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 اطالعات شخصي .1

 فرنود  نام:

 رجب زاده  نام خانوادگي:

 0531   تاريخ تولد:*

 مشهد   محل تولد:*

 )یک فرزند(متاهل      وضعيت تاهل: مجرد /متاهل )تعداد فرزندان(*

 : تلفن 

 +890139931589 بيمارستان 

 +890139119959  مطب  
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 +898101153181    *موبايل
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 صندوق پستي:*
 روي سايت قرار نمي گيرد. اما بر  در آرشيو دانشكده پزشگي قرار گرفتهمحرمانه قلمداد شده و *(اين مطالب 

 تحصيالت .9

 دريافت مدرکتاريخ  كشور شهر دانشگاه رشته درجه مدرک
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 (EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی)
  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
 7 از      2 صفحه 

 واحد مشهد

 1383 ایران مشهد علوم پزشکی مشهد ژیرادیولو دكترای تخصصی

 دكترای حرفه ای
پزشکی 

 عمومی
 1375 ایران مشهد علوم پزشکی مشهد

      

 

 دوره هاي آموزشي گذرانده شده .3

a. دوره ها 

 تاريخ كشور شهر دانشگاه يا موسسه آموزشي طول مدت نام دوره

 CTفلوشیپ 

 آنژیوگرافی

 1396 انگلستان لندن UCLدانشگاه  ماه 1

 1386 انگلستان لندن UCLدانشگاه  ماه MRI  3فلوشیپ 

 1385 ایران تهران دانشگاه شهید بهشتی ماه CT 6فلوشیپ 

 

b. كارگاه ها 

 تاريخ كشور شهر دانشگاه يا موسسه آموزشي طول مدت نام كارگاه

 1393 ایران مشهد دانشگاه آزاد اسالمی مشهد ساعت 16 روش تحقیق

 1393 ایران مشهد دانشگاه آزاد اسالمی مشهد ساعت 16 اینترنت

 1393 ایران مشهد دانشگاه آزاد اسالمی مشهد ساعت 16 پاورپوینت

 

 مرتبه علمي دانشگاهي .1

 دانشگاه رتبه دانشگاهي سال

 دانشگاه آزاد اسالمی مشهد استاديار 1391

   

 

 انتشارات)بر اساس سبک ونكوور( .0

a. مقاله ها 

 

1. Measurement of Liver Stiffness with 2D-Shear Wave Elastography (2D-SWE) in Bariatric 

Surgery Candidates Reveals Acceptable Diagnostic Yield Compared to Liver Biopsy, 

Jamialahmadi T, Nematy M, Jangjoo A, Goshayeshi L, Rezvani R, Ghaffarzadegan K, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jamialahmadi%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31077025
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nematy%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31077025
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jangjoo%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31077025
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Goshayeshi%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31077025
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rezvani%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31077025
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ghaffarzadegan%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31077025
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 دانشکده پزشکی

 (EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی)
  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
 7 از      9 صفحه 

 واحد مشهد

Nooghabi MJ, Shalchian P, Zangui M, Javid Z, Doaei S, Rajabzadeh F. Obes Surg. 2019 

Aug;29(8):2585-2592. 

2. Association between Carotid Intima-Media Thickness and Inflammatory Bowel 

Disease: Systematic Literature Review, Moslem Soltani, Farnood Rajabzadeh , Ali 

Bahari , Abbas Esmaeilzadeh , Hooman Mosannen Mozaffari , Ladan 

Goshayeshi,govaresh 22(2), 106-112,2017 

 

3. Evaluation of serum HBV viral load, transaminases and histological features in chronic 

HBeAg-negative hepatitis B patients, Abbas Esmaeelzadeh, Hassan Saadatnia, Bahram 

Memar, Elham Mokhtari Amirmajdi, Azita Ganji, Ladan Goshayeshi, Zahra Meshkat, 

Alireza Pasdar, Hassan Vosoughinia, Mohammadreza Farzanehfar, Shahrzad 

Tehranian, Kamran Ghaffarzadehgan, Farnood Rajabzadeh, Mitra Ahadi, 

Gastroenterology and hepatology from bed to bench, 10( 1),2017 

4. Screening for Lynch Syndrome in Cases with Colorectal Carcinoma from Mashhad, 

Esmaeili J. Goshayeshi L, Khooiee A, Ghaffarzadegan K, Rahmani Khorram M, 

Bishehsari F, Hoseini B, Akhavan Rezayat K, Esmaeilzadeh A, Mosannen Mozaffari 

H, Ghanayee O, Lari S, Bahari , Allahyari A, Bari A, Ganji A, Goshayeshi L, 

Rajabzadeh F,arch iran med,20(6),2017 

5. Vitamin D in Standard HCV Regimen (PEG-Interferon Plus Ribavirin), Its Effect on 

the Early Virologic Response Rate: A Clinical Trial, raz int j med, Hasan Vosoghinia, 

Abbas Esmaeilzadeh, Azita Ganji, Seyed Mousal-Reza Hossein saeid Amel, Kamran 

Ghaffarzadehgan, Ladan Goshayeshi, Farnood Rajabzadeh, 4(2),2016 

6. Hereditary nonpolyposis colorectal cancer in northeastern Iran, Ladan Goshayeshi, 

Aliraza Khooie, Abbas Esmaieelzadeh, Kambiz Akhavan Rezayat, Kamran 

Ghaffarzadegan, Zahra Yousefli, Omid Ghanaiee, Ali Bahari, Hooman Mosannan 

Mozaffari, Azita Ganji, Ali Mokhtarifar, Farnood Rajabzadeh, govaresh,21(2),2016 

7. Splenic artery aneurysm as an unusual cause of new onset ascites, Goshayeshi L , 

Vosooghinia H, Rajabzadeh F, Ahadi M, Farzanefar MR  , middle east journal of 

digestive diseases, vol 6, no1, jan 2014  

8. Cholestasis and seizure due to lead toxicity, Mokhtaifar A, Mozaffari H,Afshari R, 

Goshayeshi L, Akhavan K, Sheikhian, Ghafarzadegan K Rajabzadeh F, Hepatitis 

Monthly 2013. November,13(11) 

9. Computed tomography of Infantile Myofibroma in ethmoid sinus, a case report. Zavvar 

M, Rajabzadeh F, Esmaeeli J. Iranian journal of radiology 2009 ,Vol. 6, No. 3و p 137-

139  

10. Noninvasive detection of endothelial function in normal subjects,  asymptomatic  

patients at risk of atherosclerosis and patients with coronary  artery disease. Zandi B, 

Danesh Sani H, Rajabzadeh F. Iranian journal of radiology. 2004 Vol2, No (3-4), 

p107-110 

11. Albendazole versus placebo in treatment of echinococcosis .  Keshmiri M, Baharvahdat 

H, Fattahi SH, Davachi B, Dabiri RH, Baradaran H, Rajabzadeh F. Trans R Soc Trop 

Med Hyg. 2001 Mar-Apr;95(2):190-4 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nooghabi%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31077025
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shalchian%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31077025
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zangui%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31077025
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Javid%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31077025
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Doaei%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31077025
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rajabzadeh%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31077025
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Measurement+of+Liver+Stiffness+with+2D-Shear+Wave+Elastography+(2D-SWE)+in+Bariatric+Surgery+Candidates+Reveals+Acceptable+Diagnostic+Yield+Compared+to+Liver+Biopsy
http://www.govaresh.org/index.php/dd/article/view/1863
http://www.govaresh.org/index.php/dd/article/view/1863
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5346823/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5346823/
https://www.researchgate.net/profile/Ali_Bahari7/publication/303499565_Vitamin_D_in_Standard_HCV_Regimen_PEG-Interferon_Plus_Ribavirin_its_Effect_on_the_Early_Virologic_Response_Rate_a_Clinical_Trial/links/5763a6d608aeab6e490aa9ad/Vitamin-D-in-Standard-HCV-Regimen-PEG-Interferon-Plus-Ribavirin-its-Effect-on-the-Early-Virologic-Response-Rate-a-Clinical-Trial.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Ali_Bahari7/publication/303499565_Vitamin_D_in_Standard_HCV_Regimen_PEG-Interferon_Plus_Ribavirin_its_Effect_on_the_Early_Virologic_Response_Rate_a_Clinical_Trial/links/5763a6d608aeab6e490aa9ad/Vitamin-D-in-Standard-HCV-Regimen-PEG-Interferon-Plus-Ribavirin-its-Effect-on-the-Early-Virologic-Response-Rate-a-Clinical-Trial.pdf
http://www.govaresh.org/index.php/dd/article/view/1469
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 7 از      1 صفحه 

 واحد مشهد

12. A placebo controlled study of albendazole in the treatment of pulmonary 

echinococcosis.   Keshmiri M, Baharvahdat H, Fattahi SH, Davachi B, Dabiri RH, 

Baradaran H, Ghiasi T, Rajabimashhadi MT, Rajabzadeh F. 

Eur Respir J. 1999 Sep;14(3):503-7. 

 

 
 

b. كتاب ها 

 طرح هاي تحقيقاتي .8

 كشور شهر همكاران طرح مجري طرح عنوان طرح
تاريخ 

 شروع

تاريخ 

 پايان

       

       

 

 

 پوستر و  سخنراني .9

i. كنفرانس هاي داخلي 

 

1. Comparison Of Liver Stiffness Determined By Shear Wave Elastography In Morbidly 

Obese Patients Prior To Bariatric Surgery With Liver Biopsy, 34th  Iranian congress of 

radiology, 2018 

2. Imaging in femoral head avascualar necrosis, 33th  Iranian congress of radiology, 2017 

3. Carotid intima-media thickness in patients with inflammatory bowel disease, 32th  

Iranian congress of radiology, 2016 

4. MRI findings in Creutzfeldt-Jakob disease, a case, 31th  Iranian congress of radiology, 

2015 

 

5. Splenic artery aneurysm as an unusual cause of new onset ascites,  30th  Iranian 

congress of radiology, 2014 

6. Intracranial lipoma, , 30th  Iranian congress of radiology, 2014 

7. Breast MRI and second look ultrasound , 29th  Iranian congress of radiology, 2013 

8. 20 year old girl with proptosis , 29th  Iranian congress of radiology, 2013 

9. Cerebral vasculitis in a patient with SLE, 28th  Iranian congress of radiology, 2012 

http://www.icrjournal.ir/article_75532.html
http://www.icrjournal.ir/article_75532.html
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 واحد مشهد

 

 

 

 

 

 

 

ii. كنفرانس هاي بين المللي 

 

1- Flow mediated dilation in patients with atherosclerosis risk factors, 20th  Europeaan 

congress of radiology, 2014 

2-      Bone mineral density in celiac patients correlates with duodenal biopsy,21st European 

congress of radiology(ECR), 2015 

3- Comparison Of Liver Stiffness Determined By Shear Wave Elastography In Morbidly 

Obese Patients Prior To Bariatric Surgery With Liver Biopsy, 25th  European congress 

of radiology, 2019 

 

 

 

 پايان نامه هاي دانشجويي .9

 تاريخ دفاع عنوان مقطع رشته نام دانشجو

بررسی ضخامت انتیمای كاروتید در بیماران  كارورزی پزشکی مهران معظمی

 مبتال به بیماری التهابی روده

 

  دچار تشنجعلل تشنج در بیماران بررسی  كارورزی پزشکی محمدزاده

در و اندازه آن  بررسی شیوع كونکا بولوزا  كارورزی پزشکی محمدخانی

CT بیماران دچار سینوزیت 

 

بررسی ضخامت انتیمای كاروتید در بیماران  كارورزی پزشکی وفادار

 مبتال به سندرم نفروتیک

 

بررسی ضخامت انتیمای كاروتید در بیماران  كارورزی پزشکی امامیان

 مبتال به پسوریازیس

 

دانیسته استخوانی در بیماران انداره گیری  كارورزی پزشکی منصوری نژاد

 مسن

 

بررسی ضخامت انتیمای كاروتید در بیماران  كارورزی پزشکی موسوی

 رتیت روماتوئپدآمبتال به 

 

  مقایسه رادیو گرافی ایستاده و خوابیده زانو كارورزی پزشکی محرابی

http://www.icrjournal.ir/article_75532.html
http://www.icrjournal.ir/article_75532.html
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 واحد مشهد

 

 طرح هاي تحقيقاتي در دست اجرا: .8

 

 تجربيات .15

a. آموزشي 

 مقطع رشته تحصیلی مدت تدریس تعداد واحد محل تدریس عنوان درس

 رادیولوژی
دانشگاه آزاد 

 اسالمی مشهد
 كارآموزی دانشجویان پزشکی  سال 2 4

 رادیولوژی
دانشگاه آزاد 

 اسالمی مشهد
 كارشناسی دانشجویان مامایی ترم 1 2

 رادیولوژی
دانشگاه علوم 

 گلستانپزشکی 
 كارشناسی دانشجویان مامایی ترم 1 2

      

      

b. كلينيكي و عملي 

c. ساير 

 

 اداري -پست علمي  .11

 محل خدمت تارخ خاتمه تاريخ شروع عنوان پست

بخش  –دانشکاه آزاد اسالمی   27/3/97 رییس بخش رادیولوژی

 رادیولوژی

    

 

 

 تقدير نامه،جوايز و امتيازات ويژه: .19

 مكان زمان عنوان نوع
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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
 7 از      7 صفحه 

 واحد مشهد

    

 

 عضويت در انجمن ها و مجامع علمي رسمي .13

 تاريخ خاتمه تاريخ شروع عنوان

 1394 1389 انجمن رادیولوژی اروپا

 1394 1385 انجمن رادیولوژی ایران

 

 عالئق تحقيقاتي .11

 
 موسکواسکلتال  MRIنورو رادیولوژی، داپلر عروق، 

 
 

 فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي .10

 

 توصيه نامه علمي .18

 ردیف
نام و نام خانوادگی 

 معرف

رتبه 

 دانشگاهی

رشته 

 تحصیلی
 آدرس و تلفن منزل آدرس و تلفن محل كار

آدرس پست 

الکترونیکی و 

 سایت شخصی

 +985138539491 بیمارستان امام رضا ژیرادیولو استاد دكتر بهروز زندی 1
b.zandi@mu

ms.ac.ir 

2 
دكتر سیروس 

 نکویی
 @s.nekooei +985138411111 قائمبیمارستان  رادیولوژی دانشیار

mums.ac.ir 
 

 هاي بين المللي تسلط به زبان .19

 نمره مكان دريافت مدرک تاريخ دريافت مدرک نوع مدرک

    

    

 
 


