وجود 
سابقه خانوادگي در جراحي هاي لوزه و 

 بيمارستان قائم و امام رضا آبانآدنوئيد در 
 1375فروردين  لغايت 1374 ماه

  

-تر شريفيدك
 –پدرام هاشميان 

  علي صباغ

 1375 1374 ايران مشهد 

بررسي شيوع خونريزي پس از عمل 
بيمارستان شفا جراحي لوزه و آدنوئيد در 

  1366 – 1370سال هاي  طيكرمان 

 - دكتر شريفي 
سيد رضا رباط 

  جزي

 1370 1366 ايران كرمان 

وصورت  بررسي شكستگي هاي فك
بيمارستان شفا ه به بيماران   مراجعه كنند

 . جنس سن . . از نظرنوع آنكرمان استان 
     1365 -  1370فصل طي سال هاي

 - دكتر شريفي 
صديقه زرنگار 

  ابرقوئي

 1370 1365 ايران كرمان 

  



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(
  پژوهش در آموزش  مركز

  
 

  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن با  ذكر منبع بالمانع است .
  12 از      7 صفحه 

 واحد مشهد

 سخنراني .7

   كنفرانس هاي داخلي

  سخنراني  ))عصب فاسيال كنگره باز آموزي : سخنراني در كنفرانس علمي ماهانه بيمارستان  آريا (( -  1

   (( Diagnosis of facial palsy ))    26/8/1390  در تاريخ     تشخيص فلج عصب فاسيال  

  در تاريخ   بهمن  22 كنفرانس علمي ماهانه بيمارستان)) در  2  گوش گلو بيني مدونكنگره باز آموزي دبير علمي  ((   - 2
23/3/1390 

كنفرانس در  2 گوش گلو بيني مدونكنگره باز آموزي در   ))تازه هاي تشخيص نحوه برخورد و درمان سينوزيت ها((  سخنراني  - 3
  23/3/1390  در تاريخ   بهمن  22 علمي ماهانه بيمارستان

  كنگره باز آموزي گوش گلو بيني :    - 4

تاالر  بيمارستان امام رضا –ه علوم پزشكي مشهد در دانشگا   ((How to deal with neck mass in adults))   سخنراني    
    4/12/1389 در تاريخ  هاشمي نژاد

در كنفرانس علمي ماهانه   Neck Mass))توده هاي گردن = (( سخنراني : تومور هاي سر و گردن كنگره باز آموزي  -  5
  8/7/1389  در تاريخ     آريا بيمارستان

  گلو بيني در بيماريهاي سيستميك :كنگره باز آموزي تظاهرات گوش   -  6 

 بهمن  22 در كنفرانس علمي ماهانه بيمارستان ENT manifestations of systemic infections ))((  سخنراني

       28/4/1389  در تاريخ

  :  نسان سالمت ا تاثير عوامل محيطي بر باز آموزيكنگره  7 - 

اجتماعات دانشگاه  در تاالر4/3/1389 در تاريخ   ))   Noise induced hearing lossكم شنوائي ناشي از سر و صدا (( سخنراني
  آزاد مشهد

  گوش گلو بيني : متخصصين كنگره باز آموزي  -   8

  در تاريخ   دربيمازستان قائم مشهد تاالر پندي –علوم پزشكي مشهد  در دانشگاه   (( Treatment of sinusitis ))   سخنراني 
13/12/1388     

 برخورد با بيمار (( انس علمي ماهانه بيمارستان  آريادر كنفربي ديسفوني ))(( درمان هاي  طكنگره باز آموزي : سخنراني  - 9
   1388/  8/ 7  در تاريخديسفونيك ))  



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(
  پژوهش در آموزش  مركز

  
 

  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن با  ذكر منبع بالمانع است .
  12 از      8 صفحه 

 واحد مشهد

با بيمار ديسفونيك  برخورد (( انس علمي ماهانه بيمارستان  آريادر كنفر (( فيزيولوژي حنجره ))كنگره باز آموزي : سخنراني   -   10
   1388/  8/ 7  در تاريخ ))

در بهمن    22در كنفرانس علمي ماهانه بيمارستان  ماكزيلوفاسيال ))  (( درمان هاي  تروماي كنگره باز آموزي : سخنراني  -     11
       1388/  5/ 19  تاريخ

          دانشكده ني  تاالر جرجا در زيولوژي غدد بزاقي)) ((آناتومي و في سخنراني:  گوش گلو بيني متخصصين كنگره باز آموزي - 12
             1387/8/2         در تاريخ   –دانشگاه علوم پزشكي مشهد  پرستاري

  در تاريخدر كنفرانس علمي ماهانه بيمارستان  آريا   (( سينوزيت  باكتريال  حاد )) كنگره باز آموزي : سخنراني  - 13

  3  /5 /1387   

 –پزشكي مشهد  در دانشگاه علوم   (( Bacterial sinusitis ))   گوش گلو بيني :  سخنراني متخصصين كنگره باز آموزي - 14
      7/12/1386 در تاريخ دربيمازستان قائم مشهد تاالر پندي

  4/5/1386  در تاريخدر كنفرانس علمي ماهانه  بيمارستان  آريا   "درمان كم شنوائي":   سخنراني  - 15

تاالر  –در   دانشگاه علوم پزشكي  مشهد  "تازه هاي اتيت مديا  "سخنراني   گوش گلو بيني : متخصصين كنگره باز آموزي -  16
  9/12/1385    در تاريخ دربيمازستان قائم مشهد  چمران

     11/8/1385   در تاريخدر كنفرانس علمي ماهانه   بيمارستان  آريا     "اتيت مديا ي مزمن"سخنراني  - 17

    9/4/1384   در تاريخ كنفرانس علمي ماهانه  بيمارستان  آريا  :  در "غدد بزاقي"سخنراني  - 18

   1383آذر    در تاريخ علمي ماهانه  بيمارستان  آريا  در كنفرانس ((اورژانس هاي گوش كلوبيني)) سخنراني  - 19

       1381آبان    در تاريخ بيمارستان  آريا اهانهدر كنفرانس علمي م ((آدنوتانسيلكتومي)) سخنراني  - 20

   21/2/1377   در تاريخ  در كنفرانس علمي ماهانه بيمارستان  آريا  "سرگيجه"سخنراني  - 21

  25/7/75   در تاريخ سخنراني در ((كنفرانس سرگيجه))   بيمارستان رازي - 22

 در كرمان 30/4/1367 – 27/4/1367   تاريخدر    ((پيشگيري از معلوليت ها)) سخنراني در سمينار - 23

 
     كنفرانس هاي بين المللي

  
  
 
 
 
 



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(
  پژوهش در آموزش  مركز

  
 

  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن با  ذكر منبع بالمانع است .
  12 از      9 صفحه 

 واحد مشهد

 
 
 
 
 پايان نامه هاي دانشجويي .8

 تاريخ دفاع عنوان مقطع  رشته نام دانشجو

 دكترا پزشكي مجيد دهقاني
بررسي شيوع حساسيت مفصل 

گيجگاهي فكي با شكايت گوش درد در 
بيماران مراجعه كنندهبه بيمارستان 

تا  1387بهمن وفارابي از سال 22هاي 
1388  

   26/7/1389   در تاريخ
  دانشكده پزشكي

  دانشگاه آزاد مشهد

  دكترا  پزشكي فهيمه سلطاني
رابطه اختالالت گوش و حلق 

وبيني (( اتيت مديا )) با انسداد 
مادرزادي مجراي اشكي در 

ساله در  6كودكان يك ماهه تا 
((استاد  بهمن. 22بيمارستان 

  بودم))مشاور 

 1/4/1388   در تاريخ
  دانشكده پزشكي

  دانشگاه آزاد مشهد

عبدالحسين آقا 
محمديان شعر 

 باف

  دكترا  پزشكي
بررسي مقايسه اي شيوع خونريزي بعد 
از جراحي آدنوتانسيلكتومي در بيماراني 
كه نياز به باز گشت به اطاق عمل دارند 

بين  روشهاي هموستاز الكتروكوتر و 
 ر بيمارستان هاي آرياسوچورليگاتور د

  شهريور و فارابي مشهد       17

    1/11/1387   در تاريخ  
  دانشكده پزشكي

  دانشگاه آزاد مشهد

  دكترا  پزشكي فائزه اعظم لطفي
تعيين شيوع اپيستاكسي در فصول 

بيمارستان امام رضا مختلف سال در 
 هاي سال "سال گذشته    3طي 

1385 –  1382  "                

  6/1385/ 23  در تاريخ

  دانشكده پزشكي

  دانشگاه آزاد مشهد
پدرام هاشميان 

 علي صباغ –
  دكترا  پزشكي

بررسي اينده نگر پيرامون ميزان وجود 
سابقه خانوادگي در جراحي هاي لوزه و 

بيمارستان قائم و امام رضا آدنوئيد در 
   1375فروردين  لغايت 1374 ماه آبان

 9/3/1375     در تاريخ
  دانشكده پزشكي

 دانشگاه آزاد مشهد 
  



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(
  پژوهش در آموزش  مركز

  
 

  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن با  ذكر منبع بالمانع است .
  12 از      10 صفحه 

 واحد مشهد

سيد رضا رباط 
 جزي

 دكترا پزشكي
بررسي شيوع خونريزي پس از عمل 

بيمارستان جراحي لوزه و آدنوئيد در 
 – 1370سال هاي  طيشفا كرمان 

1366  

  1372     در تاريخ
علوم پزشكي  دانشگاه
 كرمان

صديقه زرنگار 
 ابرقوئي

 دكترا پزشكي
وصورت  فكبررسي شكستگي هاي 

بيمارستان بيماران   مراجعه كننده به 
از نظرنوع آن.سن كرمان استان شفا 

 -  1370.جنس.فصل طي سال هاي
1365    

  1371زمستان  در تاريخ

علوم پزشكي  دانشگاه
  كرمان

 

 
 طرح هاي تحقيقاتي در دست اجرا: .9

  است كه هنوز تصويب نشده استچند موضوع براي پايان نامه تحقيقاتي به دانشجويان پيشنهاد شده  –الف 
  
 تجربيات .10

a. آموزشي 

 مقطع رشته تحصيلي مدت تدريس تعداد واحد محل تدريس عنوان درس

تئوري و آموزش درس 
گوش گلو بيني سر عملي 

 وگردن به كار آموزان

 22بيمارستان 
 بهمن

3  
 دوره هاي يك ماهه

بار در  11- 10حدود 
 سال

 دكترا پزشكي عمومي

 و وريآموزش درس تئ
عملي گوش گلو بيني سر 

 زانوروگردن به كار 

 22بيمارستان 
  4  بهمن

يك ماهه دوره هاي 
بار در  11- 10حدود 

  سال 
  دكترا  پزشكي عمومي

آموزش درس تئوري و 
عملي گوش گلو بيني سر 

رزيدنت هاي  وگردن به
ENT   بيمارستان شفا  در

  كرمان - 

بيمارستان شفا 
  تخصص  تخصصي دكتري  دوره هاي سه ساله  -   كرمان - 

آموزش درس تئوري و 
عملي گوش گلو بيني سر 

 وگردن به كار آموزان

بيمارستان شفا 
 كرمان - 

3  
دوره هاي يك ماهه 

بار در  11- 10حدود 
 سال

 دكترا پزشكي عمومي

آموزش درس تئوري و 
عملي گوش گلو بيني سر 

 وگردن به كار ورزان

بيمارستان شفا 
  4  كرمان - 

دوره هاي يك ماهه 
بار در  11- 10د حدو

  سال 
  دكترا  پزشكي عمومي

b. كلينيكي و عملي 



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(
  پژوهش در آموزش  مركز

  
 

  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن با  ذكر منبع بالمانع است .
  12 از      11 صفحه 

 واحد مشهد

c. ساير 

 
 اداري - پست علمي  .11

 محل خدمت تارخ خاتمه  تاريخ شروع عنوان پست

و  بهمن 22بيمارستان آريا و   1/12/1390  1/12/1388  مسئول آموزش گروه گوش گلو بيني
  دانشكده پزشكي

 ENTوه گر 8/10/1391 8/10/1389 عضو كميته ازمون باليني

اولين مدير گروه گوش گلو بيني   دانشگاه آزاد
 اسالمي مشهد

6/10/1373 24/4/ 77    
  دانشكده پزشكي

 دانشگاه آزاد مشهد
 در دورهآريااولين رياست اطاق عمل بيمارستان

 دانشگاه آزاد اسالمي مشهد 
18/5/1376  22/9/1378  

  ؟ 20/9/1376 ازيعضو كميته ارزشيابي كار پزشكان  بيمارستان ر

  ؟ 20/9/1376  عضو كميته پرونده هاي پزشكي  بيمارستان رازي

  ؟ 1/7/1376  عضو كميته اطاق عمل بيمارستان  آريا  

  ؟ 1/7/1376  عضو كميته پرونده هاي بزشكي  بيمارستان  آريا  

  ؟ 1/7/1376 عضو كميته كنترل عفونت   بيمارستان  آريا 

 
  
  
  
  
  
  

 ه،جوايز و امتيازات ويژه:تقدير نام .12

 مكان زمان  عنوان نوع

نفر اول پذيرفته شدگان دانشگاه  مشهد در كنكور كنكور سراسري
 سراسري

 مشهد 1358تير 

امتحان بورد 
تخصصي گوش 

 گلو بيني

نفر دوم امتحان بورد تخصصي گوش گلو بيني آن هم به 
 خاطر يك تست كه اشتباه طرح شده بود

 تهران 1364دي 

 
 ضويت در انجمن ها و مجامع علمي رسميع .13



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(
  پژوهش در آموزش  مركز

  
 

  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن با  ذكر منبع بالمانع است .
  12 از      12 صفحه 

 واحد مشهد

 تاريخ خاتمه  تاريخ شروع عنوان

 تاكنون 1/10/1364 انجمن گوش گلو بيني ايران

 
 مسائل علمي در رشته گوش گلو بيني سر و گردن  :  عالئق تحقيقاتي .14

  
 فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي .15

  
 توصيه نامه علمي .16

ردي
 ف

نام و نام 
 خانوادگي معرف

رتبه 
 هيدانشگا

رشته 
 تحصيلي

آدرس و تلفن محل 
 كار

 آدرس و تلفن منزل
آدرس پست 
الكترونيكي و 
 سايت شخصي

1        
2              

  
 هاي بين المللي تسلط به زبان .17

 نمره مكان دريافت مدرك  تاريخ دريافت مدرك نوع مدرك
    

    

  
 


