
Curriculum vitae 
 دکرتماندانا مومتنی

 استاديار عضو هيئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 

 
 ماندانا :نام 

 مومتنی:نام خانوادگی

  ١٩/٩/١٣٤٤:تاريخ تولد

 :حتصيالت

 در اروميه با کسب رتبه اول استان ورتبه دوم ٦٢ديپلم درسال 

 کشوری 

 :پزشکی عمومی

شکی عمومی با رتبه بسيارخوب از  فارغ التحصيل پز٧٠درسال 

 دانشگاه علوم پزشکی تربيز 

بررسی موارد کيست هيداتيک دربيمارستان : ن نامه دکرتای عمومیپايا

 ) ١٣٦٠-٦٩(امام مخينی تربيز مبدت ده سال 

 در رشته راديولوژی دانشگاه% ١٠ با سهميه ٧٠ورودی سال : یدوره ختصص

  ٧٣تربيز و فارغ التحصيل درسال 

بررسی تومورهای حلق با تکنيک های خمتلف : ان نامه ختصصیپاي

 راديولوژی

 : سابقه کار

گاه علوم پزشکی  بعنوان عضو هيئت علمی دانش٧٣ازمهرماه سال 

خود را آغاز منودم وعالوه برمهکاری با دانشگاه کرمانشاه فعاليت 

وکلينيک شهيد چوبکار ) ع( با بيمارستان امام حسين ٧٨تاسال 

نيز مهکاری داشته ام از ) به سپاه پاسداران انقالب اسالمیوابسته (

راديولوژی وسونوگرافی ظهر درکلينيک زت بعدا نيز درساعا٧٨سال 

 .خود مشغول بکار می باشمخصوصی 



 

 

 :فهرست پژوهشها که بصورت پايان نامه رزيدنتی ارائه شده اند

ه تعيين سن حاملگی براساس طول فمور درخامنهای باردار مراجع -١

بعنوان ) (١٣٧٤( معتضدی کرمانشاه کننده سرپايی بيمارستان

 )انیعدد راهنما و با مهکاری دکرتامحد مشاستا

مقايسه يافته های سونوگرافی درد و روش ابدومينال و  -٢

 مراجعه کننده به EPواژينال دربيماران مشکوک به 

وان استاد بعن) (١٣٧۵-١٣٧۶(بيمارستان معتضدی کرمانشاه 

 )مياندکرتناصر قائ         راهنما و با مهکاری 

 جنين درمادران باردار مراجعه FL,BPDتعيين جدول ميزان  -٣

سه ماهه سوم           کننده به بيمارستان معتضدی در

 )بعنوان استاد مشاور دکرتفيروزه ويسی) (١٣٨٠(حاملگی

              :فهرست سخنرانی ها

 تاريخ  

اه استخوانی ه مدون تصوير برداری تشخيصی دستگسخنرانی دربرنام-١

 ١٧/١١/٨٧    عضالنی 

   سخنرانی دربرنامه مدون تصوير برداری تشخيصی دستگاه گوارش-٢

    ٢٧/٧/٨٧ 

    سخنرانی دربرنامه مدون تصويربرداری تشخيصی قفسه صدری-٣

  ٣/١١/٨٦ 

          سخنرانی دربرنامه مدون نوروراديولوژی-٤

  ٢٤/٧/٨٦ 

           سونوگرافیرنامه مدونسخنرانی درب-٥

  ٢/١٢/٨٥ 



          سخنرانی دربرنامه مدون اوروراديولوژی-٦

  ٢/١٠/٨٥ 

          )١(سخنرانی دربرنامه مدون فصل پستان -٧

  ١٦/١١/٨٤ 

    سخنرانی دربرنامه مدون تصويربرداری تشخيصی قفسه صدری-٨

  ٢٠/٩/٨٤ 

سخنرانی در برنامه مدون سنگ کيسه صفرا و جماری صفراوی -٩

 ١٩/٢/٨٤    پانديسيت وآ

سخنرانی در برنامه مدون آموزشی تشخيصی رشته زنان وزايمان -١٠

 ٩/١١/٨٢    )ج(قسمت 

سخنرانی دربرنامه مدون آموزشی متخصصين رشته راديولوژی  -١١

 ١٥/١٢/٨١    )قسمت ب(

      سخنرانی درمسينار عفونتهای جماری تنفسی فوقانی-١٢

  ١١/٥/٨٠ 

   یوزشی متخصصين رشته راديولوژ آمسخنرانی دربرنامه مدون-١٣

  ١٥/١٠/٧٩ 

         سخنرانی درمسينار راديولوژی تشخيصی -١٤

  ٣٠/١١/٧٦ 

   


