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  تحصيليسوابق  -الف

  تاريخ  فارغ التحصيلي  شهر  دانشگاه  رشته  مقطع تحصيلي

  1377  اصفهان  اصفهانعلوم پزشكي   عمومي پزشكي  دكتراي حرفه اي

  1391  كرمانشاه  علوم پزشكي كرمانشاه  جراحي عمومي  دكتراي تخصصي

  

  وضعيت استخدامي -ب

  تاريخ  سازمان  وضعيت

  تاكنون 1393  كرمانشاهدانشگاه علوم پزشكي   عضو هيات علمي ضريب كا

  1393تا  1392  دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه  همكار اموزشي گروه جراحي

  

  سابقه مديريتي و اجرايي - ج

  مدت  تاريخ  سازمان  وضعيت

عضو كميته پژوهش در 

آموزش و آموزش 

د امام رضا .آ.الكترونيك م

دانشگاه علوم پزشكي 

  كرمانشاه

  ادامه دارد  تا كنون 1394از 



  )ع(

اخالق واحد  تهيعضو كم

توسعه تحقيقات باليني 

  )ع(د امام رضا .آ.م

علوم پزشكي  دانشگاه 

  كرمانشاه

  ادامه دارد  تا كنون 1393از 

دانشگاه علوم پزشكي    د طالقاني.آ.مسوول فني م

  كرمانشاه

  ادامه د ارد  1394از 

رياست مركز بهداشت و 

معاون بهداشتي شبكه 

  دلفان

 دانشگاه علوم پزشكي

  لرستان

  سال 2  1384تا 1382از 

  يعضويت در انجمن هاي علم -د

  

  سوابق پژوهشي - و

  مقاالت  چاپ شده در مجالت خارجي -1

1-Sadeghi, E.,Ghoddusi Johari, H., Seifi,M , et al.”Giant neurofibroma of labia 

major “.Journal of Lower Genital Tract Disease,Volume 16,Number 3,2011 

2- . Fallahi, E., Kimiagar, SM, Nazari, A.,Seifi,M , et al. Effect of Zinc and  Iron 

Supplementation on Indicators of Iron , Zinc  and vitamin A status of Primary 

Children. PJBS, 2007, 10(7): 1088-1092. 

 

 

  كنگره هاي خارجيخالصه مقاالت ارائه شده در  - 2

 

 

  مقاالت چاپ شده در مجالت داخلي - 3

 

مجله دانشكده پزشكي ."گزارش يك مورد نادر كيست هيداتيد پري آنال". م.شمشادي.سيفي،م .ح.سليماني- 1

  . 89خرداد . 106شماره .29سال .اصفهان 

سال .دانشكده پزشكي اصفهان مجله  .گزارش يك مورد اينواژيناسيون در دوره نوزادي. سيفي،م .ا.امان اللهي - 2

  . 90خرداد . هفته چهارم.136شماره .28

 بر رتينول پالسمادرتاثير مكمل ياري آهن و روي به تنهايي و همراه با هم  ".،نظري،ا.سيفي،م، .فالحي،ا - 3

  كودكان دبستاني



  .3-10: ، صص1385، 29يافته، شماره  "

ياري آهن و روي  به تنهايي و همراه با هم بر وضعيت آهن و  تاثير مكمل ".ع.، حسنوند،م.سيفي،م، .فالحي،ا - 4

  .1385، پاييز 3، شماره 8دوره .مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي شهر كرد."روي دانش آموزان ابتدائي

  

  تاليف و ترجمه -6

  پايان نامه هاي سرپرستي شده  و در حال انجام -7  

 

 

 


