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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      1 صفحه 

 واحد مشهد

 علي رضا رضائي
  دانشكده پزشكيآسيب شناسي  استاديار گروه

 ايران -دانشگاه آزاد اسالمي مشهد 

 رزومه
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 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

   علي رضا نام:
 رضائي نام خانوادگي:

  تاريخ تولد:*

  د:محل تول*

  وضعيت تاهل: *

   ) ٠٠٩٨۵١( 32595516 -)208( داخلي بيمارستان  : تلفن 

 فكس:

 پست الكترونيكي:

 Rezaeiar74@gmail.com وب سايت:

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

 تحصيالت .2

 تاريخ دريافت مدرك كشور شهر دانشگاه رشته درجه مدرك

آسيب   دكتراي تخصصي
 شناسي

 1378 ايران مشهد مشهد

 دكتراي حرفه اي
پزشكي 
 عمومي

 1388 ايران مشهد مشهد

 



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش 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
  5 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

ارتهاي هفت مه
 گانه كامپيوتري 

  ايران مشهد   

      

b. كارگاه ها 

 تاريخ كشور شهر دانشگاه يا موسسه آموزشي طول مدت نام كارگاه

      

      
 

 مرتبه علمي دانشگاهي .4

 دانشگاه رتبه دانشگاهي سال

 مشهد اسالمي آزاد دانشگاه استاديار 1392

   

 

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

i. در مجالت فارسي 
گزارش يك مورد مياز نازوفارنژيال ، رضايي عليرضا،  مصطفي  سميع زادهد، غفوري مجي -1

سال ، نشگاه علوم پزشكي خراسان شماليمجله دا. I.C.Uساله بستري در  52در خانم 
 64-61): 90(پاييز  2شماره  ،سوم

 
ii. (يا ساير زبان ها)در مجالت انگليسي 

 
1-Sadeghian MH, Tabatabaee Yazdi SA,  Ayatollahi H,  Keramati MR,  Ghazvini K, Rezai 
AR, et al. Is there any relationship between Chlamydophila pneumoniae and coronary 
atherosclerosis among Iranians? Niger Med J. 2013 Jan-Feb; 54(1): 40–44 
 
2- Alavi G, Sharifi N, Sadeghian A, Rezaei AR, Shidaee H. Failure to Demonstrate the Role 
of High Risk Human Papilloma Virus in Epithelial Ovarian Cancer. Iranian Journal of 
Pathology. 2012;7(3): 151-156 
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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

 
2-Sharifi N, Sadeghian MH, Ayatollahi H, Khajeh Daluei M, Rezaea AR, Keramati MR. 
Validity of P57kip2 immunohistochemical marker in differential diagnosis of molar 
pregnancy. Journal of the Turkish-German Gynecological Association. 2009;10(1): 39-42 
 
3-Tabatabaei Yazdi SA, Rezaei A, Bordbar Azari J, Hejazi A, Shakeri MT, Karimi Shahri 
M. Prevalence of Atherosclerotic Plaques in Autopsy Cases with Noncardiac Death. 2009;4 
(3):101- 104 

b. كتاب ها 
کتاب الفبای پاتولوژی تاليف و ترمجه با مهکاری خامن دکرت شريفی در 

 نوبت چاپ توسط انتشارات وارستگان

 طرح هاي تحقيقاتي .6

 كشور شهر همكاران طرح مجري طرح  عنوان طرح
تاريخ 
 شروع

تاريخ 
 پايان

بيمارستان قائم   ياترواسكلروز در اتوپس وعيش يبررس
 مشهد

 يقانون يپزشك
 مشهد

 1386 1385 ايران مشهد

       

 
  

 پوستر و  سخنراني .7
i. كنفرانس هاي داخلي 

ii. كنفرانس هاي بين المللي     
 

با  ٢٠١١شرکت در کنگره بين املللی بيوشيمی مشهد در سال 
ارائه پوسرت مربوط به حتقيق صورت گرفته در مورد ارتباط 

 کالميديا با پالک اترواسکلروز
 

 پايان نامه هاي دانشجويي .8

 تاريخ دفاع عنوان مقطع  رشته نام دانشجو

سيده سارا 
 نوربخش

بررسي پروفايل چربي ها در مادران باردار با  دكتراي عمومي پزشكي
 وزن تولد نوزاد

 

     

 
 طرح هاي تحقيقاتي در دست اجرا: .9
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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

  
 تجربيات .10

a. آموزشي 

 مقطع رشته تحصيلي مدت تدريس تعداد واحد محل تدريس عنوان درس

 ليسانس مامايي سال 2  1 بجنورد ي عموميژ پاتولو

  ليسانس  اتاق عمل  سال 2  1  بجنورد ژي عمومي پاتولو
  دكترا  پزشكي  سال 2  4  مشهد  ژي عمومي پاتولو
  دكترا  پزشكي  سال 2  4  مشهد  اختصاصي ژي پاتولو

b. كلينيكي و عملي 

c. ساير 

 
 اداري - پست علمي  .11

 محل خدمت تارخ خاتمه  تاريخ شروع عنوان پست

    

    

 
  

 تقدير نامه،جوايز و امتيازات ويژه: .12

 مكان زمان  عنوان نوع

 اهواز-تهران  1377 نفر دوم استان و جزو چهل نفر برگزيده كشوري  المپياد شيمي

    

 

 عضويت در انجمن ها و مجامع علمي رسمي .13

 تاريخ خاتمه  تاريخ شروع عنوان
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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

 

 عالئق تحقيقاتي .14
  

 اعي و فرهنگيفعاليت هاي اجتم .15
  

 توصيه نامه علمي .16

نام و نام خانوادگي رديف
 معرف

رتبه 
 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

IELTS General 1387 6 مشهد 

IELTS Academic 1387 6 مشهد 

  
 


