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 تحصيالت .1

 تاريخ دريافت مدرک كشور شهر دانشگاه رشته درجه مدرک

 1374 ایران مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد پزشکی دكتري عمومي

 1381 ایران ساری دانشگاه علوم پزشکی مازندران رادیولوژی دكتري تخصصي
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 .بالمانع است ذكر منبع  با  تعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آنكليه حقوق اين مطالب م
 6 از      2 صفحه 
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a. دوره ها 

 تاريخ كشور شهر دانشگاه يا موسسه آموزشي طول مدت دورهنام 

فلوشیپ تصویربرداری  

 زنان و مامایی

دانشگاه علوم پزشکی تهران و مركز تحقیقات  ماه 6

 ناباروری رویان

لغایت  91آذر  ایران تهران

 91اردیبهشت 

 1387 ایران مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد ماه 6 فلوشیپ سی تی اسکن

) برداری جفت  نمونه

CVS  و مایع آمنیون )

 )آمنوسنتز(

انجمن رادیولوژی ایران ) در مركز تصویر  ماه 3

 برداری پزشکی نوین (

 1384 ایران تهران

b. كارگاه ها 

 تاريخ كشور شهر دانشگاه يا موسسه آموزشي طول مدت نام كارگاه

      

      

 

 مرتبه علمي دانشگاهي .4

 دانشگاه رتبه دانشگاهي سال

 دانشگاه آزاد اسالمي مشهد استاديار تاكنون 1383

   

 

 انتشارات)بر اساس سبک ونكوور( .3

a. مقاله ها 

i. در مجالت فارسي 

ii. )در مجالت انگليسي)يا ساير زبان ها 

b. كتاب ها 

 طرح هاي تحقيقاتي .6

 كشور شهر همكاران طرح مجري طرح عنوان طرح
تاريخ 

 شروع

تاريخ 

 پايان

       

       

 



 دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

 دانشکده پزشکی

 (EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی)
  پژوهش در آموزشمركز 

 

 

 .بالمانع است ذكر منبع  با  تعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آنكليه حقوق اين مطالب م
 6 از      1 صفحه 

 واحد مشهد

 

 پوستر و  سخنراني .7

i. كنفرانس هاي داخلي 

ii. كنفرانس هاي بين المللي 

 پايان نامه هاي دانشجويي .8

 تاريخ دفاع عنوان مقطع رشته نام دانشجو

فراوانی یافته های سی تی اسکن مغزی در  دكتری عمومی پزشکی سارا توكلی

سالی كه با نخستین حمله  18بیماران باالی 

 تشنجی در سه ماهه اخیر مراجعه كرده اند

1385 

مقایسه سونوگرافی مچ دست با مطالعات  دكتری عمومی پزشکی سحر سبحانی

الکتروفیزیولوژیک در تشخیص سندروم تونل 

 كارپ

1386 

 Comparison of sonographic and دكتری عمومی پزشکی آسیه برادران فرد

VCUG findings in diagnosis of 

vesico-ureteral reflux in urinary 

tract infection children in Dr. 

Sheikh hospital during 2003- 

2006  

1386 

بررسی ضخامت لوسنسی گردنی جنین های  دكتری عمومی پزشکی احد خوشروی غیاثی

در   CRLهفته و ارتباط ان با  14تا  11

بیماران سرپایی مراجعه كننده به كلینیک 

تا  1385خصوصی سونوگرافی در سالهای 
1389 

1389 

بررسی فراوانیآنومالی های ورید اجوف  دكتری عمومی پزشکی ازنین اورعی ناسوتین

تحتانی و ورید كلیوی توسط سی تی اسکن 

 بهمن مشهد 22اسپیرال در بیمارستان 

1389 

ابوالفضل سبحانی 

 خاكستر

مقایسه سونوگرافی مچ دست با روشهای  دكتری عمومی پزشکی

لوپیک در تعیین شدت سندروم الکتروفیزیو

 بهمن 22تونل كارپ در بیمارستان 

1389 

بررسی یافته های رادیوگرافیک در موارد سل  دكتری عمومی پزشکی یوسف كاظمی

ریوی مقاوم به درمان در بیمارستان مسیح 

 1388-89دانشوری تهران در سال 

1391 

متخصصین، پزشکان بررسی میزان آگاهی  دكتری عمومی پزشکی سیروس سیفی راد

عمومی و كاورزان در بیمارستانهای وابسته به 

مشهد نسبت به نحوه  دانشگاه آزاد اسالمی

صحیح درخواست سونوگرافی های مختلف 

 1391در سال 

1391 
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 .بالمانع است ذكر منبع  با  تعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آنكليه حقوق اين مطالب م
 6 از      4 صفحه 

 واحد مشهد

بررسی عوامل موثر در ایجاد درد و استرس  دكتری عمومی پزشکی نازلی پریزاده

در دو روش تشخیصی تهاجمی آمنیوسنتز و 

 یوسنتز در خانم های بارداركور

1392 

تاثیر اسپکترال داپلر یر میزان حركات جنین  دكتری عمومی پزشکی مریم سادات شاكری

نسبت به سونوگرافی دو بعدی در اواخر سه 

 ماهه اول بارداری

1393 

بررسی ارتباط طول قد انسان با طول  دكتری عمومی پزشکی منیره سلطانی

یوگرافی نرمال قفسه استخوان اسکاپوال در راد

 سینه

1393 

بررسی اندكسهای اسپکتروم داكتوس  دكتری عمومی پزشکی میثم اكبرزاده

هفته  11-14ونوزوس در جنین های با سن 

در خانم های باردار مبتال به پرفشاری خون 

 مزمن

1393 

 

 طرح هاي تحقيقاتي در دست اجرا: .9

 

 تجربيات .11

a. آموزشي 

 مقطع رشته تحصیلی مدت تدریس دتعداد واح محل تدریس عنوان درس

 ژیكارآموزی رادیولو
دانشگاه علوم 

 پزشکی بندرعباس
 پزشکی سال و نیم 1 3

دكتری 

 عمومی

 ژیكارآموزی رادیولو
دانشگاه آزاد 
 اسالمی مشهد

 پزشکی تا كنون 1383از سال  3
دكتری 

 عمومی

 سونوگراف در زنان و مامایی
دانشگاه آزاد 
 اسالمی مشهد

 كارشناسی مامای تا كنون 1384 از سال 1

b. كلينيكي و عملي 

c. ساير 

 

 اداري -پست علمي  .11

 محل خدمت تارخ خاتمه تاريخ شروع عنوان پست
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 .بالمانع است ذكر منبع  با  تعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آنكليه حقوق اين مطالب م
 6 از      5 صفحه 

 واحد مشهد

 دانشگاه آزاد اسالمی مشهد 1393 1386 دانشگاه آزاد اسالمی مشهدمدیر گروه رادیولوژی 

دانشگاه آزاد اسالمی معاونت آموزشی گروه رادیولوژی 
 مشهد

 دانشگاه آزاد اسالمی مشهد تاكنون 1393

 

 

 تقدير نامه،جوايز و امتيازات ويژه: .11

 مكان زمان عنوان نوع

 استان خراسان رضوی 1388 پزشک رادیولوژیست نمونه بیمه خدمات درمانی منطقه ای

    

 

 عضويت در انجمن ها و مجامع علمي رسمي .15

 تاريخ خاتمه تاريخ شروع عنوان

 تاكنون 1383 عضو انجمن رادیولوژی ایران

 تاكنون 1387 عضو انجمن رادیولوژی اروپا

 تاكنون 1384 ( اروپا Fetal Medicine Foundation)   FMFعضو 

 

 عالئق تحقيقاتي .14

 

 فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي .13

 

 توصيه نامه علمي .16

 ردیف
نام و نام خانوادگی 

 معرف

رتبه 

 دانشگاهی

رشته 

 تحصیلی
 فن منزلآدرس و تل آدرس و تلفن محل كار

آدرس پست 

الکترونیکی و 

 سایت شخصی

1       

2       
 

 هاي بين المللي تسلط به زبان .17

 نمره مكان دريافت مدرک تاريخ دريافت مدرک نوع مدرک

    



 دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

 دانشکده پزشکی

 (EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی)
  پژوهش در آموزشمركز 
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 واحد مشهد

    

 
 


