
 
 
  

  رزومه آقای دکتر محمدرضا سعيدی
 
 

  : سوابق تحصيالتي
  

 ، از دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي١٣۶۶پزشک عمومي، فارغ التحصيل سال  •
  

   ایران ، از دانشگاه علوم پزشکي١٣٧۴متخصص قلب و عروق، فارغ التحصيل سال  •
  
  
  

  :سوابق اجرايی
  

  ١٣٦٦ - ١٣٧٠، از سال  پزشکیمعاون درمان دانشگاه علوم  ورئيس دانشکده پزشکی  .١
 

 ١٣٧٦ - ١٣٨٤رئيس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،  .٢
 

 تا کنون ١٣٨٤و درمانی امام علی، از سال آموزشی  –در مرکز تحقيقاتی  محل کار .٣
  
  
  

  :طرح های پژوهشی
  

شهر  بررسی ميزان مصرف سيگار در سنين دانش آموزان پسر در دبيرستان های طرح تحقيقاتی  .١
 ١٣٧٩، سال کرمانشاه

 
شهر بررسی ميزان مصرف سيگار در سنين دانش آموزان دختر در دبيرستان های طرح تحقيقاتی  .٢

 ١٣٨٣سال  کرمانشاه،
 

 
بررسی ضایعات قلبی در افراد آلوده به عفونت اچ آی وی مراجعه کننده به مرکز  طرح تحقيقاتی  .٣

 ١٣٨٢مشاوره بيماری های رفتاری کرمانشاه در سال 
 

بررسی همراهی بين تنگی عروق کرونر و آترواسکلروز شریان کاروتيد در  اتی طرح تحقيق .٤
 ١٣٨٦، سال ٨٤-٨٥در سال های بيماران کاندید آنژیو گرافی عروق قلبی بيمارستان امام علی 

 
   ١٣٧۴،PSVT Tمقایسه اثر داروي وراپاميل با آدنوزین در ختم  طرح تحقيقاتي  .٥



  
  

  :مقاالت چاپ شده
  

1. Echocardiography Findings in HIV  Infected Cases, Seventh 
International Congress on AIDS in Asia and the Pacific, Kobe/Japan, July 
200٥ 

 
2. Off-pump coronary Artery Bypass Grafting in Left Ventricular 

Dysfunction, Asian Cardiovascular & Thoracic Annals, Volume 16, No 1, 
2008 

 78-(ی درمانی شهر کرمانشاه آموزشوضعيت اعتياد به مواد مخدر در مراجعين به سه مرکز  .٣
 ١٣٨١، سال ششم، شماره اول، بهار بهبود ، فصلنامه علمی پژوهشی)٧137
 

 
فصلنامه علمی  ،)١٣٧٩-٨٠( اپيدميولوژی بيماری های عروق کرونر در استان کرمانشاه  .٤

  ١٣٨٣، تابستان ، سال هشتم، شماره دومبهبود پژوهشی
  

 
، مجله علمی دانشگاه علوم ١٣٧٧شيوع هيپرليپيدمی در بزرگساالن شهر کرمانشاه در سال  .٥

 ١٣٨٢، بهار ٣پزشکی کردستان، سال هفتم، شماره 
 

 )پايان نامه( ۶۵-۶۶اوروگرافي وريدي يك آزمايش غير ضروري در بزرگي پروستات  .٦
 

د شهيد بهشتي در سالهاي .آ.بررسي اپيدميولوژيك ادم حاد ريوي بيماران بستري در م .٧
  )پایان نامه دانشجویي( ٧٦-٧٧

مقاله ارائه شده در آنگره ( ١٣٧٧بررسي شيوع هيپرلپيدمي در شهر آرمانشاه، در سال  .٨

 )٧٩آذر ماه سال  ١-٣بهداشت عمومي و طب پيشگيري 

 
مقاله ( ١٣٧٧سال در شهر آرمانشاه  ١٩راد باالي بررسي شيوع هيپرتانسيون در اف .٩

 )٧٩ارائه شده در آنگره بهداشت عمومي و طب پيشگيري آذر ماه سال 
 

 

وضعيت سوء مصرف مواد مخدر در مراجعين به سه مرآز آموزشي و درماني  .١٠
 )٨١مقاله چاپ شده در مجله بهبود در سال ( ٧٩-٧٨شهر آرمانشاه در سال 



 

در معتادان داوطلب مراجعه آننده به مرآز  HIVبه  گزارش بررسي آلودگي .١١
مقاله ( ٣١/۶/٨١لغايت  ١/١/٨٠هاي رفتاري در استان آرمانشاه از  مشاوره بيماري

 )چاپ شده در آتاب جنبه پزشكي، بهداشتي و اجتماعي ایدز
 

  
مقاله ( ١٣٨١سال آموزي مبارزه با ايدز و اعتياد،  هاي دانش طرح تشكيل هسته .١٢

 )بهداشتي و اجتماعي ایدز پزشكي،  آتاب جنبهچاپ شد در 

  

هاي عروق آرونر مراجعه آنندگان به مراآز قلب  بررسي اپيدميولوژيك بيماري .١٣
خالصه مقاله در سومين آنگره علمي انجمن جراحان قلب ( ١٣٨١ -١٣٨١آرمانشاه، 

 )ایران
 

 
 

 
  :اطالعات شخصي

  
  دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه  عروققلب ودکتر محمدرضا سعيدي، استادیار تمام وقت 

  
      ١٠/١٠/١٣٣۵:  تولد

 هرسين کرمانشاه: محل تولد 
  ٨۵٣۴: شماره شناسنامه      

  
   ۶٠بهمن، خيابان برق، کوچه سوم پالک  ٢٢کرمانشاه، : آدرس
  ٠٨٣١-٨٢٣۴۴٧٩: تلفن

  
ي قلب و عروق امام درمان  - آموزشي – کرمانشاه، بلوار شهيد بهشتي، مرکز تحقيقاتي: آدرس محل کار

  )ع(علي
  ٠٨٣١.٨٣۶٠٠۴١: تلفن

 
Email: mrsaidi@yahoo.com 


