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 تحصيالت .2

 تاريخ دريافت مدرك كشور شهر دانشگاه رشته درجه مدرك

 1378 ايران زاهدان  زاهدان جراحي كليه  دكتري تخصصي

 1365 ايران مشهد مشهد پزشكي ايدكتري حرفه 
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  .ي مشهد بوده و  استفاده از آن با  ذكر منبع بالمانع است كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالم
  9 از      2 صفحه 

 واحد مشهد

 دوره هاي آموزشي گذرانده شده .3
a. دوره ها 

 تاريخ كشور شهر دانشگاه يا موسسه آموزشي طول مدت نام دوره

روش ارزشيابي و 
 پيشرفت تحصيلي

 ارديبهشت يرانا مشهد دانشگاه آزاد اسالمي مشهد ساعت 42
89 

 88اسفند ايران مشهد دانشگاه آزاد اسالمي مشهد ساعت 32 كتابخانه ديجيتال

برنامه ريزي درسي و 
الگو هاي تدوين طرح 

 درس

  88دي   ايران  مشهد  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد  ساعت 32

آشنايي با نرم افزار 
Pointpower   

  88دي   ايران  مشهد  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد  ساعت 32

b .كارگاه ها                                             
 تاريخ كشور شهر دانشگاه يا موسسه آموزشي مدتطول  نام كارگاه

  84فروردين   يرانا  مشهد  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد  ساعت 32 تحقيق شناسي روش
 

 مرتبه علمي دانشگاهي .4

 دانشگاه رتبه دانشگاهي سال

 آزاداسالمي مشهد استاديار 1382
 

 )كووربر اساس سبك ون(انتشارات .5
a. مقاله ها 

  در مجالت فارسي
  

سرم خون در موارد   PSAبررسي .عيسي پور مسعود ،گلشن سوگل ،بهيه ظريف ذاكريان -١
 179-185): 23(؛ سال ششم1389پاييز. علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد. پروستاتكتومي

بررسي ميزان .رضا عيسي پور مسعود ،رييسي مژگان،گواهي مليحه سادات،قنبري علي ضايي حامد،يب -٢
 1380قبل از عمل هاي جراحي الكتيو از ابتداي سال )به صورت رزرو و كراس ماچ(خونهاي ذخيره شده 

؛ 1389تابستان . علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد. بهمن مشهد22در بيمارستان 1388تا سال 
 143-147):22(سال ششم
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  .ي مشهد بوده و  استفاده از آن با  ذكر منبع بالمانع است كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالم
  9 از      3 صفحه 

 واحد مشهد

فراواني سنگ ادراري در بيماران مبتالبه .،هدايتي روجاحاكمي عليرضا، اقبالي كاميارعيسي پور مسعود، -٣
 53-57): 17(؛ سال پنجم1388پاييز. هيپرتانسيون شرياني

گزارش يك مورد توبركولوز بيضه . ،مرتضايي رضا ، سيفي راد سيروس،خردمند پگاه  عيسي پور مسعود  -۴
   275):22(؛ سال ششم1388تابستان . . عتوم پزشكي گناباد.با عاليم آتيپيك 

مقايسه اثر  .،حاكمي عليرضا، اقبالي كاميار،افضلي نرگس،لوحي امير هوشنگعيسي پور مسعود   -۵
. علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد .تامسولوسين و ايندومتاسين در دفع سنگهاي حالب تحتاني

  35-38): 17(؛ سال پنجم1388بهار
عوامل مؤثر . مي يلدا،عليرضايي ابرده سفلي راحلهعيسي پور مسعود،حاك اقبالي كاميار، حاكمي عليرضا، -۶

؛ سال 1387پاييز . .علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد.  در بروز بيضه ي نزول نكرده در نوزادان
 161- 166):15(چهارم

گزارش يك مورد  .اقبالي كاميار،معصوميان مهدي،چايچي سمانه حاكمي عليرضا،عيسي پور مسعود،  -٧
؛ سال 1387بهار . علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد. يشنال حالب مياني چپكارسينوم ترانز

 59- 62):13(چهارم
بررسي ميزان تاثير سنگ . ،حاكمي عليرضا، عيسي پور مسعود،يوسفي جمشيد،فروهر فرياراقبالي كاميار  -٨

. رانعلوم پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي ته. شكني برون اندامي بر روي آنزيمهاي پانكراس 
 23-27؛1386بهار)1(17

بررسي كفايت درمان . ، عيسي پور مسعود ، اقبالي كاميار ، حسين مردي سمانه كمي  عليرضاحا  -٩
. علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد.سنگهاي حالب تحتاني با روش سنگ شكني درون مجرايي

 169- 174):8(؛ سال دوم 1385زمستان 
بررسي ميزان فوايد و عوارض .ا،اقبالي كاميار،ميرباذل سميهحاكمي عليرضعيسي پور مسعود،    -١٠

در سه گروه از بيماران پس از سنگ Zebra stentيا  j Doubleعدم استفاده از استنت و يااستفاده از  
 104- 110):8(؛ سال دوم 1385زمستان . علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد. شكني درو ن اندامي

مقايسه تاثير  .پور مسعود،حاكمي عليرضا،طبسي زاده حامد عيسياقبالي كاميار،   -١١
علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي . واريكوسلكتومي بر روي اسپرموگرام با توجه به سن و گريد بيماري

  86- 90):7(؛سال دوم1385پاييز .مشهد
هميت كلسيم سرم و ادرار در تشكيل  .عيسي پور مسعود ، حاكمي عليرضا،اقبالي كاميار -١٢

؛ سال 1384زمستان .سبزوارعلوم پزشكي  . نگهاي كلسيمي سيستم ادراري در استان خراسانس
 35-38): 17(دوازدهم

                                                    داوري بيش از ده مقاله چاپ شده در مجالت داخلي  علوم پزشكي  -13
i. يا ساير زبان ها(در مجالت انگليسي( 
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  .ي مشهد بوده و  استفاده از آن با  ذكر منبع بالمانع است كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالم
  9 از      4 صفحه 

 واحد مشهد

b. كتاب ها 
 هاي تحقيقاتي طرح .6

 كشور شهر همكاران طرح مجري طرح  عنوان طرح
تاريخ 
 شروع

تاريخ 
 پايان

       

       

  
 سخنراني .7

i. كنفرانس هاي داخلي 
 عوارض  هورمون تراپي در كانسر پروستات با عنوان )  مشهد 2هتل هما ي (دانشگاه علوم پزشكي مشهد  دركنفرانس  -١

 29/10/90به تاريخ
  21/6/90ان آريا تازه هاي ريفالكس وزيكويورترال به تاريخكنفرانس بيمارست  -٢
  3/5/90به تاريخ و كانسر پروستات PSAبا عنوان  در مجتمع كوه سر مشهدكنفرانس  -٣
 3/4/90به تاريخ در دانشگاه علوم پزشكي مشهد  باعنوان سنك شكني برون انداميكنفرانس  -۴
 3/12/89روش پيشگيري در مردان به تاريخبيمارستان آريا براي پزشكان با عنوان در كنفرانس  -۵
 3/7/89به تاريخ بهمن با عنوان توده هاي اسكروتوم و ختنه  22بيمارستان  در  كنفرانس -۶
 15/3/89به تاريخ در هتل پارس با عنوان غربالگر ي در كانسر پروستات كنفرانس  -٧
 4/3/88اي آن به تاريخكنفرانس بيمارستان آريا براي پزشكان با عنوان آدنوم پروستات و تازه ه -٨
به كانسر هاي غير مهاجم به عضله مثانه  دوسكوپيكمان انبراي پزشكان با عنوان در سخنراني در دانشگاه علوم پزشكي -٩

 24/11/88تاريخ
 3/8/87سخنراني جامعه جراحان با عنوان  كاربرد روده در بيمارهاي سيستم ادراري به تاريخ  -١٠
وه برخورد نحفيزيوپاتولوژي ريفالكس و  –اورژانس هاي ارولوژي  ان با عنوانكنفرانس بيمارستان آريا براي پزشك -١١

 23/3/87با آن به تاريخ 
سخنراني در كنفرانسهاي انجمن ارولوژي ايران شاخه خراسان با عنوان اصول درمان عفونتهاي ادراري ودرمان  -١٢

 25/5/86به تاريخ پروفيالكتيك 
با عنوان كانسر پروستات به ) باز آموزي مدون (يران شاخه خراسان سخنراني در كنفرانسهاي انجمن ارولوژي ا -١٣

 7/10/85تارخ 
سخنراني در كنفرانسهاي انجمن ارولوژي ايران شاخه خراسان با عنوان تازه هاي درماني تومور بيضه به تاريخ  -١۴

30/9/85 
 30/5/84ادراري به تاريخ تروماي سيستم براي پزشكان  با عنوان  ي مشهدسخنراني در كنفرانس بيمارستان آريا -١۵
 29/5/83براي پزشكان با عنوان ناتواني جنسي در مردان به تاريخ  مشهد سخنراني در دانشگاه علوم پزشكي -١۶
براي پزشكان با عنوان اورژانس هاي ارولوژي به تاريخ مشهد سخنراني در كنفرانس بيمارستان امام حسين  -١٧

27/8/82 
 29/5/83انورزي به تاريخ  ايران شاخه خراسان با عنوان سخنراني در كنفرانسهاي انجمن ارولوژي -١٨
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  9 از      5 صفحه 

 واحد مشهد

ii. كنفرانس هاي بين المللي  
               

5 

 پايان نامه هاي دانشجويي .8

 تاريخ دفاع عنوان مقطع  رشته نام دانشجو

 90شهريور   TURPآنتي  بيوتيك تراپي در پروفيالكسي مقايسه   حرفه ايدكتري  پزشكيناديا  نيك روش

ساعت پس از شروع  48ضروت انجام كشت ادرار   حرفه ايدكتري   پزشكي  ابراهيم نكاحي
  آنتي بيوتيك در عفونت ادراري

  89اسفند

بررسي ضرورت تجويز آنتي بيوتيك قبل و بعد از   يحرفه ادكتري   پزشكي ميريمحمد رضا
  عمل جراحي واريكوسلكتومي

  89اسفند

گلبو 
  حسيني

بررسي ضرورت تجويز آنتي بيوتيك قبل و بعد از   حرفه ايكتري د  پزشكي
  عمل جراحي پروستاتكتوي باز

  89شهريور 

غزاله دوست 
 پرست ترشيزي

ضخامت مثانه به كمك  بررسي ارتباط بين تغييرات  حرفه ايكتري د  پزشكي
  BPHسونوگرافي با عاليم كلنيكي بعد از درمان 

  89شهريور  
  )مشاور(

امير 
هوشنگ 
 لوحي

مقايسه اثر تامسولوسين و ايندومتاسين در دفع  حرفه ايدكتري  پزشكي
سنگهاي حالب تحتاني در بيماران مراجعه كننده 

بهمن  22به بيمارستانهاي آريا و 
 1386لغايت ارديبهشت  1385ارديبهشت مشهداز

  87بهمن  
 )راهنما(

بررسي ميزان موفقيت سنگ شكني برون اندامي  حرفه ايدكتري  پزشكي زهرا روحاني
(ESWL)  در تعدادي از بيماران مراجعه كننده به مراكز

 1386و 1385سنگ شكني مشهد در سال

  87شهريور  
 )راهنما(

سيترات ادرار در بيماران مبتال به سنگ  مقايسه ميزان حرفه ايدكتري  پزشكي مريم نيكدل
 سيستم ادراري با افراد شاهد

  87شهريور  
 )راهنما(

   حرفه ايدكتري  پزشكي 

آزادسرم خون در موارد پروستاتكتومي  PSAبررسي درصد حرفه ايدكتري  پزشكي سوگل گلشن
بهمن و  22در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان هاي 

 لغايت 1386صوصي مشهد از سال آريا و كلنيكهاي خ

  1387خرداد
 )مشاور( 

   حرفه ايدكتري  پزشكي 

بررسي ميزان شيوع سنگ ادراري در بيماران مبتال به هيپر  حرفه ايدكتري  پزشكيروجا هدايتي
تانسيون شرياني مراجهه كننده به كلنيكهاي تخصصي 

 29/12/85لغايت 1/1/85بهمن و آرياي مشهد از 22

  1387خرداد 
 )راهنما(
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  .ي مشهد بوده و  استفاده از آن با  ذكر منبع بالمانع است كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالم
  9 از      6 صفحه 

 واحد مشهد

صفوري 
 همايون مهر

مقايسه اثر بخشي دو داروي تامسولوسين و پرازوسين  حرفه ايدكتري  پزشكي
دردرمان بيماران مبتال به هيپرپالزي خوش خيم پروستات 

بهمن وآريامشهددرطي  22مراجعه كننده به بيمارستانهاي 
 يك سال

  پاييز
1386  

 )راهنما(

سميرا 
 يغمايي

بررسي ميزان سيترات ادرار خانم هاي حامله در مقايسه با  ايحرفه دكتري  پزشكي
 خانم هاي غير حامله از نظر ريسك سنگ هاي ادراري

شهريور  
1386  

 )راهنما(

مقايسه فوايد و مضرات ختنه به روش رينگ با روش  حرفه اي دكتري بهناز مزدايي
 كالسيك جراحي

  1386ارديبهشت
 )راهنما(

ميثم 
 مهدوي

در  TURPبررسي عوارض زودرس عمل جراحي  حرفه اي دكتري پزشكي
لغايت  1/6/84بهمن از تارخ 22آريا و ي بيمارستانها

1/6/85 

مهر ماه 
1385 

سمانه 
حسين 
 مردي

 TULبا روش  نيسي كفايت درمان سنگهاي حالب تحتابرر حرفه اي دكتري پزشكي
لغايت  1/4/84بهمن و آريااز تاريخ22در بيمارستان 

29/12/84 

ر ماه مه
1385  

 )مشاور(

سميه مير 
  باذل

 Double-jبا    Zebra stentمقايسه بين فوايد  و عوارض  حرفه ايدكتري  پزشكي
stent پس از سنگ شكني درون اندامي 

مهر ماه 
1385  

 
مجتبي 
 گلشني

مهر ماه  NSVبررسي عوارض و فوايد وازكتومي به روش  حرفه اي دكتري پزشكي
 )راهنما(1384

 
 :تحقيقاتي در دست اجرا طرح هاي .9

 كتاب= ارولوِژي براي پرستاران -1
  TULتاثير آنتي بيوتيك تراپي  پروفيالكسي در پيشگيري از عوارض عفوني =تز -2

 تجربيات .10
a. آموزشي 

 مقطع رشته تحصيلي مدت تدريس تعداد واحد محل تدريس عنوان درس

 دكتري پراتيك پزشكي سالي دو ترم  3 دانشكده پزشكي  ارولوژي

  كارشناسي  مامايي  سالي دو ترم  2  دانشكده پزشكي ژيارولو
  كارشناسي  پرستاري  سالي دو ترم  2  دانشكده پزشكي ارولوژي

تكنيك اعمال جراحي 
 ارولوژيك

تكنيسين اطاق   سالي دو ترم  2  دانشكده پيراپزشكي
  كارشناسي  عمل



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

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

  
 

  .ي مشهد بوده و  استفاده از آن با  ذكر منبع بالمانع است كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالم
  9 از      7 صفحه 

 واحد مشهد

            
            

b. كلينيكي و عملي 
  دكتري پراتيك  پزشكي  ساليانه ---  و اريابهمن  22بيمارستان   دروس باليني استاژرها

  دكتري پراتيك  پزشكي  ساليانه ---  بهمن و اريا 22بيمارستان   انترنهادروس باليني 
c. ساير 

 اداري -پست علمي  .11

 محل خدمت تارخ خاتمه  تاريخ شروع عنوان پست

 بهمن 22بيمارستان  ادامه دارد 25/7/90  قائم مقام  رئيس بيمارستان

  بهمن 22بيمارستان   ادامه دارد  17/5/90  ي بيمارستان معاونت آموزش
  شاخه خراسان ايران  انجمن ارولوژي  ادامه دارد  1/5/90  عضو كميته علمي 

  دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد  1/2/90  1/2/90  داوري مقاله
  كنفرانس يكروزه ناتواني جنسي در مردان وزنان  11/11/89  11/11/89  دبير علمي 

  بيمارستان آريا
عضو كميته آزمون هاي باليني كار 

  آموزي و كارورزي
  دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد  ادامه دارد  8/10/89

 دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد 15/7/89 15/7/89 داوري مقاله

 وزنان كنفرانس يكروزه ناتواني جنسي در مردان   28/8/88  28/8/88  دبير علمي 
  دانشگاه علوم پزشكي مشهد

  دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد  ادامه دارد  26/4/89  عضو شوراي پژوهشي

  دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد  ادامه دارد  EDC  1/11/88عضو كميته  
دانشگاه  كنفرانس يكروزه اورژانس هاي ارولوژي   31/5/87  31/5/87  دبير علمي

  پزشكي مشهد علوم
  دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد  1/3/87  1/3/87  داوري مقاله

  سازمان نظام پزشكي مشهد  ادامه دارد   1/1/86  كارشناس نظام پزشكي
  دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد  ادامه دارد  1/1/1380  استاديار ارولوژي

  
 :تقدير نامه،جوايز و امتيازات ويژه .12

 مكان زمان  عنوان نوع



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

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

  
 

  .ي مشهد بوده و  استفاده از آن با  ذكر منبع بالمانع است كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالم
  9 از      8 صفحه 

 واحد مشهد

 دانشگاه آزاد مشهد 1389 هيئت علمي نمونه علمي و فرهنگي تقديرلوح

اداره كل بيمه خدمات  1389 89پزشك  تقديرلوح
 درماني خراسان

 روز معلم 12/2/89 از بسيج اساتيد تقديرلوح

 روز سالمت مردان 12/12/89 وژي ايراناز انجمن ارول 

معاونت علوم پزشكي  10/10/89 شكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهداز معاونت علوم پز تقدير
دانشگاه آزاد اسالمي 

 مشهد

معاونت علوم پزشكي  2/12/88 معاونت علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهداز  تقدير
دانشگاه آزاد اسالمي 

 مشهد

 بسيج اساتيد 21/11/87 از بسيج اساتيد تقدير

 امام حسيبن بيمارستان 30/3/87 ام حسيبنام از رياست بيمارستان تقدير

 امام حسيبن بيمارستان 20/12/85 امام حسيبن از رياست بيمارستان تقدير

 بهمن 22بيمارستان  29/7/85 بهمن 22از رياست بيمارستان  تقدير

 بسيج اساتيد 3/9/84 از بسيج اساتيد تقدير

  صيلياز كميته فارخ االتح  31/6/87  هيئت علمي نمونه  تقدير
  دانشجويان  پزشكي

  از كميته فارخ االتحصيلي  31/6/85  هيئت علمي نمونه  تقدير
  دانشجويان  پزشكي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 عضويت در انجمن ها و مجامع علمي رسمي .13

 تاريخ خاتمه  تاريخ شروع عنوان

 ادامه دارد 1/1/1386 عضو انجمن ارولوژي  اروپا

 ادامه دارد 1/1/1386 عضو انجمن اندو ارولوژي ايران

 ادامه دارد 1/7/1378 شاخه خراسان –عضو انجمن ارولوژي ايران 



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

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

  
 

  .ي مشهد بوده و  استفاده از آن با  ذكر منبع بالمانع است كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالم
  9 از      9 صفحه 

 واحد مشهد

 ادامه دارد 1/7/1378 عضو انجمن ارولوژي ايران
   

 

 عالئق تحقيقاتي .14
  در زمينه ارولوژي و كاربردي تكنيكال علومبه  

 فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي .15

  فعاليت در بسيج اساتيد      
 توصيه نامه علمي .16

نام و نام فردي
 خانوادگي معرف

رتبه 
 دانشگاهي

رشته 
 تحصيلي

 آدرس و تلفن منزل آدرس و تلفن محل كار
آدرس پست 
الكترونيكي و 
 سايت شخصي

 ----  05112229095 --------  ارولوژي  استاد دكتر كدخدائيان 1

  -----   05112229095  ----------   ارولوژي  ستاد  دكتر شمسا  2
  

 المللي هاي بين تسلط به زبان .17

 نمره مكان دريافت مدرك تاريخ دريافت مدرك نوع مدرك
 ------------  -------------  --------   انگليسي

    

  
 


