
  بسمه تعالی
 
 
 
 
 

   تهرانمتولد  :            1358متولد :         محمدفرزند:     ابولفضل زنده  دلنام و  نام خانودگی  :  
  فرزند  تعداد فرزند  :  وضعیت  تاهل  :   مجرد             متاهل                  

  پزشکی  لرستان  متخصص  بیماریهاي داخلی  ، استادیار  دانشگاه علومدرجه :  
  وضعیت  تحصیلی : 

سال اخذ   محل اخذ مدرك   مدرك 
  مدرك 

  1375  دبیرستان  نمونه اندیشه  استان فارس شهر شیراز  با رتبه ممتار    دیپلم  تجربی 
نمره پایان نامه  ،   83/18 کل  معدلدانشگاه علوم پزشکی بیرجند (  دکتري عمومی

2/19 (  
1383  

  1387  )5/19پایان نامه  دانشگاه علوم پزشکی مشهد (نمره   دکتري  تخصصی داخلی 
  

، تلفن :  بیمارستان  شهداي عشایردپارتمان داخلی آدرس :  خرم آباد   لرستان  ،  خیابان انقالب   ، 
09153031352    

  رتبه  ها :
 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 1383% ) فارغ التحصیالن سال 1کسب رتبه اول (سهمیه  .1
 رتبه  دوم  المپیاد ریاضی  در سطح  استان فارس  در سال  دوم  دبیرستان   کسب   .2
 رتبه اول  کشوري  در اولین  جشنواره   دانشجویان  ممتاز  مبتکر و  نوآور  بیسجی  شاهد  و ایثارگر   کسب  .3
ایثارگر  خراسان  منتخب  استانی  در جشنواره  هاي  دانشجویان ممتاز  ،  مبتکر و نوآور  بیسجی  شاهد  و    .4

 80و78و77رضوي  سالهاي 
  1387رتبه  ممتاز  در آزمون  بورد  تخصصی  بیماري  هاي داخلی  سال  کسب  .5

  
  
  :  و  پژوهشی  فعالیتها ي آموزشی 

   تا کنون 1387از سال عضو  هیات  علمی  دانشگاه  علوم  پزشکی  لستان   .1
 ر  زمینه   مباحث مختلف  بیماري هاي  داخلی برگزاري کالسهاي  متعدد   نظري  و  بالینی  د   .2
فعالیتهاي  آموزشی مستمر  در بخش  اورژانس  بیمارستان  شهداي عشایر  به عنوان  (( مسئول  علمی   .3

 اورژانس )) 
 تا کنون 1388از  سال در ارائه  کورسهاي  مختلف  فیزیوپاتولوژي    شرکت  .4
  هاي آموزشی شرکت فعال در برنامه گزارش صبحگاهی و راند .5
 در شوراي پژوهشی  مرکز آموزشی  ـ درمانی  بیمارستان  شهداي عشایر  عضویت  .6

CV 



زشکی  لرستان  و همکاري  به عنوان  مدرس  تیم  المپیاد  دانشجویان   پدانشگاه علوم  EDCعضویت  در  .7
 دانشگاه در  حیطه  استدالل  بالینی 

 نس  در موضوعات  مختلف  براي دانشجویان  ارائه  جلسات  متعدد  ژورنال  کالب و  کنفرا  .8
و نیز برنامه مدون دارو درمانی غدد  GERDو   IBSدر برنامه  مدون  داخلی  با  موضوعات    سخنرانی  .9

  درون ریز و بیماري هاي گوارش
(( بررسی  تاثیر  برنامه  آموزشی  کسب مهارتهاي  بالینی  دراورژانس  بر چند طرح تحقیقاتی داوري    .10

، تعیین  86-87دانشگاه علوم  پزشکی  خرم آباد  در  سالتحصیلی   رشته  پزشکی   یادگیري  دانشجویان 
تاثیر تمرینات استقامتی و قدرتی بر میزان هموگلوبین گلیکوزیده و قند خون ناشتاي بیماران مبتال به دیابت 

 نوع دوم  و ....))
 داوري  چند  پایان  نامه  دوره  پزشکی  عمومی   .11
 1390و  1389و   1388ارائه   طرح  درس در سالهاي    .12
و  نگرش   دانش آموزان  دبیرستانهاي   ارزشیابی  تاثیر   آموزش بهداشت  بر آگاهی ((ارائه  مقاله    .13

در مجله  علمی  دانشگاه  علوم  و  چاپ آن   1386بیماري  ایدز  سال   دخترانه  شهر  بیرجند   درمورد 
  ))1389پزشکی  بیرجند  ( داراي رتبه )  در بهار  

در مرحله     ه  دکتري  عمومی  با  عنوان  شیوع  و توزیع   فراوانی  انواع  تشنجات  صرعی مارائه  پایان  نا .14
 تشنج  در بیماران   تاثیر   و  رابطه چند عامل  خطر  ساز  بر بروز  حاد  انفارکت  مغزي  و  بررسی 

یلوري  در بیماران  پ بررسی  مقاومت  آنتی بیوتیکی  هلیکوباکتر((ئه  پایان نامه  دکتري  تخصصی با عنوان  ارا .15
  )) مبتال  به  دیس پسی  مزمن

 89آنمی و   آنمی فقر آهن در  خرم آباد  سال  مجري طرح تحقیقاتی  .16
  

  فعالیت  در  کمیته ها  و  شوراهاي  رسمی :
 عضو   ثابت  شوراي  پزشکی بیمارستان  تامین اجتماعی  شهر خرم آباد   .1
 عضو  کمیته  تجویز  و مصرف  منطقی  دارو  ،  دانشگاه  علوم  پزشکی لرستان   .2
 عضو کمیته  تغذیه و  رژیم  درمانی  بیمارستان شهداي  عشایر    .3
 عضو  شوراي  علمی  تخصصی  دفتر  رسیدگی  به  اسناد  پزشکی .4
 عضو کمیته برنامه ریزي پزشک پاسخگو .5
 عضو کمیته راه اندازي رشته هاي آموزشی جدید .6
 عضو شوراي آموزشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان .7
   رئیس کمیته ارزیابی صالحیت بالینی دانشگاه علوم پزشکی لرستان .8

  
  شرکت  در کارگاه  و  کنگره  : 

 ایران دهمین کنگره بین المللی بیماري هاي گوارش و کبد .1
 همایش بین المللی پزشکی نانو  .2
 1390و  1389 پزشکان  متخصص   داخلی  ایران   کنگره  جامعه  .3
 و ایدز HIVو سمینار  Aهمایش آنفلونزاي  نوع   .4
 دستگاه  گوارش  فوقانی کارگاه  باز آموزي  اندسکوپی چند  .5
 شرکت در کارگاه آموزشی اسپیرو متري  .6



اي هیات علمی دانشگاه (روشهاي نوین ارزیابی صالحیت بالینی ، آمار و شرکت در کار گاه هاي مختلف اعض .7
SPSS  مقدماتی و پیشرفته ، ارزیابی دانشجو و شیوه هاي طراحی سوال ، علم سنجی رشد علم و سرقت

 علمی ، آموزش روشهاي تدریس ، مهارتهاي ارتباطی و مشاوره و ....... ) 
 
 

  فعالیت اجرایی :
  1390سال   دانشگاه علوم پزشکی لرستان  زشکی سرپرست  دانشکده  پ .1
 1390معاون  آموزشی  مدیر گروه  داخلی سال  .2
 ریاست بخش اورژانس بیمارستان شهداي عشایر .3
 رئیس شوراي پژوهشی دانشکده پزشکی .4
 رئیس شوراي تمدید قرار داد اعضا هیات علمی دانشکده پزشکی .5

  


