
  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

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

  
 

  .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

 هلن صاحب قلم
  دانشكده پزشكيژي راديول.استاديار گروه

 ايران -دانشگاه آزاد اسالمي مشهد 

 رزومه
 

 1393بهمن ماه 
 دوره هاي تكميلي .3 تحصيالت .2 اطالعات شخصي .1

 طرح هاي تحقيقاتي .6  انتشارات(بر اساس سبك ونكوور) .5 پست هاي علمي دانشگاهي .4

 تحقيقاتي در دست اجرا طرح هاي .9 پايان نامه هاي دانشجويي .8  سخنراني ها .7

 اختراعات،جوايز و امتيازات ويژه .12 اداري - مناصب علمي  .11 تجربيات .10

 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

  هلن نام:
 صاحب قلم نام خانوادگي:

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

 : تلفن 
 فكس:

 h_sahebghalam@yahoo.comپست 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

تصوير برداري   بورد تخصصي 
 پزشكي

 1373 ايران مشهد علوم پزشكي مشهد

 1369 ايران اصفهان علوم پزشكي اصفهان پزشكي  دكتري
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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 دتطول م نام دوره

  
سي تي فلوشيپ 

 اسكن

  
 ماه 6

  
 علوم پزشكي مشهد

  
 مشهد

  
 ايران

  
86 

 85 ايران مشهد دانشگاه ازاد اسالمي يك هفته دوره روش تحقيق

روش دوره 
  تدريس

 84 ايران مشهد دانشگاه ازاد اسالمي يك هفته

 87 ايران مشهد ميدانشگاه ازاد اسال يك هفته  مقاله نويسي

       

       

b. كارگاه ها 

 تاريخ كشور شهر دانشگاه يا موسسه آموزشي طول مدت نام كارگاه

      رزومه نويسي 

      
 

 مرتبه علمي دانشگاهي .4

 دانشگاه رتبه دانشگاهي سال

 ازاد اسالمي استاديار 1378

   
 

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

i. ارسيدر مجالت فmeasurement of fetal foot length as a predictor of gestational age” 

Iranian journal of obstetrics and gynecology 1387 
ii. ر مجالت انگليسيد”breast cancer risk assessment in iranian women”Medical 

journal of Islamic Republic of Iran 1386 
iii.  
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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

b. كتاب ها 

 طرح هاي تحقيقاتي .6

 كشور شهر همكاران طرح مجري طرح  عنوان طرح
تاريخ 
 شروع

تاريخ 
 پايان

       

       

 
  

 پوستر و  سخنراني .7
i. كنفرانس هاي داخليposter presentation in Iranian congress 

of radiology  
ii. Annual professional lectures in the seminars of EDC 

held in arya and 22 bahman hospitals since 1380 
iii. كنفرانس هاي بين المللي 

 پايان نامه هاي دانشجويي .8

 تاريخ دفاع عنوان مقطع  رشته نام دانشجو

     

     

 
 طرح هاي تحقيقاتي در دست اجرا: .9

  
 تجربيات .10

a. آموزشي 

 مقطع رشته تحصيلي مدت تدريس تعداد واحد محل تدريس عنوان درس
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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

b. و عملي كلينيكي 
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

    

    
 

 عضويت در انجمن ها و مجامع علمي رسمي .13

 تاريخ خاتمه  تاريخ شروع عنوان
   

   

 

 عالئق تحقيقاتي .14
  

 ماعي و فرهنگيفعاليت هاي اجت .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
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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

1        

2              
  

 هاي بين المللي تسلط به زبان .17

 نمره مكان دريافت مدرك تاريخ دريافت مدرك نوع مدرك
    

    

  
 


