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:تحصیالت

 1372ان آزاد اسالمی واحد تهر هاز دانشگاپزشکی عمومی

  1381تخصص داخلی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  1385فوق تخصص گوارش و کبد بالغین از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

1391ارشد آموزش پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  کارشناس



:سوابق اجرایی

 تا کنون 1391مدیر گروه داخلی از آذر ماه

پسته سالم«و »پسته و سالمت«لین همایش کشوري دبیر علمی او«

 1387تا بهمن  1386از آذر  علوم پزشکی رفسنجان وهشی دانشگاهژموزشی و پآمعاونت

 بـه   1381دانشگاه علوم پزشکی رفسـنجان از اسـفند   )ع(رئیس اورژانس مرکز آموزشی درمانی علی بن ابیطالب

سال 3مدت 

رکز تحقیقات بیماریهاي گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دبیر شوراي آموزش قطبهاي علمی م

1385لغایت آبان  1384از خرداد 

 1385لغایت آبان  1384سرپرست گروه تحقیقاتی قسمت فوقانی دستگاه گوارش از تیر

 سال 3به مدت  1385از اسفند )ع(مسئول ارزشیابی مرکز آموزشی درمانی حضرت علی بن ابیطالب

:و کمیته ها  ضویت در انجمنهاي علمی ملی و بین المللیع

 ع(عضو هیات امناء مرکز آموزشی درمانی حضرت علی بن ابیطالب(

 تا کنون 1390عضو کمیته منطقه اي اخالق در پژوهشهاي پزشکی از مهر

 ع(عضو شوراي پژوهشی مرکز آموزشی درمانی حضرت علی بن ابیطالب(

1389یاد علمی دانشجویان در سال عضو کمیته دومین المپ

1389عضو شوراي بورس خارج از کشور دانشگاه از اردیبهشت

 1389عضو کمیته آزمونهاي بالینی کارآموزي و کارورزي از آبان

 1389عضو کمیته مرکزي دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی از آذر

 1381دانشگاه علوم پزشکی رفسـنجان از اسـفند    )ع(عضو ستاد اورژانس مرکز آموزشی درمانی علی بن ابیطالب 

نونکتا

 2008عضو کمیته تامین منابع علمی التین دانشگاه در سال

 1387رئیس کمیته اجرایی جشنواره مطهري در سال

 1387دبیر کمیته اجرایی جشنواره مطهري در سال

 1387عضو اصلی شوراي ارزیابی از خرداد

 1387دارو  از خرداد عضو کمیته تجویز و مصرف منطقی

 1386عضو کمیته نقل و انتقاالت هیئت علمی دانشگاه از دي ماه

 1389تا آبان  1386عضو هیأت اجرایی جذب از آذر



 2009و  2008عضو کمیته تامین منابع علمی التین دانشگاه در سال

 1387تا بهمن  1386عضو شوراي اجرایی بورس دانشگاه از آذر

1387تا بهمن  1386حق التدریس دانشگاه از آذر  عضو کمیته ساختار

 1386در سال )ع(عضو گروه ارزیابی درونی بخش داخلی مرکز آموزشی درمانی علی بن ابیطالب

 1387تا بهمن  1386عضو کمیته گزینش علمی اساتید از آذر

 عضو شوراي سیاستگذاريHSR  1387تا بهمن  1386از آذر

 1387تا بهمن  1386از آذر عضو شوراي پژوهشی دانشگاه

 1386اسفند  )ص(عضو کمیته علمی دومین همایش بهداشت در آموزه هاي پیامبر اعظم

 2004عضو کمیته اجرایی چهارمین کنگره بین المللی گوارش و کبد دسامبر

:شرکت درکارگا ه ها و کنفرانس ها

 آموزش عالی فوریتهاي پزشکی وAdvanced cardiac life support  1376در  اردیبهشت تا مرداد ماه

 1380در مهرماه  "نگرش نوین به یائسگی"خودآموزي کتاب

 1381در بهمن ماه  "سندرم زجر تنفسی حاد"خودآموزي کتاب

 1381در بهمن ماه  "چگونه جلسات کمیته ها را بهتر اداراه کنیم"خودآموزي کتاب

 1381در بهمن ماه "صدور گواهی فوت چرا و چگونه؟"خودآموزي کتاب

 1382در فروردین ماه  "قانون و حرفه پزشکی"خودآموزي کتاب

1382در مرداد ماه  برنامه مدون متخصصین داخلی

1383در آذر ماه  انتروسکوپی با بالن

1383در آذر ماه  اندوسونوگرافی درمانی

1383در آذر ماه  اندوسونوگرافی تشخیصی

1384در فروردین ماه  مقاله نویسی

1384در خرداد ماه  مدون متخصصین داخلی

Double Balloon Endoscopy  1384در آذر ماه

Scientific Writing  1385در آذر ماه

 آموزش مبتنی بر شواهد(EBM)  1385در آذر ماه

1385در اسفند ماه  کارگاه مقاله نویسی انگلیسی

1385در اسفند ماه  کارگاه پزشکی مبتنی بر شواهد

Implementation of WFME Standards in Undergraduat Medical Education



2008در نوامبر 

1386در آبان ماه  کارگاه کشوري آموزش بالینی

ERCP & Biliary Metalic Stent  1386در آذر ماه

1386در بهمن ماه  دوره آموزش مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پزشکی

  انتقال دانشKTE1386اسفند در

1387در مهر ماه  کارگاه کتابخانه ملی دیجیتال

   تفویض اختیارات صدور مجوز مدارك تحصیلی دانش اموختگان داراي تعهدات محضري به دانشگاه هـاي علـوم

1387در اردیبهشت ماه  پزشکی سراسر کشور

1387در اسفند ماه  وهش در آموزشژپ

A Course in English Letter Writing 2009فوریه  در

1389در فروردین ماه  استدالل بالینی

 منابع الکترونیکی و اطالعاتیUpToDate&OVID & EBSCO  1389در آذر ماه

 کنفرانسHCV  1383در مهر ماه

1383در مهر ماه کنفرانس توده هاي پانکراس

1383در آذر ماه  کنفرانس عفونتهاي دستگاه گوارش

 1383در بهمن ماه  مجاري صفراويکنفرانس بیماریهاي پانکراس و

 کنفرانسPeptic Ulcer  1383در اسفند ماه

1384تا مرداد ماه  1383از بهمن ماه  کنفرانسهاي علمی ماهیانه طبابت مبتنی بر شواهد

  کنفرانسColon Cancer  1384در اردیبهشت ماه

1384در مرداد ماه  کنفرانس بیماریهاي پانکراس

 کنفرانسHBV  1384ماه در مهر

1384در آبان ماه  کنفرانس اسهال مزمن

 کنفرانسAbnormal LFT  1384در بهمن ماه

 کنفرانسCirrhosis  1384در اسفند ماه

 کنفرانسIBD  1385در اردیبهشت ماه

1385در خرداد ماه  کنفرانس بیماریهاي کیسه صفرا و مجاري صفراوي

1385در تیر ماه  کنفرانس کانسرهاي دستگاه گوارش

1385در مرداد ماه  کنفرانس پانکراتیت

 کنفرانسHCV  1385در مهر ماه

1385در آبان ماه  کنفرانس پپتیک اولسرو

 کنفرانسHBV   1385آذر ماه در



1386در آبان ماه  کنفرانس برخورد تشخیص و درمان با بیمار مبتال به درد سینه

1386ذر ماه در آ کنفرانس هیپرتانسیون و جنبه هاي تشخیص و درمان

1376در فروردین ماه  اولین کنگره کاهش مرگ و میر مادر، جنین و نوزاد

1382در خرداد ماه  اولین کنگره سراسري بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیر مترقبه

1382در مرداد ماه  سومین کنگره بیماریهاي گوارش و کبد

 1384در آذر ماه  و کبدپنجمین کنگره بین المللی بیماریهاي گوارش

1385در بهمن ماه  سومین کنگره از بالین تا آزمایشگاه و اولین کنگره بیماریهاي التهابی روده در ایران

1386در آذر ماه  هفتمین کنگره بین المللی بیماریهاي گوارش و کبد ایران

در  امه آمـوزش پزشـکی عمـومی   کنگره اجراي استانداردهاي بین المللی فدراسیون جهانی آموزش پزشکی در برن

1387آبان ماه 

1385در اسفند ماه  هشتمین همایش کشوري آموزش پزشکی

 1386در اسفند ماه  )ص(سمینار بهداشت در آموزه هاي پیامبر اعظم

هاي آموزشی برگزاري کارگاه

1384در خرداد ماه  برگزاري کارگاه مدون متخصصین داخلی

 1386در آبان ماه  )4(مدون داخلی برگزاري کارگاه

 1387در مهر ماه  ارزیابی دانشجو در آموزش بالینیبرگزاري کارگاه

 1389در مرداد ماه  )3(مدون داخلی برگزاري کارگاه

 1389در بهمن ماه  دارو درمانی بیماریهاي گوارشیبرگزاري کارگاه

 طب مبتنی بر شواهد  برگزاري کارگاه(EBM)  1390در مهر ماه

 طب مبتنی بر شواهد  کارگاه برگزاري(EBM)  1390آبان ماه  5در

 طب مبتنی بر شواهد  برگزاري کارگاه(EBM)  1390آبان ماه  11در

 طب مبتنی بر شواهد  برگزاري کارگاه(EBM)  1390آبان ماه  18در

ارزیابی بالینی ساختاریافته عینی  برگزاري کارگاهOSCE05/06/1391ر د

29/10/1391لغایت  28/10/1391ر دریهاي عروقی محیطی بیما برگزاري کارگاه

01/12/1391ر برنامه تجویز و مصرف منطقی دارو د برگزاري کارگاه

08/02/1392ر د)داخلی(روماتوئید آرترتیز  برگزاري کارگاه

 29/03/1392در )1(پانل تشخیص افتراقی درد شکم برگزاري

 05/04/1392در )2(پانل تشخیص افتراقی درد شکم برگزاري



 09/10/1392در )کبد چرب(برگزاري برنامه داخلی

 25/10/1392برگزاري کارگاه خطاهاي پزشکی و درمان در

هپاتیت برگزاري کارگاهC  15/12/1392در

راه اندازي بخش بالینی یا دوره آموزشی

 1385مهر ماه  رفسنجان در)ع(راه اندازي بخش گوارش مرکز آموزشی درمانی علی بن ابیطالب

 1386-87راه اندازي دوره کارشناسی ارشد فیزیولوژي در دانشکده پزشکی رفسنجان از ابتدا تا پذیرش دانشجو

 1387مولکولی  -مشارکت در تاسیس مرکز تحقیقات سلولی

:قاالت ارائه شده و سخنرانیها در کنگره هام

1385در بهمن ماه  اولین کنگره بیماریهاي التهابی روده در ایرانو سخنرانی در سومین کنگره از بالین تا آزمایشگاه -

مقاالت فارسی

ایمنی و تأثیر .محمد رضازالی، الدن ناززاهدي،وحیدمیرزائی ،افسانه شریفیان، امیرهوشنگمحمدعلیزاده.1

ه پزشکی شهید دانشکد(زشکی مجله پژوهش در پ.یک مطالعه آینده نگر:استنت گذاري در انسداد بدخیم مري

.221-217صفحات :3، پاییز، شماره 30؛ دوره 1385)بهشتی

الکتروکاردیوگرام اولیه در اورژانس و پیش آگهی یافته هايبررسی.وحیدمیرزائی رضا،اسدزاده رضا،میري .2

آبانومهر)بهشتیشهیدپزشکیعلومدانشگاهپژوهشیمجله(مجله پژوهنده:مبتالیان به سندرم حاد کرونري

.218تا  215صفحات ،70پیدرپی،4شمارهچهاردهم،، سال 1388

خاوري ،نصرت اهللانادري ، وحید میرزایی ،علی  صادقی خسرقی ،محمد میناکاري ،یر هوشنگمامحمدعلیزاده .3

مورد لیگاسیون با  95بررسی .محمدرضازالی ، حمید محقق شلمانی ،فاطمهمنصوري ،افشین تقی خانی، کریم

، 1386وهنده ژوهشی پژفصلنامه پ:1381-85باند واریس مري مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی در سالهاي 

.471-465صفحات :60بهمن و اسفند،  شماره 12دوره 

گاهی و نگرش پزشکان رفسنجان در مورد طب مکمل آ.مهدي حیدري نسب ،احمدرضا صیادي، وحید میرزایی.4

.24-20صفحات :6، شماره13، دوره1390زاهدان پزشکی یقات علوم تحقمجله .و جایگزین



مقایسه میزان سطح افسردگی در افراد مبتال .وثوق حمید، حسنی مقدمبخشی احمدرضا، صیادي ، وحیدمیرزایی .5

به سندرم روده تحریک پذیر و افراد غیر مبتال در مراجعه کنندگان به مطب هاي متخصصین داخلی شهر 

:3، شماره11، دوره 1391پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان-مجله علمی.1389ر تابستان رفسنجان د

.260-259صفحات 

ارزیابی تکوینی دستیاران تخصصی از دیدگاه دستیاران و .حقدوست علی اکبر، عزیزي فریدون، میرزایی وحید.6

:، دوره دهم، شماره چهارم1392پزشکی گامهاي توسعه در آموزشپژوهشی -مجله علمی.استادان آن ها

.420-413صفحات 

مقاالت انگلیسی

1. Mirzaee V (Mirzaee, Vahid), Molaei M (Molaei, Mahsa), Shalmani HM (Shalmani,

Hamid Mohaghegh), Zali MR (Zali, Mohammad Reza)3 . Helicobacter pylori infection

and expression of DNA mismatch repair proteins. WORLD JOURNAL OF

GASTROENTEROLOGY 2008; 14(43):6717-21.

2. Alizadeh AHM (Alizadeh, Amir Houshang Mohammad), Fatemi SR (Fatemi, Seyed

Reza), Mirzaee V (Mirzaee, Vahid), Khoshbaten M (Khoshbaten, Manoochehr),

Talebipour B (Talebipour, Bahman), Sharifian A (Sharifian, Afsaneh), Khoram Z

(Khoram, Ziba), Haj-sheikh-oleslami F (Haj-sheikh-oleslami, Farhad), Gholamreza-

shirazi M (Gholamreza-shirazi, Masoomeh), Zali MR (Zali, Mohammad Reza) . Clinical

features of hepatopulmonary syndrome in cirrhotic patients. WORLD JOURNAL OF

GASTROENTEROLOGY, MAR 28 2006; 12(12):1954-6.

3. Abdollah Jafarzadeh, Vahid Mirzaee, Hossain Ahmad-beygi, Maryam Nemati,

Mohammad Taghi Rezayati. Association of the CagA status of Helicobacter pylori and

serum levels of interleukin (IL)-17 and IL-23 in duodenal ulcer patients. Journal of

Digestive Diseases, 2009; 10: 107-112.

4. Mirzaee V, Soltanpour N, Bayat F. Application of Midazolam and Propofol in

Esophagogastroduodenscopy: A Triple-Blind, Randomized Controlled Trial. Govaresh,

Summer 2010; 15(2): 168-172.
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