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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
  11 از      1 صفحه 
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 اطالعات شخصي .1

  سيد محمدعلي  نام:
 رئيس السادات نام خانوادگي:

   تاريخ تولد:*

 محل تولد:*
 وضعيت تاهل: *

 : تلفن 

   فكس:

   sma _ rais @ 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 
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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
  11 از      2 صفحه 

 واحد مشهد

 تحصيالت .2

 تاريخ دريافت مدرك كشور شهر دانشگاه رشته درجه مدرك

 1366 ايران مشهد علوم پزشكي مشهد زشكيپ دكتراي عمومي

 ي تخصصيادكتر
جراحي 
 عمومي

 1375 ايران مشهد "   "   "

 فوق تخصص
جراحي 
 اطفال

 1382 ايران تهران تهران "      "

بيمارستان  –ملبورن نشگاه دا ماه7جراحي پالستيك اطفال
 كودكان رويال

 2006 استراليا ملبورن

ق  راح یتح ات ج  یق
ت   الک اطف یپالس

بيمارستان  - دانشگاه هاروارد  ماه 9
  كودكان بوستون

  2012 امريكا بوستون

 
 دوره هاي آموزشي گذرانده شده .3

a. دوره ها 

 تاريخ كشور شهر دانشگاه يا موسسه آموزشي طول مدت نام دوره

 1366 ايران مشهد علوم پزشكي مشهد پزشكي دكتراي عمومي

 1375 ايران شهدم  تهران " "    جراحي عمومي دكتراي تخصصي

 1382 ايران تهران "      "      " جراحي اطفال فوق تخصص

جراحي پالستيك 
 اطفال

 2006 استراليا ملبورن بيمارستان كودكان رويال – ملبورننشگاه دا ماه7

ــق ــاتیتح  ق
 یجراح

 کیپالســــت
  اطفــال

 12-2013 امريكا بوستون بيمارستان كودكان بوستون-دانشگاه هاروارد  ماه 9

b. كارگاه ها 

 نام كارگاه
طول
 مدت

 تاريخ كشور شهر دانشگاه يا موسسه آموزشي

 1379 ايران مشهد دانشگاه آزاد اسالمي مشهد  1كارگاه روش تحقيق 

 1384 ايران مشهد دانشگاه آزاد اسالمي مشهد  2كارگاه روش تحقيق

  1382 ايران مشهد  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد   كارگاه برنامه ريزي آموزشي 
  1383 ايران مشهد  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد   كارگاه مقدماتي ويندوز 

  1384 ايران مشهد  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد   كارگاه كتابخانه هاي ديژيتالي
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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
  11 از      3 صفحه 

 واحد مشهد

   1384  ايران  ملبورن  بيمارستان رويال كودكان   كارگاه كتابخانه هاي ديژيتالي
نهاي كارگاه جراحي زنده مالفورماسيو 

  كتال آنور
  1385 هندوستان نو    دهلي  هندوستان  –دانشگاه دهلي نو  

  1385 ايران تهران تهران  –دانشگاه علوم پزشكي ايران    كارگاه احياء نوزادان 
  1387 تايلند بانكوك  جامعه جراحان اطفال اسيا   كارگاه جراحي زنده جراحي الپاراسكوپي 

  1388 ايران مشهد  ايران  –آزاد اسالمي  دانشگاه   كارگاه كتابخانه هاي ديژيتالي 
  1388 ايران مشهد  دانشگاه علوم پزشكي مشهد    كارگاه جراحي الپاراسكوپي 

  1388 ايران مشهد  دانشگاه علوم پزشكي مشهد    كارگاه جراحي زنده شكاف كام ولب 
  1388 ايران مشهد  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد    كارگاه پاورپوينت 

  1389 مالزي كواالالمپور  جامعه جراحان اطفال اسيا   ي كم تهاجمي كارگاه جراح
  1389 هندوستان نودهلي   جامعه جراحان اطفال اسيا   كارگاه جراحي كم تهاجمي 

كارگاه بكارگيري روشهاي الكترونيك در 
 آموزش

  1389 ايران مشهد  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد  

  1389 ايران شيراز  شگاه علوم پزشكي شيرازدان   كارگاه جراحي زنده الپاراسكوپي 
  1390 ايران مشهد  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد    كارگاه وبالگ نويسي 

  1390 ايران مشهد  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد    لومككارگاه نوشتن كوري
سي غددلنفاوي پيشاهنگ در كارگاه بيوپ

  سرطان پستان 
  1390 ايران مشهد  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد  

  1391  امريكا  بوستون  دانشگاه هاروارد  SSPSكارگاه 
  1391  امريكا  بوستون  دانشگاه هاروارد   كارگاه مقدماتي تحقيقات

  1392 ايران مشهد  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد   كارگاه اخالق حرفه اي
  1392 ايران مشهد  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد   كارگاه تمدن اسالمي

آكادمي مديريت كيفيت بين    ٢٠٠١يفيتكارگاه مديريت ك
  IMQالمللي(

  1392 ايران مشهد

 

 مرتبه علمي دانشگاهي .4

 دانشگاه رتبه دانشگاهي سال

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد دانشكده پزشكيجراحيراستاديا 1377- 82

 هددانشگاه آزاد اسالمي واحد مش جراحي و جراحي اطفال دانشكده پزشكيراستاديا  1382- 93

   

 

 انتشارات(بر اساس سبك ونكوور) .5
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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
  11 از      4 صفحه 

 واحد مشهد

a. مقاله ها 
i-در مجالت فارسي  

رئيس السادات ،  - هاشمي ، جهانبخش  -محمدعلي   ،نوازي  ضايعات التهابي كولون با تظاهر كانسر كولون: - 1
           1371؛سال 51- 47؛ص 41؛ شماره 35جلد .مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد  .محمدعلي

  
. مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد . رئيس السادات ، محمدعلي -كاخي ، احمد  :معده برليوميوماي مروري – 2

           1371سال :38-31ص  ؛39؛ شماره35جلد 
       

 
السادات رئيس  -كالنتري ، مهدي - احمدي، جواد ز هپيرتروفيك پيلور:ستنواختالالت الكتروليتي و گازهاي خوني در ا –3

         1384؛213-210؛ ص 3.شماره پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران مجله دانشكده .، محمدعلي 
  

  
مجله دانشكده پزشكي . احمدي، جواد - رئيس السادات ، محمدعلي -كالنتري، مهدي تومورهاي مدياستن در اطفال:  - 4

  1383؛ 345-350؛ص4ش.دانشگاه علوم پزشكي تهران 
  

مجله علوم پزشكي  .محمدعلي رئيس السادات ، –: تبريزيان ، فربيا  نيكوالپس ركتوم با تزريق گلوكز هيپرتودرمان پر - 5
   1384تابستان 2شماره  ؛.دانشگاه آزاد اسالمي مشهد

  
ه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي . مجل رئيس السادات ، محمدعلي -بيان مختاري ، مژگان  :انسولينوما - 6
   1387ن ؛تابستا12ش:

  
م لو. مجله دانشگاه عرئيس السادات،محمد علي - ملك ،عبدالرضا - فاطمه ,اپانديسيت پرفوره در يك نوزاد نارس: اميد- 7

6138, 244-243،ص 4پزشكي واحد تهران،ش  

 
بنت جاوداني،  –جوانبخت ، مريم  –ارشدي ، حميدرضا  – رئيس السادات ، محمدعليآنال : ورو فيسارتباط بين اضطراب  - 8

                                                  1387؛بهار 73-69؛ص1.شبهداشت رواني دانشگاه علوم پزشكي مشهد اصول الهدي . مجله

                               
  
 -، محمدعلي يعقوبي  -تبريزيان ، فريبا - رئيس السادات ، محمدعلي :هيپرتروفيك پيلور  ستنوزپانكراس حلقوي و ا   - 9

            1389؛بهار 69-66؛ص1شمجله دانشگاه علوم پزشكي بيرجند .
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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
  11 از      5 صفحه 

 واحد مشهد

حافظ ي ,محمد عليعقوبي –رئيس السادات ، محمدعلي  :خونريزي وسيع در فوكال ندولر هيپرپالي كبدي  - 10               
              1389؛62- 60؛ص48ش.مجله دانشگاه ، علوم پزشكي گناباد ظريف, مژگان. - ميرصادقي؛ علي –پژمان  ،

  
رئيس  -بيضايي ، حامد-هوشمند ، بهروز :جراحي نسترون و متوكلوپراميد در تهوع و استفراغ پس از عملاندامقايسه اثر  -11

   1388بهار 52-45؛ص1.شمجله علوم پزشكي دانشگاه آزاداسالمي مشهد سنجر موسوي ناصر -السادات ، محمدعلي 
  
- يعقوبي ، محمدعلي -ميرصادقي ، علي  - رئيس السادات ، محمدعليولتي لوكوالريس : اكسي نوكوكوس م -12 

 1389-200؛ص2؛ش12.جظريف،بهينه .مجله دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

     
 

مجله علوم -بيضايي،حامد -يمحمدعل رئيس السادات ،:وراسيون دئودنوم بدنبال سم زدائي فوق سريع مخدرها پرف -13
  . 1388 پاييز، ١٩٧-٢٠٠؛ صسال پنجم 3ش  .آزاد اسالمي مشهد پزشكي دانشگاه

  
. ليلي ، ناصرد -،فريباتبريزيان  - رئيس السادات ، سيد محمد عليتاثير مايع درماني بر عاليم باليني اپانديسيت حاد:  -13

  1391؛ 169-164؛ص3؛ش55جلد .مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد
  

افضلي نرگس؛مجله علوم پزشكي  - رئيس السادات ، سيد محمد علي: سم بوتوليسم تحت راهنمايي سونوگرافيكنترل بزاق با تزريق  - 14
           .1391بهار  72- 69ص  1دانشگاه ازاد اسالمي واحد مشهد. ش

  
 -هيرادفر، مهران -رئيس السادات، سيد محمد عليكله سيستكتومي الپاروسكوپيك در اطفال و گزارش موارد ان: -16

   1392؛65- 62؛ص1؛ ش56ج. .مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدرياسي، فاطمه - تبريزيان، فريبا -جودي، مرجان
  

-ii:در مجالت خارجي  
 
 

1-Meara JG. Andrews BT. Ridgway EB. Raisolsadat MA. Hiradfar M. Unilateral Cleft Lip and Nasal 
Repair:Techniques and Principles. Iranian Journal of Pediatric (ijp). Vol 21(No2), P129-138;Jun2011.             
                

 
2-Amini M. Moghadami M,……… Raisolsadat MA. An innovative method to assess clinical reasoning 
skills: Clinical reasoning tests in the second national medical science Olympiad in Iran. BMC Research Notes 
,4:418;Oct 2011  
 3-Amini M. Moghadami M. Kojuri J…….. Raisolsadat MA. Using TOSCE (Team Objective Structured 
Clinical Examination) in the second  National Medical Sciences Olympiad in Iran. JRMS. Vol17, No10, 2012 
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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
  11 از      6 صفحه 

 واحد مشهد

4-. Tabrizian Namini F. Raisolsadat MA. Hooshmand B. Yaghubi M. Necessity of sac ligation in inguinal 
hernia repair. Journal of pediatric surgery Vol 48.No 3;547-549;March 2013 
  
5- Raisolsadat, MA. Zabolinejad, N. Tabrizian-Namini,F.  Faraji.P. Tailgut Cyst in an Infant with 
Imperforate Anus: a Case Report. Iranian Journal of Pediatrics, Vol23 No5; 597-600, Oct 2013 

 
 6- Tabrizian Namini F, Raisolsadat MA, Ghafarzadegan K, Ashkezari A. Congenital sacral mesenchymal 
chondrosarcoma in a neonate: A case report and review of literature. AfrJpediatrSurge:Vol11,p87-90, Jun-Mar 
2014 
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 سخنراني .6

i. كنفرانس هاي داخلي 
  
                                                                                           )1381(دانشگاه علوم پزشكي  تهران .اورژانسهاي شكمي نوزادان -1
 )1381( تهران دانشگاه علوم پزشكي .اورژانسهاي شكمي كودكان -2
 .  جشنوارهتغذيه وريديمندوشيرخواران نياز كات دان وريددلتوپكتورال جهت دسترسي به عروق مركزي در نوزادن - 3

  )1382(دانشگاه علوم پزشكي مشهد ,علمي سرور
  )1383(دانشگاه علوم پزشكي مشهد .اطفال تروما در نوزادان و -4
 )1384(ه علوم پزشكي شيرازگادانش .الگوريتم در مورد بررسي و اعمال و عوارض رفالكس معده به مري - 5
 )1385(مشهد  –دانشگاه آزاد اسالمي  ديدگاههاي جديد در كانسر پستان -6
 )1385(دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد  .پرفشاري خون در اطفال -7
  )1385(دانشگاه علوم پزشكي تهران. ن در اطفالتومورهاي مدياست -8
  )1386(دانشگاه علوم پزشكي مشهد .يبوست در اطفال -9
  )1387(دانشگاه آزاد اسالمي ، واحد مشهد ,اورژانسهاي نوزادان- 10
  )1387(فهاندانشگاه علوم پزشكي اص .اولين كنگره شكاف لب و كام .نتايج گرفت استخواني در فيستولهاي فك-11
 1388ن(تهرا .ايران اطفال هفتمين كنگره جراحان .ختنه در بچه ها -12
  )1389اورژانسهاي نوزادان, كنفرانسهاي ماهانه ي بيمارستان اريا(-13
  )1389اورژانسهاي جراحي نوزادان, دانشگاه علوم پزشكي گناباد( -14
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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
  11 از      7 صفحه 

 واحد مشهد

  )1389اورژانسهاي جراحي اطفال, دانشگاه علوم پزشكي گناباد( -15
  )1389اورژانسهاي جراحي نوزادان و كودكان, دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه(-16
 )1389كنفرانسهاي ماهانه ي بيمارستان اريا( تروما در جراحي, -17

 )1390حالب در بچه ها, كنگره ساالنه جراحان اطفال ايران,تهران(-رفالكس مثانه-18
 )1392بهمن( 22سهاي ماهانه بيمارستان جراحيهاي كوچك در جراحي اطفال, كنفران-19
  )1392جراحي روباتيك, كنفرانسهاي ماهانه بيمارستان اريا(-20
  )1393ارايه يك روش دوگانه در جراحي بيماري هيرشپرونگ توتال, كنگره ساالنه جامعه جراحان ايران( -21
, كنگره ساالنه جامعه جراحان اطفال استفاده از تصوير برداري با دوربين موبايل در تشخيص پروالپس كودكان -22

  )1393ايران(
  رضيايت مندي والدين در استفاده از تصوير برداري با دوربين موبايل در تشخيص پروالپس ركتوم بچه ها -23
  )1393(نپانزدهمين هميش ملي اموزش پزشكي,يزد,ايرا    
يش ملي اموزش اپانزدهمين هم نترني.وري دوره امجازي در برنامه اموزشي مطالب تئ استفاده از اموزش -24

  )1393(نپزشكي,يزد,ايرا

   
 

ii. كنفرانس هاي بين المللي 
  

 )2006(هندوستان  –جامعه جراحان اطفال آسيا   .آپانديسيت حاد با تظاهراسكروتوم حاد-1
 )2007(انگشت ماشه اي هفتمين سمپوزيوم جهاني مالفورماسيونهاي دست و اندام فوقاني. سيدني استراليا -2
 )2008(كنگره جراحان اطفال آسيا تايلند  . %50درمان پروالپس ركتال با گلوكز هيپرتونيك -3
 )2008يا,مالزي(انوي است, كنگره جراحان اطفال اسايا استنوز هيپر تروفيك پيلور يك بيماري ث-4
  )2009(هندوستان  –جامعه جراحان اطفال آسيا ؟ ايا بستن ساك هرني اينگوينال ضروري است- 5
در امتحانات پايان ترم دوره انترني, كنفرنس اتاوا در اموزش پزشكي,  ) DOPS(استفاده از روش ارزيابي داپس -6

  )2014كانادا(
 
 

a. كتاب ها 
 

 طرح هاي تحقيقاتي - 8

 كشور شهر همكاران طرح مجري طرح  عنوان طرح
تاريخ 
 شروع

تاريخ 
 پايان

تاثير مايع درماني بر عاليم باليني اپانديسيت 
 ادح

 سيد محمد علي 
 رئيس السادات

  عليان
 حاتمي

 1390 1386 ايران مشهد



  شهددانشگاه آزاد اسالمي م
 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
  11 از      8 صفحه 

 واحد مشهد

       

 
  

 پايان نامه هاي دانشجويي - 9

 تاريخ دفاع عنوان مقطع  رشته نام دانشجو

علل اتيولوژيك فتقهاي كشاله ران در  بررسي دكترا پزشكي ميترا جودي
بيماران بستري شده در بيمارستانهاي اريا 

 بهمن 22و

1380 

رض فتقهاي كشاله ران در بيماران بررسي عوا " پزشكي اده طالييآز
 22بستري شده در بيمارستانهاي اريا و 

 بهمن

 1380شهريور 

فهيمه سادات 
 ساالري

پاي ديابتي در بيماران بستري در بيمارستان  " پزشكي
 امام رضا

1380 

انديكاسيونهاي جراحي اولسر پپتيك در  " پزشكي تكتم محمدپور
شهريور و امام رضادر  17ستانهاي اريا , بيمار

 80- 76سال ,از  5طي 

 81شهريور 

بنت الهدي 
 جاوداني عرفاني

تعيين ارتباط اضطراب و شقاق مقعدي در  " پزشكي
بيماران مراجعه كننده به كلينيكهاي جراحي 

بهمن  22شهريور و 17عمومي در بيمارستان 
 87- 86در مقايسه با گروه شاهد در سال

 87ن تابستا

نتايج و ميزان عود درمان جراحي  مقايسه " پزشكي حامد گيالن
سينوس پيلونيدال به روش ساده و استفاده از 

 فالپ پوستي

 87خرداد 

مقايسه نتايج جراحي هرني اينگوينال با  " پزشكي نويد داوودي
وبدون بستن گردن ساك هرني بر حسب 

 شرايط و ضرورت

 88بهمن

در نوزادان  انوماليهاي اندام بررسي فراواني  " پزشكي دانيال خردمند
بهمن  22در بيمارستانهاي اريا , متولد شده 
 89شهريور در سال 17و

 1390مهر 

 ) Z( با زد ازاد سازي سادهمقايسه نتايج  " پزشكي مهدي رنگاني
فرنولوم  پالستي در كودكان مبتال به كوتاهي 

 زبان

 90تير 

در   6انترلوكين  سطح سرمي سيبرر " پزشكي حميد گلدوزيان
در بيماران مراجعه  تشخيص اپانديسيت حاد

بهمن و  22كننده به بيمارستانهاي اريا, 
 فارابي

 1390آبان 

 



  شهددانشگاه آزاد اسالمي م
 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
  11 از      9 صفحه 

 واحد مشهد

 طرح هاي تحقيقاتي در دست اجرا: - 10
  
 

 تجربيات - 11
a. آموزشي 

 مقطع رشته تحصيلي مدت تدريس تعداد واحد محل تدريس عنوان درس

 درس جراحي عمومي 
اد دانشگاه آز

 اسالمي مشهد 
 دكترا پزشكي سال 13  8

 درس جراحي اطفال 
دانشگاه آزاد 
  "  "  8    اسالمي مشهد

دانشگاه علوم   درس آناتومي 
  "  "  5   10  پزشكي مشهد 

دانشگاه آزاد   درس پرستاري جراحي 
  آارشناسي  پرستاري مامائي  12  5  اسالمي 

دانشگاه آزاد   تكنولوژي جراحي اطفال 
  آارشناس  اتاق عمل   يكسال  10 اسالمي مشهد

b. كلينيكي و عملي 

  داوري مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد 
  ) Pediahcsداوري مجله اطفال ايران (

  داوري مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 
  داوري كتاب انتشارات دانشگاه علوم پزشكي مشهد 

  مسئول كنفرانس هاي هفتگي گروه جراحي 

 
c. ساير 

 
 اداري - پست علمي  - 12

 محل خدمت تارخ خاتمه  تاريخ شروع عنوان پست

 بهمن  22بيمارستان   1379 1378 بهمن  22معاون آموزشي بيمارستان 

دانشكده پزشكي گروه جراحي   1390 1387 مدير گروه جراحي عمومي 
 دانشگاه آزاد اسالمي  



  شهددانشگاه آزاد اسالمي م
 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
  11 از      10 صفحه 

 واحد مشهد

راحي دانشكده پزشكي گروه ج   1390  1387  مسئول كنفرانس هفتگي جراحي عمومي 
  دانشگاه آزاد اسالمي  

  
  بيمارستان اريا  1390  1387  عضوكميته ارزيابي دروني بيمارستان آريا 
  بيمارستان اريا  1390  1387  عضو كميته بهبود كيفيت بيمارستان اريا

  بهمن 22بيمارستان   ١٣٩٠  1387  بهمن  ٢٢عضوآميته شير مادر بيمارستان 

  ان اريابيمارست      عضو كميته

  بيمارستان اريا      عضو كميته

  بيمارستان اريا      عضو كميته

  بيمارستان اريا  ١٣٩٠  1390  معاون آموزشي بيمارستان آريا 

  بيمارستان اريا  ١٣٩٠  1389  انتقال خون بيمارستان اريا عضو كميته

عضو كميته دارو ,تجهيزات پزشكي و تغذيه بيمارستان 
 اريا

  ريابيمارستان ا  ١٣٩٠  1389

  بيمارستان اريا  ١٣٩٠  1389  پاتولوژي و مرگ ومير بيمارستان اريا عضو كميته

  بهمن 22بيمارستان   ١٣٩٠  1389 بهمن22بهبود شرايط مادر و كودك بيمارستانعضو كميته

  دانشگاه علوم پزشکی مشهد  ١٣٧٩  1372  جراح بيمارستان دكتر شريعتي ( مشهد )

  دانشگاه علوم پزشکی مشهد  ١٣٧٦  1374  شهد )جراح بيمارستان هاشمي نژاد (م

شبكه بهداشت فريمان دانشگاه   1375  1374  جراح مسوول شبكه بهداشت و درمان فريمان 
  علوم پزشكي مشهد 

بيمارستان قائم دانشگاه علوم   ١٣٧٩  1376  جراح بخش سوختگي 
  پزشكي مشهد

  سجاد  بيمارستان خيريه  تاآنون  1370  جراح مسوول بيمارستان سجاد 

بيمارستان خيريه علي بن ابي   ١٣٨٤  1372  جراح بيمارستان علي بن ابي طالب
  طالب 

  بيمارستان پاستور مشهد   تاآنون  1382  جراح بيمارستان پاستور

شهريور وابسته  ١٧بيمارستان   تاآنون  1384  شهريور  17جراح اطفال مسوول بيمارستان 
  به تامين اجتماعي 

بيمارستان دآتر شيخ(دانشگاه   ١٣٩٠  1382  مشاوربيمارستان شيخ جراح اطفال ميهمان و
  علوم پزشكي مشهد)

        

  بيمارستان رضوي   ١٣٩٠  1387  جراح عمومي مسوول و مشاوررضوي 

  بيمارستان آريا   تاکنون   1382  جراح اطفال  مسوول بيمارستان اريا

  بهمن ٢٢ن بيمارستا  تاکنون  1382  بهمن 22جراح اطفال  مسوول بيمارستان 

 
  

 تقدير نامه،جوايز و امتيازات ويژه: - 13



  شهددانشگاه آزاد اسالمي م
 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
  11 از      11 صفحه 

 واحد مشهد

 مكان زمان  عنوان نوع

 تهران  1382 نفر اول بورد فوق تخصصي جراحي اطفال  تقدير نامه 

بنياد خيريه  جايزه
  سرور

 مشهد  1386 جشنواره علمي ، فرهنگي سرور عضونمونه 

  "  1390  المي مشهد علمي ، فرهنگي دانشگاه آزاد اس  استاد نمونه  تقدير نامه 

 

 عضويت در انجمن ها و مجامع علمي رسمي - 14

 تاريخ خاتمه  تاريخ شروع عنوان
 تاكنون  1366 نظام پزشكيعضو 

 "  1371  ايران عضو جامعه جراحان

  "  1382  عضو جامعه جراحان اطفال ايران 

  "  2006  عضو جامعه جراحان اطفال آسيا 

 

 عالئق تحقيقاتي - 15
 حي الپاراسكوپيجرا –شكاف لب وكام 

  

 فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي - 16
  

 توصيه نامه علمي - 17

 
رديف

نام و نام خانوادگي 
 معرف

رتبه 
 دانشگاهي

رشته 
 تحصيلي

 آدرس و تلفن منزل آدرس و تلفن محل كار

آدرس پست 
الكترونيكي و 
 سايت شخصي

1 
دكتر ولي اله... 

 محرابي 
جراحي   استاد 

 اطفال 

طبي كودكان مركز
 تهران دانشگاه 

  

جراحي   دانشيار   دكتر جان مييرا   2
  پالستيك 

بيمارستان كودكان 
      بوستون دانشگاه هاوارد 

  

 هاي بين المللي تسلط به زبان - 18

 نمره مكان دريافت مدرك تاريخ دريافت مدرك نوع مدرك
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