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ًبم ّ ًبم خبًْادگی :

اضذهللا علیذّضتی

تبریخ تْلذ :

1325/5/24

آخریي هذرک تحصیلی :

دکترای تخصصی رادیْتراپی

گرٍّ آهْزغی :

رادیْتراپی اًکْلْژی داًػکذٍ پسغکی
داًػگبٍ علْم پسغکی غِیذ ثِػتی.

مذارج تحصیلی
 .1دیپلن طجیعی – آثبداى 1344
 .2دکترای عوْهی از داًػگبٍ هلی ایراى  1352تِراى
 .3دکترای تخصصی از داًػگبٍ هلی ایراى  1357تِراى

سىابق در دانشگاه
 .1هطئْل آهْزظ گرٍّ رادیْتراپی از  64/1/19ثَ هذت دٍ ضبل .
 .2عضْ کویتَ آهْزغی ّ پژُّػی ثیوبرضتبى اهبم حطیي ( ع ) ّ هطئْل آهْزظ ثخع
رادیْتراپی از 65/2/3ثَ هذت دّ ضبل .
 .3عضْ کویتَ پژُّػی ثیوبرضتبى اهبم حطیي از  71/7/13ثَ هذت  2ضبل .
 .4عضْ کویتَ ارزغیبثی گرٍّ رادیْتراپی از  78/6/14ثَ هذت دّ ضبل.
 .5هعبّى گرٍّ رادیْتراپی اًکْلْژی از  78/6/14ثَ هذت ضَ ضبل .
 .6عضْ کویتَ تخصصی گرٍّ رادیْتراپی اًکْلْژی از  80/10/4ثَ هذت دّ ضبل.
 .7عضْ کویتَ آهْزغی گرٍّ رادیْتراپی از  81/11/5ثَ هذت دّ ضبل.
 .8عضْ کویتَ ارزغیبثی گرٍّ رادیْتراپی از  1386تبکٌْى.
مقاالت چاپ شذه در مجالت داخلی
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 .1علیذّضتی  ، 1غِراد ة (( تْهْر تیٌْثالضتْم ّ اثر رادیْتراپی ثر آى )) هجلَ داًػکذٍ
پسغکی داًػگبٍ هلی ایراى ضبل غػن غوبرٍ اّل.
 .2علیذّضتی  ،1هرتضْی ش ح  ،غِراد ة (( ،پژُّػی در تْهْر ّیلوس )) هجلَ داًػکذٍ
پسغکی داًػگبٍ هلی ایراى ضبل ُفتن غوبرٍ چِبرم.
 .3علیذّضتی  (( ،1ثررضی هػکالت درهبى ضرطبًِبی دیفراًطیَ تیرّئیذ)) هجلَ داًػکذٍ
پسغکی داًػگبٍ علْم پسغکی غِیذ ثِػتی ضبل دُن غوبرٍ ضْم.
 .4علیذّضتی  (( ، 1پرتْدرهبًی پیػگیری کٌٌذٍ ( پرّفیالکطی ) در لْضوی لٌفْپالضتیک حبد
کْدکبى)) هجلَ داًػکذٍ پسغکی داًػگبٍ علْم پسغکی غِیذ ثِػتی – ضبل یبزدُن غوبرٍ
ُبی .4 ّ 3
 .5هْضْی زادٍ  ،1علیذّضتی  ،1صذرالحفبظی ةً ،تبیج پرتْدرهبًی در ضرطبى دُبًَ رحن
 ،هجلَ پژٌُّذٍ غوبرٍ پٌجن تبثطتبى .76
 .6هرتضْی ش ح  ،علیذّضتی  1غِراد ة  (( ،هطبلعَ اپیذهیْلْژی  17606هْرد ضرطبى
ثجت غذٍ در هرکس رادیْتراپی اًکْلْژی جرجبًی)) هجلَ ًظبم پسغکی ایراى – دّرٍ ثیطتن
غوبرٍ  4زهطتبى .81
 .7علیذّضتی  ،1اخْاى ع  (( ،ثررضی راثطَ رادیْتراپی کبًطرُبی غیر تیرّئیذی ضر ّ
گردى ثب تطتِبی عولکردی تیرّئیذ)).
 .8علیذّضتی  ،1فذّی پ (( ،ثررضی اثر رادیْتراپی لگي ثر رّی هقبدیر ضرهی آًتی ژى
اختصبصی پرّضتبت در ثیوبراًی کَ ثَ علت ثذخیوی ُبی لگٌی غیر ضرطبى پرّضتبت
رادیْتراپی غذٍ اًذ))
 .9آزادٍ پ ،علیذّضتی ا ،تطلیوی فّ ،الیی ى (( ،ثررضی تبثیر گراًیطترّى ثر  ECGدر
ثیوبراى ضرطبًی تحت غیوی درهبًی)) هجَ پژٌُّذٍ 1385.ضبل یبزدُن ف غوبرٍ 52

همکاری در طرح تحقیقاتی
ُ .1وکبری در طرح تحقیقبتی ثررضی ثیوبراى ضرطبًی هراجعَ کٌٌذٍ ثَ ثخع رادیْتراپی
اًکْلْژی ثیوبرضتبى اهبم حطیي ( ع )  1351-71هجریبى دکتر ضیذ حطیي هرتضْی – دکتر
هِذی غِیذی.
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ُ .2وکبری در طرح تحقیقبتی  ،ثررضی راثطَ هقبرثت در دّراى قبعذگی ثب اثتال ثَ ضرطبى گردى
رحن .هجریبى ًْرالطبدات کریوبى – دکتر اغرف کریوبى .1378
پایان نامه های تخصصی
 .1اضتبد راٌُوب  -1علیذّضتی (( ،ثررضی اپیذهیْلْژی کبًطر ضرّیکص در ثیوبراى هرکس
رادیْتراپی جرجبًی )) 1370
 .2اضتبد راٌُوب  -1علیذّضتی (( ،ثررضی اپیذهیْلْژی کبًطر پطتبى در ثیوبراى هرکس رادیْتراپی
جرجبًی)) 1371
 .3اضتبد راٌُوب  -1علیذّضتی (( ،هطبلعَ ثر رّی ثیوبراى دچبر لٌفْم اکطتراًْدال هراجعَ کٌٌذٍ ثَ
ثیوبرضتبى جرجبًی از تبریخ  1360لغبیت 1376 – ))1374
 .4اضتبد راٌُوب  -1علیذّضتی  (( ،ثررضی راثطَ رادیْتراپی تْهْرُبی ضر ّ گردى ثب اختالل
تطتِبی عولکر دی تیرّئیذ در هراجعیي ثَ درهبًگبٍ رادیْتراپی ثیوبرضتبى اهبم حطیي ( ع )
.1381
 .5اضتبد راٌُوب  -1علیذّضتی  (( ،ثررضی تبثیر رادیْتراپی  PSAثر هرداًی کَ ثَ عللی غیر از
کبًطر پرّضتبت رادیْتراپی لگي دریبفت کردٍ اًذ)).
 .6اضتبد راٌُوب علیذّضتی (( ،ثررضی تبثیر گراًیطترّى ثر  ECGدر ثیوبراى ضرطبًی تحت غیوی
درهبًی)).
پایان نامه های دکترای پسشکی عمىمی
 .1اضتبد راٌُوب  -1علیذّضتی  (( ،غٌبخت اًکْلْژیک ّ درهبى کبًطرُبی دیفراًطیَ تیرّئیذ))
.1373
 .2اضتبد راٌُوب  -1علیذّضتی (( ،اصْل غیوی درهبًی ضرطبى )) .1376
 .3اضتبد راٌُوب  -1علیذّضتی (( ،ثررضی تْهْرُبی اپی تلیبل تخوذاى از دیذگبٍ اًکْلْژی))
.1373
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احکام تشىیقی
 .1تقذیر ًبهَ از رئیص داًػگبٍ علْم پسغکی غِیذ ثِػتی .1376
 .2لْح ضپبش از رئیص هرکس پسغکی آهْزغی ّ درهبًی اهبم حطیي ( ع ) .1374
 .3کطت عٌْاى (( عضْ ُیئت علوی ثرگسیذٍ )) داًػگبٍ علْم پسغکی غِیذ ثِػتی ضبلِبی  81تب
.83

همکاری با وزارت بهذاشت ،درمان و آمىزش پسشکی
 .1عضْ ُیئت هوتحي ّ ارزغیبثی داًػٌبهَ ّ گْاُی ًبهَ تخصصی از ضبل  1368ثَ هذت 11
ضبل.
ً .2بظر اهتحبًبت داًػٌبهَ ّ گْاُی ًبهَ تخصصی از ضبل  1380ثَ هذت  3ضبل.
 .3عضْ ُیئت هوتحي گْاُی ًبهَ تخصصی ّ ارتقبء در ضبل .1382
 .4عضْ ُیئت هوتحي گْاُی ًبهَ تخصصی ّ ارتقبء ضبل .84 ّ 83
ً .5بظر اهتحبًبت داًػٌبهَ تخصصی غِریْر .1384
 .6عضْ ُیئت هوتحي ّ ارزغیبثی داًػٌبهَ ّ گْاُی ًبهَ تخصصی ضبلِبی 1386 ّ 1385
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