مطهره ژیان
ژیان پور
پور
دکتر مطهره
دکتر

نام و نام خانوادگي  :دکتر مطهره ژيان پور نام پدر :حسين

تاريخ تولد3131 :

باز نشسته 3111 :
مدارج ومدارك تحصيلي:
دکتري پزشكي از دانشگاه اصفهان سال 3131
دکتري تخصص راديولوژي از دانشگاه شيراز سال 3131
گواهينامه سونوگرافي و سي تي اسكن از گالسگو اسكاتلند سال 3133

گروه  :رادیولوژی

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

مرتبه علمی  :دانشیار

گروه رادیولوژی دانشکده پزشکی

گواهينامه دوره مرسكولو اسكلتال از دانشگاه هاروارد بوستون آمريكا 3113
سوابق كاراداري ومسئوليت هاي اجرايي:
مسئول راديولوژي بيمارستان شماره يک کرمان سال 3131
معاونت آموزشي دانشكده پزشكي کرمان سال 3113
مديرگروه راديولوژي دانشگاه علوم پزشكي کرمان سال هاي 3113-3131
مسئول سي تي اسكن باهنر کرمان سال 3111
مدير گروه راديولوژي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان( مدت دو سال) سال 3111
پيشينه خانوادگي وزندگي نامه:
سال 3131در شهر کرمان و دريک خانواده معمولي بدنيا آمد ، .در تمام دوران تحصيل در رديف شاگردان ممتاز بود ،سال
3133پس از اخذ ديپلم در کنكور شرکت کرد وقبول شد و به تحصيل پزشكي در اصفهان مشغول گرديد .بعد از گرفتن
تخصص راديولوژي از شيراز ،بعنوان هيئت علمي و با رتبه استادياري در اروميه مشغول به خدمت شد .در سال  3131به
کرمان و سپس در سال  3111به دانشگاه علوم پزشكي اصفهان منتقل گرديد .سال  3113از مرتبه استادياري به دانشياري
ارتقاء يافت .
خاطرات برجسته دوران كودكي يادوران تحصيل:
بعد از اتمام دوران متوسطه به هنرستان حرفه اي رفت ولي معلم زبان خارجه اش ،بنام اقاي شهرياري که فردي بسيار
مهربان و جز اقليت هاي مذهبي (زرتشتي) بود ،با پدرش صحبت نمود و با راهنمائي ايشان براي ادامه تحصيل رشته
طبيعي را انتخاب کرد.
همچنين مواردي که بيمار در نتيجه تشخيص درست  ،بهبودي پيدا کرده است  ،از خاطرات خوبش مي باشد .
هدف وانگيزه انتخاب رشته تحصيلي خود:
راديولوژي رشته وسيع و شگفت انگيري است که در آن مي توان آناتومي طبيعي را در بدن افراد سالم و تغييرات ان را در
بدن ا فراد بيمار باچشم ديد وبا کنار هم گذاشتن درست تكه هاي پازل به تشخيص رسيد واين براي افراد کنجكاو بسيار
يرين است.
ذكرعوامل ياموانعي كه دررسيدن به اهداف مورد نظروجود داشته است:
درسال  3133که از کرمان به اصفهان براي تحصيل آمد شرايط براي زندگي يک دختر تنها با نبودن خوابگاه و غذا خوري و
مشكالت ديگر چندان آسان نبود  ،ولي با اين همه بخير گذشت و از عهده تمام مشكالت و موانع بر آمد.

فعاليت وسوابق علمي،پژوهشي،آموزشي دوران خدمت وبعد از آن ازقبيل (سخنراني،شركت در سمينارها
وكنفرانس ها):
سخنراني وشرکت در بيش از  35کنفرانس هاي راديولوژي  ،انكولوژي ،سونوگرافي  ،و برنامه هاي مدون باز آموزي و پانل
هاي آموزشي و پژوهشي در دانشكده هاي سراسر کشور و هم چنين کشورهاي چين و آلمان
شرکت در کنفرانس ارزشيابي به روش OSCE
كتب ومقاالت معتبرعلمي تاليف شده يا ترجمه شده:
ارائه  35مقاله چاپ شده در مجالت داخلي وخارجي
ترجمه کتاب آموزش اصالحات پزشكي قدم به قدم
ترجمه کتاب مباني اپيدميولوژي
ترجمه کتاب آموزش اصطالحات پزشكي
اختراعات واكتشافات وبنيان گذاري متد يا روش هاي نوين علمي ،استاد نمونه كشوري ويا استاني و دريافت
نشان ها وتقديرنامه ها:
تقدير نامه ازطرف رئيس بيمارستان شماره يک کرمان (دکتر ترابي نژاد)
تقدير نامه به مناسبت روز پزشک وزير بهداشت درمان وآموزش پزشكي( دکترلنكراني) .
تقدير نامه از طرف رياست دانشگاه اصفهان ،رئيس و معاون آموزشي وپژوهشي
تقدير نامه جهت بزرگداشت روز جهاني راديولوژي سال 3113
تقدير نامه از طرف رئيس دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي( دکترزالي ) سال 3113
تقدير نامه به مناسبت روز استاد سال 3113
تقدير نامه از طرف رئيس مرکز آموزشي درماني کاشاني سال 3111
تقدير نامه در خصوص برگزاري آزمونها..وزير بهداشت درمان وآموزش پزشكي (دکترلنكراني) سال 3111
لوح سپاس به مناسبت روز استاد از طرف رئيس وقت دانشگاه و قائم مقام وزير در استان سال 3111
تقدير نامه به مناسبت سالها تالش بي شائبه و تجربيات گرانبها درراه بهتر زيستن از طرف رئيس کل سازمان نظام پزشكي
اصفهان
عضويت درشوراها وكميته ها ومجامع كشوري ويابين المللي:
عضو هيئت ممتحنه وارزشيابي رشته راديولوژي به مدت دو سال3113
عضو ستاد بزرگداشت بيستمين سال تاسيس دانشگاه کرمان سال3113
عضو کميسيون ماده هشت سازمان انرژي اتمي ايران دانشگاه کرمان سال 3113
عضو هيئت ممتحنه آزمون ارتقا سالهاي3111-3111
عضو شوراي بررسي پايان نامه هاي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي کرمان سال 3111
عضو شوراي انتشارات دانشكده پزشكي سال3113
عضو شوراي آموزشي بيمارستان باهنر کرمان سال3111
عضو کميته امتحانات دستياري راديو لژي دانشكده پزشكي سالي3111
عضو کميته نشر دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان به مدت يكسال 3111
عضو هيئت ممتحنه دانشنامه تخصصي بورد (دفتر وزير ) طي سالهاي 3111 -3111
2

عضو انجمن راديولوژي و ام.آر.آي آمريكا

