
  اه آزاد اسالمي مشهددانشگ
 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 .
  11 از      1 صفحه 

 واحد مشهد

  يار اقباليكام
  يدانشكده پزشك يارولوژ ار گروهياستاد

 رانيا -مشهد  يدانشگاه آزاد اسالم

 رزومه
 

 1393اسفند ماه 
 يليتكم يدوره ها .3 التيتحص .2 ياطالعات شخص .1

 يقاتيتحق يطرح ها .6  انتشارات(بر اساس سبك ونكوور) .5 يدانشگاه يعلم يپست ها .4

 در دست اجرا يقاتيتحق يطرح ها .9 ييدانشجو يان نامه هايپا .8  ها يسخنران .7

 ژهيازات ويز و امتياختراعات،جوا .12 يادار – يمناصب علم .11 اتيتجرب .10

 يو فرهنگ ياجتماع يت هايفعال .15 يقاتيعالئق تحق .14 يرسم يت در انجمن ها و مجامع علميعضو .13

   يه نامه علميتوص .16

 ياطالعات شخص .1

  اريكامنام:
 ياقبال:ينام خانوادگ

 خ تولد:ي*تار

  د:*محل تول
 ت تاهل: ي*وضع

مارستان:يب 2229094(98511+) مطب: 8556022(98511+)  
: 

   فكس:

 keqbali@gmail.com :يكيپست الكترون

 -ت:يوب سا

  :ي*صندوق پست
 رد.يگ يت قرار نميسا يقرار گرفته اما بر  رو يو دانشكده پزشگيدر آرشمانه قلمداد شده و محرن مطالب ي*)ا

 التيتحص .2

 افت مدركيخ دريتار كشور شهر دانشگاه رشته درجه مدرك

 1370 رانيا مشهد  مشهد  يارولوژ  يتخصص يدكتر

 1358 رانيا مشهد مشهد يپزشك يا حرفه يدكتر

  



  اه آزاد اسالمي مشهددانشگ
 دانشكده پزشكي
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  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن با  ذكر منبع بالمانع است .
  11 از      2 صفحه 

 واحد مشهد

 گذرانده شده يآموزش يدوره ها .3
a. دوره ها 

 خيتار كشور شهر يا موسسه آموزشيدانشگاه  طول مدت نام دوره

با نرم افزار  ييآشنا
Pointpower 

 1386ر يت رانيا مشهد دانشگاه آزاد اسالمي مشهد ساعت16

در توسعه  ينقش آموزش عال
  يمال

  1385 يد  رانيا  مشهد  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد  ساعت 8

b. كارگاه ها 

 مدتطول  نام كارگاه
ا موسسهيدانشگاه

 يآموزش
 خيتار كشور شهر

 TRUS يكارگاه آموزش

Biopsy 

  19/08/1391  رانيا  مشهد  مشهد يدانشگاه علوم پزشك  ساعت 6

درمان جراحي بي اختياري
 ادراري در زنان

  16/08/1391  رانيا  مشهد مشهديدانشگاه علوم پزشك ساعت6

به زبان  يعلم يسيمقاله نو
 يسيانگل

  1385مرداد   رانيا  مشهد  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد  ساعت 16

ويكيالكترون با مراجعييآشنا
  يپزشك ياطالعات يبانكها

  1383بهمن   رانيا  مشهد دانشگاه آزاد اسالمي مشهد ساعت32

ن يتدو يو الگوها يزيربرنامه
  طرح درس

  1383ور يشهر  رانيا  مشهد  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد  ساعت 24

بهشت يارد  رانيا  مشهد دانشگاه آزاد اسالمي مشهد ساعت32  قيتحق يسروش شنا
1383  

 

 يدانشگاه يمرتبه علم .4

 دانشگاه يرتبه دانشگاه سال

 مشهد اسالمي آزاد دانشگاه استاديار 1377
 

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

 يدر مجالت فارس .1
ون يپرتانسيماران مبتال به هيدر ب يسنگ ادرار يفراوان روجا. يتيداه ،اريكام ياقبال رضا،يعل يحاكم، مسعودپور يسيع )1

 53- 57: )17؛ سال پنجم(1388زييپامشهد.  يدانشگاه آزاد اسالم يزشكعلوم پ يجيترو ي. فصلنامه علميانيشر
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  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن با  ذكر منبع بالمانع است .
  11 از      3 صفحه 

 واحد مشهد

 مقايسه اثر تامسولوسين و ر هوشنگ.يام يلوح نرگس، يافضل ،اريكام ياقبالرضا، يعل يحاكم پور مسعود،يسيع )2
؛ 1388مشهد. بهار يدانشگاه آزاد اسالم يعلوم پزشك يجيترو يفصلنامه علم .ايندومتاسين در دفع سنگهاي حالب تحتاني

 35- 38:  )17سال پنجم(

ي عوامل مؤثر در بروز بيضهراحله.  يابرده سفل ييرضايعل لدا،ي يحاكم پور مسعود،يسيع ،اريكام ياقبالرضا، يعل يحاكم )3
 : )15؛ سال چهارم(1387ز ييپا مشهد. يدانشگاه آزاد اسالم يعلوم پزشك يجيترو ي. فصلنامه علمداننزول نكرده در نوزا

166 -161 

گزارش يك مورد كارسينوم  سمانه. يچيچا ،يان مهديمعصوم ،اريكام ياقبال رضا،يعل يحاكم پور مسعود، يسيع )4
؛ سال 1387مشهد.  بهار  ياه آزاد اسالمدانشگ يعلوم پزشك يجيترو ي. فصلنامه علمترانزيشنال حالب مياني چپ

 59- 62 : )13چهارم(

ك فاكتور يتستوسترون به عنوان  يندا. نقش سطح سرم ياريرضا، داوريعل يپور مسعود ، حاكميسي، عاريكام ياقبال )5
بهار  سبزوار. يعلوم پزشك يپژوهش يمردان. فصلنامه علم يفن در ناباروريكننده در پاسخ به درمان با كلوم ييشگويپ

 20-25) : 47؛ سال پانزدهم (1387

 بررسي ميزان تاثير سنگ شكني برونار. يفروهر فر د،يجمش يوسفي پور مسعود،يسيرضا، عيعل يحاكم ،اريكام ياقبال )6
سال ؛  1386بهارتهران.  يدانشگاه آزاد اسالم يعلوم پزشك يپژوهش ي. فصلنامه علماندامي بر روي آنزيمهاي پانكراس

 23- 27:  )47( هفدهم

با  يحالب تحتان يت درمان سنگهايكفا ي. بررسسمانه ين مردي، حساريكام ياقبالپور مسعود، يسي، عرضايعل يحاكم )7
؛ سال 1385مشهد. زمستان  يدانشگاه آزاد اسالم يعلوم پزشك يجيترو ي. فصلنامه علمييدرون مجرا يروش سنگ شكن

 169- 174 : )8دوم (

د و عوارض عدم استفاده از استنت و يزان فوايم يبررس ه.يرباذل سميم ،اريكام ياقبال ،رضايعل يحاكم پور مسعود،يسيع )8
 ي. فصلنامه علمين اندامدرو يماران پس از سنگ شكنيدر سه گروه از ب Zebra stentا ي Double Jااستفاده از ي

 104- 110 : )7؛ سال دوم (1385ز ييمشهد. پا يدانشگاه آزاد اسالم يعلوم پزشك يجيترو

اسپرموگرام با  يبر رو يكوسلكتومير واريسه تاثيزاده حامد. مقا يطبس رضا،يعل يحاكم پور مسعود،يسيعار، يكام ياقبال )9
 : )7سال دوم( ؛1385ز ييپامشهد.  يدانشگاه آزاد اسالم يپزشكعلوم  يجيترو ي. فصلنامه علميماريد بيتوجه به سن و گر

90 -86 

 يرشد دانشكده پزشك يارهايمع ياسهيمقا ي. بررسيمحمد، مشكات مجتب يزديفراز ، سرااريكام ياقبالد، يجمش يوسفي )10
س ين سالگرد تاسيست و پنجميب ياش منطقهيساله. مجموعه مقاالت هما 5 يزمان يهامشهد در بازه يدانشگاه آزاد اسالم
 1385. آبان يدانشگاه آزاد اسالم

هميت كلسيم سرم و ادرار در تشكيل سنگهاي كلسيمي سيستم ادراري ا پور مسعود.يسيع رضا،يعل ي، حاكماريكام ياقبال )11
 35- 38:  )38؛ سال دوازدهم(1384سبزوار. زمستان يعلوم پزشك يپژوهش ي. فصلنامه علمدر استان خراسان

در  يوع عفونت ادراريش يلدا. بررسي يپور مسعود، دارا اعظم، حاكميسي، عاريكام ياقبال، يمرتض ييرزايرضا، ميعل يحاكم )12
؛ سال اول 1384مشهد. زمستان  يدانشگاه آزاد اسالم يعلوم پزشك يجيترو يساله). فصلنامه علم 5- 12ك ( يكودكان انورت

)4 : (38 -35 

 يكهايوتيب ينسبت به آنت يع ادراريشا يزان مقاومت پانوژنهايم يرضا. بررسيعل يپور مسعود، حاكميسي، عاريكام ياقبال )13
؛ سال اول 1384ز ييمشهد. پا يدانشگاه آزاد اسالم يعلوم پزشك يجيترو ي. فصلنامه علم83- 84 ين سالهايب يج مصرفيرا
)3: ( 48 -43 

 مقاله چاپ شده در مجالت داخلي  علوم پزشكي پنجداوري بيش از  )14
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  )EDC مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي(
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  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن با  ذكر منبع بالمانع است .
  11 از      4 صفحه 

 واحد مشهد

 ر زبان ها)يا ساي(يسيدر مجالت انگل .2

1) Kamyar Eghbali, Mohammad Reza Shayegan, Sina Kianoush. Investigating the effect of 
tamsulosin on the measurement of bladder wall thickness and international prostate symptom 
score in benign prostatic hyperplasia. Canadian Urological Association Journal, Vol 7, No 5-6 
(2013). 
 

 

b. كتاب ها 

 يقاتيتحق يطرح ها .6

 كشور شهر همكاران طرح طرح يمجر  عنوان طرح
خ يتار

 شروع
خ يتار
 انيپا

 -   -  -  -  -  -  - 

  
 يسخنران .7

 يداخل يكنفرانس ها .1
  

 يدانشگاه علوم پزشك،  1391بهمن  5روزه ، كي يدر كنفرانس علم يسخنران .يارولوژ ياورژانس هاار . يكام ياقبال )1
  .مشهد

  
دانشگاه علوم ،  1391آذر  9روزه ، كي يفرانس علمدر كن يسخنران .م پروستاتيخوش خ يپرپالزيهار . يكام ياقبال )2

 .مشهد يپزشك

  
  بهمن ، مشهد. 22، بيمارستان  1391تير  5روزه ، بيماريهاي مقاربتي. سخنراني در كنفرانس مدون يكاقبالي كاميار .  )3

  
 يمارستان آريا ، مشهد.، ب 1390مهر  28روزه ، ريفالكس وزيكواورترال. سخنراني در كنفرانس علمي يك اقبالي كاميار . )4

 
بهمن  7 روزه ،كي يدر كنفرانس علم يسخنران م پروستات.يص و درمان آدنوم خوشخيتشخ يهاتازهار . يكام ياقبال )5

  مشهد.،  1389
  

، هتل هما،  1389 يد 23 روزه ،كي يدر كنفرانس علم يسخنران .ص و درمان سرطان پروستاتيتشخار . يكام ياقبال )6
  شهد.، ميانجمن ارولوژ

  
  ، مشهد. 1389ر يت 31روزه ، كي يدر كنفرانس علم يسخنراندرمان سرطان پروستات.  يهاتازهار . يكام ياقبال )7
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  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن با  ذكر منبع بالمانع است .
  11 از      5 صفحه 

 واحد مشهد

  
، دانشگاه آزاد  1389خرداد  5روزه ،  2نار يسم در يسخنران.مؤثر بر سالمت يطيو مح يتماععوامل اجار. يكام ياقبال )8

  مشهد. ياسالم
  

  ، مشهد. 1389ن يفرورد 19 روزه ،كي يدر كنفرانس علم يسخنران .ييه در درمان نازاشرفتيپ يهاروشار. يكام ياقبال )9
  

، دانشگاه آزاد  1388آبان  28روزه ، كي يدر كنفرانس علم يسخنران در مردان و زنان. يجنس يناتوانار. يكام ياقبال )10
  مشهد. ياسالم

  
  ا ، مشهد .يمارستان آري، ب 1388مهر  23 ، يزه ادوارروكيدر كنفرانس  يسخنران. يادرار يهاعفونتار. يكام ياقبال )11

  
  مشهد. يدانشگاه آزاد اسالم،  1388مهر  15 روزه ،كي يدر كنفرانس علم يسخنران . 1N1H يآنفلوانزاار. يكام ياقبال )12

، دانشگاه  ، 1387آبان  30 روزه ،كي يدر كنفرانس علم يسخنران مجرا . يص و درمان تنگيتشخ يهاتازهار. يكام ياقبال )13
  مشهد. يآزاد اسالم

دانشگاه ،  1387آبان  2). روزهران (سهيجامعه جراحان ا ياان دورهيم يو اجراء پانل در كنگره يسخنرانار. يكام ياقبال )14
  مارستان امام رضا (ع)، مشهد.ي، بيعلوم پزشك

  
مارستان امام ي، بي، دانشگاه علوم پزشك 1387ر يت 26). روزهسهه (يوند كليپ يعلم يدر كنگره يسخنرانار. يكام ياقبال )15

  رضا (ع)، مشهد.
  

 1387بهشت يارد 26ك روزه . ي يكنفرانس علمدر  يسخنران. يسنگ ادرار يو جراح يدرمان طب يهاتازهار. يكام ياقبال )16
  مشهد.، 

  
  مشهد.،  1387هشت بيارد 5روزه ، كي يدر كنفرانس علم ي. سخنرانيون ارولوژيكاسيكمپلعفونت در ار. يكام ياقبال )17

  
،  1386بهشت يارد 25روزه). ران ( سهيا يانجمن ارولوژ يعلم ين كنگرهيو اجراء پانل در دهم يسخنرانار. يكام ياقبال )18

  نا، مشهد.يستاالر ابن
  

  مارستان قائم (عج)، مشهد.ي، ب 1385 يد 29روزه ، كي يلمدر كنفرانس ع يكانسر پروستات.  سخنران ار.يكام ياقبال )19
  

  مارستان قائم (عج) ، مشهد.ي، ب 1385 يد 28روزه ، كي يلمدر كنفرانس ع يكانسر پروستات.  سخنران ار.يكام ياقبال )20
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  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن با  ذكر منبع بالمانع است .
  11 از      6 صفحه 

 واحد مشهد

مارستان قائم يب،  1384آذر  24خراسان.  يشاخه يروزه انجمن ارولوژكي يدر كنفرانس علم يسخنرانار. يكام ياقبال )21
  (عج)، مشهد.

  
  نا ، مشهد.يستاالر ابن ، 1384آبان  27مدون اختالل در ادرار كردن.  يعلم يهدر برنام يسخنران ار.يكام ياقبال )22

  
  نا ، مشهد.يس، تاالر ابن 1384آبان  26ادرار كردن.  مدون اختالل در يعلم يدر برنامه يسخنران ار.يكام ياقبال )23

  
مارستان قائم ي، ب 1384 آبان 19خراسان.  ياخهش يروزه انجمن ارولوژكي يدر كنفرانس علم يسخنرانار. يكام ياقبال )24

  (عج)، مشهد.
  

مارستان قائم ي، ب 1384مرداد  27خراسان.  يهشاخ يروزه انجمن ارولوژكي يدر كنفرانس علم يسخنرانار. يكام ياقبال )25
  (عج)، مشهد.

  
  ارستان قائم ، مشهد.مي، ب 1384ر يت 4. يبازآموز يبرنامه روزهكي يدر كنفرانس علم يسخنرانار. يكام ياقبال )26

  
نا، يستاالر ابن ، 1383 يد 4روزه ، كيمدون  يدر كنفرانس علم يمردان. سخنران يد مثل و ناباروريتولار. يكام ياقبال )27

  مشهد.
  

  مشهد. ، 1383 يد 3روزه ، كي يدر كنفرانس علم ي. سخنرانيادرار يو تروما يجنس يناتوانار. يكام ياقبال )28
  
 

مارستان قائم ي، ب1383مرداد  29خراسان.  يهشاخ يانه انجمن ارولوژيماه يدر كنفرانس علم يانسخنرار. يكام ياقبال )29
  (عج)، مشهد.

  
  نا، مشهد.يستاالر ابن،  1382 يد 24. يمدون ب ارولوژ يبازآموز يسه روزه يدر كنفرانس علم يسخنرانار. يكام ياقبال )30

  
مارستان امام رضا ي، ب 1382 يد 1اسان. خر يشاخه يانجمن ارولوژ انهيماه يدر كنفرانس علم يسخنرانار. يكام ياقبال )31

  (ع)، مشهد.
  

نا، يس، تاالر ابن 1381 يد 25. يو جراح يولوژمشترك ار يسه روزه بازآموز يدر كنفرانس علم يسخنرانار. يكام ياقبال )32
  مشهد.

  
  نا، مشهد.يس، تاالر ابن 1380ور يشهر 24. يژب ارولومدون  يسه روزه بازآموز يدر كنفرانس علم يسخنرانار. يكام ياقبال )33

  
  



  اه آزاد اسالمي مشهددانشگ
 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 .
  11 از      7 صفحه 

 واحد مشهد

 يلن المليب يكنفرانس ها .2
 

  مشهد. ، 1388بهشت يارد 24ران ( دو روزه ). يا يارولوژ ين الملليدر كنگره ب يسخنران ار. يكام ياقبال
  
 

 ييدانشجو يان نامه هايپا .8

 خ دفاعيتار عنوان مقطع  رشته نام دانشجو

 ما برادرانيش

 يپزشك  (راهنما)

 
 يحرفه ا يدكتر

 
 
 
 

 يبا فاكتورها BPHن وزن يارتباط ب يبررس
BMI تستوسترون و استرا در  ي، سطح سرم
باز  يكه تحت عمل جراح يمارانيب

  اند.قرار گرفته يپروستاتكتوم
 

 1389ور يشهر

غزاله 
 پرستدوست

  (راهنما)
 يپزشك

 
 يحرفه ا يدكتر

 
 
 
 

نه با رات ضخامت جدار مثايينتغيارتباط ب يبررس
بعد از  يكينيم كليرات عالييدر تغ يسونوگراف

  BPHدرمان 
 1388مهر 

 يلدا حاكمي

 يپزشك  (راهنما)

 
 يحرفه ا يدكتر

 
 
 
 

ن يب يفشار يادرار يارياختيبيسه فراوانيمقا
خانم  100ن در يو عمل سزار يعيمان طبيزا

و زنان  يمراجعه كننده به بخش ارولوژ
 بهمن 22مارستان يب

 

 1387ور يشهر

يانال پوراصفهيناز
 

 (راهنما)
 يپزشك

 
 يحرفه ا يدكتر

 
 
 
 

در  يديجاد كننده اپيا ين عامل پاتولوژييتع
 يسالگ 35و از  يسالگ 35تا  بلوغ يفواصل زمان

سه آن با كتب يبه باال در سطح شهر مشهد و مقا
 مرجع
 

 1386بهمن 

  ار فروهريفر
  

 (راهنما)
 يپزشك

 
 يحرفه ا يدكتر

 
 
 
 

ت يش به عنوان ماركرپانكراتيافزا يبررس
 ESWLبا روش  يبعد از سنگ شكن ياحتمال

  يارمغان تندرست يدر بخش سنگ شكن
 

 1386 يد

 ييرضايراحله عل

 
 (مشاور)

 يپزشك

 
 يحرفه ا يدكتر

 
 
 
 

نزول  يضهيعوامل مؤثر در بروز ب يبرخ يبررس
 يهامارستانينكرده در نوزادان متولد شده در ب

  ن و پاستوربهم 22ا و يآر
 1386مهر 



  اه آزاد اسالمي مشهددانشگ
 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 .
  11 از      8 صفحه 

 واحد مشهد

  ياريندا داور
 

 (راهنما)
 يپزشك

 
 يحرفه ا يدكتر

 
 
 
 

تستوسترون در  ير سطح سرميتاث يبررس
فن در مردان نابارور يكلوم ياثربخش ييشگويپ

دانشگاه آزاد  يهامارستانيمراجعه كننده به ب
 سال 2 يمشهد ط ياسالم

 

 1386ور يشهر
 

  زادهيحامد طبس
 يپزشك (راهنما)

 
 يه احرف يتردك

 
 

 يپارامترها يروبر يكوسلكتومير وارين تاثييتع
 كوسليمختلف وار يدهاينمونه سن در گر

 1385ور يشهر

ن يرحسيام
  بشاش

 
)(مشاور  

 يپزشك

 
 يحرفه ا يدكتر

 
 
 
 

 يم انجمن ارولوژيعال يبندن درجهيارتباط ب
ماران مبتال به يب يسونوگراف يهاافتهيكا و يآمر
م پروستات مراجعه كننده يخخوش يپرپالزيه

 يهابهمن در سال 22ا و يآر يهامارستانيبه ب
  84تا  82

 

 1385ور يشهر

 گلشن يمجتب

  
)مشاور(  

 يپزشك

 
 يحرفه ا يدكتر

 
 
 
 

به روش  يد وازكتوميعوارض و فوا يبررس
NSV 

 

  1384مهر 

 يسارا فاصل

  
 (راهنما)

 يپزشك

 
 يحرفه ا يدكتر

 
 
 
 

 يع ادراريشا يهاژنزان مقاومت پاتويميبررس
ن يب يج مصرفيرا يكهايوتيبينسبت به آنت

دانشگاه آزاد  يهامارستانيدر ب 83- 84 يسالها
 مشهد ياسالم

 

 1384تابستان 

  پوريمعصومه عل
 

 (راهنما)
 يپزشك

 
 يحرفه ا يدكتر

 
 
 
 

 24م ادرار يزان كلسينگر مندهيسه آيمقا
م سرم افراد سنگ ساز با گروه يكلس يساعته

 هدشا

 1384تابستان 

 
 در دست اجرا: يقاتيتحق يطرح ها .9

 تاريخ شروع كشور شهر همكاران طرح مجري طرح  عنوان طرح
تاثير اعتباربخشي مدارك پزشكي روي كيفيت 

  پرونده بيماران بيمارستان آريا مشهد
دكتر كاميار 

 اقبالي
 10/02/1392 ايران مشهد گمنامي ناصر

  



  اه آزاد اسالمي مشهددانشگ
 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 .
  11 از      9 صفحه 

 واحد مشهد

 اتيتجرب .10
a. يآموزش 
 

 مقطع يليرشته تحص سيمدت تدر تعداد واحد سيحل تدرم عنوان درس

 يكاراموز يپزشك سال 15  واحد 2  يدانشكده پزشك  يارولوژ يهايماريب يتئور

  يكارشناس  يپرستار  سال 15  واحد 5/0  يدانشكده پزشك  هيكل يهايماريب يتئور

ستم يس يهايماريب يتئور
  ييماما  سال 15  واحد 5/0  يدانشكده پزشك  يادرار

  
  يناسكارش

  
 يجراح يكهايتكن يتئور

  يارولوژ
دانشكده 

اتاق  يكارشناس  سال 5  واحد 5/0  يراپزشكيپ
  يكارشناس  عمل

 
b. يو عمل يكينيكل 

 
 مقطع يليرشته تحص سيمدت تدر تعداد واحد سيمحل تدر عنوان درس

   يارولوژ يكارورز
 22مارستان يب

بهمن و 
 ايمارستان اريب

 يرزكارو يپزشك سال 15  واحد 3هر ماه 

 يارولوژ يكاراموز

 22مارستان يب
بهمن و 

 ايمارستان اريب

 يكاراموز يپزشك سال 15  واحد 3هر ماه 

 
c. ريسا 

 يادار -  يپست علم .11

 محل خدمت تارخ خاتمه  خ شروعيتار عنوان پست

  دانشكده پزشكي  ادامه دارد  01/08/1392  مدير گروه اورولوژي
  ايمارستان آريب  دارد ادامه  15/11/1391  ت يفيبهبود ك يتهيعضو كم

  ايمارستان آريب  ادامه دارد  06/03/1391  ت بحران يريات مديعمل يتهيس كميرئ
  ايمارستان آريب  ادامه دارد  1389  طب انتقال خون يتهياست كمير
  ايمارستان آريب  04/10/1389  14/01/1387  ا با حفظ سمت معاونت درمانيمارستان آرياست بير



  اه آزاد اسالمي مشهددانشگ
 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 .
  11 از      10 صفحه 

 واحد مشهد

  يدانشكده پزشك  ادامه دارد  25/01/1384  يه پزشكمعاونت درمان دانشكد
 يو درمان يت آموزشيت و كميفيكنترل ك يعضو شورا
   يدانشكده پزشك  ادامه دارد  27/04/1379  يپزشك يدانشكده

  ايمارستان آريب  ادامه دارد  1379  رمترقبهيو حوادث غ يپزشك يتهايفور يتهيس كميرئ
  ايمارستان آريب  ادامه دارد  1379  يت پزشكزايدارو و درمان و تجه يتهيعضو كم

  ايمارستان آريب  1385  1378  يفيت كيريمد يتهيس كميرئ
و كاركنان  ي، پرسنل پرستاريكادر پزشك يتهيس كميرئ

  ايمارستان آريب  1385  1378 يادار

  ايمارستان آريب  1385  1378  يمتعال يج ارزشهايو مراقبت و ترو يپاسدار يعضو شورا
  ايمارستان آريب  ادامه دارد  05/1378  شركت شفاده رعامليمد

  ايمارستان آريب  ادامه دارد  02/1378  شبفت صبح  يمسئول فن
  ايمارستان آريب  25/01/1384  03/12/1377  يا دانشگاه آزاد اسالميمارستان آرياست بير

  يدانشكده پزشك  ادامه دارد  03/03/1377  يدانشكده پزشك يئت علميعضو ه
  سبزوار يدانشكده پزشك  1376  18/02/1374  يدانشكده پزشك يو نوآموز يبازآموز يعضو شورا

 يد بهشتيشه يمارستان امداديب  29/12/1376  24/04/1371   يد بهشتيشه يمارستان امدادياست بير
  سبزوار

 
 ژه:يازات ويز و امتير نامه،جوايتقد .12

 مكان زمان  عنوان نوع

  ين اجتماعياداره كل تام  1390  ين اجتماعيتامپزشك نمونه از طرف اداره كل  ريلوح تقد
  مشهد يازاد اسالم دانشگاه 1388  مشهدواحد است دانشگاه آزاد ياستاد نمونه از طرف ر  ريلوح تقد
  خراسان يسازمان جهاد كشاورز 1387 خراسان ياز طرف سازمان جهاد كشاورز ريلوح تقد
  مشهد يدانشگاه آزاد اسالم  1387  1380سال  يآموختگان پزشكاز طرف دانش  ريلوح تقد
است دانشگاه آزاد ياز طرف ر ير نمونه دانشگاه آزاد اسالميمد  ريلوح تقد

  مشهد يدانشگاه آزاد اسالم  1386  يدكتر جاسب يآقا ياسالم

  يدانشگاه آزاد اسالم  1386  79سال  ياز طرف دانش آموختگان پزشك ريلوح تقد
  يدانشگاه آزاد اسالم  1385  78ل الن ساياز طرف فارغ التحص  ريلوح تقد
  يمه خدمات درمانياداره كل ب  1384  يمه خدمات درمانيپزشك نمونه از طرف اداره كل ب  ريلوح تقد

  
است يا ) از طرف ريمارستان آرياست بير نمونه (در سمت ريمد ريلوح تقد

  يدانشگاه آزاد اسالم  1384  واحد مشهد يدانشگاه آزاد اسالم

  ين اجتماعياداره كل تام  1383  ين اجتماعينمونه از طرف تامپزشك   ريلوح تقد
  يدانشگاه آزاد اسالم  1383  واحد مشهد ياست دانشگاه آزاد اسالمياستاد نمونه از طرف ر  ريلوح تقد



  اه آزاد اسالمي مشهددانشگ
 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 .
  11 از      11 صفحه 

 واحد مشهد

در روز سالمت مردان از طرف انجمن  يبه مناسبت همكار ريلوح تقد
  رانيا يانجمن ارولوژ    رانيا يارولوژ

  
 

 يرسم يمن ها و مجامع علمت در انجيعضو .13

 خ خاتمهيتار  خ شروعيتار عنوان

 ادامه دارد  27/04/1388 مشهدينظام پزشكيئت بدويه يار انتظاميداد
 1386  1384 شاخه خراسان يبازرس انجمن ارولوژ

 ادامه دارد  1381  رانيا يورولوژيعضو انجمن اندو
  13/12/1379  13/12/1375  ينظام پزشك يانتظام يئت بدويعضو ه
  19/08/1379  19/08/1375  يره نظام پزشكيئت مديعضو ه
  03/10/1375  03/10/1371  ينظام پزشك يانتظام يئت بدويعضو ه

 ادامه دارد  1370  ران يا يعضو انجمن ارولوژ
 ادامه دارد  1358   يعضو نظام پزشك

 

 يقاتيعالئق تحق .14
  )ART( يكمك بارور يو تكنولوژ يينازا

  

 يو فرهنگ ياجتماع يت هايفعال .15
 يه نامه علميتوص .16

 ينام و نام خانوادگفيرد
 معرف

رتبه 
 يدانشگاه

رشته 
 يليتحص

 آدرس و تلفن محل كار
آدرس و تلفن 

 منزل

و  يكيآدرس پست الكترون
 يت شخصيسا

1        

2           
  

 ين الملليب يها تسلط به زبان .17

 نمره افت مدركيمكان در افت مدركيخ دريتار نوع مدرك
    

    

  
 


