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 سوابق تحصيلي 

 الف( تحصيالت عاليه

گرایش رشته  رشته تحصیلي 

 تحصیلي

دانشگاه محل  درجه علمي

 تحصیل

شهر محل 

 تحصیل

كشور محل 

 تحصیل

تاریخ فراغت 

 از تحصیل

دكترای حرفه  عمومي پزشکي 

 ای

دانشگاه علوم 

 پزشکي مشهد

 11/3/1390 ایران مشهد

دانشگاه علوم  تخصص بیماریهای داخلي دكترای تخصصي

 پزشکي مشهد

 30/9/1396 ایران مشهد

       

       

 هاي نوشته شده در دوران تحصيلنامهب( پايان

 نام استاد یا اساتید راهنما مقطع تحصیلي نامهعنوان پایان

درگیری عروق  دربیماران باHTLV1بررسي میزان فراواني آلودگي

 كرونری كه تحت آنژیوگرافي قرار گرفته اند.

دكتر -دكترفرحزاد جباری آزاد دكترای حرفه ای

 فرید حسیني

 دكترمژگان افخمي زاده دكترای تخصصي 2بررسي رابطه طول مدت خواب وسطح قندخون درمبتالیان به دیابت نوع

   

   

 

 ايهاي شغلي و حرفهموقعيت 
 ارائه خدمات آموزشيالف( سابقه 



نوع  مقطع تحصیلي مؤسسه محل تدریس

 فعالیت

تعداد  عنوان درس  *نوع درس

 دانشجویان

كل ساعات 

 تدریس شده

 سال تدریس

دانشگاه علوم پزشکي 

 گناباد

كارآموزی 

 وكارورزی

 تاكنون96دی ماه    داخلي آموزش بالیني تدریس

دانشگاه علوم پزشکي 

 گناباد

 تاكنون97فروردین   داخلي تئوری تدریس فیزیوپاتولوژی

 های بالیني و مواردی از این قبیل است.* منظور از نوع درس، دروس تئوری، دروس عملي، تدریس در اتاق عمل، آموزش در عرصه، آموزش

 اي )مشاوره، همكاري و غيره(ب( سابقه ارائه خدمات حرفه

مركز یا سازمان دریافت كننده  اینوع خدمت حرفه

 خدمات

 تاریخ ارائه خدمات

 6/12/1391لغایت1/5/1390 بیمارستان شهیدچمران شهرفردوس طرح پزشکي عمومي

بیمرستان عالمه بهلول گنابادی  طرح ضریب كاتخصص بیماریهای داخلي

 شهرگناباد

لغایت حال  3/10/1396

 حاضر

 هاي اجرايي )مرتبط با آموزش و تحقيقات(ها و پستج( سابقه موقعيت

 تاریخ نام، رتبه علمي و رشته تحصیلي مسئول مافوق مکان فعالیت نوع وظایف محوله سمت

 لغایت از

     

     

 هاي اجرايي )غيرمرتبط با آموزش و تحقيقات(د( سابقه فعاليت و پست

 تاریخ مافوق مکان فعالیت وظیفه عنوان سمت

     

     

 

 تقديرها، بورس تحصيلي، جوايز، تشويق 
 تاریخ دریافت مقام اعطاكننده محل دریافت علت دریافت عنوان

     

     

 

 

 

 ها و مجامع علميعضويت در انجمن 

 مدت عضویت محل فعالیت مجمع نوع همکاری و سمت نام مجمع

 لغایت از

     



     

 

 ها و شوراهاعضويت در كميته 
یا نوع همکاری با كمیته  نام كمیته یا شورا

 شورا

 مدت فعالیت مکان یا سازمان مربوطه

 لغایت از

    

    

 

 شدههاي تحقيقاتي تصويبپروژه 

نوع فعالیت در  عنوان طرح

)مجری  طرح

اصلي، مدیر 

اجرایي، همکار، 

 مشاور و غیره(

ساعات فعالیت در 

 طرح

مؤسسه محل 

 پژوهش

وضعیت 

 فعلي طرح

طول مدت 

 طرح

 htlv1آلودگيبررسي میزان فراوااني 

دربیماران بادرگیری عروق كرونری كه 

 تحت آنژیوگرافي قرار گرفته اند

معاونت  ساعت 100 مجری

پژوهشي 

دانشگاه علوم 

 پزشکي مشهد

 ماه6 پایان یافته

 Anti-CCPبررسي ارزش تشخیصي 

 درآرتریت روماتوئید

معاونت  ساعت50 مجری

پژوهشي 

دانشگاه علوم 

 پزشکي مشهد

 ماه6 پایان یافته

بررسي رابطه طول مدت خواب وسطح 

 2قندخون درمبتالیان به دیابت نوع

معاونت  ساعت100 همکار

پژوهشي 

دانشگاه علوم 

 پزشکي مشهد

 ماه8 پایان یافته

بررسي فراواني پالكهای آترواسکلروتیک 

اتوپسي قلب انجام شده درمتوفیان 100در

 سال پزشکي قانوني مشهد  50زیر

ونت معا ساعت100 همکار

پژوهشي 

دانشگاه علوم 

 پزشکي مشهد

 ماه4 پایان یافته

 



 هاي تحقيقاتي دريافت شده )گرنت(بودجه 

 مدت زمان سمت بودجه گرنت عنوان گرنت شماره گرنت دهنده بودجهمنبع ارائه

      

      

 

 شده يا مشاوره شدههاي سرپرستينامهپايان 

دوره  نامهعنوان پایان

تحصیلي ارائه 

 نامهپایان

محل انجام 

 نامهپایان

سمت در 

 نامهپایان

 نامهتاریخ دفاع از پایان

تاثیرگرمادرماني 

موضعي 

برشاخص های 

تنفسي وخستگي 

مبتالیان به 

بیماریهای مزمن 

 انسدادی ریه

كارشناس 

ارشد 

 پرستاری

بیمارستان 

عالمه بهلول 

گنابادی 

 شهرگناباد

 درحال انجام استادمشاور

     

 

 انديشي، بازآموزي و غيره )بدون ارائه مقاله(سخنراني در هم 

اندیشي، عنوان هم عنوان سخنراني

 بازآموزی و غیره

اندیشي، محل برگزاری هم

 بازآموزی و غیره

تاریخ 

 سخنراني

شیوه زندگي سالم  ورزش وفعالیت بدني درمیانساالن بیمار

 درمیانساالن

معاونت بهداشتي دانشگاه 

 گنابادعلوم پزشکي 

13/12/1397 

رویکرد عمومي به  دبیرعلمي

مسمومیتهای شایع 

 دارویي

معاونت آموزشي دانشگاه 

علوم پزشکي گناباد،سالن 

 همایش ابن سینا

19/10/1397 

تجویزمنطقي داروهای آنتي بیوتیک درعفونتهای تنفسي 

 فوقاني وتحتاني دربالغین

اوستئوپروز ناشي 

ازمصرف 

 كورتیکواستروئیدها

معاونت آموزشي دانشگاه 

علوم پزشکي گناباد،سالن 

 همایش ابن سینا

26/10/1397 

 

 هاي ويراستاري و همكاري با هيأت تحريريه مجالت علميفعاليت 

 مدت همکاری محل انتشار مجله نام مجله



نوع همکاری با 

 مجله

 لغایت از

    

    

 

 اجرايي(هاي مختلف )آموزشي، پژوهشي و شركت در دوره 

 تاریخ برگزاری محل برگزاری دوره)سطح( نوع  نام دوره

    

    

 

 هاها و كارگاهها، بازآموزيانديشيشركت در هم 

 تاریخ برگزاری محل برگزاری طول مدت دوره اندیشي، بازآموزی، كارگاه و غیرهنام هم

مشهد،خیابان گلستان  یک روزه ریفالكس وزیکویورترال 

 بیمارستان آریاشرقي، 

28/7/90 

مشهد،  یک روزه تازه های دیابت دركودكان

بلوارسجاد،چهارراه 

 2خیام،هتل همای 

19/7/1398 

 

 انتشارات 

 الف( كتب منتشرشده

نوع كار )ترجمه،  عنوان كتاب همکار/ همکاران

تألیف، گردآوری، 

 ویرایش(

شهر و كشور  ناشر

 محل نشر

 سال چاپ

      

      

 مقاالت منتشرشدهب( 

جل نام نشریه عنوان مقاله )گان(نویسنده

 د

شمار

 ه

صفح

 ه

سال 

 چاپ
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 ارائه شده در همايش، كنفرانس و غيرهج( مقاالت 

عنوان همایش، كنفرانس و  عنوان مقاله نویسنده)گان(

 غیره

نحوه ارائه مقاله  محل برگزاری

 )سخنراني یا پوستر(

 سال ارائه

      

      

 افزار، لوح فشرده و غيرهد( اطالعات مربوط به نرم

 تاریخ انتشار نام همکاران افزار، لوح فشرده و غیرهنرم موارد استفاده افزار تهیه شدهنوع اطالعات یا نرم

    

    

 

 )ساير موارد )ضميمه كارنامه 
 

 اياعالم عالئق حرفه 
 

 شناسند )معرفين(افرادي كه شما را مي 


