وهاب سجادیه
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دکتر
سجادیه

نام و نام خانوادگي :دکتر وهاب سجادیه

نام پدر :سیدرضا تاريخ تولد1231 :

بازنشسته 1231 :
مدارج ومدارك تحصيلي:
فارغ التحصیل دکتری پزشکی از دانشگاه اصفهان سال 1231
تخصص رادیولوژی از دانشگاه اصفهان سال 1231

گروه  :رادیولوژی

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

مرتبه علمی  :دانشیار

گروه رادیولوژی دانشکده پزشکی

سوابق كاراداري ومسئوليت هاي اجرايي:
شاغل در آموزش و پرورش به عنوان آموزگار
مدیر گروه رادیولوژی (به مدت نه سال)
پيشينه خانوادگي وزندگي نامه:
در سال 1231روزی که پا به این دنیای فانی گذاشت پدرش از دنیا رفته بود ،مادرش با از خودگذشتگی تنها فرزندش را
بزرگ کرد ،پس از دوره کودکی و دبستان و دبیرستان با دیپلم دانشسرای مقدماتی در سن هیجده سالگی آموزگار
روستاهای اصفهان شد ،باگرفتن دیپلم متفرقه و قبول شدن در کنکور دانشگاه ،تحصیل در دانشکده پزشکی را همراه با کار
در آموزش و پرورش گذراند و پس از فارغ التحصیل شدن دستیار رادیولوژی شد.
خاطرات برجسته دوران كودكي يادوران تحصيل:
دوران کودکی و دوران تحصیل با مشکالت فراوان روبرو بود  ،در دوره استادی دانشگاه ،آموزش و تدریس فوق العاده با
دانشجویان و دستیاران باعث شد که کماکان از گوشه و کنار کشور با تماس های تلفنی و حضوری ،تشکر وقدردانی خود
را از آموزش های گذشته شان ابراز دارند .همچنین ساختن دو مرکز آموزشی دبیرستان دخترانه در اصفهانک و دبستانی
در روستای کلیشاد رخ که بیش از  355دانش آموز در آنها مشغول تحصیل هستند  ،از خاطرات خوب ایشان می باشد .
هدف وانگيزه انتخاب رشته تحصيلي خود:
نیاز شدید دانشگاه شهرش به رشته رادیولوژی در آن دوره
فعاليت وسوابق علمي،پژوهشي،آموزشي دوران خدمت وبعد از آن ازقبيل (سخنراني،شركت در سمينارها
وكنفرانس ها):
شرکت و سخنرانی در کنگره های رادیولوژی ایران بیش از  13سال متوالی
كتب ومقاالت معتبرعلمي تاليف شده يا ترجمه شده:
ارائه مقاالت علمی در مجالت داخلی و خارجی
اختراعات واكتشافات وبنيان گذاري متد يا روش هاي نوين علمي ،استاد نمونه كشوري ويا استاني و دريافت
ن

نشان ها وتقديرنامه ها:
استاد نمونه استانی سال 1235

عضويت درشوراها وكميته ها ومجامع كشوري ويابين المللي:
عضو هیئت ممتحنه بورد تخصصی (به مدت  13سال)
عضو هیئت ارزشیابی دانشگاه های علوم پزشکی (به مدت 1سال)
عضو هیئت امناء وهیئت رئیسه خیرین مدرسه ساز  ،عضویت در خیریه های مختلف در شهر اصفهان

اساتيد تاثيرگذاردردوران پرافتخارتحصيلي:
مرحوم دکتر ابوتراب نفیسی ،زیرا نامبرده بیش از آنکه آموزش بدهد تا سالهای آخر عمر مشغول مطالعه و فراگیری علم بوده
است و جناب آقای دکتر عباس ادیب که همواره الگو بوده و هست.
توصيه به نسل جوان بخصوص پزشكان:
عالوه برمطالعه شبانه روزی جهت کسب علم ایمان ،اخالق  ،ادب و احترام به بیماران را سرلوحه کار خود قرار دهند.
رمز موفقيت دردوران طالئي تحصيل وخدمت:
داشتن همسری وفادار  ،فرزندانی خوب و وظیفه شناس ،انضباط در کار ،احساس مسئولیت ،عشق به خواندن و تدریس .
فعاليت هاي برجسته دوران بازنشستگي:
شرکت و فعالیت در خیریه های مختلف
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