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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  ارتوپدی جراحي استخوان و مفاصل

 تخصصي

 1395 ایران  مشهد مشهد

       

       

       

 هاي نوشته شده در دوران تحصيلنامهپايان ب(

 نام استاد یا اساتید راهنما مقطع تحصیلي نامهعنوان پایان

 دكتر آخوندیان پزشکي عمومي اثر تیموكینون بر تشنج های مقاوم به درمان اطفال

 دكتر شریفي دلویي  تخصص ارتوپدی  3و  2اثر ژل انتي بیوتیک بر شکستگي هتي باز گاستیلو 

 دكتر پیوندی

   

   

 

 

 

 

 



 ايهاي شغلي و حرفهموقعيت 
 الف( سابقه ارائه خدمات آموزشي

تعداد  عنوان درس  *نوع درس نوع فعالیت مقطع تحصیلي مؤسسه محل تدریس

 دانشجویان

كل ساعات 

 تدریس شده

سال 

 تدریس

دكترای حرفه  دانشگاه گناباد

 ای

تدریس 

 آناتومي

آناتومي  اناتومي

 اندام

60 40 1395 

دكترای حرفه  دانشگاه كناباد 

 ای 

    ارتوپدی ارتوپدی ارتوپدی

 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

تاریخ ارائه  مركز یا سازمان دریافت كننده خدمات ایحرفهنوع خدمت 

 خدمات

   

   

 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(پست د( سابقه فعاليت و

 تاریخ مافوق مکان فعالیت وظیفه عنوان سمت

     

     

 

 بورس تحصيلي، جوايز، تقديرهاتشويق ، 
 تاریخ دریافت مقام اعطاكننده محل دریافت علت دریافت عنوان

     پزشک نمونه نظام پزشکي شهرستان گناباد

     علوم پزشکي گنابادپزشک نمونه دانشگاه 

 

 

 

 



 ها و مجامع علميعضويت در انجمن 

 مدت عضویت محل فعالیت مجمع نوع همکاری و سمت نام مجمع

 لغایت از

     

     

 

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

 شورا

 مدت فعالیت مکان یا سازمان مربوطه

 لغایت از

    

    

 

 شدههاي تحقيقاتي تصويبپروژه 

)مجری اصلي،  نوع فعالیت در طرح عنوان طرح

 مدیر اجرایي، همکار، مشاور و غیره(

ساعات فعالیت در 

 طرح

مؤسسه محل 

 پژوهش

وضعیت 

 فعلي طرح

طول مدت 

 طرح

      

      

 

 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

     

     

 

 

 

 



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

اندیشي، عنوان هم عنوان سخنراني

 بازآموزی و غیره

اندیشي، محل برگزاری هم

 بازآموزی و غیره

تاریخ 

 سخنراني

اورژانس های شایع  اورژانس های ارتوپدی

 پزشکي

 28/3/96 گناباد 

    

 

 علميهاي ويراستاري و همكاري با هيأت تحريريه مجالت فعاليت 

نوع همکاری با  محل انتشار مجله نام مجله

 مجله

 مدت همکاری

 لغایت از

    

    

 

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

 تاریخ برگزاری محل برگزاری دوره)سطح( نوع  نام دوره

 1396 تهران فوق تخصصي ارتروپالستي زانو 

    

 

 هاها و كارگاهبازآموزيها، انديشيشركت در هم 

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

 1/8/98 گرگان 3 چالش ها و عوارض در جراحي

    

 

 انتشارات 

 الف( كتب منتشرشده

نوع كار )ترجمه،  عنوان كتاب همکار/ همکاران

تألیف، گردآوری، 

 ویرایش(

كشور شهر و  ناشر

 محل نشر

 سال چاپ

پارسیان  ترجمه و تالئف درسنامه ارتوپدی دكتر رضا زارعي

 دانش

 1396 تهران ایران 

      



 

 ب( مقاالت منتشرشده

 سال چاپ صفحه شماره جلد نام نشریه عنوان مقاله )گان(نویسنده
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Mehran Beiraghi 
Toosi, Mohammad 
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The effect of 
thymoquinone 
on intractable 

pediatric 
seizures (pilot 

study) 

Epilepsy 
research 

93 1 39-

43 

2011/1/1 

 
Mohammad 

Gharehdaghi, 
Mohammad 

Hassani, Elaheh 
Ghodsi, Alireza 
Khooei, Amir 
Moayedpour 

-Bacille Calmette
Guérin 

Osteomyelitis 

Archives of 
bone and joint 

surgery 

3 4 291 2015/10 

 
-OmidiFarzad 

Kashani, Alireza 
Hootkani, Lida 

Jarahi, Manizheh 
Rezvan, Amir 
Moayedpour 

Radiologic and 
clinical 

outcomes of 
surgery in high 

grade 
spondylolisthesis 

treated with 
ary tempor

distraction rod 

Clinics in 
orthopedic 

surgery 

7 1 85-

90 

2015/3/1 

amir moayedpour 
mohammad taghi 

peivandi 

The Effect of Gel 
Containing 

Teicoplanin and 
Gentamicin the 
Prevention of 
Early Onset 

Bone Infection in 
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Research & 
Reviews 
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 ج( مقاالت ارائه شده در همايش، كنفرانس و غيره

عنوان همایش، كنفرانس و  عنوان مقاله نویسنده)گان(

 غیره

نحوه ارائه مقاله  محل برگزاری

 )سخنراني یا پوستر(

 سال ارائه

      

      

 فشرده و غيرهافزار، لوح د( اطالعات مربوط به نرم

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

    

    

 

 )ساير موارد )ضميمه كارنامه 
 

 اياعالم عالئق حرفه 
 

 شناسند )معرفين(افرادي كه شما را مي 
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