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 ايبدن یمتوسط و مذهب ایدر شهرستان مراغه در خانواده 1/1/1351 خیدر تار ئیداعالیاینجانب غالمرضا فر

ارشد حقوق و اقتصاد قبول  یدر کنکور دانشگاه امام صادق)ع( در رشته کارشناس  1369. در سال آمدم

دانشگاه تهران و  یهمزمان در رشته داروسازبودم که  558در کنکور سراسری رتبه  1370 سالشدم. در 

شدم. در  یوارد رشته پزشک یعالقه وافر به رشته پزشک ليقبول شدم. و به دل زیزاد تبردانشگاه آ یپزشک

شهرستان  یو شهر ییروستا یبهداشت در مراکز بهداشت آوراميشده و به عنوان پ ليفارغ التحص 1377سال 

د داشتم. و بع یمطب خصوص یسال در بخش تسوج به عنوان پزشک عموم 3. ودمجلفا و شبستر خدمت نم

و واحد  یمحالت ديشه مارستانيدر اورژانس ب یهمزمان با مطب خصوص زینقل مکان کردم. و در تبر زیبه تبر

به عنوان مدرس وارد دانشگاه آزاد شدم و در  1387کردم. در سال  یطب کار شرکت ساخت تراکتور کار م

 ديشه یشرکت کرده و در رشته طب اورژانس دانشگاه علوم پزشک اريدست رشیهمان سال در امتحان پذ

در سال اول و دوم  ليدوران تحص یکرده و وارد دانشگاه شدم. در ط متیقبول شده و به تهران عز یبهشت

دانشگاه علوم  سدر رشته طب اورژان نامهينفر اول گواه نامهيارتقا بوده و در امتحان گواه ینفر اول کتب

بورد  کشوری 7 رتبه و شده برتر ٪10هم جزء  1391شدم. در امتحان بورد سال  یهشتب ديشه یپزشک

 یعضو شورا یبهشت ديشه یشدم.  در دانشگاه علوم پزشک لالتحصي را بدست آورده و فارغ یتخصص

 1391. از آبان سال ديدر دانشگاه به ثبت رس یقاتينامه من به عنوان کار تحق انیدانشگاه بودم. پا یاريدست

در بيمارستان امام خمينی )ره( اروميه   k بیضر یعلم ئتيبه عنوان ه 91 یو از د  k بیهم به عنوان ضر

در بيمارستان  1394از مرداد را تمام کردم.  اک بیضر 1394خرداد  8 خیدر حال خدمت نمودم. که در تار

  ی مراغه هستم.حضرت اميرالمومنين )ع( مراغه کار می کنم و هيات علمی دانشکده علوم پزشک

 

 

 

 
 



 

 سوابق تحصیلی -2

 

 محل تحصيل رشته مقطع تحصيلی
سال 

 شروع

سال فارغ 

 التحصيلی

 طب اورژانس تخصصی دانشنامه
دانشگاه علوم پزشکی 

 شهيد بهشتی
1388 1391 

ای دکترای حرفه

 پزشکی عمومی
 پزشکی عمومی

آزاد اسالمی دانشگاه 

 تبریز
1370 1377 

 1369 1365 مدرس علوم تجربی دبيرستان

 1365 1362 شریعتی  - راهنمایی

 1362 1357 نظامی - ابتدائی

برتر بورد و  ٪10و جز  1391دانشنامه در سال  هفتدارای دانشنامه تخصصی طب اورژانس  و اخذ رتبه      

 دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتینفر اول گواهينامه در 

 

(فعالیتهای آموزشی3  

 انجامزمان  نوع فعاليت

 1388-1387 مدرس در دانشگاه آزاد اسالمی تبریز  

برگزاری کالس های آموزشی برای دستياران در مرکز مهارت های بالينی 

 علوم پزشکی شهيد بهشتی  دانشگاه
1390-1391 

 دانشگاه علوم پزشکی اروميه آموزش کارورزان طب اورژانس
تا  1391از آبان 

 پایان ضریب کا

 پرستاری بيمارستان امام خمينی )ره( اروميهآموزش کادر 
تا  1391از آبان 

 پایان ضریب کا

 1394از شهریور  ی مراغهپزشک آموزش تکنسين های فوریت های

  دبير و سخنران دوره های متعدد آموزش مداوم

  
 

 

 

 



(فعالیتهای پژوهشی4  

ORCID link:  

https://orcid.org/0000-0002-9990-4936 

     Google scholar link: 

https://scholar.google.com/citations?hl=en&pli=1&user=vPmcKl0AAAAJ 

     Scopus link:  

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55600555700 

Researcher ID link:  

https://publons.com/researcher/1671462/gholamreza-faridaalaee/ 

 

 

 

 

 و شورا ها عضویت در مجالت (پ

رد

 یف
   عنوان فعاليت

   داور مجله تحقيقات علوم پزشکی زاهدان   1

2 
عضو هيئت تحریریه مجله اورژانس دانشگاه علوم پزشکی شهيد 

  بهشتی
  

   داور مجله علوم پزشکی شهرکرد 3

   داور مجله علوم پزشکی تبریز 4

   دانشگاه آزاد تبریز مشاور علمی فصلنامه سپيدجامگان 5

6 
عضو شورای پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

 اروميه
  

   عضو شورای پژوهشی دانشکده علوم پزشکی مراغه 7
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  و تالیف ج(ترجمه ها

رد

 یف
 نویسندگان سال انتشار عنوان کتاب به فارسی 

 معصومه معلمغالمرضا فریداعالئی، علی ملکی راسته کناری و  1391 طب مبتنی بر شواهد 1

 1391 بيماریهای محيطی  2
، علی وفایی، کامران حيدری، علی ملکی راسته کناری، علی شهرامی

 غالمرضا فریداعالئی، معصومه معلم

3 
مجموعه آمادگی برای بورد 

 16جلد 92
 غالمرضا فریداعالئی 1391-92

4 
مجموعه آمادگی برای بورد 

 22جلد 92
 غالمرضا فریداعالئی 1391-92

5 
مجموعه آمادگی برای بورد 

 30جلد 92
 غالمرضا فریداعالئی 1391-92

 92-1391 مباحث منتخب هجز 6
حميدرضا غالمرضا فریداعالئی، سجاد احمدی، سيد حسام رحمانی، 

 مهریار

7 

 

مجموعه آمادگی برای بورد 

 5جلد 93
 احسان کریمی علویجه، غالمرضا فرید اعالئی 1392

8 
بورد مجموعه آمادگی برای 

 9جلد 93
 غالمرضا فرید اعالئی، جواد مظفری 1392

 سجاد احمدی، سيد حسام رحمانی، غالمرضا فریداعالئی، ندا محمدی 1393 2مباحث منتخب هجز  9

 غالمرضا فریداعالئی، محمد ایرجيان، مجتبی سنجی رفسنجانی 1392 شکستگيهای شایع در اورژانس 10

 انيرجیمحمد ا ،یداعالئیغالمرضا فر 1395 تروما در مناطق جنگی 11

 غالمرضا فریداعالیی, سجاد احمدی, بهمن نقی پور 1397 امدادگر 12
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 دبیری و سخنرانی در سمینارد(  

  

 روزه احياء 2سمينار  -1

 سمينار زخم 2

 سمينار احيا پایه 3

 مهارتهای عملی فوری 4

 پزشکی مبتنی بر شواهد 5

 تفسير نوار قلب 6

  

 سخنرانی در سمینارر ( 

  

 تروماسمينار  1

 سمينار بيماری های محيطی 2

 روزه تریاژ در بالیا و بحران 2سمينار  3

 سمينار پيشگيری از ترومبوآمبولی 4

 احيا پایه و پيشرفته 5

 اخالق در پژوهش 6

 

 

 

 کنگره ها: کارگاهها و در شرکت (ه
 زمان محل کنگره نوع کنگره عنوان   ردیف

 1/9/90 تهران آموزش مداوم کارگاه احيا قلبی ریوی پایه و پيشرفته 1

 4/9/90 تهران آموزش مداوم ESIتریاژ  2

 3/9/90-1/9/90 تهران آموزش مداوم کنگره ششم طب اورژانس 3

 1390آبان  تهران کارگاه پژوهشی کارگاه اموزش متولوژی تحقيق 4

 92شهریور  اروميه کارگاه 1روش و فنون تدریس  5

6 English for academic purpose  92 تبریز اموزشیدوره 

 30/8/88 تهران آموزش مداوم کنفرانس ماهيانه علمی 7

 17/11/88 تهران آموزش مداوم کنفرانس ماهيانه علمی 8

 92 آبان اروميه آموزش مداوم کارگاه روش تحقيق  9

 11/9/92-9/9/92 تهران آموزش مداوم کنگره هشتم طب اورژانس 10

11 Business plan 92دی  اروميه فناوری اطالعات 

 93آذر  تهران آموزش مداوم کنگره نهم طب اورژانس 12

 93بهمن  اروميه آموزش مداوم پزشک و قانون 13

 1395تابستان  شيراز کارگاه آموزشی کارگاه اخالق در پژوهش های زیستی 14

     

 



 

 :طرح تحقیقاتی(و

 وضعيت سال دانشگاه محل انجام طرحعنوان  ردیف

1 
بررسی رابطه عالئم بالينی با آسيب احشاء شکمی در  بيماران  

 سال 18ترومای بالنت شکمی در بالغين باالتر از 
دانشگاه علوم پزشکی 

 شهيد بهشتی
 اتمام شده است 90

2 
مقایسه ترخيص زودهنگام از اورژانس با بستری بيماران مبتال به 

DVT 

دانشگاه علوم پزشکی 

 اروميه
 اتمام 92

3 
در درد حاد NSAID با مورفين +  NSAIDمقایسه اثر کتوفول + 

 سنگ مجاری ادراری
دانشگاه علوم پزشکی 

 اروميه
 اتمام 92

 EMSبررسی تاثير آموزش بر عملکرد و نگرش اعضای  4
دانشگاه علوم پزشکی 

 اروميه
 اتمام 92

 

 
 

 
 

 

 

 فعالیتهای اجرایی، عضویت در کمیته ها-5

رد

 یف
 سال شروع محل خدمت سمت 

سال 

 اتمام

 بيمارستانعضو کميته اورژانس  1
امام خمينی)ره(  بيمارستان

 اروميه
1393 

8/3/

1394 

 اورژانسبخش  (Bed Managerبستری) تختهای مدیر 2
امام خمينی)ره(  بيمارستان

 اروميه
1392 

8/3/

1394 

 بيمارستان امام خمينی )ره( بحرانعضو کميته  3
امام خمينی)ره(  بيمارستان

 اروميه
1393 

8/3/

1394 

 )ره( ینيبيمارستان امام خم رئيس بخش اورژانس 4
امام خمينی)ره(  بيمارستان

 اروميه

28/3/

1393 

8/3/

1394 

 عضو شورای پژوهشی دانشکده پزشکی 5
ی ه علوم پزشکگادانش

 اروميه
1/1393 

8/3/

1394 

 معاونت آموزشی پژوهشی دانشجویی 6
پزشکی دانشکده علوم 

 مراغه
1395 

ادامه 

 دارد
 

 
 

 



 

 فعالیتهای درمانی -6

رد

 یف
 سال اتمام سال شروع محل خدمت سمت 

 تا کنون 1/7/1397 بيمارستان سينا پزشک متخصص طب اورژانس 

 پزشک متخصص طب اورژانس 
بيمارستان حضرت  

 اميرالمومنين مراغه
 تا کنون 4/5/1394

 7/5/1394 7/2/1394 بيمارستان الغدیر تبریز پزشک متخصص طب اورژانس 

7 
پزشک متخصص طب اورژانس و عضو هيات علمی، طی 

 Kدوره ضریب 

بيمارستان امام خمينی)ره( 

 اروميه
17/8/1391 8/3/1394 

 31/5/1388 1/12/1386  شرکت ساخت تراکتور طب کار پزشک 6

 اورژانس پزشک عمومی 5
بيمارستان شهيد محالتی 

 تبریز
1/6/1382 31/5/1386 

 پزشک عمومی 4
شهر مطب خصوصی در 

 تبریز
10/2/1382 20/5/1388 

 پزشک عمومی 3
مطب خصوصی در شهر 

 تسوج
30/5/1379 1/2/1382 

 پزشک پيام آور بهداشت 2
مراکز روستایی و شهری 

 شهرستان شبستر

26/10/

1377 
4/5/1379 

 30/9/1377 مرکز روستایی جلفا پزشک پيام آور بهداشت 1
25/10/

1377 
 

  

 

 

 

 زبان دومو  یجانب یو مهارتها یآموزش یدوره ها-7 
 عنوان  ردیف

  و سایر برنامه های کاربردی officeی نرم افزارها،  اینترنت کامپيوتر شامل با کامل آشنایی 1

 spssآشنایی با نرم افزار آماری   2

 تا خوب متوسطسطح در درک مطلب  ومکالمه ، نوشتن ، خواندن  یسيانگلبا زبان  یآشنای 3

4  

 

 


