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 شغل: پزشک )فلوشیپ فوق تخصصی جراحی زانو ، عضو هییت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران(

 کارشناس ارشد آموزش پزشکی

 متاهل ، یک فرزند

 

 :آموزش

 1397 - 1399 فلوشیپ جراحی زانو از دانشگاه علوم پزشکی ایران ، ایران

 1385-1389 جراح و متخصص ارتوپدی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 1375-1382 دوره پزشک عمومی از دانشگته علوم پزشکی تبریز

 1372-1375 متوسطه: دبیرستان امیرخیزی تبریز

 

 عضویت: 

 انجمن جراحان زانوی ایران

 انجمن جراحان ارتوپدی ایران

 

 :مقاالت و پایانامه های علمی

 .مقاالت متعدد در زمینه ارتوپدی و زانو که درژورنالهای مختلف داخلی خارجی به چاپ رسیده اند

AAJtions?hl=fa&hl=fa&user=Y9Pwy2ohttps://scholar.google.com/cita 

 
 

mailto:akbariaghdam@mui.ac.ir
https://scholar.google.com/citations?hl=fa&hl=fa&user=Y9Pwy2oAAJ


 

2 
 

 

 8 ایندکس اسکوپوس

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200443020 

 پایانامه دانشجویی20 استاد راهنمای بیش از

 سامانه علم سنجی دنشگاه علوم پزشکی

 

 

 .ر سخنرانی ها، کنگره ها و وبینار های داخل استان اصفهان و کشورشرکت د

 در تبریز1398 ارایه مقاله و پوستر برای مدیریت شهری و ترافیک در سال

 

 :داور ژورنال های ارتوپدی

European Journal of Orthopaedic Surgery and Traumatology 

Journal of Orthopaedics and Traumatology 

Orthopeadic surgery journal 

 ژورنال دانشکده پزشکی اصفهان

(ABJS) yThe Archives of Bone and Joint Surger 

 Advanced Biomedical Research (ABR) 
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 غضروف مصنوعی در سازمان پتنت ایران : ثبت اختراع

 

 

 

 

 

 :مسئولیت ها

 

 مدیر گروه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی مجازی کل کشور

 عضو کمیته اخالق حرفه ای دستیاران تخصص ارتوپدی

 عضو شورای پژوهشی گروه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 مسئول آموزش کارورزی پزشکی گروه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 مسئول اخالق در پزشکی گروه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 مسیول درمانگاه ارتوپدی بیمارستان الزهرای اصفهان

 دی با دانشگاه علوم پزشکی اصفهانرابط اموزش مجازی گروه ارتوپ

 عضو کانون دانشجویی جهاد سالمت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 عضو کار گروه درمان بیماران دیابتی بیمارستان الزهرای اصفهان

 عضو کمیته مرگ و میر بیمارستان الزهرا اصفهان

 لوم رپزشکی اصفهانعضو هییت علمی دانشگاه ع

 جراح مشاور باشگاه سپاهان اصفهان

 پزشک معتمد پزشکی قانونی استان اصفهان

 پزشک معتمد هییت پزشکی ورزشی استان اصفهان

 کارشناس ارشد اموزش پزشکی

 

Hossein akbari aghdam MD 

 :جوایز علمی

 عضو مرکز استعداد های درخشان دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 علوم پایه پزشکی ، نفر چهارم ازمون پرا اینترنی نفر دوم ازمون

 یثبت اختراع غضروف مصنوع


