دکتر عبدالعلی
عبدالعلی فروزمهر
فروزمهر
دکتر

نام ونام خانوادگي :دکترعبدالعلي فروز مهر نام پدر :مصطفي تاريخ تولد9231 :
بازنشسته9219:
مدارج ومدارك تحصيلي:
دکتری پزشکي عمومي از دانشگاه اصفهان سال 9231
تخصص رادیولوژی از دانشگاه شیراز )با احراز رتبه اول( سال 9231
فوق تخصص پزشکي هسته ای از دانشگاه شیراز سال 9231

گروه  :رادیولوژی

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

مرتبه علمی  :استادیار

گروه رادیولوژی دانشکده پزشکی

سوابق كاراداري و مسئوليت هاي اجرايي:
مدیر گروه رادیولوژی
معاونت آموزشي گروه رادیولوژی
پيشينه خانوادگي وزندگي نامه:
سال  9231در اصفهان بدنیا آمد ،فرزند دوم از خانواده شش نفره مي باشد ،دبستان و دبیرستان خود را در اصفهان گذراند و
رتبه اول دیپلم در اصفهان را اخذ نمود .در دانشگاه صنعتي پلي تکنیك بدون کنکور پذیرش شد و رتبه شانزده درکنکور
دانشگاه تهران را نیز بدست آورد .سال  9211در دانشگاه مشغول خدمت گردید .در سال  9233به مرتبه دستیاری و
سپس به استادیاری ارتقاء یافت .
خاطرات برجسته دوران كودكي  ،تحصيلي و خدمت:
در زمان مدیریتش در گروه ،برنامه ریزی برای آموزش به گونه ائي صورت مي گرفت که ضمن قبولي همه معرفي شدگان ،
نفرات اول تا سوم امتحان بورد تخصصي رادیولوژی ،نیز از اصفهان بودند.
هدف وانگيزه انتخاب رشته تحصيلي خود:
عالقه شدید به رشته رادیولوژی و اطالع از اینکه یك رشته پویا و به روز است و با پیشرفت تکنولوژی در این رشته مي توان
بیشتر به تشخیص ییماری ها کمك کرد.
ذكرعوامل ياموانعي كه دررسيدن به اهداف مورد نظروجود داشته است:
الحمداله مانع مهمي سر راه رسیدن به اهدافش وجود نداشت ،تنها مورد قابل ذکر محدودیت های مالي است که راه اندازی
مراکز تصویر برداری را با تاخیر بسیار زیاد ،موجب مي شود.
فعاليت وسوابق علمي،پژوهشي،آموزشي دوران خدمت وبعد از آن ازقبيل (سخنراني،شركت در سمينارها
وكنفرانس ها):
دوره های تکمیلي آم.آر.آی و سي تي اسکن  ،دانشگاه ملبورن استرالیا سال های 9212 - 9211
دوره سونوگرافي و Interventionدانشگاه تهران سال 9231
شرکت د راکثر کنگره های رادیولوژی داخل کشور و برخي از کنگره های خارج از کشور.
كتب ومقاالت معتبرعلمي تاليف شده يا ترجمه شده:
ارائه وچاپ مقاالت متعدد در زمینه رادیولوژی در مجالت معتبر علمي
اختراعات واكتشافات وبنيان گذاري متد يا روش هاي نوين علمي ،استاد نمونه كشوري ويا استاني و دريافت نشان ها
وتقديرنامه ها:

بنیانگذار ام .آر.آی و اینترونشن درمرکز درماني بیمارستان الزهرا (س)دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

عضويت درشوراها وكميته ها ومجامع كشوري و يا بين المللي:
عضو بخش ایزوتوپ پزشکي هسته ای دانشگاه علوم پزشکي شیراز
عضو شورای نویسندگان مجله دانشکده پزشکي اصفهان
اساتيد تاثيرگذاردردوران پرافتخارتحصيلي:
جناب دکترپیران علي آبادی استاد دانشکده پزشکي شیراز
توصيه به نسل جوان بخصوص پزشكان:
باید عاشق و شیفته رشته پزشکي وطبابت بودو در آن ریاضت کشید ،نبایدبا فکر کسب در آمد بیشتر حرفه پزشکي را
انتخاب کرد.
رمز موفقيت دردوران طالئي تحصيل وخدمت:
عاشق بودن به رشته انتخابي وتوکل به خدا و داشتن پشتکار
فعاليت هاي برجسته دوران بازنشستگي:
تاسیس یك مرکز تصویر برداری دراصفهان با بهترین تجهیزات موجود
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