
گاه آزاد دانش

 اسالمی مشهد

 دانشکده پزشکی

مركز مطالعات و توسعه آموزش 

 (EDC پزشكي)
  پژوهش در آموزشمركز 

 

 

كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده 

 .بالمانع است ذكر منبع  با  از آن
 4 از      1 صفحه 

واحد 

 مشهد

 علي ميرصادقي 
 دانشکده پزشکی جراحی عمومی استاديار گروه

 ايران -دانشگاه آزاد اسالمی مشهد 

 رزومه
 

 اطالعات شخصی .1

  علینام:

 ميرصادقینام خانوادگی:
 09155113701: تلفن 

 a.mirsadeghi@yahoo.comپست الکترونيکی:
 وب سايت:

 

 تحصيالت .2

 کشور شهر دانشگاه رشته درجه مدرک
ت تاريخ درياف

 مدرک

 1375 ایران مشهد علوم پزشکی مشهد پزشکی دکتری عمومی

 دکتری تخصصی
جراحی 

 عمومی
 1382 ایران شیراز علوم پزشکی شیراز

 

 دوره های آموزشی گذرانده شده .3

a. دوره ها 

 طول مدت نام دوره
دانشگاه يا موسسه 

 آموزشی
 تاريخ کشور شهر

دکتری 

 عمومی
 1375 ایران مشهد علوم پزشکی مشهد سال 7

دکتری 

 تخصصی
 1382 ایران شیراز علوم پزشکی شیراز سال 4

سیستم 

مراقبت از 

خون)همووی

 ژیالنس(

 1393 ایران مشهد سازمان انتقال خون 

b. کارگاه ها 

نام 

 کارگاه
 طول مدت

دانشگاه يا موسسه 

 آموزشی
 تاريخ کشور شهر

جراحی 

الپاراسکوپ

 یک

مرکز تحقیقات جراحی  دو روز

تهاجمی  اندوسکوپیک کم

 مشهد

 1387 ایران مشهد

لیزر 

 لیپولیز
 1391 ایران مشهد شرکت درون نگر سینا پویا یک روز

osce 1392 ایران مشهدمرکز مطالعات و اموزش  یک روز 
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كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده 

 .بالمانع است ذكر منبع  با  از آن
 4 از      2 صفحه 

واحد 

 مشهد
 پزشکی

بیوپسی 

غدد 

لنفاوی 

پیشاهنگ 

در سرطان 

 پستان

 1390 ایران مشهد دانشگاه ازاد اسالمی مشهد یک روز

الپاراسکوپ

 ی پیشرفته

 هرنی

مرکز تحقیقات جراحی های  دو روز

 کم تهاجمی دانشگاه تهران

 1391 ایران تهران

Circulating 

tumor cell 

و  fum-انستیتو بیوتکنولوژی یک روز

NCCP  

 1394 ایران مشهد

 

 

 مرتبه علمی دانشگاهی .4

 دانشگاه رتبه دانشگاهی سال

 ازاد اسالمی مشهد استاديار 1390

 

 

 سبک ونکوور( انتشارات)بر اساس .5

a. مقاله ها 

i. در مجالت فارسی   

خونريزی وسيع در فوکال ندولر هيپرپالزی -1

-يعقوبی.محمدعلی-کبدی:رئيس السادات.محمدعلی

 ظريف.مژگان.مجله -ميرصادقی.علی-حافظ.پژمان

 1389: 62-60ص48ش دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

گزارش يک موردکيست اکی نوکوکوس مولتی -2

-ميرصادقی.علی -محمدعلی السادات. لوکوالريس:رئيس

مجله دانشگاه علوم پزشکی -يعقوبی.محمدعلی

 1389-200:ص2:ش12زاهدان.ج

 

ii. )در مجالت انگليسی)يا ساير زبان ها 

1.Retroperitoneal bronchogenic cyst(a case report) Mirsadeghi ali.farrokhi 

farid.fazli azadeh.MJIRI.Iran university of medical science.vol.28.36-

2014 
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كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده 

 .بالمانع است ذكر منبع  با  از آن
 4 از      3 صفحه 

واحد 

 مشهد

 پوستر و  سخنرانی .6

i. کنفرانس های داخلی 

ii. کنفرانس های بين المللی 

 گنت بلژيک-2011شرکت در کنفرانس بين المللی هرنی 

 

 

 پايان نامه های دانشجويی .7

نام 

 دانشجو
 تاريخ دفاع عنوان مقطع رشته

سها 

 اسماعیلی

دکتری  پزشکی

 عمومی
مقایسه سطح سرمی 

روئید در هورمونهای تی

زنان مبتال به سرطان 

 پستان با گروه کنترل

1394 

 

 طرح های تحقيقاتی در دست اجرا: .8

بررسی اثر داروی ترکيبی جديد)کامفر.االژيک 

 اسيد.روغن بادام(روی زخم

 

 تجربيات .9

a. آموزشی 

 مدت تدریس تعداد واحد محل تدریس عنوان درس
رشته 

 تحصیلی
 مقطع

درس جراحی 

 عمومی

دانشگاه 

ازاد 

 سالمیا
 دکتری پزشکی سال9 8

درس پرستاری 

 جراحی

دانشگاه 

ازاد 

 اسالمی

 سال9 5
-پرستاری

 مامایی

کارشنا

 سی

 تکنولوژی جراحی
دانشگاه 

 ازاد
 سال9 10

-لاتاق عم

 بیهوشی

کارشنا

 سی

 

 اداری -پست علمی  .10

 تاريخ شروع عنوان پست
تارخ 

 خاتمه
 محل خدمت

 22معاون اموزشی بیمارستان 

 بهمن
  كنون تا 1393
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كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده 

 .بالمانع است ذكر منبع  با  از آن
 4 از      4 صفحه 

واحد 

 مشهد

 

 تقدير نامه،جوايز و امتيازات ويژه: .11

 مکان زمان عنوان نوع

تقدیر 

 نامه
 مشهد 1387 دوره امداد و فوریتهای پزشکی

تقدیر 

 نامه
 جهرم 1381 دانشکده علوم پزشکی جهرم

 

 

 عضويت در انجمن ها و مجامع علمی رسمی .12

 تاريخ خاتمه تاريخ شروع عنوان

 تاکنون 1375 عضو نظام پزشکی

 
 

 

 

 
 




