
  مشهددانشگاه آزاد اسالمي واحد 
 دانشكده پزشكي

  )EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(
   موزشپژوهش در آمركز 

  
 

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

 واحد مشهد

 جمشيد يوسفي
  

  استاديار گروه كودكان دانشكده پزشكي
  ايران -دانشگاه آزاد اسالمي مشهد

  رزومه
  1391خرداد  30
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 اطالعات شخصي .1

  جمشبد نام:
 يوسفي:نام خانوادگي

   *تاريخ تولد:
   *محل تولد:   
 وضعيت تاهل: *   

    :تلفن 
  فكس:

   jimyousefi@ 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 .2

 تاريخ دريافت مدرك كشور شهر دانشگاه رشته درجه مدرك

 1374 ايران مشهد شهدعلوم پزشكي مدانشگاه   كودكانبيماريهاي  يدكتري تخصص

 1368 كرمان كرمان انشگاه علوم پزشكي كرماند پزشكي عمومي دكتري حرفه اي



  مشهددانشگاه آزاد اسالمي واحد 
 دانشكده پزشكي

  )EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(
   موزشپژوهش در آمركز 

  
 

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

 واحد مشهد

 گذرانده شده و مطالعاتي دوره هاي آموزشي .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

پ مقاالت علمي در مجالت چاآشنايي با شيوه هاي توليد و 
ISI 

 1388 ايران مشهد دانشكاه آزاد اسالمي مشهد  ساعت 16

 1387 ايران مشهد دانشكاه آزاد اسالمي مشهد ساعت 18 دوره آشنايي با كتابخانه ديجيتال دانشگاه آزاد اسالمي

  1386 ايران مشهد دانشكاه آزاد اسالمي مشهد  ساعت power point 16دوره آشنايي با نرم افزار 
  1385 ايران مشهد  مشهد دانشكاه علوم پزشكي  ساعت 15  مقاله نويسي علمي

  1385 ايران مشهد اه آزاد اسالمي مشهددانشگ  ساعت 8  دوره نقش آموزش در توسعه عالي
  1385 ايران مشهد دانشگاه آزاد اسالمي مشهد  ساعت 16  كارگاه مقاله نويسي علمي به زبان انكليسي 

وتحويل پرسشنامه هاي جمع آوري اطالعات هماهمنگي 
  ورتبه بندي در

  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي

وزارت بهداشت درمان و   ؟
  آموزش پزشكي

  1385  ايران  ؟

  1384 ايران مشهد دانشگاه آزاد اسالمي مشهد  ساعت 14  دوره مقاله نويسي به زبان فارسي
  1384 ايران مشهد د اسالمي مشهددانشگاه آزا  ساعت 32  كارگاه روش شناسي تحقيق

  1383  ايران  مشهد  دانشگاه ازاد اسالمي مشهد  ساعت 24  كارگاه برنامه ريزي و الگوهاي تدوين طرح درس
كارگاه آشنايي با مراجع الكترونيكي و بانكهاي اطالعاتي 

  پزشكي
  ساعت 32
  

  1383  ايران  مشهد  دانشگاه ازاد اسالمي مشهد 
  

  1381  ايران  مشهد  دانشگاه ازاد اسالمي مشهد   ساعت 18  يقكارگاه روش شناسي تحق
  دانشگاه علوم پزشكي مشهد  ساعت 36  كارگاههاي سريال پنجگانه آموزش پزشكي جامعه نكر

  
  1375  ايران  مشهد

 

 مرتبه علمي دانشگاهي .4

 دانشگاه رتبه دانشگاهي سال

 دانشگاه آزاد اسالمي مشهد استاد يار 1378

   
 

 اداري) –علمي ي (اجرايسوابق   .5



  مشهددانشگاه آزاد اسالمي واحد 
 دانشكده پزشكي

  )EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(
   موزشپژوهش در آمركز 

  
 

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

 واحد مشهد

 محل خدمت تارخ خاتمه  تاريخ شروع عنوان پست

دبيرعلمي كارگاه آموزشي (غربالگري شنوائي درنوزادان)دراولين همايش 
 ملي غربالگري پيشرفته

 دانشگاه آزاداسالمي مشهد -  1390خرداد

  مشهددانشگاه آزاداسالمي   -   24/11/89  دبير(اولين همايش ملي غربالگري پيشرفته پزشكي)

  عضوكميته علمي اولين همايش غربالگري پيشرفته درپزشكي
  
  

  دانشگاه آزاداسالمي مشهد  -   1390خرداد

  عضوكميته آزمونهاي باليني كارآموزي وكارورزي دانشكده پزشكي
 

 دانشكده پزشكي 8/10/1391 8/10/1389

  مديرگروه اطفال دانشكده پزشكي
 

 دانشكده پزشكي  22/12/1390 19/11/88

  بيرعلمي كنفرانس يكروزه (مشكالت شايع نوزادان) د
  

  دانشگاه علوم پزشكي گناباد  -   29/5/88

  دبيرعلمي كنفرانس يكروزه (مشكالت شايع كودكان)
  
 

  دانشگاه علوم پزشكي گناباد  -   30/5/88

عضوعلي البدل هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات انتظامي اعضاي هيئت 
  علمي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد

  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد  -   17/9/1387

  ؟  -   12/4/1387 عضوكميته پياده سازي استانداردهاي پايه دوره آموزشي پزشكي عمومي

عضوكميته علمي اولين كنفرانس كاربردهاي نانوتكنولوژي درعلوم 
  پايه،مهندسي وپزشكي

  اسالمي مشهد دانشگاه آزاد  -   1386بهمن

  بهمن22بيمارستان  -   19/9/1386  بهمن22تانعضوكميته انتقال خون بيمارس

 پژوهشي- عضوهيئت داوران ششمين جشنواره علمي
 
  

  دانشگاه فردوسي مشهد  -   1386آذر

عضوكارگروه دانشكده پزشكي درراستاي تحقق بخشيدن به مقام معظم 
  سال تحصيلي1رهبري درخصوص اسالمي شدن دانشگاه هابه مدت 

  دانشكده پزشكي  -   7/7/1386

مايش (چهارمين همايش  سراسري علوم پزشكي)وعضوهيئت دبيره
  رئيسه

7 -
  1386مهر6

  دانشگاه آزاداسالمي مشهد  - 

  عضوشوراي آموزشي گروه علوم پايه پزشكي
 

  ؟  -   6/4/1386

عضوكميته مركزي برگزاري بيست وپنجمين سالگرد دانشگاه 
  آزاداسالمي مشهد

  دانشگاه آزاداسالمي مشهد  -   2/1386



  مشهددانشگاه آزاد اسالمي واحد 
 دانشكده پزشكي

  )EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(
   موزشپژوهش در آمركز 

  
 

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

 واحد مشهد

جلسه هم انديشي وكارگروهي  انباعنو وريت يك روزهشركت در مام
  مديران ومسوالن دانشكده هاي علوم پزشكي تهران 

  
 

  تهران  -   29/1/86

  عضوهيئت مديره انجمن متخصصين كودكان خراسان
  
  

تابستان 
  85وپاييز

انجمن متخصصين كودكان   - 
  خراسان

  عضوهيئت مديره انجمن متخصصين كودكان خراسان
 
  

نجمن متخصصين كودكان ا  -   85بهار
  خراسان

دانشگاه (مجموعه مقاالت برگزيده)عضوكميته همايش ريحانه آفرينش 
  آزاداسالمي مشهد

  دانشكده پزشكي شاهين فر  -   27/9/1384

مان نماينده تام االختياردانشگاه آزاداسالمي مشهددروزارت بهداشت ودر
ي بندرنوبت سوم طرح تهيه بانك اطالعات ورتبه آموزش پزشكي د
دانشكده پزشكي

  ؟  -   18/11/84

پاييزوزمستانعضوكميته علمي انجمن متخصصين كودكان خراسان
1384  

انجمن متخصصين كودكان   - 
  خراسان

اه پژوهشي باشگ- شركت درجلسه هاهنگي همايش هاي سراسري علمي
پژوهشگران جوان  

  تهران  -   8/5/84

/12/12رئيس دانشكده پزشكي دانشگاه آزاداسالمي مشهد
1383  

  دانشكده پزشكي  24/5/1386

  دانشگاه آزاداسالمي مشهد  -   18/2/1381عضوكميته ارزيابي اعضاي هيئت علمي وگروه هاي آموزش باليني

  دانشكده پزشكي  -   9/3/1380عضوكميته پايان نامه هاي پزشكي 

  بهمن22بيمارستان  11/12/1383  1/12/1379بهمن22معاون آموزشي بيمارستان 

  دانشكده پزشكي  16/9/81  24/8/79يركميته پايان نامه هاي پزشكيدب

درماني عضوثابت شوراي كنترل كيفيت وكميت فعاليتهاي آموزشي و
اعضاهيئت علمي 

  ؟  -   27/4/1379

  بهمن22بيمارستان   -   24/2/1379بهمن22رئيس بخش اطفال و نوزادان بيمارستان 

 انتشارات(بر اساس سبك ونكوور) .6

a.  هامقاله 



  مشهددانشگاه آزاد اسالمي واحد 
 دانشكده پزشكي

  )EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(
   موزشپژوهش در آمركز 

  
 

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

 واحد مشهد

i. در مجالت فارسي 

. بررسي اثراسيدرتينوئيك موضعي جمشيديوسفي ، كامران،غفارزادگان محمدرضا،خاكزاد رزانهدلگشايي ف- 1
برترميم زخم درموش ديابتي.مجله علمي دانشگاه علوم پزشكس وخدمات بهداشتي درماني همدان.بهار 

  ,57):1دوره هجدهم(شماره;1390
.مقايسه اثركرم يك درصد كرم كلوتريمازول لي،جغتايي عرزانهي ف،مالكمشيديوسفي ج،رزانهدلگشايي ف- 2

يك درصد دربيماران مبتال به پيتريازيس ورسيكالر.مجله علوم پزشكي دانشگاه آزاداسالمي مشهد.بهار 
  ,21- 26):1(شماره 5سال ;1388

بت بارداري .بررسي عاقرزانه،دلگشايي فحمد،سرافراز محمديي م،خواجه دلومشيديوسفي ج،ويانصيري ر - 3
هفته قبل يابعدازلقاح.مجله پژوهشي 4تا1خانم بارداربه دنبال واكسيناسيون سهوي سرخچه به فاصله 60در

  ,207- 212):3(332دوره;1387دانشكده پزشكي.پاييز
 %20.بررسي مقايسه اي كرم آزالئيك اسيد مشيديوسفي ج،حمد،رمضاني مفرزانه،مالكي رزانهدلگشايي ف- 4

دردرمان آكنه.مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پژشكي اردبيل.تابستان %1وژل كليندامايسين 
  ,137- 142):2(شماره7دوره;1386

.بررسي ميزان تاثيرسنگ ريار،فروهر فمشيديوسفي ج،سعود،عيسي پور مليرضا،حاكمي عميارااقبالي ك- 5
  .23- 27):1(شماره 17دوره;1386شكني برون اندامي برروي آنزيم هاي پانكراس.فصلنامه علوم پزشكي.بهار

.مقايسه حيد،آريابد ومشيديوسفي ج،سين،نصيريان حعيده،ترويج االسالمي سبدالرضالك عم- 6
اثرمترونيدازول وفورازوليدن دردرمان كودكان مبتال به ژيارديوز.مجله علوم پزشكي دانشگاه آزاداسالمي 

  ,98- 102):7سال دوم(شماره ;1385 مشهد.پاييز
درنوزادان G6PD.ضرورت اندازه گيري آنزيم مانه،داوودي سالرضا،ميرزاده بد،ملك عمشيديوسفي ج- 7

بستري مبتال به زردي بدون توجه به جنسيت.مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل.پاييز 
  ,311- 315)3(شماره6دوره;85
ه داخلي انجم .بررسي شيوع برخي ازضايعات پوستي در نوزادان.فصلناممشيديوسفي ج،رزانهدلگشايي ف- 8

 .87- 88):2سال اول(شماره;85متخصصين پوست ايران.پاييز 

.مجله بيماريهاي كودكان G6PD.نقش هموليزدربروززردي نوزادان مبتالبه كمبودآنزيم مشيديوسفي ج- 9
  ).4(شماره16دوره;1385ايران.زمستان

مبتالبه  .بررسي يافته هاي باليني وارزش تشخيصي آزمايش خون دركودكانمشيديوسفي ج- 10
  ;1385دردرشد.ششمين همايش علمي ساليانه انجم بررسيومطالعه درددرايران.ارديبهشت 

.بررسي اختالالت تيروئيددربيماران مبتال حمد،سرافراز مرزانه،مالكي فمشيديوسفي ج،رزانهدلگشايي ف - 11
  36- 39):5سال دوم (شماره;1385بع آلوپسي آره آتا.مجله علوم پزشكي دانشگاه آزاداسالمي مشهد.بهار 

.نقش هموليزدربروز زردي نوزادان مبتال به كمبودآنزيم بدالرضا،ملك عرتضي،ميرزاده ممشيديوسفي ج - 12
  462- 466):4(شماره16دوره;1385فسفات دهيدروژناز.مجله بيماريهاي كودكان.زمستان -6گلوكز

يراعمال جراحي ترميمي .ارزيابي تاثسعود،خاكي مسن،صادقي حمشيديوسفي ج،امينزجاجي ر- 13
دربيماري شكاف كام ولب دركنترل نازاليه باكمك دستگاه نازومتر.فصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاداسالمي 

 . 17- 24):2ه سال اول (شمار;1384مشهد.تابستان 



  مشهددانشگاه آزاد اسالمي واحد 
 دانشكده پزشكي

  )EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(
   موزشپژوهش در آمركز 

  
 

  .بالمانع است ذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
  10 از      6 صفحه 

 واحد مشهد

اوتيت حادگوش مياني.صلنامه انجمن متخصصين كودكان ،مشيديوسفي ج- 14
  9شماره اول:;1383خراسان.اسفند

 مجالت انگليسي(يا ساير زبان ها)در 

1- monajjemi M, afsharnezhad S, Yosefi J, Jaffari MR, 
Honarparvar B, Mirsadraiee M,”et al”. the effect of environment 
exposure to some chemical solvents on DPPC as important component of lung 
surfactant. journal of physical & theoretical chemistry. Fall 2006;Volume3(3) 

2- Nasiri R, Yosefi J, Sarafraz M, Delgoshaei f. congenital rubella 

syndrome after rubella vaccination in 1-4 weeks periconceptional period. the 
Indian journal of pediatrics.2009  march:279-283 

 

b. كتاب ها 

 et“.،رضيه،مهاجري موشين ،باباپور نرزانه،دلگشايي فعيد،ابطحي سحمودرضا،خزاعي ممشيدجيوسفي - 1
al”1390;غربالگري قبل از تولد نوزادان و كودكان.مشهد:خانه پژوهش.  

 و پوسترسخنراني  .7

i. كنفرانس هاي داخلي        

 & comparison between the theoretical knowledge.مرتضي،مظلوم بدالرضا،ملك عمشيديوسفي ج- 1
practical efficacy of  general practitioners about cardiopulmonary resuscitation بيست.

  ,1390مهرماه 21- 25وپنجمين هاميش بين المللي بيماريهاي كودكان ونهمين همايش ملي پرستاري كودكان.
برخي ازعلل شايع ايجادكننده هيپربيلي  .بررسيهاره،خالصيان بميده،تاصري حمشيديوسفي ج،ژگان بيات مختاري م- 2

  1389ي ويژه كودكان ونوزادان.آذر روبينمي غيرمستقيم درنوزادان.اولين كنگره سراسري مراقبت ها
.بررسي مقايسه اي معيارهاي رشددانشكده پزشكي جتبي،مشكات محمد،سرافراز مامران،اقبالي كمشيديوسفي ج- 5

ساله.همايش بيست وپنجمين سالگردتاسيس دانشگاه آزاداسالمي مشهد.آبان 5زماني دانشگاه آزاداسالمي مشهد. دربازه هاي 
1385 :159 -149.  

.بررسي يافته هاي باليني وارزش تشخيصي آزمايش خون در كودكان مبتال لي،هوشيار عمشيد،يوسفي جرتضيميرزاده م- 6
  1385ت ريبهشبه درد رشد.ششمين همايش علمي ساليانه انجم بررسي ومطالعه درددرايران.ا

.بررسي توزيع فراواني عوامل باكتريال سپتي سمي نوزادان وتعيين مقاومت باكتريال آنهاا نسبت به آنتي مشيديوسفي ج- 7
  1384بهمنمشهد.چهارمين همايش سراسري علوم پزشكي مشهد.مهر22بيمارستان nicuبيوتيكهادر
ii. كنفرانس هاي بين المللي 

iii. پوستر 
 efficacy of terbinafine %1cream versus clotrimazole %1cream in.لگشايي ف،يوسفي جد- 1

the treatment of pityriasis versicolor 1386.همايش بيماريهاي پوست بيمارستان رازي.ارديبهشت.   



  مشهددانشگاه آزاد اسالمي واحد 
 دانشكده پزشكي

  )EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(
   موزشپژوهش در آمركز 

  
 

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

 واحد مشهد

.مطالعه اپيدميولوژيك سالك جلدي درمشهد.دومين محمد ،خواجه دلوئيمشيديوسفي ج،رزانهلگشايي فد- 2
 99- 100: 1384ي بيماريهاي پوستي وسالك.مهرهمايش سراسري تازه ها

.بررسي اختالالت  غده تيروئيد دربيماران آلوپسي آره آتا.چهارمين همايش مشيديوسفي ج،رزانهدلگشايي ف - 3
  ,1384سراسري علوم پزشكي باشگاه پژوهشگران جوان.مهرماه 

4-YOSEFI J.a comparision of the efficacy of azelaic acid 205cream versuse 
clidamycin 1%gel in treatment of acne كنگره.EADV2006.نوامبر;  

5-Yosefi J,Delgoshaei F.the effect of tretinoin on wound healing in diabetic 
rat.congress of the European academy of dermatology and venereology.24 -
  .2011اكتبر20

6-Delgoshaei F,Yosefi J.the effects of psychiatric disorders in chronic 
urticaria.19the congress of the European academy of dermatology and  

venereology.6-102010اكتبر.  
7-JDelgoshaei F,Yosefi  .dermatitisthe role of nutrition in infantile atopic . th14

congress of the European academy of dermatology and  venereology.12-162005اكتبر 

8-Malek A,Yosefi J,Delgoshaei F.a comparition of the efficacy of azelaic acid 
gel in treatment of ance1%cream versus clindamycin 20%.congress of the  th15

European academy of dermatology and venereology.4-82006تبراك.  
9-KHajedaloie M,Maleki F,YOSEFI J,Delgoshaie F .evaluation of serum calcium 

level in psoriatic patients.congress of the European academy of dermatology  th15
and venereology.4 -82006اكتبر.  
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 )(استادراهنما پايان نامه هاي دانشجويي.1

 تاريخ دفاع عنوان مقطع  رشته نام دانشجو

(وزن كم هنگام تولد ) و تعيين نسبت  LBWبررسي شيوع  دكترا پزشكي  ندا توسلي عسكري
وزادان زنده متولد شده در بيمارستان در ن IUGRنارسي و 

 1387بهمن ماه 



  مشهددانشگاه آزاد اسالمي واحد 
 دانشكده پزشكي

  )EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(
   موزشپژوهش در آمركز 

  
 

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

 واحد مشهد

  بهمن مشهد طي يكسال 22
در نوزادان  ABOبررسي شيوع ناسازگاري گروههاي خوني  دكترا پزشكي شيما شكري

  85- 86در سال    ABOتجانس  دمايكتريك داراي ع
 1386آبان 

نوزادان مبتال به بررسي همراهي مننژيت و سپتي سمي در  دكترا پزشكي سهيال برهاني
بهمن مشهد  22بيمارستان  NICUسپتي سمي زودرس در 

  1385لغايت  1381از سال 

1385 

ثميه احمديان 
 يزدي

بررسي شيوع انواع ضايعات پوستي در نوزادان در  دكترا پزشكي
 82شهريور در طي فروردين  17بهمن و  22بيمارستانهاي 

 83فروردين لغايت 

 1383تابستان 

بررسي انديكاسيونهاي ترانسفوزيون خون در نوزادان بستري  دكترا پزشكي بنانج عطي الرضا
تا مرداد  79بهمن از فروردين  22بيمارستانهاي  NICUدر 
82  

1383 

سمانه داوودي 
  مقدم

در نوزادان مبتال به ايكتر در  G6PDبررسي كمبود آنزيم  دكترا  پزشكي
  83لغايت  80بهمن از سال  22بيمارستان 

1383  

بررسي ميزان همراهي مننژيت و سپتي سمي در نوزادان   دكترا  پزشكي  پروانه اخوان
 1379بهمن  از سال 22بيمارستان  NICUبستري شده  در 

  1382لغايت مرداد 

  1382شهريور 

عليرضا مشير 
  احمدي

بررسي علل ايكتر نوزادان منجر به تعويض خون در  دكترا  پزشكي
  بهمن و آريا 22 بيمارستان

  

امير عباس حسن 
 زاده

بررسي ديدگاه متخصصين اطفال نسبت به فوتوتراپي در  دكترا پزشكي
 منزل

 1381شهريور 

فاطمه ميرنژاد 
 عنبراني

 سال 5بررسي ميزان تجويز استامينوفن به كودكان كمتر از  دكترا شكيپز 
 توسط والدين و كادر پزشكي

1380 

عليرضا امين 
 رضايي

مرگ و مير كودكان زير يكسال شهرستان قوچان  بررسي علل دكترا پزشكي
 مورد مرگ ) 355( بررسي 1378لغايت1375از سال

1380 

 .پايان نامه هاي دانشجويي (استادمشاور)11

  نام دانشجو
 

 رشته
 

 مقطع
 

 عنوان
 

 تاريخ دفاع
 

بررسي كيفيت زندگي در اطفال مبتال به بيماري مزمن  دكترا پزشكي سيد صالح سيدين
 يكبد

 
1389 

 5- 14بررسي ميزان بروز اوتيت مدياي سروز در اطفال  دكترا پزشكي رحيم مجيدزاده
سال مبتال به هايپرتروفي آدنوييد مراجعه كننده به 

بهمن از  22درمانگاه گوش و حلق و بيني بيمارستانهاي 
 83اغايت تير  82ارديبهشت 

 1383شهريور 

وع كامپيلوباكترژوژني در كودكان مبتال بررسي ميزان شي دكترا پزشكي شهرام كيخا
به اسهال حاد مراجعه كننده به بيمارستان قائم (عج ) در 

 طي يك سال

 1382شهريور 



  مشهددانشگاه آزاد اسالمي واحد 
 دانشكده پزشكي

  )EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(
   موزشپژوهش در آمركز 

  
 

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

 واحد مشهد

مقايسه شيوع درماتيت آتوپيك در كودكان تغذيه شده با  دكترا پزشكي مهسان صابر مقدم
 شير مادر و شير مصنوعي

 1382شهريور

 

 تجربيات .9

a. آموزشي 

 مقطع رشته تحصيلي مدت تدريس تعداد واحد دريسمحل ت عنوان درس

       

           

b. كلينيكي و عملي 

c. ساير 

 :اختراعات)- ( افتخارات علميتقدير نامه،جوايز و امتيازات ويژه .10

 مكان زمان  عنوان نوع

 دانشگاه آزاداسالمي مشهد 29/8/1389 ؟  تقديرنامه

 دانشگاه آزاد اسالمي مشهد 21/9/86 ؟ تقديرنامه

 دانشگاه آزاد اسالمي مشهد 1386 پژوهشگربرتر(رتبه دوم)گروه پزشكي قديرلوح ت

 

 داخلي و بين المللي مجامع علميدر عضويت  .11

 تاريخ خاتمه  تاريخ شروع عنوان

   

   

 

 عالئق تحقيقاتي .12

 فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي .13

 توصيه نامه علمي .14

نام و نام خانوادگي رديف
 معرف

رتبه 
 دانشگاهي

رشته 
 صيليتح

 آدرس و تلفن منزل آدرس و تلفن محل كار
آدرس پست 

الكترونيكي و سايت 
 شخصي



  مشهددانشگاه آزاد اسالمي واحد 
 دانشكده پزشكي

  )EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(
   موزشپژوهش در آمركز 

  
 

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

 واحد مشهد

1        

2              
  

 هاي بين المللي تسلط به زبان .15

 نمره مكان دريافت مدرك  تاريخ دريافت مدرك نوع مدرك

    

    

 


