
                                 نام ونام خانوادگی :میرصدرالدین رضوی طوسی                                  

محل تولد : الهیجان                                                                                                

                                                                                                 5331تاریخ تولد :  

ازدانشگاه شهید بهشتی                                                سوابق تحصیلی : کارشناس بینایی سنجی 

سئول بخش م .کاران(الن )توتونی دراستانهای ایالم وگیفعالیت درطرح نیروی انسانسوابق اجرایی :

        5333لغایت 5331درراستای فعالیت های درمانی وآموزشی ازسال کنتاکت لنزبیمارستان فارابی 

                                                                       دبیراجرایی سومین کنگره اپتومتری ایران 

                                                                                                                                                  5331تا 5331زواپتیک بیمارستان نور از سال مسئول بخش اپتومتری وکنتاکت لن

 تحقیقات ومقاالت :

 laser in situ keratomileusis for myopic astigmatismشرکت در آماده سازی 

with the nidek EC-5000 laser 

 دکترسعیدپایور -نویسنده دکترهاشمی

 5335درمجله ریفراکشن جلد هجده منتشرشده 

 -5335سن وجنس درسال شرکت درطرح وقوع اشتباهات ریفراکشن برحسب  

 این طرح توسط دکترحسن هاشمی با همکاری دکترفتوحی و دکترجاللی اجرا شده است

دریازیس یبا داروهای خارجی مشابه در ایجاد م شرکت در طرح تطابق تاثیرداروی تروپیکامید -

درمرکزتحقیقات گروه چشم دکتراحمد میرشاهی چشم پزشک   توسط سیکلرپلژیک کهوتاثیر

 اجراشده  5331بیمارستان فارابی درسال پزشکی 

 مدت اجرا شش تا دوازده ماه

 -پوگرافی قرنیه برای اخذ درجه دکتری تزمطالعه توشرکت درآماده سازی  



بهزاد یخشی تفتی با راهنمائی دکترحسینی تهرانی بیمارستان تخصص چشم پزشکی توسط دکتر 

  5331دانشگاه تهران درسال چشم پزشکی فارابی 

 -مشاورلنز:

 تاثیرکنتاکت لنزهارد درجلوگیری ازپیشرفت کراتوکنوس

علوم پزشکی ایران درزمینه اپتومتری مسعود جعفرزاده دانشگاه  -:آقای فرهاد عبدیبررسی لنز

 5335دانشکده توانبخشی درسال 

 : عنوان تزکارشناسی

 5335آمبلیوپی و درمان 

 توکلی فارغ التحصیل ازدانشگاه تهران درزمینه دندانپزشکیمشاورتزبررسی کوررنگی تزدکتر

 5331درسال

 :مشاورتز

  ای تجویزلنزهارد ونرم مراهن

 5333بهشتی دررشته اپتومتری دانشکده پیراپزشکی تزغالمرضاعبادیان دانش آموخته دانشگاه 

 سوابق آموزشی :

 شهید بهشتی دانشکده پیراپزشکیتدریس دردانشگاه علوم پزشکی 

 واحد1( 3اپتومتری عملی)

 واحد 1فیزیولوژیک 

 واحد3( 3اپتومتری عملی )



 واحد1( 1) وعملیکنتاکت تئوری 

 واحد5اپتیک عملی آزمایشگاه 

 واحد1کنتاکت لنز 

 واحد1(  1کنتاکت لنز)

 واحد1( 5کنتاکت لنز)

 -:به شرح زیر5331بهشتی ازسال فعالیت آموزشی دردانشگاه علوم پزشکی شهید 

مسئول آموزش بخش آموزش عملی دانشجویان اپتومتری دانشکده توانبخشی شهید بهشتی -

  مدارک مربوطه درسه ترم با

 -دانشکده ایران  دانشجویان اپتومتری دانشگاه علوم پزشکیعملی به تدریس آموزش 

 توانبخشی درترم های زیر:

              واحد 1کلینیکال  آموزش 5333تا  5333 سال  ترم اول -5

 واحد 1 کلینیکی آموزش 5333تا  5333ترم دوم سال  -1

 واحد 1 کلینیکی آموزش 5331تا  5333سال  اول ترم -3

 واحد 1 کلینیکی آموزش 5335تا  5331سال  اول ترم -1

 واحد 1 کلینیکی آموزش 5335تا  5331سال  دومترم  -1

 واحد 1 کلینیکیآموزش  5331تا  5335سال  ترم اول -3

 مورد توجه : سایر موارد

 میدو)میالن ( - )پاریس(سیلمو - ایران شرکت در کنگره های اپتیک اپتومتری و چشم پزشکی در



 ارائه مقاله :

 کنتاکت fitدر خصوص ایده جدید  5331نور سال  ارائه مقاله کنتاکت لنز سینرژی در بیمارستان

   لنز

 Postsurgical  5331دربیمارستان نور و کنگره اپتومتری سال 

 .کردن جهت کراتوکنوس   fitارائه مقاله  دستور     

 

 

 

 

                              


