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 مشخصات فردي
 

  سید مرتضي راستي ثانينام و نام خانوادگي: 

   سید محمدنام پدر: 

   1903شماره شناسنامه: 

        متولد سبزوار 1359تاريخ تولد: 

       و دارای فرزند تأهلوضعیت ازدواج: م
 

 الف( سوابق تحصيلي

 

 سال تحصیل محل تحصیل يلیرشته تحص مقطع

 76تا  73 اسرار سبزواردبیرستان  علوم تجربي  ديپلم

 77تا  76 خوارزمي سبزوار علوم تجربي پیش دانشگاهي

    84تا  77 دانشگاه علوم پزشکي مشهد پزشکي عمومي دکتری حرفه ای

 93تا  90 دانشگاه علوم پزشکي مشهد بیماريهای کودکان و نوزادان دکترای تخصصي
 

             

 ب( سوابق آموزشي

  حق التدريس 94-93واحد بالیني در گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکي سبزوار در سال تحصیلي  19.5تدريس 

  یئت علمي ضريب به عنوان ه 95-94واحد بالیني در گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکي سبزوار در سال تحصیلي  12.53تدريس

 کا

  96-95اول  واحد بیماريهای شايع کودکان دانشکده بهداشت نیمسال 2تدريس 
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  هیئت علمي ضريب  به عنوان 25/11/95لغايت  15/10/94تدريس بالیني در گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکي سبزوار از تاريخ

 کا که همچنان ادامه دارد.

 تا کنون 95از ابتدای سال  معاونت آموزشی بیمارستان حشمتیه سبزوار 

 انشگاه علوم پزشکی مشهدکنگره بیماریهای کودکان د 4در  عضو کمیته اجرایی 

  ودکان کی گروه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد و رزیدنت ارشد کل بیمارستانها رزیدنت برتر گروه کودکانانتخاب به عنوان

 مشهد

 2 در مجله های دانشگاه علوم پزشکی مشهد مقاله چاپ شده 

 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار عضو شورای آموزشی دانشکده پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ه پیگیری و تکمیل زیر ساختهای رشته های دستیاریمسئول کمیت 

 مسئولیت پیگیری آموزشی اینترنهای گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 

 سخنران و شرکت کننده در سمینار تغذیه در بیماریهای کودکان در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 

  بیماریهای آلرژیک کودکان در دانشگاه علوم پزشکی سبزوارسخنران و شرکت کننده در سمینار 

 اجرای کالسهای آموزشی برای پرسنل  پرستاری بیمارستان حشمتیه 

 حضور در داوری جلسه دفاع پایان نامه در دانشکده پزشکی سبزوار 

 مسئول واحد توسعه بالینی بیمارستان واسعی و عضو تیم مدیریت آموزشی بیمارستان 

 

 

 

 اجرایيپ( سوابق 
 1  ماه 17. پزشک ارتش در دوره سربازی در شهرستان مریوان استان کردستان 

 2  .ماه 18بیمارستانهای بوعلی و فجر شهرستان مریوان به مدت  پزشک اورژانس 

 3  سال 3. پزشک عمومی با مطب و کار درمانگاهی در شهرستان سبزوار 

 4  .ماه 18ه و پزشک خانواد مسئول مرکز بهداشت ششتمد سبزوار 

 5 شهد.دانشگاه علوم پزشکی مامام رضا)ع( و قائم )عج( و دکتر شیخ  . دوره آموزشی رزیدنتی در بیمارستانهای 

 6 بنین و موسی بن جعفر و بهمن و ام ال 22هاشمی نژاد و . سابقه کار در بخش مراقبتهای ویژه  نوزادان و اورژانس بیمارستانهای

 در طی سالهای دوره رزیدنتی خصوصیرزیدنتی به صورت خارج از دوره آموزشی  امام هادی

 7 دوره طرح ضریب کا دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در بیمارستانهای واسعی و مبینی و حشمتیه . 

 8  .کل بیمارستان واسعی و سپس بیمارستان حشمتیه  مسوول فنی شیفت عصر 

 9 عضو تیم اجرایی بیمارستان حشمتیه سبزوار . 

 10تا هم اکنون 93امه ریزی شیفتهای مقیمی و انکالی پزشکان گروه کودکان سبزوار از بهمن . مسئول برن 

 11پزشک رابط گروه کودکان در جلسات مدیریتی مرکز بهداشت سبزوار . 

 12مسئول فنی بخش مراقبتهای ویژه کودکان بیمارستان حشمتیه سبزوار . 

 13 وسط دانشگاه علوم پزشکی سبزوارت 95. پزشک متخصص اطفال نمونه انتخاب شده در سال 

 

 

 ت( عضویت در انجمن هاي علمي و اجرایي
 

 عضو نظام پزشکي 
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 عضو انجمن متخصصان کودکان خراسان 

 عضو انجمن متخصصان کودکان سبزوار 

 ( پایان نامهث

 

 ازان جنگ ر جانبداز ضربه به سر  با عنوان بررسی و تجزیه و تحلیل آماری مطالعه تشنج بعد پایان نامه دوره پزشکی عمومی

 20ایران و عراق در استانهای خراسان رضوی و جنوبی و شمالی  با نمره 

 ماه تا  2ن کودکا با موضوع بررسی فراوانی علل اختالل هوشیاری غیر تروماتیک در پایان نامه دوره تخصص بیماریهای کودکان

 19.75نهای دانشگاهی مشهد با نمره سال مراجعه کننده به اورژانسهای اطفال بیمارستا 16

 مصوب  ( طرح هاي تحقيقاتيج

)استاد راهنما  واربیمارستان حشمتیه سبز  (PICU)بررسی علل بستری و  مورتالیتی و موربیدیتی بیماران بخش مراقبتهای ویژه کودکان

 پایان نامه دانشجویی(

ه نی و حشمتیهای مبیان بستری شده و درمانهای انجام شده در بیمارستانبررسی شیوع و فراوانی علل ترومبوسیتوپنی در نوزادان و کودک

 )استاد راهنما پایان نامه دانشجویی(دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 

 

 )کنگره هاي خارجي و داخلي( ( مقاالتچ
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 مقاالت )مجالت خارجي و داخلي( (ح

 

How to encounter the child in coma 
Mohammad Hassan Aelami MD1, Sepideh Bagheri MD2, Seyed Morteza Rasti Sani MD2 

*Corresponding author: Seyed Morteza Rasti Sani 
Rev Clin Med 2014; Vol 1 (No 1) 

)http://rcm.mums.ac.irPublished by: Mashhad University of Medical Sciences ( 

 

 Assessment the Relationship between Parents' Literacy Level with 

Children Growth in Mashhad: An Analytic Descriptive Study  
Saeidi M1, Vakili R2, Kiani MA2, Rabiei M2, Khakshour A3, *Rasti Sani SM 

 Corresponding Author:  
Seyed Morteza Rasti Sani, Resident of Pediatrics, Department of Pediatrics, Faculty of Medicine, 

Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran  
 International Journal of Pediatrics (Supplement 2), Vol.2, No.2-1, Apr 2014 

 

 

 ترجمه و تأليف کتوب تخصصيخ( 
 

 

 ي تخصصيشرکت در کارگاه ها( د
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 شکی لوم پزعت در کارگاههای اموزشی ارتقائ کیفی در آموزش پزشکی و طرح سواالت و کاربرد اگوهای جدید تدریس در شرک

 ویژه اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی سبزوار

  م شگاه علوآخر دوره پزشکی عمومی دانطراحی سوال و اجرای اولین آزمون آزمایشی صالحیتهای بالینی شرکت و حضور در

 سبزوارپزشکی 

 سخنران و شرکت کننده در سمینار تغذیه در بیماریهای کودکان در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 

 سخنران و شرکت کننده در سمینار بیماریهای آلرژیک کودکان در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 

 

 افتخارات( عناوین و ذ

 
  لوم پزشکی سبزوارتوسط دانشگاه ع 95پزشک متخصص اطفال نمونه انتخاب شده در سال 

  ودکان کی گروه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد و رزیدنت ارشد کل بیمارستانها رزیدنت برتر گروه کودکانانتخاب به عنوان

 مشهد

 

 

 مهارت ها تخصصي و غير تخصصي( ر

 

 بیماریهای کودکان و نوزادان تخصصی یمهارت ها -
 

 مهارت های کامپیوتری -

 
  آشنايي با نرم افزارSpss  

 بسته نرم افزاری  تسلط بر office ) Word ،Power point  ،Excel  ،Access (  اينترنتو 

 آشنايي حرفه ای با سخت افزار کامپیوتری 

  

 

 

        yahoo.com1903morteza@    آدرس الکترونیکي:

rastisanimorteza@gmail.com 
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