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 فرم داده نامه شخصی

 

 8629سال ورود به دانشگاه :                 8631       : سال تولد           فرخی   نام خانوادگی :               احمد نام :       

 87190194211 شماره تلفن همراه :       علوم تشریح          : رشته تحصیلی         ارشد کارشناسی:         تحصیلی مدرک

Email:   Farrokhi_a31@yahoo.com 

 

  سوابق تحصيلی 

 ( 8611 - 8628دانشجوی کارشناسی رادیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان) 

 ( 8629 - 8621دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تشریح، دانشگاه علوم پزشکی زنجان) 

  سوابق اجرایی 

 8628آبان  –راپزشکی و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زنجان پژوهشی دانشجویان پی –اولین همایش علمی  دبیر علمی 

  8628آبان  – پژوهشی دانشجویان پیراپزشکی و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زنجان –عضو کمیته اجرایی اولین همایش علمی 

 سوابق آموزشی 

  هاي آموزشی شرکت در برنامه الف( 

  کارگاهPowerPoint  (8612 -)دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

  (8612 -کارگاه روش تحقیق مقدماتی )دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

  (8612 -)دانشگاه علوم پزشکی زنجان  9کارگاه ورزش برای بیماران دیابتی نوع 

  (8621 -کارگاه مقاله نویسی علمی )دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

  (8621 -کارگاه داوری مقاالت )دانشگاه علوم پزشکی کردستان 

 کارگاه GATE  (8621 -)دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

  کارگاه آموزشیword 9111  (8621 -)دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

  کارگاه آموزشیspss  (8629 -مقدماتی )دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

  (8629 -کارگاه آموزشی پروپوزال نویسی )دانشگاه علوم پزشکی زنجان 
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 آموزشی تدریس در برنامه هايب( 

 (8621 اسفند -گاه طراحی پوستر )دانشکده پیراپزشکی و بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زنجان کار .1

 (8628 خرداد -کارگاه طراحی پوستر )دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان  .2

 (8628خرداد  –شگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پیراپزشکی و بهداشت، دانکارگاه نحوه نگارش چکیده مقاله و ارائه آن در مجامع علمی ) .3

 (8628 -دانشکده پیراپزشکی و بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زنجان ) cone beam computed tomography (CBCT)سمینار علمی  .4

 (8628 -کارگاه طراحی پوستر )دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان  .5

 (8628 -رستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان کارگاه جستجو در منابع اینترنتی )دانشکده پ .6

 (8628 -کارگاه نحوه نگارش چکیده مقاله و ارائه آن در مجامع علمی )دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان  .7

 (8629 -)دانشکده پیراپزشکی و بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زنجان ی پیشرفته در منابع الکترونیکی پزشکیکارگاه جستجو .8

 (8629 -پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان دندانکارگاه طراحی پوستر )دانشکده  .9

 (8629 -کارگاه جستجو در منابع اینترنتی )دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان  .11

 (8629 -کارگاه جستجو در منابع اینترنتی )دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان  .11

 (8629 -، دانشگاه علوم پزشکی زنجان پزشکی)دانشکده PowerPointآموزش نرم افزار کارگاه  .12

 (8626 - تونگاری ایرانپر علومکشوری دوازدهمین کنگره )جستجو در منابع علمی رادیولوژیکارگاه  .13

 

 سوابق علمی پژوهشی 

 

 مقاالت ارائه شده در کنگره هاي ملی( ب

 معصومه.  ، سلیمانی نژادفرخی احمدCone Beam Computed Tomography اولین جشنواره علمی پژوهشی .

 )پوستر( 8612آبان ماه  81-83دانشجویان علوم پرتویی کشور. دانشگاه علوم پزشکی شیراز. 

 ستمیبا س ییآشنا یبررس، شکری سعید. معصومه ، سلیمانی نژادفرخی احمد CBCT یدر نواح کیتکن نیاستفاده از ا لیو دال 

 )پوستر( 8621اردیبهشت ماه  61-91. نهمین کنگره انجمن علوم پرتونگاری ایران. هتل المپیک تهران. حفره دهان و دندان



3 

 

  ،از راه دور )تله رادیولوژی( و دالیل استفاده از این سیستم در  آشنایی با سیستم رادیولوژی سلیمانی نژاد معصومه.فرخی احمد

 )پوستر( 8628اردیبهشت ماه  98-81پیراپزشکی و سالمت. دانشگاه علوم پزشکی یاسوج. ری کشوبخش های تصویربرداری. همایش 

 یبا تابش مخروط یوتریکامپ ینقش توموگراف یبررس، فرخی احمد. پور رنجبر سینا (CBCTدر ارز )بیاختالالت و آس یابی 

اردیبهشت  98-81ه علوم پزشکی یاسوج. پیراپزشکی و سالمت. دانشگاکشوری . همایش (TMJ) بوالریمفصل تموپورومند یها

 )پوستر( 8628ماه 

  ،پژوهشی دانشجویی  –سلیمانی نژاد معصومه. مراحل آفرینش جنین از دیدگاه قرآن کریم. اولین همایش ملی علمی فرخی احمد

 )پوستر( 8628شهریور ماه  91-98قرآن پژوهی و طب. دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. 

  ،ژاد معصومه. سلیمانی نفرخی احمدSurvey of radiological Methods for diagnosis of 

osteoporosis: systematic review.   پژوهشی دانشجویان پیراپزشکی و بهداشت دانشگاه علوم  –اولین همایش علمی

 سخنرانی( -)پوستر  8628آبان  6پزشکی زنجان. 

  ،یسیمغناط دیتشد یربرداریتصو ریوجود در تصاوم یها فکتیآرت یبررسفرخی احمد. سلیمانی نژاد معصومه (MRI و راه )

پژوهشی دانشجویان پیراپزشکی و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی  –اولین همایش علمی  .کیستماتیکاهش آنها: مرور س یها

 سخنرانی( -)پوستر  8628آبان  6زنجان. 

  ،یینایب یبا توموگراف ییآشنا فرخی احمد.سلیمانی نژاد معصومه (OCTو دال )مرور یاستفاده از آن در چشم پزشک لی :

 )پوستر( 8628آبان  6پژوهشی دانشجویان پیراپزشکی و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زنجان.  –. اولین همایش علمی کیستماتیس

  ،ژوهشی پ –. دیابت بارداری، از شیوع تا غربالگری: مرور سیستماتیک. اولین همایش علمی فرخی احمدکرم زاده مریم

 سخنرانی( -)پوستر  8628آبان  6دانشجویان پیراپزشکی و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زنجان. 

  .بررسی عوامل مؤثر بر سن یائسگی: مرور سیستماتیک. اولین فرخی احمدزمانی حمید، رمضانپور یاسین، سلیمانی نژاد معصومه .

 )پوستر( 8628آبان  6شگاه علوم پزشکی زنجان. پژوهشی دانشجویان پیراپزشکی و بهداشت دان –همایش علمی 

  ،پژوهشی  –. اولین همایش علمی کیستماتی: مرور سیدر علم جراح نینو یروش ،ینانو جراح. فرخی احمد محسن حاجیانی

 )پوستر( 8628آبان  6دانشجویان پیراپزشکی و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زنجان. 

  ،ی. نخستین همایش دانشجویی طب نظامی و طب نظام انیمعضل مهم متول سم،یوتروریبسلیمانی نژاد معصومه. فرخی احمد

 )پوستر( 8628مدیریت بهداشت و درمان نیروهای مسلح. دانشگاه علوم پزشکی ارتش. بهمن ماه 



4 

 

  ،ین ی. نخستاز معضالت طب نظام یکیحاصل از موج انفجار به عنوان  یها بیآس یبررسسلیمانی نژاد معصومه. فرخی احمد

 )پوستر( 8628همایش دانشجویی طب نظامی و مدیریت بهداشت و درمان نیروهای مسلح. دانشگاه علوم پزشکی ارتش. بهمن ماه 

 فرخی احمد. عیوض زاده ساالر ،Cervical radiculopathy associated with carpal tunnel 

syndrome: a case report تحت فشار قرار گرفتن اعصاب محیطی. دانشگاه علوم پزشکی مازندران. آذر ماه . همایش

 )پوستر( 8629

  ،فرخی احمدسلیمانی نژاد معصومه .The role of alcohol consumption on male reproductive 

system پوستر 8629پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل. آذر ماه  –. اولین همایش علمی() 

 

 

 مقاالت پذیرفته شده در کنگره هاي بين المللی( ج

     یبا تابش مخروط یوتریکامپ یتوموگراف ستمیبا س ییآشنا، سلیمانی نژاد معصومه، شکری سعید. فرخی احمد (CBCT و )

ره سالیانه پژوهشی . دوازدهمین کنگکیستماتیمرور س حفره دهان و دندان: یاز نواح یربرداریدر تصو کیتکن نیاستفاده از ا لیدال

 )پوستر( 8621شهریور ماه  81 -81بین المللی(. دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.  –دانشجویان علوم پزشکی کشور )ملی 

 Farrokhi A, Soleymani nejad M, Shokri S. Familiarity with cone beam computed 

tomography system (CBCT) and reasons of using this technique in imaging of oral cavity and 

tooth. 31th Korean Congress of Radiology and Annual Delegate Meeting of the Korean 

Society of Radiology. COEX, Seoul, Korea. October 91-92, 9188 (Oral) 

 دهمین کنگره بین المللی علوم بر بروز آن و عوامل مؤثر ایآنوسم ینوروآناتوم یبررس، سلیمانی نژاد معصومه. فرخی احمد .

 )پوستر( 8628اردیبهشت ماه  99-91تشریحی ایران. دانشگاه علوم پزشکی رشت. 

 Farrokhi A, Soleymani nejad M. Survey of clinical anatomy of Scalp. 1th International 

Symposium of Clinical and Applied Anatomy. Ankara, Turkey. June 91-July 8, 9189 (poster) 

 Soleymani nejad M, Farrokhi A. Survey of anatomical variations of clavicle bone. 1th 

International Symposium of Clinical and Applied Anatomy. Ankara, Turkey. June 91-July 8, 

9189 (poster) 
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 یسیمغناط دیتشد یربرداریتصو یو کاربردها ایمزا یبررسرامین، صفوی پیام. ، سلیمانی نژاد معصومه، خزائی فرخی احمد 

(MRIدر ارز )دانشگاه مغز و اعصاب کودکان یکنگره مل نیو دوازدهم یالملل نیکنگره ب نیاول. کودکان یمغز عاتیضا یابی .

 )پوستر( 8628شهریور  81-1علوم پزشکی زنجان. 

 Farrokhi A, Gholizadeh Z, Soleymani nejad M. Parathyroid cancer: a case report. 9th international 

and 1th Iranian congress of endocrine & metabolism updates. Isfahan, Iran (poster) 

 

 Karamzadeh M, Farrokhi A. The role of ultrasound in the diagnosis and evaluation of 

rectovaginal septal endometriosis (RVSE)". 9nd Asian Conference on Endometriosis. Istanbul, 

Turkey, November 2-88 9189 (poster) 

 Farrokhi A, Soleymani nejad M. Cranial ultrasound, effective method for diagnosis of brain 

lesions in children. International Basic and Clinical Neuroscience Congress. November 1-2, 

9189. Tehran. Iran (poster) 

 Farrokhi A, Soleymani nejad M. Role of imaging techniques in the diagnosis of traumatic 

brain injury (TBI). International Basic and Clinical Neuroscience Congress. November 1-2, 

9189. Tehran. Iran (poster) 

 Soleymani nejad M, Farrokhi A. Role of radiology science in the diagnosis and assessment 

of olfactory disorders. International Basic and Clinical Neuroscience Congress. November 1-2, 

9189. Tehran. Iran (poster) 

 

 

 

 لی و خارجیمقاالت چاپ شده در نشریات داخد(      

 فرخی احمد  ( سلیمانی نژاد معصومه. توموگرافی کامپیوتری با تاابش مخروطای ،CBCT   فصالنامه علمای .)–     پژوهشای پاژودا                           

 .1-6: 8629پاییز 
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 رتبه هاي کسب شده( ه

 شهریور  –ی دانشجویان علوم پزشکی کشور بخش فناوری نوین دوازدهمین کنگره سالیانه پژوهش ارائه مقالهبهترین  کسب عنوان

8621 

  8621آبان  –دانشجوی برگزیده پژوهشی گروه پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

  8621آذر  –دانشجوی نمونه دانشگاه علوم پزشکی زنجان کسب عنوان 

  8621آذر  –تقدیر شده به عنوان فعال کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

  پژوهشی دانشجویان پیراپزشکی و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی  –سخنرانی اولین همایش علمی  –کسب عنوان بهترین پوستر

 8628 آبان –زنجان 

  8628آذر  –کسب عنوان دانشجوی نمونه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

  8628بهمن  –کسب عنوان دانشجوی نمونه کشور 

 8629اردیبهشت  –در موضوع علم و فناوری  یکسب عنوان جوان برتر ایران 

  8629آبان  –تقدیر شده به عنوان فعال کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

 

 عضویت در کميته پژوهشی دانشجویان و شوراهاي پژوهشی و....( و

  ( 8628 - 8621عضو شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی زنجان) 

 ( 8629عضو هسته مرکزی کمیته دانشجویی انجمن علوم تشریح ایران) 
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 داوري در همایش ها و مجالت داخلی و خارجی( ز

  8628شهریور  –پژوهشی دانشجویی قرآن پژوهشی و طب  –داور اولین همایش ملی علمی 

  8628آبان  –لوم پزشکی زنجان پژوهشی دانشجویان پیراپزشکی و بهداشت دانشگاه ع –اولین همایش علمی داور 

  8629 فروردین –داور مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  

  8629اردیبهشت  –داور مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  

  8629اردیبهشت  –پژوهشی جنتاشاپیر  –داور فصلنامه علمی 

  8629خرداد  –داور مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  

  8629تیر  – نیآرو یپژوهش - یفصلنامه علمداور 

 8629تیر  –ی نوید نو داور فصلنامه پژوهش  

  8629تیر  –داور مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  

  29مهر  –داور اولین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیالن 

  8629 آبان –داور مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  

  8629 آبان –داور مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  

 8629 آبان –بین المللی(  –زشکی کشور )ملی داور چهاردهمین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پ 

  8629اسفند  –پنجمین همایش سالیانه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران داور 

  26خرداد  –داور اولین همایش کشوری مطالعات میکروسکوپی 

  26 خرداد –داور اولین کنگره ملی علوم تربیتی و آسیب های اجتماعی 

  8629مرداد  –دانشجویی پژوهش های علوم پزشکی  دومین کنگره کشوریداور 

 

 ها NGOعضویت در سازمان ها و  

 ( 8621 - 8612عضو انجمن علوم پرتونگاری ایران) 

 (8621 - 8629) عضو باشگاه پژوهشگران جوان 

 ( 8629عضو انجمن علوم تشریحی ایران) 
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 موضوعات مورد عالقه تحقيق 

  و مهندسی بافت( تولید مثل بیولوژی –جنین شناسی  –بافت شناسی  –موضوعات مرتبط با علوم تشریحی )آناتومی 

 و علوم پرتویی موضوعات مرتبط با رادیولوژی 

 آموزش در پژوهش 

 پژوهش در آموزش 

 Spinal cord injury and male infertility  

 

 مهارت ها و عالئق 

 طراحی پرسشنامه های تحقیقاتی 

  طراحی پوستر با نرم افزارPowerPoint 

 طراحی و اجرای پژوهش های علمی 


