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متولد  1631یاسوج ،متاهل

 -2کارشناسی رادیولوژی از دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز (  ، )1611ارشد فیزیک
پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ()1619
 -6مسئول انجمن پرتوکاران استان کهگیلویه و بویر احمد
 -1مسئول فیزیک بهداشت بیمارستان شهید بهشتی یاسوج
 -9کارشناس گروه رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج (سال )11

فعالیت های آموزشی
سوابق تدریس
-1

( پزشکی و دندان پزشکی) :درس فیزیک پزشکی

 ( -2کارشناسی رادیولوژی) :دروس حفاظت پرتویی ،رادیوبیولوژی  ،سونوگرافی ،دزیمتری ،پرتوشناسی ،اصول تعمیرات رادیولوژی
 ،مبانی فیزیک ام آر آی  ،تکنیک های پرتونگاری 6 ، 2 ، 1
 ( -6کارشناسی مامایی) :رادیولوژی و سونوگرافی

فعالیت های تحقیقاتی
مجری طرح های تحقیقاتی:
 -1مقایسه دوز ورودی پوست در آزمون های مختلف رادیوگرافی دیجیتال و آنالوگ در استان کهکیلویه و بویر احمد
در سال 1619

 -2بررسی میزان استرس شغلی کادر درمان شهرستان یاسوج در سال 1611

 -6بررسی توزیع فراوانی حساسیت شدید الکترومغناطیسی( )EHSناشی از تلفن همراهWi-Fi ،cordless ،و مانیتور
در دانشجویان بومی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
 -1بررسی مقایسه ای یافته های سونوگرافی ،ماموگرافی  ،ام آر آی و داده های پاتولوژیک در زنان دارای درد پستان

در شهر یاسوج

عالیق پژوهشی:
،

سونوگرافی پزشکی رادیوبیولوژی ،حفاظت پرتویی ،تصویربرداری پزشکی  ،بیوالکترومغناطیس  ،پزشکی هسته

ای  ،رادیوتراپی.

شرکت در کارگاه های آموزشی:
مقاله نویسی ،روش تحقیق  ،شیوه های نوین تدریس ،
PubMed ،SPSS ،MRI ، CTscan ،Endnote

شرکت در کنگره:
1

شرکت در کنگره بین المللی خون ،بیماری ها و کاربرد های بالینی آن در یاسوج ( 16-19اردیبهشت )11

2

شرکت در گنگره رادیولوژی ایران به مدت چهار سال متوالی (تهران)

6

شرکت در گنگره علوم آزمایشگاهی کشور (تهران در سال ) 4931

سوابق شغلی:
اشتغال در بخش رادیولوژی و سی تی اسکن بیمارستان شهید بهشتی یاسوج به مدت شش سال

مولف کتاب های:
.4

رادیولوژی و سونوگرافی برای مامایی (همراه با نکات آناتومیک و بیماری ها)

 .2اقدامات تخصصی در تصویر برداری پزشکی به همراه تصاویر آناتومی

پوستر:

 تبیین تجارب پرسنل رادیولوژی از حفاظت پرتویی بیمار (تحقیقات کیفی در علوم سالمت-یاسوج)11

 دستاوردهای بالینی مورد انتظار از دانشجویان رادیولوژی از نظر مربیان و اساتید بالینی (تحقیقات
یاسوج-کیفی در علوم سالمت
 Evaluation of the effect of occupational exposure to ionizing radiation on
blood cells for radiology staff in Yasuj, Iran
 The evaluation of individual radiosensitivity by measuring the expression
of γH2A X gene in peripheral blood lymphocytes

مقاالت پژوهشی
1. Hematological Findings in Medical Professionals Involved at Intraoperative
Fluoroscopy
Mohsen Shafiee, Elham Hoseinnezhad, Hassan Vafapour, Sajad Borzoueisileh, Mohammad Ghorbani,
Razieh Rashidfar

2. The Effect of Occupational Exposure on Blood Parameters of Radiology Staffs in Yasuj

Shafiee M1*, Rashidfar R1, Borzoueisileh S1, Ghorbani M2 , Vafapour H1, Rahimi S1

:سوابق ورزشی
دارای کمربند مشکی دان یک در رشته تکواندو
دارای مربی گری دفاع شخصی جودو کالس ب
)قهرمانی استان در وزن پنجم در استان ( به مدت پنج سال
 در تهران1611 مدال برنز دانشجویان کشور در سال






