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Curriculum Vitae 
 
 

********************************************************** 
 
 : مشخصات فردي  -١

لد        ۶/٢/١٣۴١:تاريخ تولد   حممدزکی عباسی:نام و نام خانوادگي حمل تو
  ايران/کازرون): آشور/ شهر : ( 

   ٠٧٧١٢۵٢۶۵٩١:حمـــل آـــار      ٠٧٧١٢۵٢٩٠۵٢:منزل   :تلفن       
    ٠٩١٧١٧١١٧٣۴:مهراه    

   ارولوژی/جراحی/پزشکی:) گروه/ خبش / دانشكده : (حمل آار      
   Dr_Mz_Abbasi@Yahoo.Com:پست الكرتونيكي   

        
سيت    آار   (آدرس پ يران ) :حمل  شهر -ا شگا -بو شکی   دان لوم پز ستان   -ه ع بيمار

   عمل اتاق-)س(فاطمه زهرا
 
 حتصيالت  -٢

 مؤسسه رشته )درجه(عنوان  
تاريخ 
اخذ 
 مدرك

دانشگاه علوم  پزشکی عمومی دکرتا
 ١٣٧٠ پزشکی اصفهان

جراحی کليه و جماری  بورد ختصصی
 ادراری

دانشگاه علوم 
 ١٣٧٦ پزشکی اصفهان

 
 
 سوابق استخدامي  -٣

از  نام مؤسسه عنوان
 تا تاريخ تاريخ

 تا کنون ١٣٧٦ وم پزشکی بوشهردانشگاه عل ت علمیيئه
 سوابق فعاليتهاي اجرائي  -۴

 حمل مست و نوع فعاليت
 مدت

از              
 تا

 با ابالغ از طرف

ــکده ی ــت دانش رياس
 پزشکی

 

دانشگاه علوم
 پزشکی بوشهر

 رياست دانشگاه١٥/٦/٧٧١٥/٩/٧٧

 مدير گروه ارولوژی
ــتان بيمارســ
ــه فاطمــــــ

 )س(زهرا

شکدها کنونت ١٣٨٠ ست دان ريا
 ی پزشکی
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  سوابق خدمات آموزشي  -۵
 :دروس تدريس شده ) الف

عنوان دروس تدريس
مقطع  رشتهنوع درس شده

 حتصيلي
مؤسسه حمل 

 تدريس

 مدت
از      

 تا

سيميولوژی 
دستگاه ادراری 

 تناسلی

-تئوری
 عملی

 پزشکی
دکرتای 
 عمومی

دانشگاه 
علوم 
پزشکی 
 بوشهر

١٣٧٦ 

 
 کنونتا

فيزيوپاتولوژی 
بيماری های 

دستگاه ادراری 
 تناسلی

 پزشکی تئوری
دکرتای 
 عمومی

دانشگاه 
علوم 
پزشکی 
 بوشهر

١٣٧٦ 

 
 تاکنون

 
 

بيماری های 
دستگاه ادراری 

 تناسلی
 پزشکی عملی

دکرتای 
 عمومی

دانشگاه 
علوم 
پزشکی 
 بوشهر

١٣٧٦ 

 
 تاکنون

بيماری های 
دستگاه ادراری 

 تناسلی
 کارشناسی یماماي تئوری

دانشگاه 
علوم 
پزشکی 
 بوشهر

١٣٨٤ 

 
 تاکنون

 
  برنامه ريزي و تدريس در آارگاههاي آموزشي) ب         

 تاريخ حمل برگزارينوع مشارآتعنوان آارگاه
از    

 تا
ضوع(تدريس مو

 )آن
برنامـــــه
/ريـــــزي 

 اجرا 
 
 سوابق فعاليتهاي پژوهشي  -۶

 : پايان يافته  ژوهشي  مصوبطرحهاي پ) الف

ــازمان عنوان طرح سـ
 مطبوع

اسامي نوع مشارآت
 افراد

مشاره 
 طرح

تاريخ 
مشا مهكار جمري امتام

 ور
 
 : طرحهاي پژوهشي پايان يافته غري مصوب ) ب

اسامي  نوع مشارآت عنوان طرح
 افراد

تاريخ 
 مشاورمهكارجمري امتام
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 انتشارات   ) ج
 ه در جمالت چاپ مقال -١
 

نويسنده يا  اسامي
 عنوان جمله عنوان مقاله سال نويسندگان

Vol. No  
  

Page 
 

 دکرت حممدزکی عباسی
 دکرت حبتويی

 دکرت سودابه وحدت

بررسی حساسيت ميکرو١٣٨٥
ارگانيســــم هــــای
ايجادکننــده عفونــت
دستگاه ادراری نسبت
به آنتی بيوتيک های

س     بزرگ  لف در  االنخمت
ــهر ــرپايی در شـ سـ

 ٨٥بوشهر در سال 

  طب جنوب

دکرت حممدرضا فرزانه
 دکرت حممدزکی عباسی
 دکرت بتول امينی

 
 

June 
2010 

ُُSpleno Gonadal Fusion 
operated as a Malignant 
Tumor

Ijus Vol35 No2 

 دکرت جميد اسدی
 دکرت حممد افتخاری
 دکرت حمسن ساغری

 دکرت عبدالعلی ابراهيمی
 رت ايرج نبی پوردک

 دکرت حممدزکی عباسی

2008 Comparison of methods 
for determination of 
Glomerular filtration 
rate …

Int Urol 
Nephrol

ُSpringer

DOI 10 107 

 
 
 

 
 
 
 تأليف آتاب  -٢
 

ــامي اســـــ
يا سنده  نوي
 نويسندگان 

تـــــأليف
ــر ناشر  عنوان آتاب  سال )گردآوري( نفــ

 چندم 

فصل يا فصول
ارائــه شــده

 توسط فرد
 
 ترمجه آتاب  -٣

نفـــر عنوان آتاب  سال اسامي مرتجم يا مرتمجني 
چندم 

مجه صول تر يا ف صل  ف
 شده توسط فرد

 الياسیاهللا  دکرت هدايت
 دکرت سيروس مؤمن زاده

 فاطمه نعمت اللهیدکرت 
 دکرت حممدزکی عباسی

 دکرت سيد سجاد رضوی 
  دانش دکرت هبمن

حی و١٣٨٦ صول جرا ا
با سکين درد  ت

 سرما

سرما درچهارم با  حی  جرا
 ارولوژی
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 :هاي حتصيلي نامه هدايت پايان) د
 استاد راهنما 

 
ــام عنوان پايان نامه  نـــــ

 دانشجو
 تاريخ دفاع دانشكده مقطعرشته

ــاز ــل خطرس ــی عوام بررس
سرطان مثانه در بيماران
ــه ــده بـ ــه کننـ مراجعـ
هبيمارســــتان فاطمــــ 

هرا  شهر از) س(ز شهر بو
ــاه  ــروردين م ــا ١٣٧٠ف ت

 ١٣٧٩اسفندماه 
 

کريم سيد 
 موسوی

 ١٣/٣/٨٠ پزشکی دکرتاپزشکی

نوع بين  باط  سی ارت برر
تغذيه و سنگ های ادراری
در بيمـــاران مراجعـــه
ــک ــه کلينيـ ــده بـ کننـ
سال شهر از  لوژی بو ارو

 ١٣٨۶تا  ١٣٨٣
 

ــمس هيـــــ
 انصاری

 ١٥/٩/٨٦ پزشکی دکرتاپزشکی

 
 
 تاد مشاور اس

ــامعنوان نـــــ
 دانشجو

 تاريخ دفاع دانشكده مقطعرشته

ــوثر در ــل م ــی عوام بررس
يوی های کل سنگ  شکيل  ت
راجعــــه و راه هــــای
ــگيری از آن در پيشـــــ

 بيماران مراجعه کننده
شهر مانی  کز در به مرا
 بوشهر در چهار ماهه ی 

 ١٣٨١اول سال 
 

آزاده
ــانی -ترکم
ــوا حـــــ

 کبگانی

 ١٩/٥/٨١ پزشکی دکرتاپزشکی

های سک فاکتور سی ري برر
سرطان مثانه در بيماران
بســـرتی در بيمارســـتان

شــهر) س(فاطمــه زهــرا 
 )١٣٨۵-١٣٨١(بوشهر

 

سم ابوالقا
 عمرانی فر

 ٨٦هبمن  پزشکی دکرتاپزشکی

 : ها و مسينارها، داخلي و خارجي  ارائه مقاله در آنفرانس) ه
 

 عنوان مقاله
 

عنوان آنفرانس
 يا مهايش 

 

ري حمل برگزا
شهر     /نام 

 آشور 
 

 تاريخ ارائه 

جبا در حال نا مورد ط يک  گزارش 
 بيضه ی

قای     ئم ٢٠چپ در آ با عال ساله 
 تومور بيضه

ــاالنه ــايش س مه
ــی ــيب شناس آس

 ايران

 ايران-هتران
ــتان بيمارس
ــام امـــــ

 )ره(مخينی

ــت ٢٩ آذر لغاي
 ٨٤اول دی 



 
 

(( In the name of God )) 

5 
 

BLIND PCNL IN PREGNANCY يازدمهين کنگره
ــن ی اجنمــــــ
 ارولوژی ايران

 ايران-هتران
 

 29May-
1June2008 

  EVALUATION OF THE 
RELATIONSHIP BETWEEN THE 
CHEMICAL COMPOSITION OF 
KIDNEY STONES AND DIETARY RISK 

FACTORS 

گره ی مين کن 
بيوشــــيميايی

 ايران

ــيراز - شـــ
 ايران

 29October-
1November 2007 

RELATIONSHIP BETWEEN THE 
CHEMICAL COMPOSITION OF 
KIDNEY STONES AND DIETARY RISK 

FACTORS 

National Congress 
of the Austrian 
Society Of 

Laboratory 
Medicine and 

Clinical 
Chemistry 

Innsbruck-
Austria 

 7-11 June 2009 

Prevalence of Bacteriuria in Patients 
scheduled for Percutaneous 
Nephrolithotomy (PCNL)

28th World 
Congress On 
Endourology and 
SWL

Chicago-USA 9/2/2010 

Large bladder stone:               
Percutaneous suprapubic  
cystolithotripsy(pccl) or transurethral 
cystolithotripsy(tucl)

12th Annual IUA 
Congress

 ٨٨ارديبهشت  ايران-هتران
 

 
 
 آوري ، اآتشاف، اخرتاعنو) و
حمــل ارائــهنوع آارعنوان

 يا اجرا
مرجع تأييد

 آننده
اســــــامي

 مهكاران
تــــــاريخ

 ارائه
  

  
  

 
   

 
 املللي  بني/ آشوري/ هاي آسب شده استاني  مقام) ٧

يا مقام رتبه 
 آسب شده

زمينــــه سطح
 آار

نـــــام
جشنواره

حمـــــل
 اعطا

تاريخ آسب
 لياملل بني آشور استان مقام

 تدريس   *استاد منونه

ــزرگ ب
ــت داش
روز 
 استاد

 ١٣٧٧بوشهر

 تدريس   * استاد منونه

ــزرگ ب
ــت داش
روز 
 استاد

 ١٣٨۶بوشهر
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 توسعه فردي  -٨

  )فلوشيپ(هاي آوتاه مدت آموزشي داخلي و خارجي  شرآت در دوره) الف
ــدما     • ــدت مق ــاه م ــوزش کوت ــرکت در دوره ی آم ــواهی ش تی گ

 )ره-رض(الپاروسکوپی از بيمارستان ميرزا کوچک خان
 گواهی شرکت در دوره ی آموزشی کار با دستگاه سنگ شکن  •

MODULARIS  از شرکتSIEMENS 
 
 هاي آموزشي  شرآت در آارگاه) ب
 

ف
ي
د
ر

 

 حمل برگزاري  عنوان آارگاه
 تاريخ

از                
 تا

١
 

راحی آزمون وشرکت در کارگاه آموزش ط   
 ٢٢/٣/٨٢ ٢١/٣/٨٢ بوشهر ارزشيابی دانشجو

٢
 

شــرکت در کارگــاه آموزشــی مشــاوره و
٣٠/١١/٨٢٣٠/١١/٨٢ بوشهر راهنمايی

٣
 

 ٥/١٢/٨٥ ٥/١٢/٨٥ بوشهر شرکت در کارگاه ارزيابی درونی

 ٤/١٢/٨٥ ٣/١٢/٨٥ بوشهر OSCEشرکت در کارگاه  ۴

٢١/١٠/٨٥٢١/١٠/٨٥ بوشهر EBMشرکت در کارگاه ۵

۶ 
شرکت در کارگاه آموزش بالينی ويژه ی

 ١٨/٣/٨٧ ٤/٣/٨٧ بوشهر اعضای هيئت علمی

٧
 

آموزش تعيين علت مرگ شرکت در کارگاه  
 ٣٠/٣/٨٢ ٢٩/٣/٨٢ بوشهر و تکميل گواهی فوت

٨
٢٩/١١/٨٢٣٠/١١/٨٢ بوشهر PBLآموزشی  شرکت در کارگاه 

 SPSSشرکت در کارگاه آموزش مقدماتی  ٩
 

 ١٣/٩/٨٣ ١٢/٩/٨٣ بوشهر

ــب ١٠ ــدريس وکس ــاه روش ت ــرکت در کارگ ش
 ١/٣/٧٧ ٣١/٢/٧٧ بوشهر مهارت سخن رانی

شکی شرکت در  ١١ خالق پز شوری ا گره ی ک کن
 ١۴/٢/٨۵ ١٣/٢/٨۵ مشهد کاربردی

بالينی ١٢ يابی  گاه ارز ١شرکت در کار
 ٢/۵/٨٧ ٢/۵/٨٧ بوشهر ويژه ی هيئت علمی

ي ١٣ گاه ارز بالينیشرکت در کار ٢ابی 
 ٩/۵/٨٧ ٩/۵/٨٧ بوشهر ويژه ی هيئت علمی

١٣/١٠/٨٧١٣/١٠/٨٧ بوشهر آموزش مقاله نويسی شرکت در کارگاه ١۴

 ٩/٧/٨٧ ٩/٧/٨٧ هتران کانسر پروستات شرکت در کارگاه ١۵

و برنامـه ريـزی  CV شرکت در کارگاه ١۶
 درسی

 ١۴/٩/٨٧ ١۴/٩/٨٧ بوشهر

گاه ١٧ خالشرکت در کار موزش ا شکیآ ق پز
٢۵/١١/٨٨٢۵/١١/٨٨ بوشهر ويژه ی اعضای هيئت علمی

 
 ها و جمامع علمي  ها و اجنمن عضويت در آميته -٩
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از تــــــاريخ آشور/ شهر سازمان متبوع نام اجنمن يا آميته

 تا تاريخ
کميته پاسداری و مراقبت
ــالمی ــای اسـ از ارزش هـ
مه ضرت فاط ستان ح بيمار

 )س(زهرا

تبيمارســتان حضــر
 )س(فاطمه زهرا

تاکنون ١٣٨٠ ايران-بوشهر

ستان سالمی بيمار من ا اجن
 )س(حضرت فاطمه زهرا

بيمارســتان حضــرت
 )س(فاطمه زهرا

 تاکنون ١٣٧٧ ايران-بوشهر

 تاکنون ١٣٧٦ ايران-هتران اجنمن ارولوژی ايران
اجنمــن ارولــوژی شــاخه ی

 فارس
 تاکنون ١٣٧٦ ايران-شيراز 

اجنمــــــن ارولــــــوژی
 )EAU(اروپا

 تاکنون ١٣٨٥آملان-برن 

ــدويورولوژی ــن انـ اجنمـ
 ايران

 تاکنون ١٣٨٦ ايران-هتران 

سيدگی بدوی ر ئت  ضو هي ع
به ختلفات انتظامی هيئت

 علمی دانشگاه 

دانشـــگاه علـــوم
 پزشکی بوشهر

 تاکنون ١٣٨٠ ايران-بوشهر

جذب يی  ئت اجرا ضو هي ع
ــی ــت علمـ ــای هيئـ اعضـ

 دانشگاه 

دانشـــگاه علـــوم
 پزشکی بوشهر

 تاکنون ١٣٨٧ ايران-بوشهر

های صت  ته ی فر ضو کمي ع
 مطالعاتی دانشگاه

دانشـــگاه علـــوم
 پزشکی بوشهر

 تاکنون ١٣٨٧ ايران-بوشهر

ــی ــارگروه بررس ــو ک عض
صـــالحيت عمـــومی هيئـــت

 اجرايی جذب دانشگاه

دانشـــگاه علـــوم
 پزشکی بوشهر

 تاکنون ١٣٨٩ ايران-بوشهر

معهسازمان بسيج جاعضو بسيج جامعه ی پزشکی
 ی پزشکی

 تاکنون ١٣٨٠ ايران-بوشهر

مهايش می  ته عل ضو کمي ع
 جوان سامل سرمايه ی ملی

دانشـــگاه علـــوم
 پزشکی بوشهر

 تاکنون ٨٨هبمن ايران-بوشهر

عضــو کميتــه ی اخــالق در
 پژوهش

دانشـــگاه علـــوم
 پزشکی بوشهر

 تاکنون ١٣٨٠ ايران-بوشهر

عضو کميته ی هيئت جتديد
فات به ختل سيدگی  ظر ر ن

 شکیپز

سازمان نظام پزشکی
 بوشهر 

 تاکنون ١٣٨٠ ايران-بوشهر

     
 ه)
 : آارگاهها  

 اجرا يا تدريس در آارگاه ) الف

ف
ي
د
ر

 

 عنوان آارگاه
 

موضوع تدريس 
 شده

عضويت در آميته 
 ريزي برنامه

حمل 
 برگزاري

تاريخ 
 برگزاري

از     
 تا

       
 
 


