دکتر
امامی ابرقوئی
سید
سیدجعفر
دکتر
ابرقوئی
جعفرامامی

نام و نام خانوادگي :دکتر سیدجعفرامامی ابرقوئی نام پدر :علی تاريخ تولد 3131 :
بازنشسته 3111 :
مدارج و مدارک تحصیلي :
دکتری پزشکی از دانشکده پزشکی دانشگاه اصفهان سال 3131
تخصص رادیولوژی از آمریکا سال 3111
فلو شیب رادیوتراپی بیمارستان دانشگاه تمپل آمریکا سال 3111
سوابق كاراداري و مسئولیتهاي اجرائي:

گروه  :رادیولوژی

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

مرتبه علمی  :دانشیار

گروه رادیولوژی دانشکده پزشکی

سابقه  1سال کار در وزارت بهداری
مدیر گروه پرتو درمانی دانشکده پزشکی سال 3133
ریاست بخش رادیولژی و ریاست درمانگاه مرکز پزشکی در مانی سید الشهدا سال 3113
مدیر گروه رادیولوژی در سالهای 3111 -3113
رئیس مرکز پزشکی آیت ا ...کاشان سال 3111
سرپرست گروه رادیولوژی سال 3111
پیشینه خانوادگي وزندگي نامه :
سال 3131در شهر یزد به دنیا آمد ،پس از گذراندن تحصیالت ابتدائی و متوسطه جهت تحصیالت عالی وارد دانشگاه
اصفهان گردید و سال  3131فارغ التحصیل شد ،سپس جهت ادامه تحصیل در سال  3113به آمریکا مسافرت کرد ،یک
سال اینترنی و دوره سه ساله رزیدنتی رادیولوژی را در 3131-31میالدی به پایان رسانید و در دسامبر سال 3111در
امتحان بورد رادیولو ژی موفق گردید و متخصص در رادیولژی از آمریکا شناخته شد .پس از مراجعت به ایران  ،سال 3111
در مرکز پزشکی آیت اله کاشانی شروع به کار نمود  ،سال 3111وضع استخدامی ایشان از استادیاری آزمایشی گروه
رادیولوژی به رسمی نیمه وقت و سال  3113به رسمی قطعی تبدیل گردید .سال  3133به رتبه دانشیاری ارتقاء یافت .
متاهل و دارای دو فرزند می باشد .سال  3111به افتخار باز نشستگی نائل گردید .
فعالیت وسوابق علمي،پژوهشي،آموزشي ازقبیل (سخنراني،شركت سمینارها وكنفرانس ها):
ارائه و چاپ مقاله در مجله های معتبر علمی داخلی و خارجی
داوری طرحهای پژوهشی دانشگاه
شرکت در دوره های پرتو درمانی در آمریکا سال 3111
شرکت در  1کنگره به عنوان ریاست جلسات و شرکت در پانل های مذکور و کنگره های متعدد رادیولوژی و سرطان
شرکت در کارگاه های مدیریت برنامه ریزی ارزشیابی و توسعه آموزش پزشکی سال 3131
كتب ومقاالت معتبرعلمي تالیف شده يا ترجمه شده:
تالیف کتاب ده سرطان شایع ایران
اختراعات واكتشافات وبنیان گذاري روش هاي نوين علمي ،استاد نمونه كشوري ويا استاني و دريافت نشان ها
وتقديرنامه ها:
م

دریافت باالترین امتیاز در بررسی میانگین  1سال ارزشیابی به عنوان یکی از برگزیدگان اولین همایش تجلیل از
منتخبین دانشکده پزشکی سال 3111
راه اندازی رادیو ایزوتوپ و سی تی اسکن مرکز آیت ا ...کاشانی

عضويت درشوراها وكمیته ها ومجامع كشوري و يا بین المللي:
عضو هیئت تحریریه مجله دانشکده پزشکی سالهای 3111-3111
عضو کمیته مشورتی  Terminationپزشکی سال 3111
شرکت در جلسات و امتحانات بورد تخصصی
عضو هیئت ممتحنه رشته تخصصی پرتو درمانی سال 3131
مشارکت در  13دوره دانشنامه تخصصی بورد سال 3111

