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نام و نام خانوادگي  :دکتر مرتضی باجغلی نام پدر  :محمد باقر

تاريخ تولد 3131:

بازنشسته 3131 :
مدارج ومدارك تحصيلي:
دکتری عمومی از دانشگاه تهران سال 3113
تخصص رادیولوژی و فوق تخصص رادیولوژی اطفال از دانشگاه پنسیلوانیا آمریکا سال 3131
سوابق كاراداري مسئوليت هاي اجرايي:

گروه  :رادیولوژی

][Type your address]  [Type your phone number]  [Type your e-mail address

مرتبه علمی  :دانشیار

گروه رادیولوژی دانشکده پزشکی

ریاست گروه و ریاست بخش رادیولوژی سال 3131
مسئول آموزش رادیولوژی اطفال سال 3131
پيشينه خانوادگي وزندگي نامه:
سال  3131در اصفهان بدنیا آمد ،تحصیالت ابتدایی و متوسطه را در شهر اصفهان به پایان رساند و در سال  3113وارد
دانشکده پزشکی تهران شد .پس از فارغ التحصیلی در سال  3111به سمت دستیار رسمی رشته پرتو شناسی دانشکده
پزشکی و درسال  3131با گذراندن امتحان به سمت استادیار این رشته انتخاب گردید و مشغول به کار شد  .در سال 3131
از طرف دانشگاه اصفهان به مدت چهار سال در دانشگاه پیترزبورگ ماموریت پیدا کرد و در سال  3131به اصفهان مراجعت
نمود و به تدریس پرداخت .
فعاليت وسوابق علمي،پژوهشي،آموزشي دوران خدمت وبعد از آن ازقبيل (سخنراني،شركت سمينارها
وكنفرانسها):
گزارش حدود یکصد مقاله علمی در کنفرانسهای داخلی و خارجی
مأموریت آموزشی در دانشگاه پترزبورگ( سال  )3131به مدت چهار سا ل و افتخار شاگردی دکتر  J.Caaffeyنویسنده
اولین کتاب رادیولوژی اطفال.
استاد رادیولوژی اطفال در دانشگاه پترزبورگ سال 3131
مسئول تدریس به دانشجویان و رزیدنتهای گروه اطفال
گزارش اولین مورد کیست هیداتیک بطن چپ در ایران و انتشار در مجله نظام پزشکی ایران سال 3111
پنج مأموریت علمی کوتاه مدت دو ماهه و یک ساله به آمریکا
مأمویت از طرف وزارتخانه و دانشگاه اصفهان بمدت دو ماه در بخش اطفال بیمارستان واشنگتن در رشته  CTاطفال سال
3131
مأموریت وزارت بهداشت و درمان در آمریکا به مدت دو ماه در رشتهی MRIسال 3133
اولین گزارش خطرات سونوگرافی D4و D3جنین در خبرنامه رادیولوژی
انتشار اولین مورد  CUTIS_LAXAدر مجله ماهانه  RSAAامریکا
انتشار اولین مورد  Agenesis Of Cerebellumدر ایران در انجمن رادیولوزی ایران
ریاست افتخاری کنگره رادیولوژی سال 3111

كتب ومقاالت معتبرعلمي تاليف شده يا ترجمه شده:
چاپ بیش از  31مقاله علمی در مجالت داخلی و خارجی
تالیف و ترجمه یک فصل از کتاب  Text book of boneدکتر Ediken
نگارش یک فصل از کتاب کنگره اطفال دکتر قریب در باره بیماریهای تنفسی فوقانی در نوزادان و اطفال
تالیف کتاب سندروم پس از انفارکتوس میوکارد
تالیف کتاب میوکاردیوپاتی در بیماریهای پیشروندهی عضالت
اختراعات و اكتشافات و بنيانگذاري روشهاي نوين علمي ،استاد نمونهي كشوري و يا استاني و دريافت نشانها
و تقديرنامهها:
تاسیس اولین بخش آموزشی سونوگرافی مورد تائید وزارت بهداشت و درمان
دائر نمودن اولین کالسهای آموزشی سونوگرافی برای رزیدنتهای رادیولوژی
انجام اولین سونوگرافی چشم ایران در اصفهان
راه اندازی و آموزش اولین دستگاه آنژیوگرافی محیطی به رزیدنتهای رادیولوژی
پایه گذار اولین کنفرانس مشترک رادیولوژی و اطفال در دانشگاه اصفهان به مدت  11سال
پایه گذار اولین رادیولوژی اطفال در ایران و دانشگاه اصفهان
تاسیس اولین کتابخانه رادیولوژی سال3111
گزارش اولین مورد  Monilia Esophagitisدر ایران توام با آبسه ریوی و چاپ در مجله نظام پزشکی ایران و
 Thoraexانگلستان
برنده جایزه طالئی کنگره رادیولوزی
رادیولوژیست برگزیده سال از طرف دانشگاه اصفهان و نظام پزشکی سال 3113
چهره ماندگار رادیولوژی درکتاب نام آوران ایران زمین سال 3111
عضويت درشوراها وكميته ها ومجامع كشوري ويابين المللي:
عضو هیئت ارزشیابی و هیئت ممتحنه بورد تخصصی رادیولوزی کشور به مدت  11سال
عضو فعال آموزش انجمن رادیولوزی امریکای شمالی
عضو فعال آموزش انجمن سونوگرافی امریکای شمالی
عضو آموزش اطفال در گروه اطفال
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