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*Curriculum Vita* 
  : دکتر احسان عالئی نام و نام خانوادگی عضو هیئت علمی

1346:  تاریخ تولد  
  بابلشهرستان – مازندران : استانمحل تولد 

ایرانی  ملیت و تابعیت :  
: اسالم  دین  

: متاهل ( داراي یک فرزند )وضعیت تاهل  
 
 

 مدارك دانشگاهی :
1388علوم پزشکی بابل   دانشگاه –:  نوزادان بورد فوق تخصصی   
 

  .1382: دانشگاه علوم پزشکی مازندرانکودکان بورد تخصصی 
  

 

 

 آدرس : 

2227721-0171تلفن : – کودکان آیت اهللا طالقانی بیمارستان–گرگان   

 ealaee @yahoo.comآدرس الکترونیکی : 
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 بسمه تعالی

 مشخصات سوابق آموزشی و پژوهشی 

اطالعات شخصی : -1  

  احسان عالئینام و نام خانوادگی : 

1346:  تاریخ تولد  

تاهل : متاهل وضعیت   

 محل سکونت : گرگان 

  کودکان آیت اهللا طالقانیبیمارستان –آدرس محل کار : گرگان 

 مرتبه علمی : استادیار 

01715544454تلفن منزل :   

09111716302تلفن همراه:   

  ealaee@yahoo.com پست الکترونیکی : 

  سوابق تحصیلی : -2

  تاریخ فراغت از تحصیل  رشته  نام دانشگاه  مقطع
  1382  کودکان  مازندرانعلوم پزشکی   کودکانتخصص 

  1388  نوزادان   بابلعلوم پزشکی   نوزادانفوق تخصص 
  

 عنوان رساله ها و پایان نامه ها جهت دریافت مدارك دانشگاهی 

دریافت مدرك فوق تخصص رساله   -  1388رابطه زردي  نوزادي ناشی از کمبود آنزیم با سندرم ژیلبرت)1

 نوزادان

مازندران نقش ویرسهاي سن سیشیال تنفسی و آنفلونزا در عفونتهاي حاد مجاري تنفسی تحتانی کودکان استان )2

ی کودکان                                                    تخصص رساله دریافت مدرك-1381در سال   

رساله دریافت دکتري عمومی - 1372فیگوئیدسیکاتریشیال پم ) بررسی3   
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 مراتب علمی و دانشگاهی 
1388- دانشگاه علوم پزشکی گلستان  قراردادياستادیار   

 خدمات آموزشی و پژوهشی 
دانشگاه علوم پزشکی – سالمت نوزادان و کودکانعضوهیئت علمی و عضو شوراي پژوهشی مرکز تحقیقات -

 گلستان

  دانشگاه علوم پزشکی گلستان -سلولی و مولکولیعضو شوراي پژوهشی مرکز تحقیقات  -

علوم پزشکی گلستاني دانشگاه هماتولوژي و انکولوژعضو شوراي پژوهشی مرکز تحقیقات  -  

 

 مقاالت چاپ شده فارسی  
   کودکان تحتانی تنفسی بیماري حاد هايدرعفونتA,B  آنفلونزاو RSV ویروسهاي نقش - 1

 یدرمان یآموزش مراکز در شده يبستر کیکتریا نوزادان در یعصب - یحس شنوایی کم بروز میزان یبررس - 2
،1391 سال در گرگان شهر  

     یرانیا مختلف يها قومیت نوزادان سیپن طول سهیمقا - 3 
              

 مقاالت چاپ شده انگلیسی 

1- Penile length and anogenital distance in Iranian male newborns 

2- Thigh Echymois in newborn 
3- Idiopathic Neonatal Haemochromatosis: A Case Report 

        4-Ellis van Creveld syndrome (EVCS) in an Iranian one-year-old child 

      5-Titanium Dioxide Nanoparticles Catalyzed Synthesis of Hantzsch Esters 

     and Polyhydroquinoline Derivatives 

 

  
  

  :  تقدیر نامه ها

  1382کودکان  به جهت کسب رتبه سوم کشوري در مقطع تخصصی  وزیربهداشت تقدیر- 

  

 پایان نامه هاي دانشجوئی 

1   

  



 

 

  سوابق اجرایی : - 3
   1391طالقانی  گرگان از سال مرکز آموزشی درمانی  NICUنوزادان و ریاست بخش - 

   سالمت نوزادان و کودکانعضو هیات علمی شوراي پژوهشی مرکز تحقیقات - 

  عضو هیات علمی شوراي پژوهشی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی-  

  عضو هیات علمی شوراي پژوهشی مرکز تحقیقات هماتولوژي و انکولوژي -  

    1392تا  1388دانشگاه علوم پزشکی گلستان از سال  کارورزانآموزش مسئول -  

  

  عضویت در انجمن ها و مجامع علمی - 4
  

  مدت عضویت  محل فعالیت مجمع  نام مجمع
  لغایت  از

  ادامه دارد  1388  استان گلستان  کودکانانجمن متخصصین 
  ادامه دارد  1388  تهران  ایران نوزادانانجمن 
  

  داوري مجالت علمی : -5
   بابل پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی–مجله علمی - 

  گزارش یک مورد سندرم داناهیو همراه با کم کاري تیروئید- 1

  

  مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران-
  

   آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی گلستانمجله علمی پژوهشی علوم -

در  مدیترانه اي (فاویسم)G6PDدر نوزادان مبتال به کمبود  ارزیابی غلظت گلوتاتیون  احیا ء گلبولهاي قرمز - 1

  شهرهمدان

عوامل باکتریال ایزوله شده ازکودکان و تعیین مقاومت دارویی آنهابررسی فراوانی   - 2                           

 

  

  

  

  

  



 

 

  

  زمینه هاي کاري -6
  کودکانو بیماریهاي نوزادان و پژوهش در زمینه بیماریهاي آموزش - 

  

  پروژهاي تحقیقاتی مصوب :- 7
 و طبیعی هاي حاملگی در M235Tو 6-  يها گاهیجا در)AGT( نوژنیوتانسیآنژ ژن مورفیسم یپل بررسی - 

   یاکالمپس پره
  

 مراجعه نوزادن در) پروموتور گاهیجا در( UDGT1ژن مورفیسم باپلی کشیده طول زردي ارتباط یبررس - 
  گرگان طالقانی یدرمان یآموزش مرکز به کننده

  

  علمی پژوهشی  ISIمقاالت علمی چاپ شده در مجالت - 9

-Titanium Dioxide Nanoparticles Catalyzed Synthesis of Hantzsch Esters 

     and Polyhydroquinoline Derivatives 

 

  ارائه شده خدمات آموزشیسابقه - 
   

  سال تدریس  عنوان درس  نوع فعالیت  مقطع تحصیلی  موسسه محل تدریس
دانشگاه علوم پزشکی 

  گلستان
تئوري بیمارهاي   تدریس  دکترا

  کودکان
 1383از سال 

  تاکنون

  

 -پایان نامه هاي تحت راهنمایی /مشاوره 

 
شهر گرگان طی سال  بیمارستان دزیانی در نوزادان متولد شده در یعصب یبررسی میزان کم شنوایی حس -

1392 

 بررسی ارتباط بین گازهاي شریانی خون بندناف و آپگار نوزادان و مقایسه آنها در زایمان طبیعی و سزارین -

 یدرمان- یآموزش مرکز در متولد پسر ترم نوزادان در آنوژنیتال فاصله و پنیس طول نرمال محدوده یبررس -
 اآنه بر قومیت اثر و  گرگان دزیانی

 یآموزشنوزادان مراکز و  NICUدر بخشهاي  شده يدر نوزادان بستر یعصب-یبررسی بروز کم شنوایی حس -
 91- 1390لسا یگلستان ط یدانشگاه علوم پزشک یدرمان



 

 

 کننده مراجعه نوزادن در  G71Rه اگدر جای UGTA  ژن مورفیسم باپلی کشیده طول زردي ارتباط یبررس -
 91-92گرگان طالقانی یدرمان یآموزش مرکز به

گرم متولد شده در  1500هفته و زیر  34در نوزادان پره ترم زیر IVHبررسی شش ماهه بروز و عوارض  -
   بیمارستان دزیانی گرگان

  کارگاه هاي تدریس شده

  برگزارى تاریخ  برگزارى محل  کننده برگزار سازمان  آموزشى هاى دوره و ها کارگاه عناوین

  دانشکده پزشکی  مادر شیر کارگاه بار سه
 یدرمان یآموزش مرکز

گرگان طالقانی   89 سال 

  دانشکده پزشکی احیاء کارگاه بار سه
 یدرمان یآموزش مرکز

گرگان طالقانی  89 سال 

  دانشکده پزشکی   ventilator کارگاه یکبار
 یدرمان یآموزش مرکز

گرگان طالقانی  89 سال 

  دانشکده پزشکی  مادر شیر کارگاه بار سه
 یدرمان یآموزش مرکز

گرگان طالقانی   90 سال 

  معاونت درمان احیاء کارگاه بار سه
 یدرمان یآموزش مرکز

گرگان طالقانی  90 سال 

  دانشکده پزشکی  مادر شیر کارگاه بار سه
 یدرمان یآموزش مرکز

گرگان طالقانی   91 سال 

  معاونت درمان احیاء کارگاه بار سه
 یدرمان یآموزش مرکز

گرگان طالقانی  91 سال 

  

  
 

   


