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  درجات علمي و سوابق تحصيلي : -2

 

 عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد      -3

  بررسي ميزان سلنيوم سرم خون كودكان مبتال به لوسمي به روش فعالسازي نوتروني و اثر شيمي درماني بر ميزان سلنيوم خون
 

 رساله دكتريعنوان  - 4

  دز بيماران از آزمايشات اشعه ايكس تشخيصي رايج در ايران بررسي

 شهر  تاريخ فارغ التحصيلي  محل تحصيل  طع تحصيليمق  رشته تحصيلي  رديف

 ديپلم  دبيرستان مالك اشتر  مشهد  1365  1  علوم تجربي

 2  تكنولوژي راديولوژي  كارداني  دانشگاه جندي شاپور  اهواز  1368

 راديولوژي  كارشناسي   دانشگاه علوم پزشكي مشهد  مشهد  1370 3 

 4  فيزيك پزشكي  كارشناسي ارشد  تربيت مدرسدانشگاه   تهران  1376

 PhDدكتري   علوم پزشكي مشهددانشگاه   مشهد  1385  5  فيزيك پزشكي
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 سوابق آموزشي -5

 
 مقطع تحصيلي  تدريس  رشته تحصيلي  رديف

 فيزيك پزشكي  پزشكي و  دندانپزشكي  دكتراي حرفه اي 1 
 راديولوژي  دستياري ، ماموگرافي و MRIكن، فيزيك راديولوژي، سي تي اس

  ، راديوبيولوژي و حفاظت در برابر پرتوهاي يونسازسونوگرافي
2 

راديولوژي، علوم آزمايشگاهي، بهداشت   كارداني و كارشناسي
  محيط، بهداشت خانواده و مبارزه با بيماريها

 3  فيزيك عمومي 

 4  فيزيك پرتوها  راديولوژي  كارداني و كارشناسي
 5  فيزيك پرتوشناسي تشخيصي  راديولوژي  و كارشناسي كارداني

 راديوبيولوژي و حفاظت در برابر پرتوهاي يونساز  راديولوژي  كارداني 6  
 اصول نگهداري و تعميرات مقدماتي دستگاههاي پرتوشناسي  راديولوژي  كارداني 7  

 دزيمتري پرتوهاي يونساز  راديولوژي  كارشناسي ناپيوسته 8  
 9  ك كاربرديفيزي  علوم آزمايشگاهي  كارداني

  10  فيزيك حياتي  علوم آزمايشگاهي  كارشناسي
  11  راديولوژي و سونولوژي در مامائي  مامائي  كارشناسي
  12  فيزيك پزشكي و كاربرد آن در اتاق عمل  اتاق عمل  كارداني

  13  فيزيك هوشبري  هوشبري  و كارشناسي كارداني
 فيزيك پزشكي  مامائي  كارشناسي ناپيوسته 14  

اصول فيزيكي، تكنيكها و جنبه هاي باليني سيستمهاي   راديولوژي  اپيوستهكارشناسي ن
 (CT Scan) توموگرافي كامپيوتري

15  

كارشناسي پيوسته و 
  ناپيوسته

  16  راديوبيولوژي  راديولوژي

اصول فيزيكي، تكنيكها و جنبه هاي باليني سيستمهاي   راديولوژي  كارشناسي ناپيوسته
 MRIتصويربرداري 

17  

سي پيوسته و كارشنا
  ناپيوسته

  18  سمينار  راديولوژي

 19  بيوفيزيك  فيزيولوژي  كارشناسي ارشد
  20  سيستمهاي اطالع رساني پزشكي  فيزيولوژي -علوم تشريحي   كارشناسي ارشد
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 مقاالت منتشر شده -6

  
 مقاالت ارائه شده در كنگره هاي داخلي و خارجي -7

 

  

 مشخصات  رديف
A Comparison between Methods Used to Extract Maximum and Minimum Myocardial 
Velocities by Spectral Pulsed_TDI. Z Ojaghi-Haghighi, H Moladoust, M Shojaeifard, M 
Asadinezhad, V Nikseresht. Iran Cardiovasc Res J 2011;5(2):50-55 

1 

DOSES TO PATIENTS IN SOME ROUTINE DIAGNOSTIC X-RAY EXAMINATIONS 
IN IRAN: PROPOSED THE FIRST IRANIAN DIAGNOSTIC REFERENCE LEVELS. 
Asadinezhad M, Bahreyni Toosi MT. Radiat Prot Dosimetry. 2008;132(4):409-414. Epub 
2008 Dec 23. 

2 

LOCAL DIAGNOSTIC REFERENCE LEVELS FOR SOME COMMON DIAGNOSTIC 
X-RAY EXAMINATIONS IN TEHRAN COUNTY OF IRAN.  Toosi MT, Asadinezhad 
M. Radiat Prot Dosimetry. 2007;124(2):137-44. Epub 2007 May 10. 

3 

محسن بررسي راديوگرافي قفسه سينه در ايران و پيشنهاد دز مرجع ملي براي آن. دكتر محمد تقي بحريني طوسي و 
  .11- 22، صفحه 84، دوره دوم، زمستان 9. مجله فيزيك پزشكي ايران، شماره اسدي نژاد

4 

Determination of Selenium in Blood Serum of children with acute leukemia and effect of 
chemotherapy on serum seleniom level. Pazirandeh A, Asadinejad M and Vossogh P.  J. 
Trace Elements in Med. Biol. 1999;13:242-246. 

5 

، محسن اسدي نژادبه سرطان خون با روش فعال كردن نوتروني.  اندازه گيري ميزان سلنيوم در سرم خون كودكان مبتال
  1377، 7- 14، صفحات 16علي پذيرنده، پروانه وثوق. نشريه علمي سازمان انرژي اتمي ايران، شماره 

6 

 مشخصات  رديف
Assessment of annual effective dose due to natural gamma radiation in Guilan-IRAN. 
Mohsen Asadinezhad, S Aghayari, SM Poorabas. 14th International Congress of Radiation 
Research, August 28- September 1, 2011, Warsaw, Poland 

1 

National Diagnostic Reference levels for Head and Body CT Examinations in Iran. M.T. 
Bahreyni Toossi, M. Asadinezhad. 16th. International Conference of Medical Physics, 14-16 
April 2008, Dubai 

2 

First Attempt to Establish National Diagnostic Reference Levels arising from Head and 
Body CT Examinations in Iran.  M.T. Bahreyni Toossi, M. Asadinezhad. IRPA 2007, 24-28 
Sept. 2007, Romania 

3 

Preliminary Results of a Comprehensive Survey of Iranian Radiological Centers to Establish 
National Diagnostic Reference Levels.  M.T. Bahreyni Toossi, M. Asadinezhad. AOCRP-2, 
9-13 Oct. 2006, Beijing, China 

4 
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 ي آموزشي پژوهشيشركت در كارگاهها و دوره ها -8

  

يتاريخ برگزار  عنوان محل برگزاري  ف
ردي

 

 1  تحليل آزمونهاي چند گزينه اي  دانشگاه علوم پزشكي گيالن  29/2/92
 2  آرامش و امنيت در قرآن  دانشگاه علوم پزشكي گيالن  3/12/91

 3  منكر امر به معروف و نهي از  دانشگاه علوم پزشكي گيالن  25/8/91
شركت سيب سامانه/ شركت امن افزار گستر   1390اسفند 

  شريف
آشنايي با امكانات، قابليتها، نصب و راه اندازي محصول 

ParsGate UTM/Firewall 

4 

 5  طرح ضيافت انديشه استادان  دانشگاه علوم پزشكي گيالن  1390شهريور 

 6  موزشيكارگاه دانش پژوهي آ  دانشگاه علوم پزشكي گيالن  16/4/89

 7 كارگاه اساتيد مشاور دانشگاه علوم پزشكي گيالن 3/10/88

 8  كارگاه ادغام در آموزش پزشكي  دانشگاه علوم پزشكي گيالن  28/3/88

 SPSS 9كارگاه   دانشگاه علوم پزشكي گيالن  25/3/88 -  27

 10  كارگاه آموزش تدوين طرح درس  دانشگاه علوم پزشكي گيالن  3/6/87

 Iranian National Library of Medicine (INLM) 11  دانشگاه علوم پزشكي گيالن  2008/27/07

 12  كارگاه كشوري روشهاي نوين ارزشيابي دانشجو  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  25/4/87 -  24

 13  كارگاه چگونگي تدوين طرح درس  دانشگاه علوم پزشكي گيالن  27/3/87

 14  كارگاه نحوه ويرايش مقاالت به زبان انگليسي  دانشگاه علوم پزشكي گيالن  23/3/87 -  22

 15  كارگاه روش تحقيق  دانشگاه علوم پزشكي گيالن  30/7-3/8/86

كارگاه توجيهي يك روزه نظام آموزشهاي مجازي و از راه دور در   دانشگاه علوم پزشكي گيالن  1/5/86
  سطوح دانشگاهي

16 

 17  دوره تكميلي آموزش تدوين طرح درس  م پزشكي گيالندانشگاه علو  27/3/80

 18  كارگاه آموزش سنجش و اندازه گيري  دانشگاه علوم پزشكي گيالن  5/12/78
 19  كارگاه تدوين طرح درس   دانشگاه علوم پزشكي گيالن  29/11/77ـ 28



  و اجرائي تحقيقاتي ،رزومه  آموزشي  1392ماه  تير
 

 

5 

  برگزاري كارگاه -9

 

  عضويت در انجمن ها -10

 

  سوابق اجرائي -11

  

 عنوان محل برگزاري تاريخ برگزاري  رديف
 1  كارگاه انرژيهاي هسته اي، امواج الكترومغناطيس و سالمت محيط و كار  اه علوم پزشكي گيالندانشگ  21/8/87 -  20

  87دوره در سال  4
  88دوره در سال  2

  89يك دوره در سال 

 2  بالينيكارگاه روشهاي نوين ارزشيابي   دانشگاه علوم پزشكي گيالن

 3  آموزشي حفاظت در برابر اشعه در مراكز پرتو پزشكيدوره پودمان   دانشگاه علوم پزشكي گيالن  88دوره در سال  3

 4  يادگيري الكترونيكي  دانشگاه علوم پزشكي گيالن  18/11/91

 5  آموزش مبتني بر توانمندي و روشهاي نوين ارزشيابي باليني  دانشگاه علوم پزشكي گيالن  9/6/91

 نام شروع خاتمه  رديف
 1  حفاظت در برابر اشعه ايران انجمن  1390  ادامه دارد

 2  انجمن فيزيك پزشكي ايران  1376  ادامه دارد

 سمت شروع خاتمه  رديف
 1  مسئول كل فيزيك بهداشت دانشگاه  7/7/78  ادامه دارد

 2  پزشكي اناستاد مشاور دانشجوي  87مهر   ادامه دارد

 3  ملل دانشگاهعضو شوراي آموزشي واحد بين ال  24/12/87  ادامه دارد

 4  عضو كميته آزمون حيطه علوم پايه المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي  25/3/88  ادامه دارد

 5  مدير اتوماسيون و تكنولوژي اطالعات واحد بين الملل دانشگاه  2/4/88  ادامه دارد

 6  دندان پزشكي واحد بين الملل دانشگاه اناستاد مشاور دانشجوي  88بهمن   ادامه دارد

 7  عضو كميته آموزش علوم پايه واحد بين الملل دانشگاه  19/3/89  ادامه دارد

 8  عضو كميته آموزش الكترونيك دانشگاه  11/10/91  ادامه دارد

 9  معاون آموزش پايه واحد بين الملل دانشگاه  23/12/91  ادامه دارد

 10  عضو كميته تحول اداري واحد بين الملل دانشگاه  29/2/92  ادامه دارد

 11  عضو شوراي پژوهشي واحد بين الملل دانشگاه  11/3/92  ادامه دارد

 12  عضو كميته يادگيري الكترونيك مركز مطالعات دانشگاه علوم پزشكي گيالن  20/3/92  ادامه دارد
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  و جوايز تقديرهاتشويق ها،  -12

 

 و مقاالت داوري كتب -13

  

 طرح هاي تحقيقاتي -14

  

  

  تاريخ  عنوان سمت مقام اعطا كننده  رديف
 1  همكاري در راه اندازي واحد بين الملل دانشگاهتقدير از   ت و استاندار گيالنمعاون آموزشي وزارت بهداش  12/2/88
 2  استاد نمونه دانشگاه  قائم مقام وزير در استان و رياست دانشگاه  29/1/88
 3  "پرونده الكترونيك دانشجويان واحد بين الملل دانشگاه"تقدير از طراحي و اجراي   معاون آموزشي دانشگاه  28/10/88
مورد تاييد قرار گرفتن آموزش پزشكي واحد انجام خدمت در جهت قدرداني به دليل   رئيس واحد بين الملل دانشگاه  13/5/89

  بين الملل دانشگاه در مقطع علوم پايه از سوي وزارت بهداشت
4 

كيفي و كمي عملكرد  تشويق با درج در پرونده به دليل خدماتي كه موجبات ارتقاي  رئيس واحد بين الملل دانشگاه  14/2/90
  واحد بين الملل گرديده است.

5 

 6  "مصاحبه ساختارمند جهت پذيرش دانشجويان در واحد بين الملل"تقدير از فرايند   قائم مقام وزير در استان و رياست دانشگاه  27/1/92
ين الملل و همكاري موثر تشويق با درج در پرونده به دليل تالشهاي مستمر در واحد ب  معاون آموزشي دانشگاه  26/3/92

  در انجام فعاليتهاي آموزشي دانشگاه
7 

 تاريخ   عنوان منبع ارجاع  رديف
 1  داور دهمين كنگره سراسري علوم تشريحي ايران  معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي گيالن  91ارديبهشت 

 2  انپژوهشي فيزيك پزشكي اير –داور مجله علمي     

 3  داور مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي گيالن    

 4  داور فصلنامه پژوهش در آموزش علوم پزشكي    

 5  فرهنگ نامه فيزيك پزشكيداوري كتاب   معاون پژوهشي دانشكده علوم پايه دانشگاه گيالن  12/2/88

 Radiation Oncology Physics 6كتاب داوري ترجمه   معاون پژوهشي دانشكده علوم پايه دانشگاه گيالن  4/7/91

تاريخ 
 خاتمه

تاريخ 
 شروع

 محل تصويب  عنوان طرح  رديف

1376  1375   دانشگاه تربيت مدرس بررسي ميزان سلنيوم سرم خون كودكان مبتال به لوسمي به روش فعالسازي 
 ي ارشد)نوتروني و اثر شيمي درماني بر ميزان سلنيوم خون (رساله كارشناس

1 

1385  1383   دانشگاه علوم پزشكي مشهد بررسي دز بيماران از آزمايشات اشعه ايكس تشخيصي رايج در ايران (پايان 
 نامه دكتراي تخصصي)

2 

1391  1/9/1388  دانشگاه علوم پزشكي گيالن  اندازه گيري آهنگ دز پرتوهاي يونساز طبيعي در مناطق شهري استان گيالن 3 
          
          
          


