CV
نام ونام خانوادگی:مهدیه ارزانش
تاریخ تولد85/4/02:

محل تولد :یزد

رشته تخصص:طب اورژانس

رتبه علمی:
کدملی4444444444:

شماره نظام پزشكی424788:
وضعیت استخدام:

ضریب کا

سال شروع بكاردر دانشگاه  :اذر 67
عنوان پست سازمانی :متخصص طب اورژانس
محل خدمت :بیمارستان شهید بهشتی
آدرس محل کار صبح :بیمارستان شهید بهشتی
تلفن محل کار24488842207 :
آدرس وتلفن محل کار عصرها :بیمارستان شهید بهشتی 24488842207
موبایل26444864464:
ایمیلarzanesh.mahdie@gmail.com :
ن منزاخلی 214

یا

2225415

تلفن سوابق تحصیلی

مقطع

دانشگاه محل اخذ مدرک

سال اخذ مدرک

پزشكی عمومی

دانشگاه علوم پزشكی.ازاد یزد.....

83

تخصص

دانشگاه علوم پزشكی.شهید صدوقی یزد..

96

فوق تخصص یا فلوشیپ

دانشگاه علوم پزشكی...

سمت اجرایی(سرپرستی یا عضویت در کمیته یا شورا و)...
نوع فعالیت

ردیف
1
2
3
4
5
6
7

تاریخ شروع

مسوول فنی درمان اعتیاد

84/9

تاریخ خاتمه
87/6

سرپرستی پایان نامه ها
ردیف
1
2
3
4
5

عنوان پایان نامه

اینترن/رزیدنت

تاثیر عوامل شغلی در ایجاد بیماری های تنفسی
تشخیص شکستگی انگشت دست با معاینه تندرنس در فشار اگزیال

اینترن
رزیدنت

استاد راهنما

تاریخ دفاع

دکتر مریم توکلی
دکتر ناصر محمد کریمی

83/6/20
96/3/15

تدریس
ردیف

عنوان درس

پزشكی-تغذیه-

تعداد

مقطع(علوم پایه
/فیزیوپاتولوژی/استاجر/اینترن/رزیدنت/کارشناسی

پرستاری -مامایی-

نیمسال

ارشد/دکترا)

فیزیوپاتولوژی و....

تحصیلی

تاریخ

1
2
3
4
5

طرح ها ی تحقیقاتی
ردیف

عنوان طرح

سمت(مجری/همكار/ناظر)

تاریخ شروع

وضعیت
پایان یافته/درحال
اجرا

مقاالت چاپ شده فارسی
نویسندگان

ردیف

عنوان مقاله

نمایه

مشخصات مجله وسال چاپ

نمایه

مشخصات مجله
وسال چاپ

مقاالت چاپ شده انگلیسی
نویسندگان

ردیف

عنوان

خالصه مقاالت ارائه شده درهمایشها
ردیف

عنوان مقاله

ردیف

عنوان کتاب

نویسندگان

عنوان وتاریخ همایش

تالیف وترجمه کتاب
نویسندگان

سال انتشار

شرکت در کنفرانس ها یا کارگاهها وبرنامه های آموزش مداوم
ردیف

عنوان کنفرانس یا کارگاه

دانشگاه محل برگزاری

تاریخ

سخنرانی در کنفرانس ها یا کارگاهها وبرنامه های آموزش مداوم
ردیف

عنوان سخنرانی

عنوان کنفرانس یا کارگاه

تاریخ

دانشگاه محل برگزاری

تقدیر نامه وکسب جوایز
موضوع تقدیر

ردیف

واحدیا فرد تقدیر کننده

تاریخ

عضویت در انجمن های علمی
ردیف

عنوان انجمن

تاریخ شروع عضویت

1

انجمن علمی طب اورژانس یزد

97/5

سایر فعالیتها از جمله فعالیتهای فرهنگی واختراعات و...

