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فعالیتها:
 .1دبیر علمی و سخنران کارگاه چاقی در بزرگساالن (مرداد )1397
 .2دبیر علمی کنگره چاقی (سال )1396
 .3رییس کمیته تحقیقات کارآزمایی بالینی
 .4مسئول فنی درمانگاه ثمین از آبان 95
 .5عضو کمیته پزشکی فرادقیق از تیر ماه 1395
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 .6دبیر علمی کارگاه چاقی در بزرگساالن (بهمن) 1394
 .7رئیس مرکز تحقیقات پیش گیری و درمان چاقی پژوهشکده علوم غدد و متابولیسم  1394/10تا کنون
 .8معاون مرکز مدیریت دانش بالینی گروه غدد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از بهمن ماه  1393تاکنون
 .9عضو شورای پژوهشی پژوهشکده علوم غدد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از مهر ماه  1393تاکنون
 .10عضو هیئت تحریریه مجله )International Journal Of Endocrinology and Metabolism ( IJEM
 Associate Editor .11مجله (International Journal Of Endocrinology and Metabolism ( IJEM

 .12پرسپتور ارشد گروه غدد دانشگاه علوم پزشکی از مهر ماه سال 1392
 .13رئیس هیئت مدیره انجمن دیابت زنجان از سال  1383تا سال 1393
 .14مسئول راه اندازی آزمایشگاه مستقل مرکز تحقیقات بیماریهای متابولیک زنجان 1389،
 .15معاون پژوهشی مرکز تحقیقات بیماریهای متابولیک زنجان از آذر ماه1388 /9/21
 .16دبیر اجرایی دومین کنگره بین المللی سندرم متابولیک ،دیابت و چاقی از تاریخ 88/9/21
 .17عضو کمیته فنی ،تخصصی ارزیابی تجهیزات آموزشی ،پژوهشی ،درمانی و آزمایشگاهی از(28ا) 88/3/
 .18دبیر علمی کارگاه پای دیابتی (  26خرداد ) 89
 .19عضو  ...EDO..بیمارستان ولیعصر از تاریخ 88/2/27
 .20دبیر کمیته پشتیبان برنامه های دستیاری دانشگاه علوم پزشکی زنجان از سال  1387تا سال 1389
 .21عضو کمیته پژوهش در آموزش از تاریخ 87/11/12
 .22رزیدنت ارشد بیمارستان امام خمینی تهران در سال 1388-1387
 .23نماینده دانشگاه علوم پزشکی زنجان در شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور از تاریخ 1387/7/7
 .24پزشک معتمد دانشگاه در امور آموزشی و دانشجویان از تاریخ 1387/5/17
 .25عضو کمیسیون پزشکی تخصصی گروه داخلی از تاریخ 86/11/23
 Focal point .26استانی و عضو هسته آموزشی برنامه خدمات یائسگی از تاریخ 86/10/13
 .27عضو کمیته بالینی مرکز تحقیقات بیماریهای متابولیک زنجان از تاریخ  86/4/11تاکنون
 .28عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماریهای متابولیک زنجان از  1386/4/9تاکنون
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 .29عضو کمیته پژوهشی بیمارستان ولیعصر زنجان از تاریخ 1386/1/18
 .30عضو کمیسیون برنامه ریزی دستیاری از تاریخ 1385/10/30
 .31عضو کمیته پژوهشی اعضای هیئت علمی بیمارستان ولیعصر زنجان از تاریخ  1385/8/18تاکنون
( Focal point .32مشاور علمی ) استانی برنامه غربالگری هیپوتیروئیدی مادرزادی از  1385/8/18تابهمن 92
 .33عضو شورای دانشگاه علوم پزشکی از  1385/7/27تاکنون
 .34عضو شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی از شهریور  85تا بهمن .1386
 .35عضو کمیته امتحانات دستیاری از 1385/3/13
 .36عضو کمیته ارزیابی آموزش بالینی از تاریخ 1384 /3/9
 .37عضو کمیته نظارت و ارزشیابی بیمارستان ولیعصر زنجان از 1384/2/11
 .38معاون پژوهشی دانشکده پزشکی از بهمن سال  83تا بهمن 1386
 .39عضو شورای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی از سال 1383تا مرداد 1389
 .40عضو شورای آموزشی دانشکده پزشکی از سال  1383تامرداد 1389
 .41معاون آموزش بالینی دانشکده پزشکی از  1383 /11/13تامرداد 1389
 .42عضو شورای پژوهشی دانشکده پزشکی از  83/ 7/1تابهمن 92
 .43عضو انجمن متخصصین غدد از سال  1382تاکنون
 .44عضو شبکه دیابت و استئوپوروز کشور از سال  1387تابهمن 92
 Focal point .45استانی برنامه مراقبت از میانساالن
 .46مسئول برگزاری سه دوره امتحان ارتقاء دستیاران دانشگاه علوم پزشکی زنجان

انتشارات:
مقاالت به زبان انگلیسی:
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1. Barzin M, Piri Z, Serahati S, Valizadeh M, Azizi F, Hosseinpanah F Incidence of
abdominal obesity and its risk factors among Tehranian adults. Public Health Nutr.
2018 Sep 17:1-7. doi: 10.1017/S136898001800188X. [Epub ahead of print] PMID:
30221618
2. Barzin M, Aryannezhad S, Serahati S, Beikyazdi A, Azizi F, Valizadeh M, Ziadlou M,
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congenital hypothyroidism screening program Journal of Pediatric Endocrinology
and Metabolism 30 (9), 973-978
8. M Valizadeh, P Nazeri, F Fazli, F Mohammadian, S Kalantari, K Kamali
Application of povidone-iodine at delivery significantly increases maternal urinary
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iodine but not neonatal thyrotropin in an area with iodine sufficiency Journal of
Pediatric Endocrinology and Metabolism 30 (9), 967-972
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Khalili, Majid Valizadeh, Siamak Moeini, Vahid Eidkhani, Fereidoun
Azizi, and Farzad Hadaegh, Divergent pathway of lipid profile components for
cardiovascular disease and mortality events: Results of over a decade follow-up
among Iranian population. Nutr Metab v.13; 2016 PMC4919865
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by quantitative reverse transcription polymerase chain reaction.
a. Rezaeejam H, Shirazi A1, Valizadeh M, Izadi P. J Cancer Res Ther. 2015 JulSep;11(3):549-57. doi: 10.4103/0973-1482.160912.

11. The risk factors and incidence of type 2 diabetes mellitus and metabolic syndrome
in women with previous gestational diabetes.
a. Valizadeh M1, Alavi N1, Mazloomzadeh S2, Piri Z3, Amirmoghadami H4. Int J Endocrinol
Metab. 2015 Apr 20;13(2):e21696. doi: 10.5812/ijem.21696. eCollection 2015.

12. Thyroid nodule in an eighteen-year-old man as the first presentation of acute
lymphoblastic leukemia. Valizadeh M1, Moghimi M1, Feizi A2, Radmand F3, Piri Z3. Int J
Endocrinol Metab. 2014 Jul 1;12(3):e17364. doi: 10.5812/ijem.17364. eCollection 2014.

13. The effect of ginger consumption on glycemic status, lipid profile and some
inflammatory markers in patients with type 2 diabetes mellitus.
a. Valizadeh M1, Moghimi M1, Feizi A2, Radmand F3, Piri Z3.
14. Dr M Valizadeh *, Dr L Hamzehlo , Dr N Mousavinasab , Mr HR Amirmoghaddami , Dr R
Hayatbakhsh Vitamin D deficiency among postmenopausal women with low trauma acute
hip fracture compared to those with fractures due to high energy trauma. JOHE 2012, 1(2):
60-66.
15. Valizadeh M, Mazloomzadeh S, Golmohammadi S, Larijani B. Mortality after low
trauma hip fracture: a prospective cohort study. BMC Musculoskelet Disord. 2012
Aug 10;13(1):143
16. Majid Valizadeh, Saeedeh Mazlomzadeh, Ali Nicsirat, Zahra Shajari Z; High incidence
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مقاالت فارسی:
 .1مجید ولی زاده ،نورالدین موسوی نسب ،اکرم احمدی ،علی رستمی .مقایسه برنامه کورسی با برنامه ترمی ارائه
دروس فیزیوپاتولوژی در دانشگاه علوم پزشکی زنجان ،مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی ،خرداد 13 / 92
(.11-201 )3
 .2دکتر مجید ولی زاده ،دکتر محمدرضا سید مجیدی .گزارش  18بیمار مبتال به سندرم شیهان ،مجله علمی پژوهشی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان ،دوره  ،19شماره  ، 77صفحه .115-123
 .3دکتر مجید ولی زاده  ،دکتر نورالدین موسوی نسب ،فریده نهاوندی .بررسی تاثیر ادغام افقی برنامه کارآموزی
روی برخ ی از شاخصهای آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی زنجان .مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی،
دوره  ،3شماره  ،5پاییز و زمستان  ،89صفحه  56تا .62
 .4دکتر جعفر عطاری مقدم ،صدیقه مخلص پور ،دکتر مجید ولی زاده......... ،آموزش مهارتهای ارتباطی پزشک
بیمر به دانشجویان پزشکی .مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی ،دوره  ،3شماره  ،4بهار و تابستان ،89
.26-33
 .5دکتر مجید ولی زاده ،دکتر سهیال ولی زاده ،دکتر سعیده مظلوم زاده ،دکتر محمدرضا جعفری .مقایسه تاثیر
متفورمین ژنریک با نمونه غیر ژنریک .مجله علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
درمانی زنجان .شماره  17صفحه)1389( 1-10.
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 .6دکتر مجید ولی زاده  ،1دکتر محمدرضا سید مجیدی  ،1دکتر سعید ممتازی  ،2دکتر نورالدین موسوی نسب،
مقایسه اثر درمان ترکیبی لوتیروکسین و لیوتیرونین با لوتیروکسین تنها در بیماران مبتال به هیپوتیروییدی
اولیه ،مجله غدد درون ریز ومتابولیسم ایران ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید
بهشتی ،دوره دهم شماره  ، 5صفحه  (465-471دی )1387
.7

دکتر مجید ولی زاده ,لیال حمزه لو  ،دکتر نورالدین موسوی نسب،میزان بروز شکستگیهای ناشی از استئوپروز
در شهر زنجان در سالهای  :83-1382مجله غدد درون ریز ومتابولیسم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی شهید بهشتی ،دوره هشتم شماره  ، 3صفحه  ( 295-299اسفند )1386

.8

دکتر مجید ولی زاده ،دکتر فریدون عزیزی  ،دکتر مهدی هدایتی،گزارش یک مورد تداخل در سنجش به علت
آنتی بادیهای هتروفیل :مجله غدد درون ریز ومتابولیسم ایران ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
درمانی شهید بهشتی ،دوره هشتم شماره  ، 3صفحه  (295-299پائیز )1385

.9

مجید ولی زاده ، 1ناصر فرهمند،1سید نورالدین موسوی نسب ،2عذرا طباطبائی مالذی

3

تعیین ارزش آزمون غلظت آلبومین به کراتی نین در نمونه منفرد صبحگاهی درمقایسه با آزمون دفع آلبومین در ادرار
 24ساعته برای تعیین میکروآلبومینوری دربیماران دیابتی .مجله دیابت و لیپید ایران.دوره  8شماره 2صفحه123-130
-10

دکتر مجید ولی زاده ،دکتر نورالدین موسوی نسب ،دکتر فریبا صحبتلو ،بررسی شاخصهای

تن سنجی ( قد ،وزن و نمایه توده بدنی ) در دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر زنجان
مجله علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان .شماره  52صفحه.36-30 :

A Survey of Anthropometric Indices [Weight, Height, and Body Mass Index (BMI)] in Secondary
School Girls of Zanjan 2004-2005. ZUMS Journal. 2005; 13 (52) :30-36

کتاب :
باورهای نادرست در باره دیابت  .دکتر مجید ولی زاده ،دکتر علی رستمی
ناشر :پژوهشکده علوم غدد و متابولیسم  /بهار 1389
با مشارکت مرکز بیماریهای متابولیک زنجان و پژوهشکده بیماریهای غدد و متابولیسم
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پروژه های تحقیقاتی انجام شده:
بررسی میزان مرگ و میر و بیماریزایی و کیفیت زندگی در بیماران دچار شکستگی هیپ ناشی از ترومای
جزئی  .دکتر مجید ولی زاده  ،سمیه گل محمدی .اتمام طرح سال 89
 oبررسی اثر داروی آنژی پارس در سه بیمار مبتال به پای دیابتی ( سال ) 87-86
 oبرر سی عوامل خطرساز استئوپروز در بیماران مراجعه کننده به مرکز سنجش تراکم استخوان زنجان
 oمقایسه میزان فیبر غذایی در رژیم غذایی بیمارا ن دیابتی در مقایسه با گروه کنترل

پروژه های تحقیقاتی در دست اجرا:


پایان نامه های سرپرستی شده یا مشاوره شده:
عنوان پایان نامه

بررسی میزان بروز و عوامل خطر ساز

دوره تحصیلی ارائه
پایان نامه

محل انجام پایان
نامه

دکترای عمومی

دانشگاه علووم استاد راهنما

ابتال به دیابت نوع  2وسندرم متابولیک

سمت در
پایان نامه

تاریخ دفاع از
پایان نامه

پزشکی زنجان

در بیماران با سابقه ابتال به دیابت
حاملگی

بررسی آگاهی ،نگرش و عملکرد پزشکان دکترای عمومی

دانشگاه علووم استاد راهنما

در زمینه ی دیابت تیپ دو در شهر زنجان

پزشکی زنجان

بررسی ارتباط سطح سرمی ویتوامین د دکترای عمومی

دانشگاه علووم استاد راهنما

و اجزای سوندرم متابولیوک در دانوش

پزشکی زنجان

1390

90/12/1

آموزان مقاطع راهنمایی و دبیرستان

مقایسه نظام کورسی با نظام ترمی ارایه دکترای عمومی

دانشگاه علووم استاد راهنما

90/11/23
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دروس فیزیوپاتولوژی در عملکرد

پزشکی زنجان

تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم
پزشکی زنجان

تعیین میززان رراوانزی و نزو عوامزل دکترای عمومی

دانشگاه علووم استاد راهنما

خطرساز شکستگی هیزپ در بیمزاران
بستری به علزت شکسزتگی هیزپ در
بیمارستان شزفیعیه زنجزان در سزال
1385

پزشکی زنجان

مقایسه سطح ویتامین  D3در دو گروه دکترای عمومی

دانشگاه علووم استاد راهنما

شکستگی
شکستگی

استئوپروتیک

هیپ

87/5/23

87/8/23

پزشکی زنجان

و

تروماتیک در بیماران

بستری در بیمارستان شفیعیه زنجان در
سال 1385

بررسی شاخص های تن سنجی (وزن ،قد

دکترای عمومی

دانشگاه علووم استاد راهنما

85/8/23

پزشکی زنجان

و نمایه توده بدن ) ) (BMIدر
دانشآموزان مدارس راهنمایی دخترانه
شهر زنجان در سال تحصیلی -84
1383

بررسی شاخصهای تن سنجی ( وزن،
قد و نمایه توده بدن () )BMI

دکترای عمومی

دانشگاه علووم استاد راهنما

86/8/23

پزشکی زنجان

در دانشآموزان مدارس ابتدایی پسرانه شهر
10

زنجان در سال تحصیلی 1384-85

پایان نامه های رزیدنتی انجام شده:
 بررسی تاثیر تشدید آهن زدایی بر اصالح تست تحمل گلوکز خوراکی مختل و تست گلوکز ناشتای مختل در بیمارانتاالسمی ماژور استان زنجان (دکتر میریعقوب موسوی زاده ) 1389

 مقایسه تاثیر و عوارض متفورمین تولید داخل کشور با مشابه خارجی آن تولید شرکت دارویی  Apotexکانادا ( دکترسهیال ولی زاده کشمش تپه ) 1388

 بررسی اثر درمان لووتیروکسین و لیوتیرونین در مقایسه با لووتیروکسین تنها در درمان بیماران مبتال بههیپوتیروئیدی اولیه ( دکتر سید رضا مجیدی ) 1387

 -بررسی چند روش جایگزین برای میکروآلبومینوری در بیماران مبتال به دیابت ( دکتر علیرضا ناصر فرهمند ) 1386

 بررسی اثرات ناندرولون دکانوات بر روی پارامترهای تغذیه ای بیماران همودیالیزی ( دکتر اله وردی جنگی ) 138411

:پایان نامه های رزیدنتی در دست اجرا

) بازآموزی و غیره ( بدون ارائه مقاله، سخنرانی در هم اندیشی
تاریخ
سخنرانی

محل برگزاری هم
 بازآموزی و، اندیشی
غیره

 بازآموزی و، عنوان هم اندیشی
غیره

90/9/30 مرکووز همایشووهای

کارگاه مقاله نویسی مقدماتی

روزبه

)(ویژه کارشناسان



عنوان سخنرانی

نگارش خالصه مقاله

 کنفرانس و غیره،مقاالت ارائه شده در همایش
نحوه ارائه مقاله
سال ارائه

(سخنرانی یا
)پوستر

محل
برگزاری

1390

سخنرانی

تهران

1390

سخنرانی

تهران

، عنوان همایش
کنفرانس و غیره

1389

سخنرانی

سخنرانی

تهران

زنجان

S.
S.
prospective
cohort Golmohammadi ,
B.
study
Larijani3
دکتر مجید ولی زاده
9th ICED in Physiology of glucose
homeostasis

9th ICED in High prevalence and
I.R. IRAN recall rate of
دومین کنگره
بین المللی
سندرم
متابولیک و
چاقی

12

)نویسنده(گان

1
,
9th ICED in Mortality after low M. Valizadeh
2
I.R. IRAN trauma hip fracture: A Mazlomzadeh , 2

I.R. IRAN
1390

عنوان مقاله

Congenital
Hypothyroidism
Using measurement
of 24- hour urinary
albumin excretion in
comparison
with
protein to creatinine
ratio in random
urine
sample
to
determine diabetic
nephropathy

Valizadeh M,
Mazlomzadeh S,
Nicsirat A,
Shajari Z

majid alizadeh1,Alireza
naser
farahmand2, hamidreza
amirmoghaddami3, nour
eddin mousavinasab4

majid alizadeh1,Alireza
naser
farahmand2, hamidreza
amirmoghaddami3, nour
eddin mousavinasab4

 Comparing Severalدومووین کنگووره زنجان
Potential Alternative
بوووین المللوووی
Methods for
 Predictingسووووووووندرم
 Albuminuria/Proteinمتابولیوووووک و
uria in Diabetic
 Patientsچاقی

پوستر

1389

1
دکتر مجید ولی زاده  ،دکتر سهیال مقایسوووه تووواثیر و عووووارض دومووین کنگووره زنجان

پوستر

1389

ولی زاده ،2دکتر سعیده مظلوم
4
زاده ،3دکتر محمدرضا جعفری

متفورمین ژنریک تولید شرکت بوووین المللوووی
پارس دارو با نمونه غیر ژنریک

تولیووود شووورکت دارویوووی

 Apotexکانادا

. Majid Valizadeh , 2.
Parinaz Daliri
Saeed Gholizadeh

سووووووووندرم
متابولیوووووک و
چاقی

 Comparison of dietaryدومووین کنگووره زنجان

fiber intake between
types 2 diabetic’s patient

1389

پوستر

بوووین المللوووی

andسووووووووندرم
With previous dietary consultation

Control Group.

متابولیوووووک و
چاقی
دومووین کنگووره زنجان

پوستر

1389

بوووین المللوووی
سووووووووندرم
متابولیوووووک و
چاقی

شرکت در کنفرانسها /// :شرکت در کارگاهها

سخنرانی ها
ردیف

موضوع

مکان

تاریخ

امتیازیا ساعت

خطرات آتی بر روی زنان مبتال به دیابت بارداری

زنجان /همایش

مهر 90

 3امتیاز

(عودخطرات درازمدت ،پیگیری وپیشگیری از

کشوری دیابت

دیابت نوع )2

بارداری
13

 High prevalence and recall rate ofتهران /نهمین کنگره
 Congenital Hypothyroidismبین المللی غدد
 Mortality after low trauma hipتهران /نهمین کنگره
 fracture: A prospective cohortبین المللی غدد
study
 Physiology of glucoseتهران /نهمین کنگره

آبان 90

 3امتیاز

آبان 90

 3امتیاز

آبان 90

 3امتیاز

 homeostasisبین المللی غدد

1

کارگاه هیپوتیروییدی مادرزادی

زنجان

89/7/21

 2ساعت

(علل ،عالیم و درمان )
2

ارایه پوستر

زنجان

3

ارایه پوستر

زنجان

4

ارایه پوستر

زنجان

5

ارایه پوستر

زنجان

6

ارایه پوستر

زنجان

7

سخنرانی ( اصول مراقبت فردی در

زنجان

 26تا  28خرداد

 2امتیاز

89
 26تا  28خرداد

 2امتیاز

89
 26تا  28خرداد

 2امتیاز

89
 26تا  28خرداد

 2امتیاز

89
 26تا  28خرداد

 2امتیاز

89
دیابت )

 26تا  28خرداد

 3امتیاز

89

8

سخنرانی ((Oral presentation

زنجان

 26تا  28خرداد

 3امتیاز

89
9

سخنرانی ( کارگاه یکروزه دیابت )

زنجان

 21آذر 88

 3امتیاز

10

سخنرانی ( کنفرانس هیپوتیروییدی مادر

زنجان

88/8/21

 3امتیاز

زادی)
11

درمان دیابت نوع 2

شهید بهشتی

88/8/5

12

هشتمین کنگره بین المللی غدد درون ریز

شهید بهشتی

88/8/5

3

و دیابت عرب -ایران
13

کارگاه دیابت حاملگی

زنجان

87/10/26

3

14

کنگره و سمینار تغذیه ،فعالیت فیزیکی در

قزوین

87/8/30

3

بیماریهای متابولیک وچاقی
15

کارگاه مراقبت در بیماری دیابت

تا87/9/1
زنجان

 87/7/28تا

6
14

87/7/29
16

در برنامه مدون اموزش مداوم

زنجان

87/5/16

6

17

کارگاه غربالگری کم کاری مادرزادی

زنجان

86/12/20

5

نوزادان
18

آموزش یائسگی

زنجان

86/12/8

مدرس

19

برنامه مدون اموزش مداوم

زنجان

4و5و86/12/7

15

20

سمینار بین المللی تازه های دیابت

تهران

86/8/22تا8/23

3

86/
21

برنامه مدون اموزش مداوم

زنجان

86/6/3

5

22

کارگاه مراقبت ها ی ادغام یافته سالمندان

زنجان

86/5/21

5

23

ارائه پوستر

کرمان

 15تا 85/12/17

24

کارگاه مدیریت بیماری دیابت

زنجان

85/8/4

5

25

کنگره غدد درون ریزاسیا و اقیانوسیه

شهید بهشتی

85/2/20تا/2/22

12

85
26

سمپوزیوم تیروئید در حاملگی وشیردهی

شهید بهشتی

84/12/18

5

27

برنامه مدون اموزش مداوم(کم کاری

زنجان

84/12/6

20

تیروئید،گره و سر طان های تیروئید،گواتر
ساده،هیپوگلیسمی)
28

برنامه مدون اموزش مداوم(عوارض دیابت و

زنجان

84/10/14

10

کتواسیدوز_درمان دیابت ،رژیم
غذایی،الگوریتم مراقبت از بیماران دیابتی
و خود)
29

کارگاه(آموزش سالمندان)PH.C

زنجان

83/2/23

مدرس

30

سمپوزیوم درمان دیابت نوع 2وتازه های

شهید بهشتی

81/10/26

5

آن
31

سمپوزیوم فشار خون .آندوکرین

شهید بهشتی

81/8/1

5

32

سمپوزیوم آ درنال

شهید بهشتی

81/6/21

5

15

گواهی شرکت
نهمین کنگره بین المللی غدد و متابولیسم
1
2

 26تا  29آبان 90

 15امتیاز

یازدهمین همایش کشوری آموزش علوم

 10تا  12اردیبشت

 9امتیاز

پزشکی با عنوان رهبری آموزشی

89

دومین کنگره بین المللی سندرم متابولیک،

تهران

زنجان

 26تا  28خرداد 89

 8امتیاز

چاقی و دیابت
3

کنگره کشوری آموزش پزشکی و دومین

شیراز

 15تا  17آبان

 12امتیاز

جشنواره شهید مطهری
4

اولین المپیاد علمی دانشجویان علوم

علوم پزشکی

پزشکی کشور

اصفهان

88/2/14

 8ساعت

5

برنامه مدون اموزش مداوم

زنجان

87/6/31

207/74

6

سمپوزیوم استئوپروز

شهید بهشتی

87/4/20

5/2

7

برنامه مدون اموزش مداوم (بیماریهای غدد

زنجان

 86/12/4تا

15/25

86/12/8

درون ریز ومتابولیسم1و2و3و4و)5
8

سمپوزیوم دیابت و حاملگی

شهید بهشتی

86/7/26

3

9

هشتمین همایش کشوری آموزش پزشکی

کرمان

15تا85/12/17

9

10

سمپوزیوم دیابت و حاملگی

شهید بهشتی

85/7/20

3

11

سمپوزیوم استئوپروز

شهید بهشتی

85/6/30

3

12

سمپوزیوم پروالکتینوما

شهید بهشتی

85/1/31

4

13

هفتمین همایش کشوری آموزش پزشکی

تبریز

21تا 84/8/24

12

14

سمپوزیوم اختالت رشد وکوتاهی قد

شهید بهشتی

84/7/28

3

15

سمپوزیوم نحوه بررسی بیماریهای تیروئید

شهید بهشتی

84/6/17

3

16

سمپوزیوم درمان استئوپروز

شهید بهشتی

83/5/29

3

17

سمپوزیوم اورژانسهای اندوکرین()2

شهید بهشتی

83/4/25

3

18

سمینار قلب وآندوکرین

شهید بهشتی

83/4/11

3

19

سمپوزیوم اورژانسهای اندوکرین()1

شهید بهشتی

83/2/31

2

تیروئیدودیابت
20

در برنامه مدون اموزش مداوم

شهید بهشتی

21

سمپوزیوم فشارخون واندوکرین

شهید بهشتی

23و82/10/25

25

و82/11/2
82/8/1

3
16

22

سمپوزیوم دیس لپیدمی

شهید بهشتی

82/7/10

3

23

سمپوزیوم بیماریهای متابولیک استخوان

شهید بهشتی

82/4/26

4

24

سمپوزیوم هیرسوتیسم وبیماریهای تخمدان

شهید بهشتی

82/3/8

3

پلی کیستیک
25

شهید بهشتی

سمپوزیوم تشخیص ودرمان بیماریهای

81/11/17

3

اندوکرین بر مبنای شواهد
26

سمپوزیوم درمان دیابت نوع 2وتازه های آن

شهید بهشتی

81/10/26

3

27

برنامه مدون اموزش مداوم

شهید بهشتی

26و81/9/28

25

و81/10/5
28

سمپوزیوم اختالت رشد

شهید بهشتی

81/7/25

3

29

سمپوزیوم آدرنال

شهید بهشتی

81/6/21

3

30

سمپوزیوم اختالت متابولیسم چربی ها

شهید بهشتی

80/12/7

3

31

برنامه مدون اموزش مداوم

زنجان

72/2/1

105

32
33
34
35

کارگاه
1

کارگاه روش تدریس و ارزیابی مقدماتی

زنجان

 18-19آذر ماه

 16ساعت

2

روش تدریس و ارزیابی مقدماتی

زنجان

18و88/8/19

16ساعت

3

مقدمات تحقیقات کیفی در آموزش

شیراز

88/2/15

-

4

کارآزمایی بالینی

زنجان

27و88/1/28

-

5

دیدگاهای نو در ژنتیک آترواسکلروز

زنجان

87/12/28

 5/6ساعت(3,25

6

مبانی مرور ساختار یافته ومتا انالیز

زنجان

20و87/12/21

16ساعت

7

خالقیت و نوآوری

زنجان

16و87/11/17

8ساعت

8

دیابت حاملگی

زنجان

87/10/26

 5/6ساعت(3,25

9

آشنایی با منابع الکترونیک وکتابخانه

زنجان

6تا87/9/7

امتیاز)

امتیاز)
 16ساعت

پزشکی دیجیتال ایران
10

کارگاه ارزیابی بالینی

زنجان

87/3/5

 42ساعت

11

)IDL(Inegrated Digital library

زنجان

86/9/14

 5ساعت
17

12

کارگاه  2روزه به کار گیری سونوگرافی برای

86/9/2

شهید بهشتی

-

تشخیص ودرمان بیماریهای تیروئید.
13

آشنایی با اعتبار بخشی

کرمان

85/12/15

8ساعت

14

چگونه بر استاداردهای آموزشی ،یک خود

کرمان

85/12/15

 4ساعت

ارزیابی را طراحی و اجرا کنیم
15

آشنایی با اعتبار بخشی

کرمان

85/12/15

 4ساعت

16

روش تحقیق پیشرفته

شهید بهشتی

26تا 85/10/28

 20ساعت

17

SPSS

زنجان

85/9/30

 4ساعت

18

Scientific Writingسطح پیشرفته

زنجان

85/8/19

 7ساعت

19

اخالق در پژوهش

تبریز

17و85/8/18

-

20

طراحی سئوالت آزمون ارتقاء دستیاری

زنجان

85/3/10

8ساعت

پزشکی
21

Scientific Writingسطح مقدماتی

13و84/11/14

زنجان

16ساعت

وپیشرفته
22

شرکت در کارگاه پیشرفته ارزیابی دانشجو با

84/8/28

زنجان

8ساعت

آزمونهای کتبی()2
23

کارگاه آسکی()OSCE

زنجان

83/11/15

 10ساعت

24

روش تحقیق پیشرفته

شهید بهشتی

1و82/3/3

-

25

کارگاه آموزش دیابت

تهران

23و80/5/24

5

گواهی شرکت در کنفرانسهای علمی
1

کنفرانس اسم و آلرژی

زنجان

84/2/13

3

2

کنفرانس بیماری التور

زنجان

83/3/17

2

1

سمینار یکروزه جنبه های تشخیصی و

پژوهشکده

درمانی پوکی استخوان

تهران

دومین کنگره بین المللی سندرم متابولیک،

زنجان

سمینارها و کنگره ها

2

90/4/2
 26تا  28خرداد 89

 3امتیاز
 8امتیاز

چاقی و دیابت
3

هشتمین کنگره بیمن المللی غدد درون ریز

شهید بهشتی

5تا 88/8/7

14,75
18

کنگره کشوری آموزش پزشکی ودومین

4

شیراز

15تا88/2/17

12

جشنواره شهید مطهری
5

کنفرانس یک روزه ادغام در آموزش پزشکی

ایران

86/7/30

2/5

6

 7کنگره بیمن المللی غدد درون ریز

شهید بهشتی

 18تا 83/7/20

15

7

سمینار تازه های دیابت

تهران

14و81/12/15

8

8

1کنگره پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر

شهید بهشتی

7تا81/8/ 10

12

9

 6کنگره بیمن المللی غدد درون ریز

شهید بهشتی

14تا80/7/ 17

15

10

 oسخنران در بیماریهای متابولیک قزوین ( )1387
 oسخنران مدعو در تازه های دیابت ( بهمن –تاالر امام-تهران )1386
 oسخنران در برنامه آموزش مداوم ویژه متخصصین داخلی () 1386
پژوهشهای اخیر یا در جریان
سخنرانی ها
عضویت های حرفه ای
موفقیت ها
بودجه های تحقیقاتی
نوآوری ها

 سخنرانی در مورد داروهای خوراکی در کنترل دیابت برای پزشکان عمومی خرداد 90 طراحی و اجرای کارگاه مشاوره های پزشکی برای دستیاران اردیبهشت 90 عضو کمیته علمی و دبیر اجرایی دومین کنگره بین المللی سندرم متبولیک ،چاقی و دیابتزنجان -ایران  26-28خرداد ماه 1389
 سخنرانی در دومین کنگره بین المللی ایران-عرب آبان  88با عنوان درمان دیابت نوع 2 عضو کمیته علمی همایش تغذیه و فعالیت فیزیکی در بیماریهای متابولیک و چاقی 30آبان تا  1آذر 1387
 عضو کمیته علمی سومین سمینار بین المللی تازه های دیابت 23-22آبان 1386 هفتمین کنگره بین المللی بیماریهای غدد درون ریز  18تا  20مهر ماه 138319

) 56  نفروپاتی دیابتی (صفحه: کارگاه با عنوان دیس لیپیدمی و درمانهای غیر دارویی آن: سخنرانی با عنوان126 ( صفحهT3)  تداخل آنتی بادیهای هتروفیل در سنجش هورمونهای تیروئید اجرای کارگاه اپیدمیولوژی بیماریهای شایع برای دستیاران-
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