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   قزوین محل تولد:    58   شماره شناسنامه:          14/1/43  تاریخ تولد:       محمدزادهنام خانوادگی:      علیرضا نام:
قزوین محل کار:        قزوینمحل تحصیل:     متاهلوضعیت تاهل:            ایران ملیت:        
 
 

دانشگاهیمدارك  -2  
دانشگاه علوم پزشکی تهران 1364-1371-پزشکی عمومی -الف  

دانشگاه علوم پزشکی تهران 1371 -1375 –جراحی عمومی -ب  
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1386 -1388 -جراحی توراکس -ج  

 
فعالیت هاي آموزشی -3  

1379س دروس نظري وو عملی جراحی عمومی در مقطع پزشکی عمومی از سال تدری - الف  
1379تدریس دروس نظري و عملی جراحی عمومی در مقطع رشته تخصصی جراحی عمومی از سال  -ب  
تدریس دروس نظري د مقطع کارشناسی اتاق عمل  -ج  
  ICUتدریس دروس نظري در مقطع کارشناسی ارشد پرستاران  -د
 

اي پژوهشیفعالیت ه -4  
 

یسیلعناوین مقاالت کامل انگ -  
Thyroid cancers with laryngotracheal invasion Eur J cardiothorac surg(2012) 

 



عناوین مقاالت کامل فارسی -  

 

 

خارجارائه شده در  عناوین خالصه مقاالت -  

من بیستمین کنگره ساالنه انج -: گزارش یک مورد اکتوپی کوردیس داخلعناوین خالصه مقاالت ارائه شده در  -
1391جراحان کودکان ایران   

سخنرانی ها -  

 

عضویت در انجمن ها: -5  

 عضو انجمن جراحان عمومی شهرستان قزوین -
 رئیس هیات بدوي سازمان نظام پزشکی استان قزوین  -

 

 عناوین طرح هاي پژوهشی

 دانشجویی:

 هیئت علمی:

ه:پایان نام  

اي /بررسی اثر موضعی پنتوکس فیلین در کاهش ایجاد چسبندگی روده پس از الپاراتومی موش ه1
(استاد راهنما) 1390-1391در مقطع تخصص جراحی عمومی  -صحرایی  

چ صافن / بررسی مقایسه اي نتایج کاروتید اندآرکتومی در ترمیم کاروتید با دو روش پچ مصنوعی و پ2
ر قزوین (استاد مشاور)در بیمارستان والیت شه  

 vhest tube/ مدت زمان بی دردي بین بوپیواکائین به تنهایی و بوپیواکائین به همراه فنتانیل از طریق 3
  در بی دردي پس از اعمال جراحی توراکس (استاد راهنما)



ت بررسی کارائی معیار تعدیل شده آلوارادو جهت تشخیص آپاندیسیت حاد در بیماران با آپاندیسی /4
  حاد بستري شده در بیمارستان شهیدرجایی قزوین

/ مقایسه عوارض پس از عمل و میزان بقاي بیماران در جراحی کانسر کاردیاي معده با دو روش جراحی 5
  از  طریق توراکوتومی و از طریق الپاراتومی در بیمارستان شهیدرجایی(استاد راهنما)

 لینکها:


