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 اطالعات شخصي . 1
  سعيد نام:

 نقيبي  نام خانوادگي:
  تاريخ تولد:*
  محل تولد:*

 وضعيت تاهل: *
 : تلفن 

 فكس:
  naghibisaeed@yahoo.com پست الكترونيكي:

 - وب سايت:
  -  صندوق پستي:*

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

 تحصيالت . 2

 تاريخ دريافت مدرك كشور شهر دانشگاه رشته درجه مدرك

 1368 ايران مشهد علوم پزشكي مشهد پزشك عمومي دكتري

شهدم علوم پزشكي مشهد متخصص راديولوژي دكتري تخصصي  1373 ايران 

CTفلوشيپ فوق تخصصي دكتري فوق تخصصي

 1383 ايران مشهد علوم پزشكي مشهد  اسكن

فلوشيپ فوق  تخصصي دكتري فوق تخصصي
MRI

 1387 ايران تهران علوم پزشكي تهران
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 دوره هاي آموزشي گذرانده شده . 3

a . دوره ها 

 طول مدت نام دوره
دانشگاه يا موسسه

 آموزشي
 تاريخ كشور شهر

 1383 ايران مشهد علوم پزشكي مشهد  اسكن CTفلوشيپ فوق تخصصي دكتري فوق تخصصي

 1387 ايران تهران علوم پزشكي تهران MRIفلوشيپ فوق  تخصصي  دكتري فوق تخصصي

b . كارگاه ها 

 طول مدت نام كارگاه
دانشگاه يا موسسه

 آموزشي
 تاريخ كشور شهر

كارگاه روش شناسي تحقيق گروه 
انشگاه ازاد اسالمي مشهدد علوم پزشكي 9/5/81 ايران مشهد   

كارگاه برنامه ريزي و الگوهاي 
ساعت 24 تدوين طرح درس  

مركز مطالعات و اموزش نيروي 
انساني دانشگاه ازاد اسالمي 

 مشهد

 ايران مشهد
25/6/83  

كارگاه اشنايي با مراجع 
الكترونيك و بانكهاي اطالعاتي 

 پزشكي
ساعت 32  

وزش نيروي مركز مطالعات و ام
انساني دانشگاه ازاد اسالمي 

 مشهد

 ايران مشهد
8/11/83  

كارگاه مقاله نويسي به زبان 
ساعت 14 فارسي  

مركز مطالعات و اموزش نيروي 
انساني دانشگاه ازاد اسالمي 

 مشهد

 ايران مشهد
28/1/84  

كارگاه آشنايي با كامپيوتر و دوره 
98مقدماتي ويندوز  ساعت 32   

اموزش نيروي مركز مطالعات و 
انساني دانشگاه ازاد اسالمي 

 مشهد

 ايران مشهد
26/2/84  

كارگاه مقاله نويسي به زبان 
 انگليسي

 مركز مطالعات و اموزش
ساعت 16 نيروي انساني دانشگاه ازاد  

 اسالمي مشهد

 ايران مشهد
16/5/85  

كارگاه آشنايي با نرم افزار  
Power Point 

ساعت 16  
يروي مركز مطالعات و اموزش ن

انساني دانشگاه ازاد اسالمي 
 مشهد

 ايران مشهد
10/9/88  

شركت در سمينار ديدگاههاي 
 اسالم در پزشكي

امتياز 18 13/12/81 ايران مشهد دانشگاه علوم پزشكي مشهد   

شركت در سمينار عوامل محيطي 
 و اجتماعي موثر بر سالمت

ساعت 16 5/3/89 ايران مشهد دانشگاه آزاد اسالمي مشهد   
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 طول مدت نام كارگاه
دانشگاه يا موسسه

 آموزشي
 تاريخ كشور شهر

ركت در مسابقات سارسري ش
آموزشي قران و عترت دانشگاه 

 ازاد اسالمي 

ساعت 16 31/2/93 ايران مشهد دانشگاه آزاد اسالمي مشهد   

كارگاه نشست علمي تفسير سوره 
 حجرات (سبك زندگي در قرآن)

ساعت 16 8/4/93 ايران مشهد دانشگاه آزاد اسالمي مشهد   

ساعت 16 كارگاه تفسير سوره فرقان شگاه آزاد اسالمي مشهددان  22/5/93 ايران مشهد   
      

 

 مرتبه علمي دانشگاهي . 4

 دانشگاه رتبه دانشگاهي سال

1/7/1389  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد استاديار 
 

 انتشارات(بر اساس سبك ونكوور) . 5

a . مقاله ها 

i . در مجالت فارسي 

 
. .AC.Vزي در يافته هاي سي تي اسكن مغ. رابي، اميرحسين هاشمي عطار، غالم رضا مالك زاده ،لعياض سعيد نقيبي .1

 .121-116): 7( 2: 85پاييز  اه آزاد اسالمي مشهدگفصلنامه علوم پزشكي دانش
م پزشكي وهشي  دانشگاه علوژدوماهنامه علمي پ. اسكن درعلل يرقان انسدادي C.Tارزش تشخيصي . سعيد نقيبي .2

 .35-31): 2(12: 84 تابستان سبزوار
ه علوم وهشي  دانشگاژدوماهنامه علمي پ. رزش تشخيصي سي تي اسكن در ضايعات فضاگير مغزي ا. سعيد نقيبي . 3

 .19-15): 1(12: 84بهار  پزشكي سبزوار
درتعيين  ارزش تشخيصي سونوگرافي. ، مرضيه مهاجري ، اميرحسين هاشمي عطار ، سيده اعظم حسيني سعيد نقيبي .4

لوم پزشكي دانشگاه عفصلنامه .  بهمن 22مراجعه كننده به بيمارستان هاي آريا و حاملگي در بيماران  25هيدروسفالي از هفته 
 .35-32):1(2: 1385بهار  آزاد اسالمي مشهد

ن مبتال به مولتيپل در بيمارا MRIبر نماي  "متوكسانترون "بررسي تاثير داروي . ، عباس نوريان، مريم افرازهسعيد نقيبي . 5
 .47-39: 90زمستان  3اره فصلنامه پرتو دانش شم. اسكلروزيس

افي ه هاي توموگرتاثير ازمان بيماري در يافت. امير حسين هاشمي عطار، لينا نظري،  سعيد نقيبي ،مجيد ميرصدرايي . 6
- 9: )1(4: 1387 بهار شهدفصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي م. كامپيوتري با قدرت تفكيك باال در بيماارن مبتال به آسم

11. 
ريان خون جبررسي تاثير فشار خون حاملگي بر .  سعيد نقيبي، حسن فرشچي، نرگش افضلي، ين هاشمي عطاراميرحس .7

  .79-75): 2(4: 1387مجله علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد، تابستان . ناف در سه ماهه سوم حاملگي
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ii . (يا ساير زبان ها)در مجالت انگليسي 

1. Saeed Naghibi . Comparison of conventional versus spiral with three-Dimensional 
Reconstraction computed tomography of Ossicular Chain in patients with Choronic 
Otitis Media. Iranian Journal of Radiology 2014 Accept. 

2. Seyed Hamid Jalaliana, Seyed Mohammad Taghdisib,Nasim Shahidi Hamedanic, Seyedeh 
Alia Moosavian Kalat, Parirokh Lavaee, Majid ZandKarimi, Narjes Ghowse, Mahmoud Reza 
Jaafari, Saeed Naghibi, Noor Mohammad Danesh, Mohammad Ramezani, Khalil Abnous. 
Epirubicin loaded super paramagnetic iron oxide nanoparticle-aptamer bioconjugate 
for combined colon cancer therapy and imaging in vivo.  European Journal of 
Pharmaceutical Sciences,  October 2013; 50(2): 191–197. 

3. Saeed Naghibi,  Majid Mirsadrai. Diagnosis of a Thoracic Aortic Arch Aneurysm in a 
63-year-old Female by CT-Angiography. The Internet Journal of Radiology 2006; 5(1). 

4. Majid Mirsadraee, Amir Asna-Ashari, Davood Attaran, Saeed Naghibi, Saeed Mirsadraee. 
Bronchial Anthracosis: A New Diagnosis for Benign Mass Lesions of the Lung. 
Tanaffos. 2013; 12(4): 10–18. 

5. Roya Nasiri, Mohammad Sarafraz Yazdi, Saeed Naghibi, Mehdi Masoomian. Pelvic 
Peritoneal Tuberculosis Mimicking Stage IV Ovarian Cancer: Case Report. Journal of 
Family and Reproductive Health 2008. 2(3):163-166. 

6. Majid Mirsadraee, Seyed Ziaollah Haghi,  Sadegh Vaziri, Saeed Naghibi, Saeed 
Mirsadraee. Atypical Radiological Findings in Patients with Hydatid Cysts of the Lung, 
Study of 1024 Cases. Journal of Cardio-Thoracic MedicineAutumn 2013; 1(3): 95-99. 

7. Majid Mirsadraee, Saeed Naghibi,  Amir Hosein Hashemi Attar, Zahra 
Salehinezhad, Saeed Mirsadraee. Computed Tomography Imaging findings in Chemical 
Warfare Victims with pulmonary Complications. Journal of Cardio-Thoracic Medicine, 
Spring 2013; 1(1): 2-6. 

8. Majid Mirsadraee , Saeed Nazemi, Ali Hamedanchi, Saeed Naghibi. Simple 
Screening of Pulmonary Artery Hypertension Using Standard Chest X Ray: An Old 
Technique, New Landmark. Tanaffos. 2013; 12(3): 17–22. 

9. R. Zojaji, Morteza Mirzadeh , Saeed Naghibi. Comparative Evaluation of 
Preoperative CT scan and Intraoperative Endoscopic sinus Surgery Finding in Patients 
With Chronic Rhinosinusitis. Iran J Radiol 2008, 5(2):77-82 

10. Amir-Hessein Hashemi, Mehran Homa, Saeed Naghibi.  Wrist Sonography Versus 
Electrophysiologic Studies in Diagnosis of Carpal Tunnel Syndrome. Neurosurgery Quarterly 
September 2009. 19(3):171-173 

11. Zojaji R, Nekooei S, Naghibi S, Mazloum Farsi Baf M, Jalilian R, Masoomi M. Accuracy of 
limited four-slice CT-scan in diagnosis of chronic rhinosinusitis. Eur Ann Otorhinolaryngol 
Head Neck Dis. 2015 May 25. pii: S1879-7296(15)00056-3. doi: 10.1016/j.anorl.2014.12.003 

 
b . كتاب ها 
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c . طرح هاي تحقيقاتي 

 كشور شهر همكاران طرح مجري طرح  عنوان طرح
تاريخ 
 شروع

تاريخ 
 پايان

       

       

 
d . و پوستر  سخنراني 

i . كنفرانس هاي داخلي 

 
در تروما مرکز مطالعه و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم  Imagingسمينار  دکتر سعيد نقيبی.  .١

 . مشهد ایران. شرکت١٣٨٠بهمن  ٢٦- ٢٣. پزشکی مشهد
 . مشهد ایران. شرکت١٣٨١مهر  ٩٢- ٢٧کنگره بين المللی پزشکی هسته ای. دکتر سعيد نقيبی.  .٢
 . مشهد ایران. شرکت١٧/١٠/٨٣. ٣عفونی دکتر سعيد نقيبی.  .٣
 . مشهد ایران. شرکت١٣٨٤آذر  ١رادیولوژی تصویر برداری تشخيصی قفسه سينه. دکتر سعيد نقيبی. .٤
 . مشهد ایران. شرکت١٣٨٤آذر  ٢تصویر برداری تشخيصی قلب و عروق. .دکتر سعيد نقيبی .٥
 . مشهد ایران. شرکت١٣٨٤آذر  ٣ماموگرافی و تصویر برداری پستان. دکتر سعيد نقيبی. .٦
 . مشهد ایران. شرکت١٣٨٤آذر  ٦سونوگرافی. دکتر سعيد نقيبی. .٧
 . مشهد ایران. شرکت١٣٨٤آذر  ٧. CTاسکن دکتر سعيد نقيبی. .٨
 . مشهد ایران. شرکت١٣٨٤آذر  ٨. MRIيد نقيبی. دکتر سع .٩

. ١٣٨٢بهمن  ١٦اردیبهشت الی  ٢٥کنفرانس هفتگی بيمارستان آریا بازاموزی. دکتر سعيد نقيبی.  .١٠
 مشهد ایران. شرکت

 . مشهد ایران. شرکت١٣٨٢دی  ١٢الی  ٩بازاموزی.  مدون (ج) متخصصين رادیولوژی.دکتر سعيد نقيبی .١١
 . مشهد ایران. شرکت١٣٨٢اسفند  ٧الی  ٦بازاموزی.  ر طب انتقال خونسمينا.دکتر سعيد نقيبی .١٢
 .مشهد ایران .١٣٨٣دیبهشت ار ١٧- ١٥ .هفتمين کنگره ایمونولوژی و آلرژی ایران. دکتر سعيد نقيبی .١٣

 شرکت
داد خر ٢١الی  ٢٠بازآموزی.  درمان) -شخيصت -سمينار سرطان پستان (غربالگری. دکتر سعيد نقيبی .١٤

 یران. شرکت. مشهد ا١٣٨٣
 . مشهد ایران. شرکت١٣٨٣مهر  ١٥بازآموزی.  مدون یک روزه نورورادیولوژی. دکتر سعيد نقيبی .١٥
. ١٣٨٣مهر  ١٦بازآموزی.  مدون یک روزه تصویر برداری تشخيصی سر و صورت و گردن.دکتر سعيد نقيبی .١٦

 مشهد ایران. شرکت
چهارمين همایش سراسری .  دیانسدا درعلل ایکتر CT Scanارزش تشخيصی  . دکتر سعيد نقيبی .١٧

 ایران مشهد .١٣٨٤ مهر ٦- ٧ .علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد
. و سونوگرافی در تشخيص سنگ های ادراری  IVPو  KUBارزش تشخيص .  دکتر سعيد نقيبی .١٨

 مشهد .١٣٨٤ مهر ٦- ٧ .چهارمين همایش سراسری علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد
 نایرا

 . شرکتیرانامشهد  .١٣٨٤دی  ٣٠-٢٧ .بيست و یکمين کنگره رادیولوژی ایران.دکتر سعيد نقيبی .١٩
تاالر شهيد  .١٣٨٥آذر  ٣ –ابان  ٢٩ .ششمين کنگره بيماریهای گوارش و کبد ایران.دکتر سعيد نقيبی .٢٠

 . شرکتهاشمی نژاد مشهد
 مشهد.سخنرانی مارستان آریا. بي١٣٨٨اردیبهشت  ٢٤اورژانس های اردتوپدی. .دکتر سعيد نقيبی .٢١
 سخنرانی. مشهد بيمارستان آریا .١٣٨٨تير  ٤ .تصویر برداری در سيستم اسکلتال.دکتر سعيد نقيبی .٢٢
. بهمن مشهد ٢٢یمارستان   .١٣٨٩اردیبهشت  ٢٠ .در تشنج کودکان Neruimaging. دکتر سعيد نقيبی .٢٣

 سخنرانی
 .٩/١٠/٨٩ .تصویر برداری سر و گردن ن آریاکنفرانس ماهيانه ادواری بيمارستا.دکتر سعيد نقيبی .٢٤

 سخنرانی .دانشگاه آزاد اسالمی مشهد
حميدرضا ، سيروس سيفی راد، رضا مرتضایی، الهام مهدوی، حسن متقی مقدم، دکترسعيد نقيبی .٢٥

تعيين حساسيت ویژگی و ارزش بالنی رادیوگرافی قفسه سينه در نوزادان با . دانيال خردمند، گلدوزی
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بهمن  ٢٢) بيمارستان امام رضا (ع) و NICUبستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان ( دیترس تنفسی
دانشگاه آزاد  .١٣٩٠خرداد  ٦- ٤ .اولين همایش غربالگری پيشرفته در پرشکی. ٨٦-٨٧در سا های 

 پوستر برتر .اسالمی مشهد
دانشگاه آزاد اسالمی  بيمارستان آریا .١٣٩٠تير  ٣٠ .تصویر برداری ستون فقرات.دکتر سعيد نقيبی .٢٦

 . سخنرانیمشهد
دانشگاه  .١٣٩٠ن آبا ٢٦- ٢٥ .) دایرانMSهشتمين کنگره بين المللی اسکلروزیس (.دکتر سعيد نقيبی .٢٧

 . شرکتعلوم پزشکی مشهد
بيمارستان  .١٣٩٠آذر  ٢١ .کنفرانس یک روزه روش های تصویر برداری در حفره شکم.دکتر سعيد نقيبی .٢٨

 . سخنرانیالمی مشهددانشگاه آزاد اس بهمن ٢٢
 ٢٢بيمارستان  .١٣٩١خرداد  ١٨ .کنفرانس یک روزه بررسی تصویر برداری در ناباروری.دکتر سعيد نقيبی .٢٩

 .سخنرانی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد. بهمن
دانشگاه  بيمارستان آریا .١٣٩١خرداد  ٢٥ .کنفرانس یک روزه تومورهای استخوانی. دکتر سعيد نقيبی .٣٠

 سخنرانی. دآزاد اسالمی مشه
مهر  ١٣. دانشگاه آزاد اسالمی مشهد بيمارستان آریا .کنفرانس یک روزه سل. دکتر سعيد نقيبی . ٣١

  . سخنرانی١٣٩١
دانشگاه آزاد اسالمی  بهمن ٢٢ بيمارستان .کنفرانس یک روزه عفونتهای گوش . دکتر سعيد نقيبی . ٣٢

  . سخنرانی١٣٩١آذر  ٢٧ .مشهد
 .تهران سالن وزارت کار .١١٠٠٩٢٨کد  برنامهانجمن رادیولوژی ایران برنامه بازآموزی . دکتر سعيد نقيبی . ٣٣
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 تهران .مدیا) در تصویر برداری پزشکی کنتراستاولين سمينار کاربرد مواد حاجب (. دکتر سعيد نقيبی . ٣٤
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٣٧. Naghibi S, Hahsemi AH. Diagnostic value of CT scan Diagnosing Brain Tumors. 23th Iranian 
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٤٠. Naghibi S, Hashemi Atar AH, Piri K, Mirzaee P. Grading the Severity of Acute Pancreatitis with CT 
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13-16 May 2010. Tehran, Iran. Oral 
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٥٥. Hashemi Atar AH, Naghibi S. The Value of brain CT Scan in patients with Headache. 27 the 
Iranian Congress of Radiology. 17-20 May 2011. Tehran, Iran. Oral 
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Chronic Otitis Media. 28 the Iranian Congress of Radiology. 15-18 May 2012. Tehran, Iran. Oral 
٥٨. Naghibi S, Hashemi Atar AH, Mirsadraee M. Compute Tomography for Diagnosis of Anthracosis. 
28 the Iranian Congress of Radiology. 15-18 May 2012. Tehran, Iran. Oral 
٥٩. Hashemi Atar AH,  Naghibi S. NT Measurment in Fetuse with Major and Minor Beta Thalassemia 
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Iran. Oral 
٦٠. Saeed Raghihi, Amineh Safavi Rad, Fatemeh Omid, Saeed Naghibi. Magnetic Resonance 
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١  

بيمار١٠٠اسکن در C.Tیافته های 
 ١٠٠دربين  CVAمبتال به 

بيماربستری دربخش اعصاب 
شهریورطی سال ١٧بيمارستان 

باط ضايعات وبررسي ارت٨٣- ٨١های 
 باريسک فاکتورهاي مربوطه

می گروه دکتری عمو
 پزشکی

  دکتر سعيد نقيبی، دکترغالمرضا
  مالک زاده، لعيا ضرابی

  
  راهنما

٢  
بررسی تظاهرات سونوگرافی

تومورهای تخمدان ومقایسه بانتایج 
 ٧٧- ٧٦پاتولوژی طی سال های 

 شهریورورازی١٧درمراکز

دکتری عمومی گروه 
 پزشکی

دکتر سعيد نقيبی، طيبه سادات 
  راهنما  سادات تقوی

شدت  stagingبندی وطبقه   ٣
  اسکن CTپانکراتيت حادبه روش 

دکتری عمومی گروه 
 پزشکی

دکتر سعيد نقيبی، دکترناصردليلی، 
  راهنما  مهدي خبازخوب، پگاه ميرزایی

٤  

بررسی تظاهرات  رادیولوژیکی
کارسينوم برونکوژنيک و بررسي 

بيمارمبتال طي  ١٥٠شيوع آماري 
 ١٣٧٦تا١٣٦٦سال های 

 ١٧امام رضاو دربيمارستان هاي
 شهريور و رازي مشهد

دکتری عمومی گروه 
 پزشکی

دکتر سعيد نقيبی، مسعود 
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٥  
ارزش  رادیو گرافی ساده درمقایسه 

اسکن دربررسی پاتولوژی  C.Tبا 
  های سينوس های پارانازال

دکتری عمومی گروه 
 پزشکی

    دکتر سعيد نقيبی، طاهره ملک آرا
  راهنما

٦  
ارزش مقایسه ای آندوسکوپی 

وباریوم ميل  در تشخيص بيماریهای 
  دستگاه گوارش فوقانی

دکتری عمومی گروه 
 پزشکی

دکتر سعيد نقيبی،دکتراحمدصفاری،
  راهنما  محمد کالنتری ميبدی

٧  
اسکن  C.Tمقایسه نتایج حاصل از 

ریه با آسپيراسيون مایع پلور جهت 
اسکن در  C.Tبررسی دقيق 

  هيت مایع پلورتشخيص ما

دکتری عمومی گروه 
 پزشکی

دکتر سعيد نقيبی، دکترسيدمحسن
قاسمی ، دکتراحمد صفاری، 

  عليرضا حمزه ای
  راهنما

  
٨  
  
  

درکودکان مبتال  VCUGبررسی نتایج 
به عفونت ادراری دربيماران مراجعه 
کننده به بيمارستان هاي دانشگاه 

  ١٣٨٣-١٣٨٢آزاد طی سال های 

 دکتری عمومی گروه
 پزشکی

  راهنما  دکتر سعيد نقيبی، محمداميری

٩  

اسکن CTارزش تشخيصی 
درایکترانسدادی درمقایسه بانتایج 

در  ١٣٨٢-١٣٨١جراحی درسال های
بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه 

  آزاداسالمي

دکتری عمومی گروه 
 پزشکی

دکتر سعيد نقيبی، 
دکتربهروزهوشمند، 
  اميدرضاميرحسينی

  راهنما

١٠  

١٥٠اسکن درارزیابی CTهای  یافنه
بيمارمبتال به سردرد مراجعه کننده 

اسکن بيمارستان هاي  CTبه بخش 
وابسطه به دانشگاه آزاداسالمي 

 ١٣٨٥-١٣٨٤طی سال های 

دکتری عمومی گروه 
 پزشکی

دکتر سعيد نقيبی، دکترمحسن 
مهدی نژاد ، دکترغالمرضامالک زاده 

  ، اميدجاودان فر

  
  راهنما

١١  
يصی سونوگرافیارزش تشخ

درتعيين هيدروسفالی ازهفته 
حاملگی دربيماران مراجعه کننده ٢٥

 بهمن٢٢به بيمارستان هاي آريا و

دکتری عمومی گروه 
 پزشکی

دکتر سعيد نقيبی، دکترمرضيه 
  راهنما  مهاجری، سيده اعظم حسينی

١٢  

TBبررسی یافته های رادیولوژی
ریوی ومقایسه بانتایج سایرمطالعات 

ينيک (بررسي بيماران مراجعه پاراکل
کننده به مرکز سل مرکزبهداشت 

شهيد قدسي طي سال 
  ) ١٣٧٧-١٣٧٣هاي

دکتری عمومی گروه 
 پزشکی

دکتر سعيد نقيبی، علی رضا 
  راهنما  قاسمی طوسی

١٣  
بررسی سارکوم یوئينگ 

دربيمارستان قائم وبررسی 
  مواردموجوددرآرشيوبيمارستان

دکتری عمومی گروه 
 پزشکی

سعيد نقيبی، دکترفرخ دکتر
سيالنيان طوسي ، یحيی کيانی، 

  محمدرضا نخعی مقدم
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١٤  
بررسی نتایج سونوگرافی پاتولوژی

های بيضه بانتایج بعدازعمل جراحی 
دربيماران بيمارستان هاي آريا 

  شهريور١٧و

دکتری عمومی گروه 
 پزشکی

  راهنمادکتر سعيد نقيبی، علی اسماعيلی

  
١٥  

شخيصیبررسی ارزش ت
رادیوگرافی ساده شکم دربيماران 

شکم حاد در بيمارستان هاي 
دانشگاه آزاداسالمي مشهد طی 
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دکتری عمومی گروه 
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١٦  
بررسی ومقایسه ارزش تشخيصی 

KUB وIVP  وسونوگرافی درتشخيص
  راریسنگ های سيستم اد

دکتری عمومی گروه 
 پزشکی

دکتر سعيد نقيبی، محمدعابدی، 
  راهنما  فرشيدفتحی مقدم رشوانلو

١٧  
بررسی آماری وتحقيقی ناهنجاری
های مادرزادی کليه ،حالب ومثانه 

  )در١٣٧٦- ١٣٦٦درده سال اخير(
 شهريور١٧بيمارستان هاي رازي و

دکتری عمومی گروه 
 پزشکی

دی، دکتر سعيد نقيبی، پيمان صيا
  راهنما  رضاگلمکانی

  
١٨  

ارزش تشخيصی سونوگدافی 
درتعيين سن جنين درماه 

  آخرومقایسه آن بامعاینه بعدازتولد
دکتری عمومی گروه 

 پزشکی
دکتر سعيد نقيبی، دکترمرضيه 

  راهنما  مهاجری،  محمدفرخی

١٩  

بررسی ندول های 
تيروئيددرسونوگرافی ومقایسه نتایج 

کننده به  دربيماران مراجعه FNAآن با
 ١٧کلينيک داخلي بيمارستان 

- ١٣٨٤شهريور طی سال های 
١٣٨٢  

دکتری عمومی گروه 
 پزشکی

دکتر سعيد نقيبی، دکترليداطبيبی، 
  راهنما  مهتاب اسدآبادی

  
٢٠  

تاثيرازمان بيماری دریافته های 
توموگرافی کامپيوتری باقدرت تفکيک

  باال
)HRCT دربيماران مبتال به آسم(  

گروه دکتری عمومی 
 پزشکی

دکترمجيدميرصدرایی، 
دکترسعيدنقيبی، دکتر اميرحسين 
هاشمی عطار، دکترسيدمحسن 

  قاسمي، لينا نظری ادکانی

  راهنما

٢١  

اسکن درتشخيصCTبررسی نتایج 
ضایعات فضاگيرمغزی ومقایسه 

موردازبيماران ٥٠بانتایج جراحی در
شهریوروموسی بن ١٧بيمارستان 

  جعفر(ع )

دکتری عمومی گروه 
 پزشکی

دکتر سعيد نقيبی، 
  راهنما  دکتراحمدصفایی، محسن خليلی

  
٢٢  

تعيين توپوگرافی ضایعات عروقی 
در  CT-Scanمغز بر اساس نمای 

  بيماران مبتال به سکته مغزی
دکتری عمومی گروه 

 پزشکی
دکتر سعيد نقيبی، غالمرضا مالک 
  راهنمازاده، محسن قاسمی، هليا کریمی

٢٣  

ميتوکسانترون بربررسی تاثير داروی 
در بيماارن مبتال به  MRIنمای 

مولتيپل اسکلروزیش نوع ثانویه 
پيشرونده مراجعه کننده به درمانگاه 

اعصاب بيمارستان آریای مشهد از 
  ١٣٨٦-١٣٨١سال 

دکتری عمومی گروه 
 پزشکی

دکتر سعيد نقيبی، دکتر عباس 
  راهنما  نوریان، مریم افزاره

٢٤  
دربررسی فراوانی رسوب چربی

) بيماران Fat halo signجداره روده (
اسکن اسپيرال  CTبا درد شکم در 

  شکم

دکتری عمومی گروه 
 پزشکی

  راهنما  دکتر سعيد نقيبی، رعنا تفریشی

٢٥  

Determination of the position of 
cerebella tonsil and its relation 
with neurologic symptoms f 
patients referring to neurologic 
clinic of Aria hospital from 
January 2009-2011 

دکتری عمومی گروه 
 پزشکی

دکتر سعيد نقيبی، عباس نوریان، 
  راهنما  ساناز تبریزی



  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 .
  14 از      11 صفحه 

 واحد مشهد

  
 رديف

  
 

  
 عنوان پايان نامه

دوره تحصيلي( 
دكتراي عمومي، 

 MPH ،PhDتخصص، 
(... ، 

به ترتيب اولويت (  اسامي همكاران
 شامل نام متقاضي)

سمت درارتباط با 
پايان نامه( مشاور يا 

 راهنما)

  
  
٢٦  

ERCPوMRCPمقایسه یافته های 
در بررسی ایکتر انسدادی بيماران 
مراجعه کننده به بيمارستان امام 

رضا (ع) و مرکز تصویر برداری 
تا  ١٣٩٠يان در طی سالهای پارس

١٣٩٢  

دکتری عمومی گروه 
 پزشکی

دکتر سعيد نقيبی، عباس اسماعيل
  راهنما  زاده، نيلوفر نصر آبادی

٢٧  

Comparative evaluation of 
acicular chain in the patients 
with chronic otitis media by 
conventional computed 
tomography and spiral CT three 
dimensional

دکتری عمومی گروه 
  پزشکی

MD  

دکتر محبوبه ادمی دهکردی، سعيد 
نقيبی، نفيسه غفاریان عيدگاهی 

  مقدم
  مشاور

٢٨  

اسکن CTمقایسه یافته های
وآندوسکوپی سينوس درجراحی 

- ١٣٨٤سينوزیت طی سال های 
دربيمارستان هاي آريا  ١٣٨٢

  بهمن مشهد٢٢و

دکتری عمومی گروه 
 پزشکی

ن زجاجی، دکتر سعيد دکتر رامي
نقيبی، دکترمحبوبه آدمی دهکردی،

  مریم احمدزاده

  
  
  

  مشاور

٢٩  
بررسی رابطه اندازه آپاندیس 

درسونوگرافی ووجودآپاندیسيت 
  درپاتولوژی بعدازعمل

دکتری عمومی گروه 
 پزشکی

دکتر محمدحاتمی، دکتر سعيد 
  نقيبی، مجيد سعادت

  
  

  مشاور

٣٠  

شتعيين حساسيت و ویژگی و ارز
بالينی رادیوگرافی قفسه سينه در 

نوزادان با دیستری تنفسی بستری 
بيمارستان امام رضا (ع) و  NICUدر 
 ٨٦-٨٧بهمن در سال ٢٢

دکتری عمومی گروه 
 پزشکی

دکتر حسن متقی مقدم، دکتر 
  مشاور  سعيد نقيبی، الهام مهدوی

٣١  

KUBمقایسه آینده نگرسونوگرافی و
درتشخيص سنگ سيستم ادراری 

يمارانی که باکوليک رناالزتاريخ ب
به بيمارستان هاي آريا  ٣/٨٥تا ٣/٨٢
  بهمن مراجعه کرده اند٢٢و
 

دکتری عمومی گروه 
 پزشکی

دکترعلی رضاحاکمی، 
دکترکامياراقبالی، دکتر سعيد 

  نقيبی، سميه صفوی
  مشاور

٣٢  
بررسی همخوانی بين یافته های 

MRI  و عالئم بالينی در دوره کوتاه
ز جراحی هرنی دیسک مدت بعد ا

  کمر

دکتری عمومی گروه 
 پزشکی

دکتر فرهاد مطلق پيروز، سعيد 
نقيبی، منور افضل آقایی، نفيسه 

  فالح اردیزی
  مشاور

٣٣  
بررسی بروز نفروکلسينوز و تعيين

برخی عوامل خطر در نوزادان پره ترم
 ٢٢بيمارستان  NICUبستری در 

  ١٣٨٨- ١٣٨٧بهمن 

دکتری عمومی گروه 
 پزشکی

کتر محمود رضا خزاعی، سعيد د
  مشاور  نقيبی، سوده تيموری

٣٤  

بررسی تاثيرداروی ميتوکسانترون
نوع  M.Sبرميزان ناتوانی بيماران 

ثانویه پيشرونده مراجعه کننده به 
درمانگاه اعصاب بيمارستان آريا 

  مشهد

دکتری عمومی گروه 
 پزشکی

  دکتر سعيد نقيبی
  دکترعباس نوریان
  محمد سعيدیان

  
  نماراه

در  I.V.Pمقایسه سونوگرافی و   ٣٥
  هيدرونفروس

دکتری عمومی گروه 
 پزشکی

   عبدهللا کراچيان، دکتر سعيد نقيبی
  راهنما



  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 .
  14 از      12 صفحه 

 واحد مشهد

  
 رديف

  
 

  
 عنوان پايان نامه

دوره تحصيلي( 
دكتراي عمومي، 

 MPH ،PhDتخصص، 
(... ، 

به ترتيب اولويت (  اسامي همكاران
 شامل نام متقاضي)

سمت درارتباط با 
پايان نامه( مشاور يا 

 راهنما)

٣٦  
  
  

(توموگرافی HRCTیافته های 
کامپيوتری باقدرت تفکيک 

باال)دردرگيری ریوی جانبازان 
- ٨٦شيميایی درسال های 

 بهمن٢٢دربيمارستان ٨٧

دکتری عمومی گروه 
 کیپزش

دکترمجيدميرصدرایی، دکتر سعيد 
نقيبی، دکتر اميرحسين هاشمی 

  عطار، زهراصالحی نژادچايچاني

  
  

  مشاور

 
f. :طرح هاي تحقيقاتي در دست اجرا 

 تجربيات . 2

a . آموزشي 

 مقطع رشته تحصيلي مدت تدريس تعداد واحد محل تدريس عنوان درس

 يكارآموز پزشكي سال 18  3 دانشكده پزشكي كارآموزي راديولوژي

           

 
b . كلينيكي و عملي 

c . ساير 

 
 اداري –پست علمي  . 3

 محل خدمت تارخ خاتمه  تاريخ شروع عنوان پست

سال ١ ١٣٩٤ رئيس بخش رادیولوژی بيمارستان آموزشی و  
بهمن ٢٢درمانی   

عضو کميته علمی برنامه کنفرانس های 
٢٩/١/١٣٩١ ادواری مورتاليتی  دانشگاه علوم پزشکی   

 مشهد
اجرایی جذب در کارگروه  نماینده هيات

دانشگاه آزاداسالمی تخصصی پرتوشناسی 
 واحدمشهد

٢٥/١٢/٨٨ سال ٢  هيات اجرایی جذب خراسان  
 رضوی

٩/٣/٨٠ عضو کميته پایان نامه های پزشکی  دانشکده پزشکی ادامه دارد 

١٨/١١/٧٧ مدیر گروه رادیولوژی  ١/٥/٧٩  دانشكده پزشكي 

نیعضو کميته نظارت و ارزشيابی درو    
 بيمارستان آریا

دانشگاه آزاد اسالمی 
 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 .
  14 از      13 صفحه 

 واحد مشهد

همکاری با سازمان تامين اجتماعی در برگزاری 
تامين اجتماعی خراسان    دوره های آموزشی و بازآموزی 

 رضوی
شهریور در جهت  ١٧همکاری با بيمارستان 

شهریور ١٧بيمارستان    افزایش رضایت مندی بيماران و همکاران  

ازی بخش تجهيز و راه اند CT اسکن بيمارستان  
بهمن ٢٢  

 
دانشگاه آزاداسالمی   

 واحدمشهد

عضو کميته علمی سمينار تاثير عوامل 
دانشگاه آزاداسالمی    محيطی و اجتماعی بر سالمت 

 واحدمشهد
همکاری در برگزاری ژورنال کالب های گروه 

دانشگاه آزاداسالمی    گوش و حلق و بينی
 واحدمشهد

CTمسئول فنی اسکن و رادیولوژی   ٢٢بيمارستان های آریا و    
 بهمن

 
 تقدير نامه،جوايز و امتيازات ويژه: . 4

 مكان زمان  عنوان نوع

شرکت در نوزدهمين دوره مسابقات سراسری  فرهنگي
  قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسالمی ویژه اساتيد

 در سطح واحد مشهد ٧٥کسب امتياز 
رشته زندگانی 

 دواحد مشه پيامبر (ص)

 کميته امداد  طرف قراداد نمونه کميته امداد امام خمينی - 
 ١٣٨٦رادیولوزیست نمونه سال آموزشي

  خراسان رضوی ١٣٨٦انجمن رادیولوژی شاخه خراسان رضوی
 

 عضويت در انجمن ها و مجامع علمي رسمي . 5

 تاريخ خاتمه  تاريخ شروع عنوان

عضو کميته علمی سمينار تاثير عوامل محيطی و 
ماعی بر سالمت اجت  

 دانشگاه آزاداسالمی واحدمشهد

١٨/١٢/٨٨  
 

 

عضو کميته علمی برنامه کنفرانس های ادواری 
 مورتاليتی 

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد

٢٩/١/١٣٩١  
 

 

 

 عالئق تحقيقاتي . 6

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  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 .
  14 از      14 صفحه 

 واحد مشهد

 فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي . 7

ف
ردي

  

  محل  نوع فعاليت

  تاريخ انجام فعاليت

  تاريخ تا  ازتاريخ

  
1  

شرکت در سمينار دیدگاههای اسالم در 
  پزشکی

  ١٥/١٢/٨١  ١٣/١٢/٨١  دانشگاه علوم پزشکی مشهد

شرکت در سمينار عوامل محيطی و اجتماعی   2
  موثر بر سالمت

  ٦/٣/٨٩  ٥/٣/٨٩  دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

شرکت در مسابقات سارسری آموزشی قران   3
   و عترت دانشگاه ازاد اسالمی

  ٣١/٢/٩٣  ٣١/٢/٩٣  دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

کارگاه نشست علمی تفسير سوره حجرات   4
  (سبک زندگی در قرآن)

  ٨/٤/٩٣  ٨/٤/٩٣  دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

  ٢٢/٥/٩٣  ٢٢/٥/٩٣  دانشگاه آزاد اسالمی مشهد  کارگاه تفسير سوره فرقان  5

  

 توصيه نامه علمي . 8

نام و نام خانوادگي رديف
 معرف

به رت
 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 . 9

 نمره مكان دريافت مدرك  تاريخ دريافت مدرك نوع مدرك

    

    

  
 


