فرم داده نامه شخصی

نام  :سیذ هٌصَر

نام خانوادگی  :هَسَی

وضعیت تاهل  :هتبّل

رشته ی تحصیلی  :ػلَم تطریح

سال تولد 5511 :

سال ورود به دانشگاه 5531 :

محل تولد  :خذابٌذُ

مقطع تحصیلی  :کبرضٌبسی ارضذ

Email: mosavimansour@yahoo.com

سوابق تحصیلی
 کبرداًی رادیَلَشی ،داًطگبُ ػلَم پسضکی ضْیذ بْطتی ()5531-5531
 کبرضٌبسی رادیَلَشی ،داًطگبُ ػلَم پسضکی ضْیذ بْطتی ()5531-5531

سوابق اجرایی
 هسئَل طراحیً ،ظبرت برسبخت ٍراُ اًذازی هرکس تصَیربرداری آببى خذابٌذُ 5531
 هسئَل بخص تصَیر برداری بیوبرستبى اهیرالوَهٌیي(ع) خذابٌذُ ()5533-5531
 هسئَل طراحی ً ،ظبرت برسبخت ٍ راُ اًذازی بخص  CT-Scanبیوبرستبى اهیرالوَهٌیي(ع)خذابٌذُ5531
 هسئَل اهَر ػوَهی بیوبرستبى اهیر الوَهٌیي(ع)خذابٌذُ 5535
 هسئَل اػتببر بخطی بیوبرستبى اهیر الوَهٌیي(ع)خذابٌذُ 5535

سوابق آموزشی
الف) شرکت در برنامه های آموزشی :
 کبرگبُ آهَزضی آًفلَزای ًَع  ،Aداًطگبُ ػلَم پسضکی زًجبى سبل 5533
 کبرگبُ آهَزضی ایٌتَببسیَى ،داًطگبُ ػلَم پسضکی زًجبى سبل 5533
 کبرگبُ تصَیربرداری بب دستگبّْبی پیطرفتِ  ،بیوبرستبى ػرفبى تْراى 5531
 کبرگبُ آهَزضی هَاد هخذر ،پیبهذّب ٍ راّکبرّبی پیطگیری از سَء هصرف هَاد ،داًطگبُ ػلَم پسضکی زًجبى سبل
5535
 کبرگبُ  ، Telemedicineداًطگبُ ػلَم پسضکی تْراى 5535
 سیوٌبرتخصصی ) PACS( Picture archiving and communication systemداًطگبُ صٌؼتی اهیر
کبیر سبل 5535
 کبرگبُ  Siemens Agent Medical Solutionsضرکت هطلب کیص سبل 5535
 کبرگبُ هْبرت ّبی ّفت گبًِ کبهپیَتر ،داًطگبُ ػلَم پسضکی زًجبى 5531

 کبرگبُ لقبح آزهبیطگبّی در هَش)،(IVFپصٍّطگبُ رٍیبى در تْراى سبل 5535
 کبرگبُ جستجَی پیطرفتِ در هٌببغ الکترًٍیکی ،داًطگبُ ػلَم پسضکی زًجبى سبل 5535

ب) سوابق تدریس :
 سیوٌبرتخصصی ) PACS( Picture archiving and communication systemدر بیوبرستبى اهیر
الوَهٌیي (ع) خذابٌذُ سبل 5535
 هحبفظت ٍ ًگْذاری از دستگبُ ّبی تصَیر برداری  ،بیوبرستبى اهیرالوَهٌیي (ع) سبل 5535
 جببجبیی صحیح بیوبراى ترٍهبیی در بخص تصَیربرداری ،بیوبرستبى اهیرالوَهٌیي (ع) سبل 5535
 آهَزش ٍراُ اًذازی CT-Scanبیوبرستبى اهذادی ابْر سبل1391
 تکٌیکْبی تصَیربرداری بب دستگبُ  ،CT-Scanبیوبرستبى اهیرالوَهٌیي (ع) سبل 2931
 تکٌیکْبی هکول در رادیَگرافی بب هبدُ حبجب  ،بیوبرستبى اهیرالوَهٌیي (ع) سبل 2939
 تکٌیکْبی پیطرفتِ  ، CT-Scanبیوبرستبى اهیرالوَهٌیي (ع) سبل2939

عضویت در کمیته ها وشوراها
 ػضَکویتِ ی تین بحراى بیوبرستبى اهیرالوَهٌیي(ع)درسبل 1391
 ػضَ کویتِ ی احیبء ًَزاداى بیوبرستبى اهیرالوَهٌیي(ع) درسبل 1392
 ػضَ کویتِ ی هرگ ٍ هیر افراد  5-13سبل بیوبرستبى اهیرالوَهٌیي(ع) در سبل 5531

موضوعات موردعالقه ی تحقیق
 هَضَػبت هرتبط بب آًبتَهی ٍجٌیي ضٌبسی
 هَضَػبت هرتبط بب ًبببرٍری ٍراّْبی درهبى آى
 هَضَػبت هرتبط بب تصَیر برداری پسضکی
مهارت ها وعالیق
 آضٌبیی کبهل ٍداضتي هْبرت ػلوی ٍػولی کبر بب اًَاع دستگبّْبی تصَیربرداری
 هطبٍرُ ًٍظبرت برسبخت در طرحْبی سبختوبًی هسکًَی
 هطبٍرُ ٍ ًظبرت بر سبخت ٍتجْیس هراکس تصَیربرداری ٍسبیر هراکسدرهبًی
 هطبٍرُ ًٍظبرت بر سبخت ٍتجْیس اًَاع آزهبیطگبّْبی صٌؼتی بب ّوکبری ضرکت ّبی گرٍُ زر تْراى

