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  :اطالعات شخصی و تماس .1

  علی رضا نظامی:ینام و نام خانوادگ

 استادیار:یعلم مرتبه

 dr.alireza_nezami@yahoo.com:شخصی لیمیا

 nezami.a@lums.ac.ir:ایمیل آکادمیک

  09163605864:تلفن همراه

 33336334مطب 33336145بیمارستان رحیمی 33408898مدنیبیمارستان :محل کار فنتل

 :فکس

  1/1/42:تاریخ تولد

  متاهل:وضعیت تأهل

  

  :سوابق تحصیلی .2

  :)التحصیلی رشته، دانشگاه، سال فارغ( یکارشناس

  ):مشاوراساتید راهنما، استاد عنوان، ( ینامه کارشناس پایان

  

 :)التحصیلی رشته، دانشگاه، سال فارغ(ارشد  یکارشناس

  :)مشاوراساتید راهنما، استاد عنوان، (ارشد  یکارشناسنامه  ایانپ

  



2 

 

  :)التحصیلی رشته، دانشگاه، سال فارغ) (PhD( یتخصص يدکتر

  :)مشاوراساتید راهنما، استاد عنوان، () PhD( یتخصص يدکترنامه  پایان

  

علوم پزشکی شهید بهشتی دکتري عمومی ،دانشگاه  ):التحصیلی رشته، دانشگاه، سال فارغ(دکتراي عمومی 

،1371  

بررسی شیوع پنومونی پنوموکوکسی استاد راهنما ):مشاوراساتید راهنما، استاد عنوان، (دکتراي عمومی نامه  ایانپ

  دکتر هدایتی

علوم پزشکی متخصص کودکان ونوزادان دانشگاه  ):التحصیلی رشته، دانشگاه، سال فارغ(ی بالینی تخصص يدکتر

  1375شهید بهشتی 

دان نوزا در هیپو گلیسمی بررسی شیوع):مشاوراساتید راهنما، استاد عنوان، (ی بالینی تخصص يدکترنامه  ایانپ

  فالح استاد مشاور دکتر مرندیان ماکروزوم استاد راهنما دکتر 

  

قلب اطفال ،  فوق تخصص رشته :)التحصیلی فارغعنوان رشته، دانشگاه، سال (ی بالینی تخصصفوق  يدکتر

  91دانشگاه، علوم پزشکی شیراز سال فارغ التحصیل شهریور

تاثیر باي پاس قلبی ریوي بر فانکشن ):مشاوراساتید راهنما، استاد عنوان، (ی بالینی تخصصفوق  يدکترنامه  ایانپ

  استادمشاور دکترعجمی  یی استاد راهنما دکتر محمد برزو باجراحی قلب باز اندوتلیال بیماران

  

  :راتجوایز و افتخا .3

  

  :سوابق علمی .4

  :)هاي دانشکده، دانشگاه، در طول سال(مربی 

  :)هاي دانشکده، دانشگاه، در طول سال(استادیاري 

  :)هاي دانشکده، دانشگاه، در طول سال(دانشیاري 

 :)هاي دانشکده، دانشگاه، در طول سال(استادي 
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 -2ونسوج یشناس بیآس روعوارضیمرگ وم تهیعضو کم -1:سوابق اجرایی و مدیریتی .5

 -5یپژوهش يجلسات شورا تهیکم -4 ماهه59- 1ریمرگوم تهیکم -3بحران تهیعضوکم-2

  بخش اورژنس اطفال سیرئ-5

 

  وزادانن نبه صورت حق التدریس مواد تدریس بیماریهاي  1377ازسال:سوابق تدریس .6

   

  :سوابق بالینی .7

  

  :زمینه تحقیقاتی .8

  

  :ها گرنت .9

  

بررسی میزان  مادرزادي قلب دراطفال بستري  -)1 :ها نامه استاد راهنماي پایان .10

بررسی فراوانی ضایعات ارگانیک در -)2    93-94خرم آبادازسال دربیمارستان مدنی

MRI ساله باتشنج غیرمرتبط باتب مراجعه کننده به مرکزتصویربرداري 2-13کودکان

بررسی شیوع ریسک فاکتورهاي بیماري هاي ایسکمیک قلبی -)3   92-96آسیادرسال

 wallاستان لرستان و ویافته هاي اکوکاردیوگرافی و نوار قلب دربیماران هموفیلی

motion abnormality  اطفال در نوزادان و قلبی هايبررسی فراوانی آریتمی )-4دراکو 

باشند در اند و داراي نوار قلب میقلب قرار گرفته شده که تحت مشاوره بستري

  1394-1396السآباد در خرم شهید مدنی بیمارستان

  :ها نامه استاد مشاور پایان .11

  95سالLarge for gestational ageدر نوزادان  یقلب يمادرزاد يهایماریب یفراوان یبررس
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:انگلیسی مقاالت .12  

:انگلیسیمقاالت  1-QSAR study of some 5-methyl/trifluoromethoxy-1H-indole-2,3-dione-3 

- thiosemicarbazone derivatives as anti-tubercular agents 

Author(s): Shahlaei, M., Fassihi, A., Nezami, A. 

Published: 2009 

Journal: Research in Pharmaceutical Sciences, 4(2), pp. 123-131 

 

2- 

Title: Synergistic effects of nitric oxide and exercise onrevascularisation in the 

infarcted ventricle in a murine model of myocardial infarction 

Author(s): Ranjbar, K., Nazem, F., Nazari, A., (...), Mottaghi, M., Azizi, 

Published: 2015 

Journal: EXCLI Journal, 14,A096, pp. 1104-1115 

 

3- 

Title: The effects of heart-lung bypass on endothelial function of patients with open 

heart surgery 

Author(s): Borzouee, M., Nezami, A.R., Ajami, G., Amoozegar, H., Amirghofran, A.A. 

Published: 2015 

Journal: International Cardiovascular Research Journal, 9(2), pp. 116-118 

4- 

Title: Role of probiotics in treatment of congenital heart disease and necrotizing 

enterocolitis 

Author(s): Tarhani, F., Nezami, A 
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Published: 2019 

Journal: PharmaNutrition, 8,100144 

 

 

5- 

Title: Predictors of long-term major adverse cardiac events 

  
  

following percutaneous coronary intervention in the elderly 

Author(s): Aghajani, H., Nezami, P., Shafiee, A., (...), Alidoosti, M., 

Published: 2018 

Journal: Archives of Iranian Medicine, 21(8), pp. 344-348 

 

  

  

  :فارسی مقاالت

  

  

  

  :)تألیف، ترجمه، گردآوري( ها کتاب .13

  

  

  :)سخنرانی، پوستر( المللی ي ملی و بینها ها و همایش کنگرهمقاالت ارائه شده در  .14

  

نشست هم اندیشی  -2   و92  /2/05سال هم اندیشی اساتید-1 :)تدریس، شرکت( ها کارگاه .15

کارگاه آموزشی بررسی تشابه وتفاوت هاي -3 و27/10/95جتماعی کارگاه روش تحقیق

 11/12/95مقاومتی ضیافت اندیشه اقتصاد -4پژوهشیهاي علوم انسانی وعلوم طبیعی و
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 )SPSS)2کارگاه آموزش نرم افزار-6و zotero  12/02/92افزار آموزش نرمکارگاه  -5و

معرفت  -8و  28/09/92تحقیق عملکردي 06/04/92بیوانفورماتیک کارگاه -7و23/03/92

   14/4/96تا11/4/96ازتاریخ1 يوحرفه ا یاخالق علم ییافزا

  

  :ابداعات و اختراعات .16

  

  ):مجري، همکار(هاي تحقیقاتی  طرح .17

  

  :المللی ت علمی ملی یا بینداور مجال .18

  

  :ت تحریریه مجالت علمیأعضو هی .19

  

 :هاي علمی عضویت در انجمن .20

  

  :هاي عمومی مهارت .21

  

 :عالیق عمومی .22

  

  

  

  


