
  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

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

  
 

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

 واحد مشهد

 حيد آريابدو 
  دانشکده پزشکیآسيب شناسی  ار گروهاستادي

 ايران -دانشگاه آزاد اسالمی مشهد 
 رزومه

 
 ١/١٢/١٣٩٣  آخرين تاريخ به روز رسانی

 دوره های تکميلی .٣ تحصيالت .٢ اطالعات شخصی .١

 طرح های تحقيقاتی .٦  انتشارات(بر اساس سبک ونکوور) .٥ پست های علمی دانشگاهی .٤

 طرح های تحقيقاتی در دست اجرا .٩ مه های دانشجويیپايان نا .٨  سخنرانی ها .٧

 اختراعات،جوايز و امتيازات ويژه .١٢ اداری - مناصب علمی  .١١ تجربيات .١٠
عضويت در انجمن ها و مجامع علمی  .١٣

 فعاليت های اجتماعی و فرهنگی .١٥ عالئق تحقيقاتی .١٤ رسمی

   توصيه نامه علمی .١٦

 اطالعات شخصی .١
  وحيدنام:

 آريابدنام خانوادگی:
 د:*تاريخ تول

 *محل تولد:
 وضعيت تاهل: *

 : تلفن 
 فکس:

 variabod@gmail.com پست الکترونيکی:
 وب سايت:

  *صندوق پستی:
 پزشگی قرار گرفته اما بر  روی سايت قرار نمی گيرد. در آرشيو دانشکدهمحرمانه قلمداد شده و *)اين مطالب 

 تحصيالت .٢
 تاريخ دريافت مدرک کشور شهر دانشگاه رشته درجه مدرک

 ١٣٨١شهريور  ايران تهران شهيد بهشتی پاتولوژی دکترای تخصصی

 ١٣٧٤شهريور ايران مشهد علوم پزشکی مشهد پزشکی دکترا

 
 دوره های آموزشی گذرانده شده .٣

a. دوره ها 

 تاريخ کشور شهر دانشگاه يا موسسه آموزشی طول مدت ام دورهن

  ٢/١٢/٨٦  ايران  مشهد  مرکز مطالعات و آموزش نيروی انسانی  ساعت ٦  تبيين خدمات دانشگاه
برنامه ريزی والگوی تدوين 

 طرح درس
 ٤/٨٧/ ٨ ايران مشهد مرکز مطالعات و آموزش نيروی انسانی  ساعت ٢٤
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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
  5 از      2 صفحه 

 واحد مشهد

  ١٥/١٢/٨٧  ايران  مشهد  مرکز مطالعات و آموزش نيروی انسانی  ساعت ١٨  تالاشنائی با کتابخانه ديجي

 ١/٦/٨٨ ايران مشهد مرکز مطالعات و آموزش نيروی انسانی ساعت ٣٢ out lookآشنائی با نرم افزار

آشنائی با شيوه های توليد و 
 ISIچاپ مقاالت علمی 

  ١٠/٩/٨٨  ايران  مشهد  مرکز مطالعات و آموزش نيروی انسانی  ساعت ١۶

b. کارگاه ها 

 تاريخ کشور شهر دانشگاه يا موسسه آموزشی طول مدت نام کارگاه
      

      

      
 

 مرتبه علمی دانشگاهی .٤
 دانشگاه رتبه دانشگاهی سال

 آزاد اسالمی مشهد استاديار ١٣٨٤

   
 

 انتشارات(بر اساس سبک ونکوور) .٥
a. مقاله ها 

i. در مجالت فارسی 

.  aPTTو PTثري سيرتات مصرفی ومشارش پالکت بر نتايج .بررسی تاآريابد و-١
 ١٠-١٢: ۶.  ١٣٨۵فصلنامه آزمايشگاه پزشکی زمستان 

,تربيزيان ف.بررسی شيوع وعوامل خطرساز ميکروآلبومينوری در آريابد و-٢
دانشگاه آزاد اسالمی .مجله علوم پزشکی  IIبيماران مبتال به ديابت تيپ 

   ۴١-۴۴: ١۴. ١٣٨٧مشهد
. مقايسه اثر آريابد وع, ترويج اسالمی س,نصرييان ح,يوسفی ج, ملک-٣

مرتونيدازول وفورازوليدون در درمان کودکان مبتال به ژيارديوز. جمله علوم 
 ٩٨-١٠٢: ٧. ١٣٨۵پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد 

جمله علوم  تأثري عوامل حميطی بر اجياد نئوپالمسها.آريابد و ,افشارنژاد س.-۴
 ٣٨-٣۵: ٢١. ١٣٨٩نشگاه آزاد اسالمی مشهدپزشکی دا

 
ii. (يا ساير زبان ها)در مجالت انگليسی 

.Effect of Ariabod VBidouee F,Adl F,Bahrami T,Mansoori M,Bidouee F,Hamedi Z,-1
acupuncture on infertile women. Iranian journal of reproductive medicine 2010 
Winter;8(115):54 (Indexed by ISI) 

  
 

b. کتاب ها 
 طرح های تحقيقاتی .٦
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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
  5 از      3 صفحه 

 واحد مشهد

 کشور شهر همکاران طرح مجری طرح  عنوان طرح
تاريخ 
 شروع

تاريخ 
 پايان

       

       

 
  
 و پوستر  سخنرانی .٧

i. کنفرانس های داخلی 

پاتولوژی ناحيه مدياسنت,خلف صفاق وحفرات سروزی.بيمارستان قائم -١
٢۶/١/١٣٨۶ 
 ٢١/۴/١٣٨۶مايشات.بيمارستان آريا نکات کاربردی درخواست وتفسري آز-٢
نقش نتايج آزمايشگاهی در تشخيص و سري بيماری.بيمارستان آريا -٣

٢٠/۴/١٣٨٧ 
  ٢٢/۴/١٣٨٨هبمن ٢٢وبای التور.بيمارستان -۴
 ٨/۵/١٣٨٨پاتولوژی بيماريهای دستگاه گوارش.بيمارستان آريا -۵
,آمادگی وکنرتل.دانشگاه آزادمشهد  A(H1N1)پاندمی انفلوانزا -۶

١۵/٧/١٣٨٨ 
.سالن هايشهای دانشگاه سالمتاجتماعی مؤثربرويطی عوامل حم-٧

  ۵/٣/١٣٨٩و۶:آزاد
 ٧/۵/١٣٨٩تشخيص.بيمارستان آريا  -پاتوژنز –آمنی: اتيولوژی -٨
تاالر جمتمع فرهنگی دانشگاه آزاد -غربالگری پيشرفته در پزشکی-٩
۵/٣/١٣٩٠ 

هبمن ٢٢.ويروس شناسی ,تشخيص. بيمارستان  H1N1انفلوآنزا -١٠
١١/٧/١٣٩٠ 
 ٢۵/٣/١٣٩١تومورهای استخوانی.پاتوژنز. بيمارستان آريا -١١
هبمن ٢٢.ويروس شناسی ,تشخيص. بيمارستان  H1N1انفلوآنزا  -١٢
١٠/٧/١٣٩١ 
  ١٣/٧/٩١هبمن ٢٢بيمارستان  تشخيص آزمايشگاهی. سل. -١٣
١۴-HIV وAIDS .١۵/٩/٩١هبمن ٢٢بيمارستان  ی.تشخيص آزمايشگاه 
١۵-HTLV1 . .١٣/٨/١٣٩٢هبمن ٢٢بيمارستان  تشخيص آزمايشگاهی  
بيمارستان آريا پاتوژنز سرطان سرويکس. . ٢هبداشت باروری -١۶
٢٨/٩/١٣٩٢ 

  
 

ii. کنفرانس های بين المللی 
 پايان نامه های دانشجويی .٨

 تاريخ دفاع عنوان مقطع  رشته نام دانشجو
 ١٣٨٨شهريور   در تخمين فيلتراسيون گلومرولی MDRDاستفاده از فرمول  دکترا یپزشک يوسف يوسفی

بررسی شيوع وعوامل خطرسازميکروآلبومينوری   دکترا  پزشکی مريم حکيمی تبار
  ٢در بيماران مبتال به ديابت تيپ 

  ١٣٨٨شهريور 

 ١٣٨٩شهريور  و قندخون BPH بررسی ارتباط بين دکترا پزشکی  فاطمه محمد پور
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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
  5 از      4 صفحه 

 واحد مشهد

  ١٣٩٢خرداد   مقايسه سطح تستوسترون سرم افراد مبتال به سکته قلبی با افراد سالم  دکترا  پزشکی  رگس حسينین

 
 طرح های تحقيقاتی در دست اجرا: .٩
  
 تجربيات .١٠

a. آموزشی 

 مقطع رشته تحصيلی مدت تدريس تعداد واحد محل تدريس عنوان درس

دانشگاه آزاد  پاتولوژی عمومی نظری 
 دکترا پزشکی سال٩  ۴ مشهد

 پاتولوژی عمومی
 آزمايشگاهی

دانشگاه آزاد 
  دکترا  پزشکی  سال ٩  ١  مشهد

پاتولوژی اختصاصی 
  نظری

دانشگاه آزاد 
  دکترا  پزشکی  سال ٩  ۴  مشهد

 پاتولوژی اختصاصی
  آزمايشگاهی

دانشگاه آزاد 
  دکترا  پزشکی  سال ٩  ٢ مشهد

b. تا کنون ١٣٩١رئيس آزمايشگاه بيمارستان آريا از سال  : کلينيکی و عملی 
c. ساير 

 
  اداری –پست علمی  .١١

 محل خدمت تارخ خاتمه  تاريخ شروع عنوان پست

 دانشکده پزشکی تاکنون ١٣٨٩ مدير گروه پاتولوژی

 دانشکده پزشکی تاکنون ١٣٨٦ عضو کميته پايان نامه ها

  دانشکده پزشکی  تاکنون  ١٣٨٧  عضو کميته طرح درس

  شکده پزشکیدان  تاکنون  ١٣٨٦  عضو کميته انتخاب کتاب

عضو کميته انتقال خون و کميته پاتولوژی 
  بيمارستان آريا

  بيمارستان آريا  تاکنون  ١٣٨٦

  بهمن ٢٢بيمارستان آريا و   تاکنون  ١٣٨٩  عضو کميته آزمونهای بالينی کارورزی و کارآموزی

  دانشکده شاهين فر  تاکنون  ١٣٩٠  رئيس مرکز تحقيقات زکريا

 
  
 زات ويژه:تقدير نامه،جوايز و امتيا .١٢
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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
  5 از      5 صفحه 

 واحد مشهد

 مکان زمان  عنوان نوع
    

    
 

 عضويت در انجمن ها و مجامع علمی رسمی .١٣
 تاريخ خاتمه  تاريخ شروع عنوان

 تاکنون ١٣٨١ انجمن آسيب شناسی ايران

   

 

 عالئق تحقيقاتی .١٤
  

 فعاليت های اجتماعی و فرهنگی .١٥
  

 توصيه نامه علمی .١٦

ردي
 ف

نام و نام 
خانوادگی معرف

رتبه 
 دانشگاهی

ه رشت
 آدرس و تلفن منزل آدرس و تلفن محل کار تحصيلی

آدرس پست 
الکترونيکی و 
 سايت شخصی

١        

٢              
  

 های بين المللی تسلط به زبان .١٧
 نمره مکان دريافت مدرک  تاريخ دريافت مدرک نوع مدرک

    

    

  
 


