
 رزومه کوتاه دکتر سیامک زارعی قنواتی

 ها: سمت 

 تا کنون( 1831دانشگاه علوم پزشکی مشهد )از سال و عضو هیات علمی دانشیار  (1

 1831عضو هیات مدیره و رییس کمیته بین الملل انجمن چشم پزشکی ایران از سال  (2

 تا کنون 1832مشهد از سال مدیر روابط دانشگاهی، امور بین الملل و سمینارها ی دانشگاه علوم پزشکی  (8

 2112از سال   APAOعضو هیات مدیره اکادمی چشم پزشکی آسیا و اقیانوسیه  (1

 تا کنون 1832دبیر بین المللی سازی دانشگاه مشهد از سال  (1

 مجری تاسیس بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد (2

 (International Council of Ophthalmologyعضو کمیته مرکزی فلوشیپ انجمن بین المللی چشم ) (7

 تا کنون 2118، از سال   Patient Safety and Quality Improvementسردبیر مجله  (3

 تا کنون 1838از سال  سابقCurrent ophthalmology  (Iranian Journal of Ophthalmology  )دبیر مجله  (3

 ()اولین مرکز در ایران(ICOم )مدیر دوره فلوشیپ فوق تخصصی قرنیه بین المللی مورد تائید انجمن جهانی چش (11

 :تحصیالت 

( دانشگاه Jules Stein Eye Instituteفلوشیپ فوق تخصصی قرنیه ، کاتاراکت و جراحی عیوب انکساری،) (1

 ( 1831 لغایت تیرماه  1833تیرماه  امریکا) (UCLA)لوس آنجلس  -کالیفرنیا

 1838اسفند  (، ایندیاناپلیس، امریکا)Price Vision Group Instituteدوره تکمیلی پیوند قرنیه و کراتوپروتز،) (2

 (1831 لغایت تیر 

(، دانشگاه میامی Bascom Palmer Eye Institute)بیماریهای سطحی چشم و کراتوپروتز فلوشیپ فوق تخصصی  (8

(UM) (1831 لغایت بهمن  1831تیرماه  ) امریکا 

 (  1831لغایت  1837مهرماه  ارشد آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ) یکارشناس (1

بیمارستان شهید لبافی نژاد، دانشگاه علوم پزشکی شهید  فلوشیپ فوق تخصصی قرنیه وسگمان قدامی، (1

 (1837لغایت دیماه  1832مهرماه  بهشتی،تهران )

 :افتخارات 

 1831ری در سال رتبه اول جشنواره آموزشی شهید مطه (1

 1831در سال هجدهمین جشنواره کشوری رازی محقق برگزیده  (2

  1831محقق برتر دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال  (8

این جایزه از  ) 2111برای اولین در سال   (ICO–Helmerich RRF Fellowships Awardجایزه فلوشیپ هلمریچ ) (1

ی برای ادامه تحصیل در یک دوره فوق تخصصی پیشرفته در به دو نفر چشم پزشک برگزیده بین الملل 2111سال 

 مراکز برتر آموزش چشم پزشکی جهان اهدا می شود( 



( از طرف انجمن بین المللی International Council Scholarعنوان دانشمند بین المللی چشم پزشکی ) دارای (1

 2117( در سال International Council of Ophthalmologyچشم پزشکی )

کشور جهان شامل  32چشم پزشک ار   1217در بین  ( ICOرتبه اول جهانی آزمون بورد بین المللی چشم پزشکی ) (2

 2117در سال  اروپا و امریکا

 ( 1831شهریور  اول بورد شفاهی و کتبی(  ) ) رتبه اول آزمون بورد چشم پزشکی کشور (7

 ( 1831اسفندماه  رتبه اول آزمون پذیرش دستیار کشور) (3

 ( 1873اسفندماه  دوم آزمون پره انترنی کشور) رتبه (3

 (1831 شهریور  دانشگاه علوم پزشکی مشهد ) 1871برتر دانشجویان پزشکی عمومی ورودی سال  1% (11

 ها مقاالت و سخنرانی: 

 ( ISI , PubMedمقاله  87مقاله علمی پژوهشی ) 32بالغ بر  (1

 رانی و ارایه کشوری و بین المللنخس 111بالغ بر  (2

 نگارش هار کتاب انگلیسی و سه کتاب فارسی و یک فصل از کتاب مرجع قرنیهسه  (8


