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 مالحظات خدامتاریخ است
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 :سوابق تحصیلی
   

 محل تحصیل رشته تحصیلی عنوان درجه تحصیلی ردیف
تاریخ 
 شروع

تاریخ 
 اتمام

 1381 1376 تبریز جراحی مغزواعصاب تخصص 1

 1368 1361 تبریز پزشک عمومی دکتري عمومی 2

  
  
  

  
  



  
  
  ):ها(ن رسالهعنوا 

  
 

 )انترنی(طی یکسال  MIبررسی آریتمی هاي زودرس پس از  -1

  )رزیدنتی( طی یکسال در سالن تشریح پزشکی قانونی بررسی اپیدمیولوژیک آسیب هاي مغزي منجر به فوت -2

 
    

  
  
   

  
 :سوابق خدمت آموزشی در داخل و خارج کشور 

    

 نام مؤسسه محل تدریس ردیف
 مدت

 ین دروس تدریس شدهعناو مقطع تحصیلی
 تا از

  دانشگاه علوم پزشکی گیالن 1
  

 کنون 1383
 -کارآموزي
 کارورزي

 تومورها و خونریزي هاي مغزي -تروما

  
  
  
  
  
  
  



 
 :واجراییهاي آموزشی، پژوهشی  در دوره شرکت 

  

 ردیف
 نوع دوره

 اجرایی پژوهشی آموزشی توضیحات تاریخ برگزاري محل برگزاري نام دوره

1    
  کلینیکال ترایال

Clinical Trial 

دانشگاه علوم 
 پزشکی گیالن

 1383آذر  12-10

با همکاري معاونت 
تحقیقات و فناوري 

  متبوع وزارت

2    Evidence Based 
Medicine  

دانشگاه علوم 
 پزشکی گیالن

  1383دي  24و25
با همکاري معاونت  

تحقیقات و فناوري 
 متبوع وزارت

 حقیقروش ت        3
واحد توسعه 
  تحقیقات بالینی

  آبان 26و19 
  مسئول برگزاري  84آذر 17و10

4        Good Clinical 
Practice 

بیمارستان امام  
 خمینی تهران

 1384اسفند  12- 14 

معاونت تحقیقات و  
معاونت وزارت 

بهداشت و درمان 
 آموزش پزشکی

واحد توسعه   اخالق در تحقیق          5
یتحقیقات بالین   

 مسئول برگزاري  2/12/84 

 مقاله نویسی        6
واحد توسعه 
 مسئول برگزاري  4/12/84   تحقیقات بالینی

7    

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 
طراحی سوال چند گزینه (

 )اي

دانشگاه علوم 
 پزشکی گیالن

 1383شهریور  5و4

با همکاري معاونت 
آموزش دانشگاه علوم 

 پزشکی ایران

 Excelزار نرم اف    8
دانشگاه علوم 
  10/6/83 پزشکی گیالن

9    windows دانشگاه علوم   پیشرفته
  20/6/83 پزشکی گیالن

 اینترنت    10
دانشگاه علوم 
 پزشکی گیالن

30/6/83  

11    
بیماریهاي ارتفاع دوره ویژه 

 زمستانی
 1384دي  30تا  28 رامسر

فدراسیون کوهنوردي 
 کشور

12    Vertebroplasty 
بیمارستان پارس 

 تهران
15/4/85  

13    Posterior Cervical 
Fixation 

بیمارستان میالد 
   تهران

14    

همایش اصالح ساختار 
اقتصادي  - مدیریتی

 بیمارستانها

ت و شوزارت بهدا
 درمان

  1385اردیبهشت  6و5

15    
ارزشیابی استاد توسط 

 دانشجو

دانشگاه علوم 
 پزشکی گیالن

2/6/85  



  در اینترنت searchروش     16
واحد توسعه 

 تحقیقات بالینی
 مسئول برگزاري 1384

دانشگاه علوم   مرور سیستماتیک     17
 پزشکی تهران

 کارگاه کشوري 1385بهمن  5و  4

18     
 A-Oکورس بین المللی 

spine 

دانشگاه علوم 
    پزشکی ایران

19     Bedside Teaching 
دانشگاه علوم 
   پزشکی گیالن

20     Advance Evidence 
Based Medicine  

دانشگاه اکسفورد و 
دانشگاه علوم 
  پزشکی تبریز

 دانشگاه تبریز 86اردیبهشت  8-6

21     
سمپوزیوم بین المللی 
Neurosurgery  

  تهراندانشگاه  86  تهراندانشگاه 

22     Evidence Based 
Medicine  

دانشگاه علوم 
  پزشکی گیالن

  آبان24و23
88  

ا همکاري معاونت ب
تحقیقات و فناوري 

  وزارت متبوع

23     
آموزش پزشکی ویژه 
 دستیاران جدیدالورود

دانشگاه علوم 
    14/8/88  پزشکی گیالن

24     
The Second 
International 
Evidence Based 
Practice Workshop 

دانشگاه علوم 
    6/11/2008و4  پزشکی تبریز

 کارگاه مشاوره تحصیلی     25
نشگاه علوم دا

    11/85/ 29-28  پزشکی گیالن

26     
مبتنی بر شواهد کارگاه 
EBM 

دانشگاه علوم 
    19/10/89-20  پزشکی گیالن

27     
 کارگاه مبتنی بر شواهد

EBM     

دانشگاه علوم 
    22/10/89-23  پزشکی گیالن

28     
روش هاي نوین ارزشیابی 

 بالینی
دانشگاه علوم 
    29/10/89  پزشکی گیالن

29     
کارگاه مبتنی بر شواهد 

EBM 
دانشگاه علوم 
    21/1/90  پزشکی گیالن

30     

مبانی تشریح و مستند سازي 
سیستم مدیریت کیفیت 

مبتنی بر سري استاندارد ایزو 
9001 :2008  

دانشگاه علوم 
    1/3/1389  پزشکی گیالن

31     

آشنایی با نظام مستند سازي 
و نحوه کنترل مدارك و 

ت و مدیریت سوابق کیفی
فرایند ها مبتنی بر سري 

2008: 9001استاندارد ایزو   

دانشگاه علوم 
  پزشکی گیالن

20/4/89    

            



32     
کارگاه توسعه رهبري 

)ویژگیهاي شخصیتی رهبر (  
دانشگاه علوم 
    30/1/89  پزشکی گیالن

33     
مستند سازي سیستم مدیریت 

)ایزو(کیفیت   
دانشگاه علوم 
    1/3/89  پزشکی گیالن

دانشگاه علوم    EFQMآموزش     34
    29/3/89  پزشکی گیالن

35     
کارگاه توسعه رهبري 

)HBDI(  
دانشگاه علوم 
    12،13،14/4/89  پزشکی گیالن

36     

مدیریت فرایند ها مبتنی بر 
 9001سري استاندارد ایزو 

:2008  

دانشگاه علوم 
    20،21،22/4/89  پزشکی گیالن

دانشگاه علوم   )EFQM)2010آموزش     37
    18/10/90  پزشکی گیالن

دانشگاه علوم   مدیریت ریسک     38
    90پاییز   پزشکی گیالن

دانشگاه علوم   مبانی حاکمیت بالینی     39
    90پاییز   پزشکی گیالن

40     

پنجمین سمپوزیوم بین 
المللی جراحی مغز و 

  اعصاب 
   October 2012  بیمارستان میالد 

41     
و حرفه اخالق علمی 

  )1سطح(اي
دانشگاه علوم 
   17/1/91  پزشکی گیالن

42     

آشنایی با نظام مستند سازي 
و نحوه کنترل مدارك و 
سوابق کیفیت و مدیریت 
فرایندها مبتنی بر سري 

 ISO:2008استانداردها 
9001 

مدیر عامل شرکت 
مهندسین مشاور 

  فکرسازان پویا
26/2/89    

43     

Third workshop on 
Neuroendoscopic , 

Third 
Ventriculostomy 

(ETV) 

Milad hospital 4&5March 
2013 

  
  
  

44     15thworld Congress 
of Neurosurgery korea 2013   

45     
اخالق علمی و کارگاه 

 حرفه اي 

دانشگاه علوم 
 پزشکی گیالن

1391 
  
  

46     

The international 
society of surgical 

anatomy 
Skull Base 

Endoscopic Surgery 

  2012   

47     
کارگاه معرفت شناسی دینی 

 و اندیشه سیایس در اسالم

دانشگاه علوم 
 1392  پزشکی گیالن

  
  
  



48     
تحلیل آزمون هاي چند 

 MCQگزینه اي 

دانشگاه علوم 
  1392  پزشکی گیالن

  
  

49     
International 
Neuroscience 

Institute 
Hannover 2011 

  
  

50     

4THIsmiss Congress 
in Turkey on 

minimal invasive 
spine surgery and 

interventional 
treatments 

turkey 2011  

51     
5th International 
Neurosurgery 

Symposium (Head 
Trauma) 

  2012  بیمارستان میالد

  
  
  
 

 :هاي تحقیقاتی مصوب  عناوین طرح 

  
  

 ردیف
نام مؤسسه محل 

 پژوهش

  تمد
 هاي تحقیقاتی ها و پروژه عناوین طرح  

 تا از

 1385 1384 مرکز تحقیقات تروما 1
اطالعاتی به منظور مکانیزم ثبت بهینه حوادث،  تعیین اقالم طرح

 سوانح و علتها در استان گیالن

2 
مرکز آموزشی درمانی  

 پورسینا
 واحد توسعه تحقیقات بالینی  1386  1385 

3 
مانی مرکز آموزشی در

 پورسینا
1385  1386 

و خونریزي داخل مغزي  بررسی فراوانی کانتیوژن تاخیري
 ماه6در بیماران پورسینا طی  تاخیري

4  
نسکاي یدانشگاه کارول

سوئد با همکاري مرکز 
 تحقیقات تروما

27/4/85 1389 Epidemiology and prevention of drowning in 
North of Iran  

 1389 1385 مرکز تحقیقات تروما  5

تعیین غلظت سرمی فنی توئین در بیماران با تروماي سر بستري 
  در بیمارستان پورسینا

  

اثر ترانس اگزامیک اسید و فشار داخل شکمی  بر خونریزي  1386  1384 مرکز تحقیقات تروما  6
  کمري در المینکتومی مهره هاي



7  
  مرکز تحقیقات تروما

  
86  1388  

گی، و کیفیت زندگی پس از بررسی میزان استرس، افسرد
درمانی پورسیناي  -سانحه رانندگی در مرکز آموزشی

  1387 رشت در سال

  1388  1387  مرکز تحقیقات تروما  8

بررسی فراوانی عوارض و مرگ و میر پس از جراحی 
اندآرترکتومی شریان کاروتید در بیماران با تنگی کاروتید 

رشت از سال مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی رازي 
  تا پایان سال1385

9  

  مرکز تحقیقات تروما
  
  
 

1388       89  

تعیین عوامل روانشناختی مرتبط با ناتوانی جسمی در بیمـاران  
                  1388مبتال به کمردرد مزمن در استان گیالن 

  

10  
  

  
  

  مرکز تحقیقات تروما
  

88  
  
  
  

89  
  
  
  

یاري بیماران مبتال بررسی تاثیر دونپزیل در تغییر سطح هوش
به سکته مغزي انسدادتنه شریان مغزي میانی بستري شده در 

  بخش نورولوژي بیمارستان پورسیناي رشت
  

  
  
  
11  

  
  مرکز تحقیقات تروما

  
  
  

  
1389  

  

  
  تاکنون 

تعیین سطح اسید الکتیک وریدي در بیماران ترومایی 
  وعوامل همراه stableشدید و

12  
  مرکز تحقیقات تروما

  
  

  تاکنون  89

  
بررسی ارتباط اختالل عملکرد ارگانهاي غیر عصبی با 

  پیامد در اسیب شدید ترومایی مغز
  

13  
  مرکز تحقیقات تروما

  
  

  تاکنون  89

ارتباط غلظت سرمی اینترلوکین ها با پیامد در تروماي شدید 
  سر

  
  

  تا کنون   1389  مرکز تحقیقات تروما  14
آي و عالئم بالینی در بررسی توافق الکترودیاگنوزیس ، ام آر 

رادیکولوپاتی در بیماران کمردرد ارجاع شده به  صیتشخ
  بخش الکترودیاگنوزیس بیمارستان پورسیناي

15  

  مرکز تحقیقات تروما
مرکز آموزشی درمانی 

  امیرالمومنین
مرکز آموزشی درمانی 

  پورسینا

  تاکنون   1389

 تعیین ارزش پیشگوئی کننده آزمون هاي الکترودیاگنوستیک
 Bell’s)در تعیین پیش اگهی فلج ایدیوپاتیک حاد صورت 

Palsy)  در بیماان مراجعه کننده به کلینیک هاي نورولوژي
  امیرالمومنین بیمارستان ENTبیمارستان پورسینا و

  
 با  MSدر بیماران مبتال به  MSنسبی انواع   فراوانی مقایسه  1389  1388  مرکز تحقیقات تروما   16



  گیالنMSانجمن 
مرکز آموزشی درمانی 

  پورسینا

کننده به کلینیک امام رضا  و  و بدون تشنج مراجعهتشنج 
  اس گیالن انجمن ام

17  
  مرکز تحقیقات تروما 
مرکز آموزشی درمانی 

  پورسینا
1388  1389  

ارزیابی کیفیت تغذیه اي و میکروبی محلولهاي تغذیه روده اي 
خش مراقبتهاي مورد استفاده در بیماران ترومایی بستري در ب

  ویژه بیمارستان پورسینا رشت

18  
  مرکز تحقیقات تروما 
مرکز آموزشی درمانی 

  پورسینا
1389  1391  

بررسی عوامل همراه در بهبود افتادگی پا در بیماران مراجعه 
  کننده به مرکز الکترودیاگنوزیس بیمارستان

  مرکز تحقیقات تروما   19
  

1389  1391  
کیفیت زندگی بیماران آسیب  بررسی عوامل مرتبط با سطح

  )رشت(مغزي تروماتیک  در مرکز آموزشی درمانی پورسینا

  تاکنون  1390  مرکز تحقیقات تروما  20
 ارزیابی روشهاي سنجش شدت کمی تروما

(scoring system) در  بیماران  گهی آ در پیش
  رشت بیمارستان پورسیناي يترومابخش 

21  
  مرکز تحقیقات تروما 

درمانی  مرکز آموزشی
  پورسینا

  تاکنون  1391

بررسی فراوانی نسبی سردرد ناشی از مصرف بی 
 Medication Over-use Headacheرویه دارو 

و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتال به سردرد مزمن 
مراجعه کننده به کلینیک ویژه امام رضا بیمارستان 

  پورسینا 

22  
  مرکز تحقیقات تروما 

ی مرکز آموزشی درمان
  پورسینا

1389  1390  
با پیش آگهی بیماران تروماي  Index Pulsatilityتعیین رابطه

  سر متوسط مراجعه کننده به بیمارستان پورسیناي رشت 

  مرکز تحقیقات تروما   23
  سیناي تهرانمرکز 

تدوین برنامه پیشگیري از حوادث ترافیکی در مناطق روستایی   تا کنون  1391
  موانع نگرشها و :استان گیالن 

24  
  مرکز تحقیقات تروما 
مرکز آموزشی درمانی 

  پورسینا
  تاکنون  1391

بررسی سابدورال هیگروما و عوامل همراه در بیماران دچار 
  92تا  1391آسیب مغزي در بیمارستان پورسیناي رشت از مهر 

25  
  مرکز تحقیقات تروما 
مرکز آموزشی درمانی 

  پورسینا
پیش بیمارستانی و پیامد  Go Mappss Scoreبررسی ارتباط   تاکنون  1391

  90در سال در بخش تروماي بیمارستان پورسیناي رشت بیماران 

26  
  مرکز تحقیقات تروما 
مرکز آموزشی درمانی 

  پورسینا
بررسی الگوي شکستگی ها در سالمندان مراجعه کننده به   تا کنون  1391

  1390-بیمارستان پورسینا 

27  
  مرکز تحقیقات تروما 

ز تحقیقات سیناي مرک
  رشت

1392  1392  
  1390-1391شهر رشت  بررسی حوادث جاده اي سالمندان



28  
  مرکز تحقیقات تروما 
مرکز آموزشی درمانی 

  پورسینا
1392   1392  

بررسی روند بار سالهاي از دست رفته ناشی از مرگهاي زودرس 
توسط حوادث ترافیکی در مناطق روستایی استان گیالن در سال 

  1391-1390هاي 

29  
  مرکز تحقیقات تروما 
مرکز آموزشی درمانی 

  پورسینا
  تاکنون  1393

بررسی فراوانی هیدروسفالی و عوامل مرتبط با آن در بیماران 
  دچار تروماي سر در بیمارستان پورسیناي رشت 

30  
  مرکز تحقیقات تروما 
مرکز آموزشی درمانی 

  پورسینا
ی مزه در فاز مزمن در بررسی میزان بروز دیابت ب  تا کنون  1393

  بیماران دچار آسیب سر در بیمارستان پورسیناي رشت

  
  
 

 
 :عناوین تحقیقاتی مورد عالقه

 Traumaتروما   -1
 
 Neurosurgeryنروسرجري -2

 

 
 

 
هاي جدید و  یا تاسیس و یا فعال سازي و گسترش مؤسسه یا واحد یا رشته راه اندازي 

 :تحصیالت تکمیلی
  

 واحدنام موسسه یا  ردیف
زمان 
 انجام

 شرح )ان(همکار

 1382  مرکز تحقیقات تروما   1 

  دکتر همتی  
  دکتر دهنادي

  دکترمنوچهرآقاجانزاده
  زهرا محتشم امیريدکتر 

  دکت عالیا صابري
 

 گزار مرکز بنیان 

2 
فعالیت براي گرفتن رزیدنت  

 نروسرجري
 1385 

  دکتر ابراهیمی
  دکتر صفائی        

  دکتر امام هادي 
 

نماینده  دانشگاه علوم  
 پزشکی گیالن

3 
آموزشی شدن بخش  

 اورژانس
1389 

  دکتر دهنادي 
  دکتر حیدرزاده

 

  



  
  
 

 :تألیف،تدوین، تصحیح و ترجمه کتاب
     

 عنوان کتاب ردیف

نوع کتاب 
نگارش، (

ترجمه، 
گردآوري و 

 )تصحیح

تاریخ نگارش 
 ...یا

نام و مشخصات 
 محل انتشار

 )ان(ارنام همک تاریخ انتشار

1 

اصول پایه جراحی 
  مغز واعصاب 

بیماریهاي دژنراتیو (
ستون فقرات و 

  )تومورهاي نخاع

 

   1387  انتشارات دهسرا  1387  ترجمه

2 

اصول پایه جراحی مغز و 
  اعصاب 

آسیب هاي متعدد دستگاه (
  )عصبی

 

 1387  ترجمه
دانشگاه علوم پزشکی 

 گیالن
1387  

3 

کالبدشناسی اعصاب انسانی 
- ي دانشجویان پزشکیبرا

دندانپزشکی و داوطلبان 
  کارشناسی ارشد

 1388  انتشارات جعفري  1387  تالیف

دکتر ابراهیم 
نصیري،دکترمعصومه 

 فغانی

4  
تغذیه در بیماران  کتاب

 1390 انتشارات   1390  ترجمه  آسیب سر 

خانم شب بیدار و 
و  خانم ریحانیان

 رمضانی

  



 

 :داخلیمقاالت چاپ شده در مجالت معتبر 

   

 نوع مقاله عنوان مقاله ردیف
نام و مشخصات  

  نشریه
زبان 
 مقاله

نام ناشر ومحل 
 انتشار

 )ان(همکار

1 

بررسی اپیدمیولوژیک 
آسیب هاي مغزي منجر به 

 سالن تشریح  فوت در
از مهر  تبریزپزشکی قانونی 

   1379لغایت شهریور  1378

 فارسی پزشکی قانونی توصیفی مقطعی
ی پزشکی قانون

 ایران

  اصغريدکتر
  

 اشرفیاندکتر         

2 

مقایسه تعداد بیماران تریاژ  
شده در نوبت کاري سه گانه 
  در بیمارستان پورسیناي رشت

  توصیفی مقطعی

  فصلنامه  
  علمی پژوهشی

 بهبود

علوم پزشکی  فارسی
  کرمانشاه

دکتر یوسف زاده ،دکتر  
  ...احمدي،دکتردهنادي،

3 

تریاژ شده در  مقایسه تعداد بیماران
نوبت کاري سه گانه در بیمارستان 

 پورسیناي رشت 

 توصیفی مقطعی 

فصلنامه علوم  
  پزشکی گیالن
 علمی پژوهشی

علوم پزشکی  فارسی
 گیالن

دکتر دهنادي ،دکتر  
  ...یوسف زاده،دکتر همتی،

4  
گزارش یک مورد شوانوم رشته 

با تظاهر سندروم فورامن  C1قدامی 
  مگنوم

  گزارش موردي 
فصلنامه علوم  

  پزشکی گیالن
  علمی پژوهشی

علوم پزشکی  فارسی
  گیالن

دکتر یوسف زاده،دکتر 
  ...دلیلی،دکترابراهیمی،

5 
اپیدمیولوژي ضربه هاي سر در  

بیماران مراجعه کننده به پورسینا 
85-84  

 توصیفی مقطعی 

فصلنامه علوم  
  پزشکی گیالن
  علمی پژوهشی

 فارسی
علوم پزشکی  

 گیالن

یوسف زاده،دکتر  دکتر 
  ...صفایی،دکتر همتی،

6 

روند حمایت تغذیه اي در 
بیماران دچار آسیب سر 

بستري در بخش مراقبتهاي 
  ویژه جراحی اعصاب

  

  توصیفی مقطعی

مجله علوم  
  پزشکی گرگان
  علمی پژوهشی

  فارسی 
علوم پزشکی 

  گرگان

دکتر شاهرخ یوسف زاده 
چابک،سکینه شب بیدار، 

 دکتر دهنادي مقدم

7  
  

  
  
  

ارتباط ترس از حرکت و 
شدت درد با ناتوانی جسمی 
در بیماران مبتال به کمردرد 

تفاوتهاي سنی و : مزمن 
 جنسیتی

 تحلیلی مقطعی

مجله پژوهشی 
  توانبخشی

 علمی پژوهشی

  فارسی 
  
  

      

  دانشکده توانبخشی
  
 

  
دکترافشارنژاد ،سجاد 

رضایی،دکتر یوسف زاده 
  چابک

 

  
    8   

یل بر بهبود سطح تاثیر دونپز
هوشیاري بیماران دچار 

  سکته حاد مغزي
  کلینیکال ترایال

فصلنامه علوم  
  پزشکی گیالن

  پژوهشیعلمی 
  فارسی

علوم پزشکی 
  گیالن

 دکتر ، دکتر قایقران
دکتر یوسف  ، سخابخش

  زاده

    9  

شکستگی هاي ستون فقرات 
در بیماران پذیرفته شده در 

اورژانس بیمارستان بخش 
  1380-1382اي رشت پورسین

  توصیفی مقطعی
فصلنامه علوم 
پزشکی گیالن 

  ی  پژوهشیعلم
فارسی        

علوم پزشکی 
  گیالن

فایی،دکتر دکتر محمد ص
  دهنادي مقدم،دکتر یوسف

  زاده
  



10  
 1آسیب شناسی روانی محور 

در چهار ماهه اول پس از 
  آسیب مغزي تروماتیک 

  مقطعی-توصیفی 
مجله روانپزشکی و 

اسی بالینی روانشن
  ایران 

  فارسی

دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی 

  تهران

دکتر –آقاي سجاد رضایی 
دکتر حشمت -ایرج صالح

  موسوي..... ا

11  

مقایسه ویژگیهاي جمعیت 
شناختی ،روان شناختی و 

مراقبت بیمارستانی در بیماران 
واجد و فاقد اختالالت روانی 

پس از آسیب مغزي 
  تروماتیک 

  مقطعی  –توصیفی 
مجله علمی 

پژوهشی اصول 
  بهداشت روانی 

  فارسی
دانشگاه علوم 
  پزشکی مشهد

دکتر –آقاي سجاد رضایی 
دکتر حشمت -ایرج صالح

دکتر احسان -موسوي..... ا
  کاظم نژاد 

12  

بررسی ساختار عاملی ،نقطه 
برش بالینی و ویژگیهاي 

سوال  28روانسنجی نسخه 
 پرسشنامه سالمت عمومی در

مغزي بیماران دچار آسیب 
  تروماتیک 

   -توصیفی
  مقطعی

مجله دانشگاه علوم 
  پزشکی گیالن 

مجله دانشگاه علوم   فارسی
  پزشکی گیالن

دکتر –آقاي سجاد رضایی 
دکتر حشمت -ایرج صالح

دکتر احسان -موسوي..... ا
  کاظم نژاد

  

13  

اسکن  CTافته هاي یمقایسه 
و ویژگیهاي بالینی در بیماران 

و فاقد اختالالت روانی واجد 
پس از آسیب مغزي 

یک مطالعه :تروماتیک 
  طولی –توصیفی 

دو ماهنامه دانشور   مقطعی-توصیفی
  پزشکی

دانشکده پزشکی   فارسی
  تهران 

دکتر –آقاي سجاد رضایی 
دکتر حشمت -ایرج صالح

دکتر احسان -موسوي..... ا
  کاظم نژاد

  

14  

پس از عوارض و مرگ و میر 
یان اندآرترکتومی شر

کاروتید در بیماران دچار 
  کاروتیدتنگی 

  -توصیفی
  مقطعی

دانشگاه علوم 
  فارسی  پزشکی گیالن

مجله دانشگاه علوم 
  پزشکی گیالن

دکتر –دکتر حسین همتی 
مریم –محد رضا مقدم نیا 

دکتر علی رودباري –شکیبا 
  دکتر سیامک ریماز –

15  

بررسی استرس حاد ،اختالل 
استرس پس از سانحه و 

زندگی بعد از سوانح  کیفیت
در مصدومین بستري رانندگی 

شده در بیمارستان پورسیناي 
   1388رشت طی سال 

  –توصیفی 
  مقطعی 

عاطفه –نعیما خدادادي   فیض کاشان  فارسی  کاشان فیض 
  .....قنبري و

16  

 و اي تغذیه کیفیت ارزیابی
 محلولهاي میکروبی آلودگی

 دربیماران اي روده تغذیه
 مارستانبی اعصاب جراحی

 بستري ICU رشت پورسینا

  بخش در

 –توصیفی 

  مقطعی

 مجله)پژوهنده(

 علوم دانشگاه پژوهشی

  بهشتی شهید پزشکی
  پژوهنده  فارسی

فاطمه  –دکتر دهنادي مقدم 
  احسان کاظم نژاد–رمضانی 



17  
بررسی اتیولوژي ،محل و نوع 

آسیب در بیماران دچار 
   افتادگی پا 

  مقطعی
دانشگاه علوم 

  یالنپزشکی گ
  دانشگاه شاهد  فارسی

–دکتر مظفر حسینی نژاد 

– دکتر بابک بخشایش

  دکتر حمید رضا حاتمیان 

18  
تعیین عوامل روانشناختی 

مرتبط با ناتوانی در بیماران 
  مبتال به کمردرد مزمن

  مقطعی -توصیفی 
مجله روانشناسی 

  بالینی
  فارسی

مجله روانشناسی 
  بالینی

طاهر –سجاد رضایی 
محمد علی –افشارنژاد 

  هما ضرابی–اصغري مقدم 

19  

فراوانی اختالل استرس حاد و 
پس از سانحه در مصدومین 
حوادث رانندگی بستري در 

بیمارستان پورسیناي رشت 
1389  

  مقطعی -توصیفی 
مجله دانشگاه علوم 

  فارسی  پزشکی رفسنجان 
مجله دانشگاه علوم 

  پزشکی رفسنجان

دکتر -خانم خدادادي
ي هاد -عاطفه قنبري

  رحیمی

20  

مقایسه بیماران داراي ادعاي 
غرامت مالی و بدون ادعاي 

غرامت مالی از نظر وجود 
ماه پس از  4اختالالت روانی 

  آسیب مغزي تروماتیک

مجله علمی   طولی-توصیفی 
  پزشکی قانونی

مجله علمی   فارسی 
  پزشکی قانونی

دکتر سید  -سجاد رضایی 
دکتر سید  -موسوي...ولی ا

  سوي مو... حشمت ا

21  

پیامد دو روش مقایسه 
جراحی آزاد سازي با 

جابجایی و قطع عصب 
پوستی خارجی ران در درمان 

بیمار  14مرالژي پارستتیکا 
   مقاوم به درمان دارویی 

  توصیفی
مجله علمی 

دانشگاه علوم 
  پزشکی گرگان 

  فارسی 
مجله علمی 

دانشگاه علوم 
  پزشکی گیالن 

دکتر محمدرضا امام هادي 
  حمید رضا حاتمیان دکتر –

22  

تغییر شخصیت نوع پرخاشگر 
و عوامل تعیین کننده در آن 

در بیماران دچار آسیب مغزي 
  تروماتیک

  طولی-توصیفی 
مجله علمی 

دانشگاه علوم 
  پزشکی کرمانشاه

  فارسی
مجله علمی 

دانشگاه علوم 
  پزشکی کرمانشاه

ایرج –سجاد رضایی 
.. سید حشمتا-صالحی

  نقی راهنما–موسوي 

23  

روانپریش ثانویه بر آسیب 
مغزي تروماتیک با تظاهر 

عالمت برجسته هذیان بزرگ 
یک مطالعه موردي با :منشی 

  ماهه 4پیگیري 

Case report 

مجله علمی 
دانشگاه علوم 

  پزشکی کردستان
  فارسی

مجله علمی 
دانشگاه علوم 

  پزشکی کردستان

ایرج –سجاد رضایی 
.. ا سید حشمت-صالحی

  موسوي 

24  

یابی آزمایش هاي ارز 
غربالگري استاف اورئوس 

 مقاوم به متی سیلین

(MRSA)  در بیماران تحت

مروري سیستماتیک و 
 آنالیز تجمعی

دانشگاه علوم 
    پزشکی گیالن

مجله علمی 
دانشگاه علوم 
  پزشکی گیالن

دکتر –دکتر حسین همتی 
دکتر –زهرا محتشم امیري 

–بهرنگ عاشوري زاده 

–حانیه باشی زاده فخار 



جراحی به روش هاي 
مطالعه  -مولکولی و کشت

مروري سیستماتیک و آنالیز 
  تجمعی

  دکتر احسان کاظم نژاد

25  
بررسی ارتباط شاخص 

ضربانی با پیش آگهی بیماران 
 تروماي سر متوسط

  
دانشگاه علوم 
    پزشکی گیالن

مجله علمی 
دانشگاه علوم 
  پزشکی گیالن

–دکتر مظفر حسینی نژاد 

–باري دکتر سید علی رود

–دکتر سوده رضایی کلج 

–دکتر احسان کاظم نژاد 

  دکتر بابک قماش پسند 

26  

کارکرد نامیدن کالمی بعد از 
جراحی لوب تمپورال در 

بیماران مبتال به صرع کانونی 
یک مرور :یک طرفه 

  سیستماتیک 

  سیستماتیک
Journal of 

contemporary 
Neuroscience 

  فارسی
Journal of 

contemporary 
Neuroscience  

دکتر ظهیر –سارا رمضانی 
  ریحانیان 

27  
تغییرات سطح سرمی فنی 

توئین در پروفیالکسی تشنج 
  هاي بیماران ترومایی سر 

   فارسی   مجله بهداد   توصیفی

محمد -احسان کاظم نژاد
 -حمید بهزادنیا-صفایی

علی  –زهرا محتشم امیري 
  داوودي 

28  

در  MSبررسی فراوانی انواع 
با و  MSمبتال به  بیماران

بدون تشنج استان گیالن از 
  1389تا  87سال 

  توصیفی -مقطعی 
مجله دانشگاه علوم 

  پزشکی مازندران
مجله دانشگاه علوم   فارسی

 پزشکی مازندران

سید علی -عالیا صابري
حمیدرضا -رودباري
ملیحه شهبازي -حاتمیان

  اجسان کاظم نژاد-اکبري

بررسی عوامل همراه در بهبود   29
مجله دانشگاه علوم   توصیفی  فتادگی پاا

  پزشکی گیالن
مجله دانشگاه علوم   فارسی

  پزشکی گیالن

سید علی -مظفر حسینی نژاد
-بابک بخشایش-رودباري

حامد  -حمید رضا جمالی 
  رمضانی 

30  

الگوي  مصرف غذا و مکمل 
هاي غذایی در بیماران دچار 

پیش ) MS(اسکلروز مولتیپل 
و پس از تشخیص و نگرش 
آنان به نقش این متغیرها در 

  روند بیماري

مجله دانشگاه علوم   تحلیلی- توصیفی
  پزشکی گیالن

مجله دانشگاه علوم   فارسی
  پزشکی گیالن

شیوا  –شیده ماشین چی 
سید رفیع  –ماشین چی 

مهر انگیز –عارف حسینی 
عالیا -ابراهیمی ممقانی

  صابري

31  

اعتبار یابی نسخه ي فارسی 
: درد  مقیاس خود اثربخشی

تجربه ي روان سنجی در 
  بیماران مبتال به کمردرد مزمن

مجله ي اصول   توصیفی
  بهداشت روانی

  فارسی
مجله ي اصول 
  بهداشت روانی

طاهر اشان –سجاد رضایی 
موسوي ... سید ولی –نژاد 

  رضا سلطانی–



32  

ساخت مدل پیش بینی کننده 
 عوامل شناخت به منظور

 پدیدآیی خطرزاي

 پس روانی اختالالت

  تروماتیک مغزي آسیب از

 –دو ماهنامه علمی   طولی- توصیفی
  پژوهشی فیض

 –دو ماهنامه علمی   فارسی
  پژوهشی فیض

 –سجاد رضایی
-موسوي... سیدحشمت

-احسان کاظم نژاد لیلی
  نعیما خدادادي

33  

 و ویژگی حساسیت، تعیین
 -دیداري آزمون برش نقطه

 در بندرگشتالت حرکتی

 مغزي آسیب تشخیص
  تیکتروما

  تحلیلی- توصیفی

 -فصلنامه علمی
پژوهشی دانشگاه 

علوم پزشکی 
  لرستان

  فارسی

 -فصلنامه علمی
پژوهشی دانشگاه 

علوم پزشکی 
  لرستان

ایرج –رضایی نسب طیبه 
-موسی کافی-صالحی

  سجاد رضائی

34  
حوادث ترافیک جاده اي ، 
پدیده تهدید کننده زندگی 

  در گیالن 
مجله دانشگاه علوم   توصیفی

  فارسی  ی گیالن پزشک
مجله دانشگاه علوم 

  پزشکی گیالن

زهرا  –زهرا محتشم امیري 
دکتر حسین –حق دوست 

  همتی 

35  

بررسی همبستگی بین قطر 
غالف عصب اپتیک و فشار 

داخل جمجمه اي در 
  مبتالیان به تروماي سر  

مجله دانشگاه علوم   مقطعی -
  فارسی  پزشکی گیالن

مجله دانشگاه علوم 
  پزشکی گیالن

 –کتر انوش دهنادي مقدم د
دکتر -دکتر احمد علیزاده

دکتر  –بهرام نادري نبی 
دکتر  –حسین همتی 
سید محمد  -علیرضا کرد

  پورعباس 

36  
ترخیص بیماران قبل و بعد 

از استقرار متخصص طب 
  اورژانس

مجله پرستاري و   مقطعی
  مامایی جامع نگر 

مجله پرستاري و   فارسی
  مامایی جامع نگر

 –محتشم امیري  دکتر زهرا
مینا  –زهرا حق دوست 

-پیمان اسدي-محسنی
  احسان کاظم نژاد 

37  

ارزش پیش اگهی ارتباط بین 
و  6-ی اینترلوکینسطح سرم

پیامد بالینی در بیماران با 
  آسیب سر شدید

  قطعیم-توصیفی 

مجله دانشگاه 
علوم پزشکی 

تابستان , سبزوار
93  

  فارسی
دانشگاه علوم 
  پزشکی سبزوار

انوش , شاهرخ یوسف زاده
ماریه حسین , دهنادي مقدم

احسان , زهرا صانعی, پور
  کاظم نژاد

38  

وضعیت مراقبت هاي عصبی 
اورژانس پیش بیمارستانی و 

عوامل مرتبط با آن در 
 بیماران تروماتیک 

مجله سالمت و   توصیفی
  مراقبت 

  فارسی 
دانشگاه علوم 
  پزشکی اردبیل

زهرا محتشم –مینا محسنی 
 لیال کوچکی نژاد-امیري
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Pediatric 
Unintentional 

Injuries in North 
of Iran   

Epidemiology Iranian Journal of 
Pediatric 

 TUMS  انگلیسی

 Dr. Yousefzadeh 
Chabok, 

Dr.hemmati, 
Dr.Alizadeh… 

 

2 
Epidemiology of 
Traumatic Spinal 

Injury: A 
Descriptive Study 

Epidemiology Acta Medica 
Iranica 

 Acta Medica Iranica  انگلیسی
Dr.yousefzadeh     

Chabok,Dr.Safaee, 
Dr.Alizadeh… 

3 

A Review of 
Intraparenchymal 
Hemorrhage and 

Contusion 
Progression in 

Traumatic Brain 
Injury   

Original Neurosurgery - 
Quarterly 

 Lippincott Williams  انگلیسی
& Wilkins 

Dr.yousefzadeh 
Chabok, 

Dr.Dehnadi 
Dr.shahrokh 

Ebrahimi 
 

4 

Unintentional 
Drowning in 

Northern Iran: A 
population-based 

study 

Letter to 
editor 

Accident 
Analysis and 
Prevention  

 Elsevier  انگلیسی

Dr.yousefzadeh 
Chabok,Dr.ali 

Davoudi, 
Dr.mohammadi…  

5 

 
Admission 

Hyperglycemia in 
Head Injured 

Patients 
  
 
 
 

Original 
Acta Medica 
Iranica  

  
 TUMS(Acta Medica  انگلیسی 

Iranica)  

Dr.yousefzadeh 
Chabok, 

Dr.ahmadi, 
Dr.mohammadi… 

6  

Estimating  
Drowning Deaths 

in Northern Iran 
Using 

Capture –  
Recapture 

Method  
 

Original Health Policy    انگلیسی Elsevier 

Dr.yousefzadeh 
Chabok,Dr.ali 

Davoudi, 
Dr.ekman… 

   

7  
  
  
  
  
  
  

Acute Myelocytic 
Leukemia-M4 

Subtype – 
Presenting with 

Spinal  
Ggranulocytic 

Sarcoma : Case 
Report  

Case Report 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Iranian Journal of 
Neurology 

 
 
 
 
 
 
 
  

  انگلیسی
  
  
  
  
  
 

Iranian Journal of 
Neurology 

 
 
 
 
 
 
 

دکتر یوسف زاده،دکتر 
  ...و حاتمیان،دکتر انشایی

  
  
  
  



  
  
8  

  
Trauma in 

Guilan(North of 
Iran): An 

Epidemiologic 
Study 

 
 
 

Epidemiologic 

  
  

Acta Medica 
Iranica  

 
 

  
  

  انگلیسی

 
 
 

TUMS 

  
  

دکتر همتی،دکتر یوسف 
زاده ، دکتر دهنادي مقدم، 

  ...دکتر هانیه محمدي ،

9  

Acute Subdural 
Hematoma : A 

Comparative study 
of 2 Types of 

Operative 
Techniques  

 Original  Neurosurgery-
quarterly 

 Lippincott Williams  انگلیسی
& Wilkins 

دکتر –دکتر محمد صفایی 
  انوش دهنادي مقدم 

10  

Operative and 
nonoperative 

linguistic 
outcomes in brain 

injury patients  

Original  
Journal of the 
neurological 
Sciences 

  خانم رمضانی   Elsevier  انگلیسی

11  

Effective factors 
on linguistic 
disorder during 
acute phase 
following 
traumatic brain 
injury in adults 

Original  Neuropsychologia  انگلیسی  Elsevier  خانم رمضانی  

12 
 Epidemiology 
of Pediatric 
head Trauma 

Epidemiology  Archive of 
Trauma Research 

  خانم صانعی  Kowsar grop  انگلیسی 

13  

NSE and S100B 
as outcome 
predictors in 
severe diffuse 
axonal injury 

Orginal 
Reasearch 

Journal of  
Trauma 

 Ovid) Lippincott  انگلیسی 
Williams & Wilkins(  

–خانم دکتر محتشم امیري 

  دکتر دهنادي مقدم 



14  

Costs related to 
drowning and near 
drowning in 
northern Iran ( 
Guilan province 

Original 
Research 

Ocean & Costal 
management 

  ديودکتر داو Elsevier  انگلیسی

15  

Effects of 
Neurosurgical 
treatment and 
Severity of Head 
injury on 
Cognitive 
Functioing 
,General Health 
and Incidence of 
mental Disorder  

Original 
Research 

Archive of 
Trauma Research 

 Kowsar grop  انگلیسی

کریم  –سجاد رضایی 
... حشمت ا-اصغري
احسان کاظم –موسوي 

  نژاد 

16  

Prevention of 
Drowning by 
Community-Based 
Intervention: 
Implications for 
Low- and Middle- 
Income Countries  

 

Original 
Research 

Archive of 
Trauma Research 

 Kowsar grop  انگلیسی
دکتر –دکتر داوودي 

  محمدي 

17  

The impact of 
body mass index 
on treatment 
outcomes 
among traumatic 
brain injury 
patients in 
intensive care 
units 

Original 
Research 

European Journal 
of Trauma and 
Emergency 
Surgery 

 Springer  انگلیسی

دکتر -دکتر یزدان شناس
دکتر -فدائی نایینی

دکتر شب -ضیابخش
دکتر -دکتر ریحانیان-بیدار

  بازرگان



18  

Evaluation of a 
community-based 
drowning 
prevention 
programme in 
northern Islamic 
Republic 
of Iran 

Original 
Research 

Eastern 
Mediterranean 
Health Journal 
La Revue de Santé 
de la Méditerranée 
orientale 

 WHO  انگلیسی
دکتر -دکتر علی داوودي

  دکتر جانسون-محمدي

19  

An MRI denoising 
method using 
image data 
redundancy and 
local SNR 
estimation 

Original 
Research 

Magnetic 
Resonance 
Imaging 

 Elsevier  انگلیسی
Hosein M. Golshan  
Reza P.R. 
Hasanzadeh  

20  
Primary 
Intracranial 
Leiomyosarcoma 

Case Report Archives of Iranian 
Medicine,  انگلیسی  Archives of Iranian 

Medicine, 
Dr Babak Alijani,Ali 
Aramnia,Alireza 
Mesbah 

21  

Predictors of 
Chronic Physical 
and Mental 
Quality of Life 
Following Traum 
atic 
Brain Injury 

Cross-
sectional 

Health انگلیسی  Http//www.scrip.org/journal 
/health 

Sara Ramezani,Zoheir 
Reihanian,Ehsan 
Kazemnezhad,Anoush 
Dehnadi moghadam, 
Zahra Mohtasham-
Amiri.  



22  

 
 Identifying Risk 
Factors for 
Incidence of 
Mental Disorders 
after Traumatic 
Brain Injury 

 طولی-توصیفی
Zahedan Journal 
of Research in 
Medical Sciences 

 Journal homepage: www.zjrms.ir  انگلیسی

 
 Sajjad Rezaei,

 

Karim Asgari, 
Heshmatallah 
Mousavi,

 
Ehsan 

Kazemnejad 

23  

Maternal Beliefs 
and 
Socioeconomic 
Correlated Factors 
on Child 
Mortality from 
Drowning in 
Caspian Sea 
Coastline 

register-based 
cohort study  

Bull Emerg 
Trauma انگلیسی  Bull Emerg Trauma 

دکتر  –دکتر علی داوودي 
 رضا محمدي

24  

Effect of Fat 
Graft on Dural 
Tear Repair in 
Lumbar Spine 
Laminectomy 
Surgery 
 

 Neurosurgery 
Quarterly: انگلیسی  Neurosurgery 

Quarterly: 

علی -محمد صفایی
محمد رضا امام -اشرف
بابک -حمید بهزادنیا=هادي

مرسده انشایی -علیجانی  

25  

Road traffic 
crashes in rural 
setting: an 
experience of 
middle income 
country 

 Chinese Journal of 
Traumatology انگلیسی  Chinese Journal of 

Traumatology 

دکتر –دکتر علی داوودی 
دکتر سھیل -رضا محمدی

 سعادت 



26  

The Relationship 
between Serum 
Levels of 
Interleukins 6, 8, 
10 and Clinical 
Outcome in 
Patients with 
Severe Traumatic 
Brain Injury 

-descriptive
analytical 

Archive of 
Trauma Research   Kowsar grop 

Anoush Dehnadi-
Moghaddamb, 

Ehsan 
Kazemnejad-Leilic, 

Zahra Saneeid, 
Marieh 

Hosseinpoure , 
Leila 

Kouchakinejad-
Eramsadatif, Ali-

reza Razzaghij, 
Zahra Mohtasham-

Amirih 
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 نوع مقاله

 تاریخ چاپ یا ارائه
عنوان همایش  یا کنفرانس و 

 محل برگزاري
 )ان(همکار

1 Pediatric Trauma In North of 
Iran   

-توصیفی
 مقطعی

May 14-17 
2006 

7th European Trauma 
Slovenia - congress 

دکتر  -دکتر معصومه احمدي
دکتر علی  -هانیه محمدي

 داودي

2 
 Hazard for Creating 

Assessment of Potentials in  
North of Iran 

-توصیفی
 مقطعی

June 13-15 
2005 

14 international 
safety  congress- 

Norway 
 

 دکتر آبتین حیدرزاده

3 
تاثیر ترانس اگزامیک اسید بر خونریزي  

 مل جراحی المینکتومی لومبرحین ع
 Clinical 

Trial 
 اي جراحی کنگره میان دوره   1384آذر  1- 3 

 دکتر علی اشرف   شیراز اعصاب

4 

بررسی علل و آسیب هاي بیماران بستري  
درمرکز تروماي دانشگاه علوم پزشکی 

 گیالن

 توصیفی 
آذر لغایت اول  29 

 1384دي ماه 

کنگره سراسري طب  
 اورژانس

دکتر  -معصومه احمديدکتر  
دکتر دهنادي  -هانیه محمدي

 مقدم

 25/1/84   کنفرانس تروماي سر  5
کنفرانس تروماي سر  

   دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 10/12/83 کنفرانس آسیب هاي ستون فقرات 6
همایش ضایعات نخاعی 

 دانشگاه علوم پزشکی گیالن
 

7 
Admission Hyperglycemia as a 

Prognostic   
Indicator in Head Trauma  

 

-توصیفی
 مقطعی

24/8/85 
کنگره میان دوره اي جراحان 

 ارومیه مغز و اعصاب
 دکتر شاهرخ ابراهیمی

8 
Children and Unintentional 
Injuries In North Of IRAN 

( Guilan)  

-توصیفی
 مقطعی

  کنگره بین المللی اطفال  10/8/85
 تهران

 دکتر دهنادي -دکتر همتی

 مطالعه اپیدمیولوژیک در شمال ایران  9
-توصیفی
 مقطعی

21/9/85 
کنگره بین المللی حوادث 

 غیر مترقبه تهران
 دکتر دهنادي -دکتر همتی 

10 

اثر نمایه توده بدن بر پیامدهاي کلینیکی 
بیماران دچار آسیب سر بستري شده در 

 بخش مراقبت هاي ویژه

-توصیفی
 مقطعی

 1385آذر  6-4

شوري سومین کنگره ک
پیشگیري و کنترل بیماریهاي 

 غیر واگیر 

 خانم شب بیدار

11 

مقایسه تریاژ تروماي داخل بیمارستانی با 
توجه به زمان مراجعه بیماران به مرکز 

  درمانی پورسینا -آموزشی

-توصیفی
 مقطعی

21/9/85 
کنگره بین المللی حوادث 

 غیر مترقبه تهران
 دکتر دهنادي -دکتر همتی 

12 
An Epidemiologic Study about 

Trauma in North of Iran 
(Guilan)  

-توصیفی
 June- 2007 16th world congress مقطعی

of safety Tehran 
 دکتر شاهرخ یوسف زاده

13 
Delayed and Progressive 

Contusion & Intraparanchymal 
Hemorrhage in Head Trauma   

-توصیفی
 June- 2007 16th world congress مقطعی

of safety Tehran 
 دکتر شاهرخ یوسف زاده

14 
Children and Unintentional 
Injuries In North Of IRAN 

( Guilan)  

-توصیفی
 June- 2007 16th world congress مقطعی

of safety Tehran 

  دکتر شاهرخ یوسف زاده
  
 

15 Spinal Injury in Guilan, North 
of Iran  

 
 کنفرانس

گره میان دوره اي جراحان کن 2007
 اعصاب اهواز

 دکتر شاهرخ یوسف زاده



 

16 Efficacy of Fat Graft in Repair 
of Incidental Pular Tear 

 
 کنفرانس

کنگره میان دوره اي جراحان  2007
 اعصاب اهواز

 دکتر شاهرخ یوسف زاده

17 Tumor Dumbble Shafed in 
Children 

 
 کنفرانس

ه اي جراحان کنگره میان دور 2007
 اعصاب اهواز

 دکتر شاهرخ یوسف زاده

 علل جراحی سردرد  18
 

 کنفرانس
همایش دانشکده پرستاري  1387

  ومامایی
 دکتر شاهرخ یوسف زاده

19  
اپیدمیولوژي ،میکروبیولوژي ، اتیولوژي 
ریسک فاکتورها و تشخیص آبسه مغزي 

  غیرسلی

 
 کنفرانس

انجمن جراحان مغز و اعصاب  1388
 ایران

کتر شاهرخ یوسف زادهد  

20  

مقایسه طول مدت عمل جراحی در دو روش 
برشهاي متعددو تخلیه هماتوم با وبدون ترمیم 

سخت شامه در بیماران دچار هماتوم 
  سابدورال

 
 

رانس  کنف

کنگره میان دوره اي جراحان  1387
  اعصاب خراسان

 دکتر شاهرخ یوسف زاده

کنفرانس اصالح الگوي مصرف در عرصه   21
  1داشت و درمان به

 دکتر شاهرخ یوسف زاده  بسیج جامعه پزشکی 1388 سخنرانی

 دکتر شاهرخ یوسف زاده  دانشگاه علوم پزشکی گیالن 1383 سخنرانی  همایش ضایعات نخاعی  22
86و85 سخنرانی  سمینار بااین بیمار چه کنم؟  23  دکتر شاهرخ یوسف زاده  دانشگاه علوم پزشکی گیالن 
 دکتر شاهرخ یوسف زاده  دانشگاه علوم پزشکی گیالن 1382 سخنرانی  ناشی از تروما همایش آسیبهاي  24

برسی صدمات ناشی از بحران برف رشت در   25
  86سال 

کنفرانس مدیریت جامع  1387 سخنرانی
بحران و پدافند غیر عامل در 

  پایداري ملی

 دکتر شاهرخ یوسف زاده

26  
ه ناتوانی ناشی از درد در بیماران مبتال ب

شکستگی هاي تروماتیک ستون فقرات و 
  رابطه آن با ترس از حرکت در این بیماران 

 
 

 پوستر
 
 
 
 

 
 

2009 

  
دانشگاه علوم (کنگره درد 

  )پزشکی گیالن

 
 دکتر شاهرخ یوسف زاده

27  
روانپریشی بر آسیب مغزي تروماتیک با 

گزارش یک : تظاهر عالمت برجسته هذیانی 
  مورد نادر 

ولین همایش عصب روان ا 1389 سخنرانی 
  شناسی بالینی ایران 

... سید حشمت ا –سجاد رضایی 
ایرج صالحی –موسوي   

28  
تغییر شخصیت نوع پرخاشگري و عوامل 
تعیین کننده آن در بیماران دچار آسیب 

  مغزي تروماتیک 

اولین همایش عصب روان  1389 سخنرانی 
  شناسی بالینی ایران

... سید حشمت ا –سجاد رضایی 
ایرج صالحی–وسوي م  

عوامل مرتبط با نقص پردازش زبان بعد از   29
  آسیب  مغزي تروماتیک در بزرگساالن 

اولین همایش عصب روان  1389 سخنرانی
  شناسی بالینی ایران

سارا رمضانی ،احسان کاظم نژاد 
 لیلی 

30  
NSE and S100b as early 
predictors of severe diffuse 
axonal injury  

 پوستر
 

کنگره سالیانه مغز و اعصاب  1389
  گیالن-ایران

زهرا  –انوش دهنادي مقدم 
زهرا صانعی  -محتشم امیري   

31  
Assessment of outcome after 
moderate traumatic brain injury: 
role of disseminated intravascular 
coagulation  

 

 پوستر
 

کنگره سالیانه مغز و اعصاب  1389
  نگیال-ایران

صاحبه رجب  –زهرا صانعی 
 خواه 



 شیوع اختالالت انعقادي در ضربه مغزي  32
 

کنگره سالیانه مغز و اعصاب  1389 پوستر
  گیالن-ایران

لیال کوچکی نژاد –زهرا صانعی   

33  

The pattern of congnitive 
impairment prediction based 
on biopsychosocial factors in 
patients with traumatic brain 
injury 

 International 1389 پوستر
Conterence of 

cognitive Science 

–ایرج صالحی –سجاد رضایی 

احسان –موسوي ... حشمت ا
  کاظم نژاد

34  Endoscopic Third 
Ventriculostomy    

کنگره سالیانه مغز و اعصاب  1389 پوستر
 گیالن-ایران

 دکتر آل نبی 

35  Craniosynostosis: A Series of 
Six Patients 

کنگره سالیانه مغز و اعصاب  1389 پوستر
 گیالن-ایران

 دکتر فدایی نایینی

36  Posterior Fossa Tumor in 
children : Eight year’s survey 

کنگره سالیانه مغز و اعصاب  1389 پوستر
 گیالن -کودکان 

 دکتر بهزادنیا

37  
The comparison of linguistic 
deficits between surgery and 
no surgery traumatic brain 
injury patients 

کنگره سالیانه مغز و اعصاب  1389 پوستر
  گیالن-ایران

 سارا رمضانی

38  

ضرورت غربالگري استاف اورئوس 
قبل و ) MRSA(مقاوم به متی سیلین 

بعد از جراحی در بیماران تحت جراحی 
ه مطالع –به روش مولکولی و کشت 

 مروري سیستماتیک و آنالیز تجمعی

بیست و هشتمین کنگره جامعه  1389 پوستر
  شاخه گیالن–جراحان ایران 

خانم باشی  –دکتر حسین همتی 
 زاده فخار 

39  
مروري بر تروماي سیستم اعصاب 

  مرکزي 

دومین همایش استانی پرستاري  1389 سخنرانی 
در تروما با تاکید برسیستم 

  اعصاب مرکزي 

 

40  

بررسی وضعیت تغذیه اي ریبو فالوین و 
نا اثر مکمل یاري با ریبوفالوین بر میزان 

توانائی و کیفیت زندگی بیماران مبتال به 
  مولتیپل اسکلروزیس 

   دانشگاه علوم پزشکی اهواز  1389 داور

41  
بعد عوامل مرتبط با نقص پردازش زبان 

  از آسیب مغزي تروماتیک در بزرگساالن 
همایش عصب روان شناسی  1389 سخنرانی

   بالینی ایران
)سخنران(سارا رمضانی   

42  
Post operative verbal language 
function following resective 
temporal surgery in adult patients 
with focal epilepsy. (Systematic 
review)  

 سارا رمضانی   ICSS–کنفرانس بین المللی  1390 پوستر

43  
Linguistic and cognitive 
deficits following 
Traumatic brain injury  

 سارا رمضانی  ICSS–کنفرانس بین المللی  1390 پوستر

44  
تغییر شخصیت نوع پرخاشگر و 

عوامل تعیین کننده آن در بیماران 
 دچار آسیب مغزي تروماتیک 

همایش عصب روان شناسی  1389 سخرانی 
  بالینی ایران

)سخنران( سجاد رضایی  

45  
روانپریشی ثانوي بر آسیب مغزي 

تروماتیک با تظاهر عالمت برجسته 
 گزارش یک مورد نادر :هذیانی 

 1389 سخنرانی
 

همایش عصب روان شناسی 
  بالینی ایران

)سخنران(سجاد رضایی   
 
 
 
 



46  
پیشرفت هاي اخیر پیرامون درمان 

آسیبهاي ترومایی مغز به وسیله 
  سلولهاي بنیادي

رپوست همایش زیست شناسی و  1389 
  سلولهاي بنیادي

حانیه باشی زاده  –سارا صانعی 
 فخار

47  
The Role of Endoscopic 
Surgery in Posterior Fossa 
Tumors  

خالصه مقاالت کنگره میان  1390 سخنرانی 
دوره اي بین المللی جراحان 

  مغز و اعصاب ایران 

سید فخرالدین –بابک علیجانی 
.آل نبی   

48  
A new aspect in 
craniosynostosis surgery 

  

کنگره میان دوره اي بین  1390 سخنرانی 
المللی  جراحان مغز و 

 اعصاب ایران
  

 

49  
The Role of Endoscopic 
Surgery in Posterior Fossa 
Tumors 
 

کنگره میان دوره اي بین  1390 سخنرانی
المللی  جراحان مغز و 

 اعصاب ایران
 

 

50  
A10 years Review of Brain 
Lobectomy in Head Injury 
Patients 
 

کنگره میان دوره اي بین  1390 سخنرانی
المللی  جراحان مغز و 

 اعصاب ایران
 

 

51  
NSE and S100b as early 
predictors of severe diffuse 
axonal injury 
 

 کنگره نروتروما  1390 پوستر
 بین المللی مشهد 

 

 
 

درد هاي مکانیکیکمر  52   کنفرانس علمی یک روزه  1390 سخنرانی 

  کنگره تروما  1390 سخنرانی تروما  53

54  
ارزیابی آزمایشهاي غربالگري استاف اورئوس 

در بیماران ) MRSA(مقاوم به متی سیلین 
–تحت جراحی به روش هاي مولکولی و کشت 

   مطالعه مروري سیستماتیک و آنالیز جمعی

دهمین کنگره سراسري  1391 سخنرانی
 علوم تشریحی ایران

 

55  
Ibn sina 
s(Avicenna)contributions in the 
treatment of traumatic in juries  

دانشگاه علوم پزشکی بقیه  1390 داور ي مقاله 
) عج....(ا  

 

بررسی تطبیقی ارائه خدمات به بیماران سرپایی   56
 بر اساس شیفت کاري 

1391آذر  23-21 پوستر هفتمین کنگره سراسري  
 طب اورژانس 

سمیه شعبانی،کامران اسدي،احمد 
–حسین اتحاد –رضا میربلوك 

–علی کریمی –مهران سلیمان ها 

 محسن مردانی

بررسی علل تاخیر دریافت خدمات کلینیکی و   57
  پاراکلینیکی در بیماران سرپایی 

1391آذر  23-21 پوستر هفتمین کنگره سراسري  
  طب اورژانس

سمیه شعبانی،کامران اسدي،احمد 
–حسین اتحاد –رضا میربلوك 

–علی کریمی –مهران سلیمان ها 

 محسن مردانی

58  
Lobectomy in Traumatic Brain 
Injured Patients: A Ten-year 
Experience  

14/7/91 سخنرانی پنجمین سمپوزیوم بین  
المللی جراحی مغز و 

 اعصاب

 
 
 
 



59  
Trauma Scoring Systems; Essential 
for Outcome Prediction of 
Traumatic Patients 

16/7/91 سخنرانی پنجمین سمپوزیوم بین  
المللی جراحی مغز و 

 اعصاب

 

  مفاهیم رایج در گلیوما  60

23/3/93 سخنرانی پنجمین سمپوزیوم بین  
المللی جراحی مغز و 

 اعصاب

 

ره علوم تشریحی ایرانکنگ 1391 سخنرانی  کنگره علوم تشریحی ایران  61   

62  
کنگره بین المللی حاکمیت بالینی و 

  ایمنی بیمار
کنگره بین المللی حاکمیت  1391 پوستر

 بالینی و ایمنی بیمار
 

  تشخیص و درمان :استئوپروز   63
کنفرانس علمی ماهانه  1391 سخنران

 دانشکده پزشکی 
 

  تروماي سر  64
دانشگاه علوم پزشکی  1392 سخنران

  گیالن
 

  با این بیمار چه کنم   65
دانشگاه علوم پزشکی  1392 سخنران

 گیالن 
 

  سرطان هاي شایع در گیالن   66
دانشگاه علوم پزشکی  1391 سخنران

 گیالن 
 

  تروماهاي ناشی از تصادفات جاده اي   67
دانشگاه علوم پزشکی  1391 سخنران

 مازندران
 

68  
بررسی الگوي حوادث جاده اي 

 1389-1391شهر رشت سالمندان در 

سومین سمینار بین المللی  1391 سخنران
کاهش سوانح ترافیکی 
چالش ها و راهکارهاي 

 پیشرو

–دکتر زهرا محتشم امیري 

 ...دکتر علی داوودي و 

  برخورد با بیمار سوختگی و تروماي مغز  69
دانشگاه علوم پزشکی  1391 سخنران

 گیالن
 

70  
Prediction of lengh of 

Hospital Stay In Traumatic 
Patients By using ISS and 

NISS 

سومین سمینار بین المللی  1391 سخنران
کاهش سوانح ترافیکی 
چالش ها و راهکارهاي 

 پیشرو 

 

71  
پیش بینی مرگ و میر در بیماران 

ترومایی حوادث ترافیک جاده اي 
 NISSدر برابر  ISSمقایسه :

لی سومین سمینار بین المل 1391 سخنران
کاهش سوانح ترافیکی 
چالش ها و راهکارهاي 

 پیشرو 

 

72  
Epidemiological Study of 

Patients With Traumatic 
Spinal Cord Injury in 

Hospital ,Rasht 

 4thNation Congress 1391 سخنران
on Spinal Cord 

Injuries  

73  Neuroendoscopic Surgery 
:Surgeons Experiences  

کنگره میان دوره اي بین  1390 سخنران
 المللی مغز و اعصاب ایران 



تهران-  

74  
Trauma Scoring system 
:Essential for Outcome 

Prediction of Traumatic  

سومین سمینار بین المللی  1391 سخنران
کاهش سوانح ترافیکی 
چالش ها و راهکارهاي 

 پیشرو 

  
 

75  

Early Posttraumatic 
Neuropsychological 

outcomes as Predictors of 
Subsequent Posttraumatic 
Neuropsychiatric Disorder 

 

دومین کنگره علوم  1392 سخنرانی 
ظهیر –سارا رمضانی  اعصاب پایه و بالینی 

بابک -محمد صفایی-ریحانیان
  موسوي ... حشمت  ا–علیجانی 

76  

Subdural Hygroma :Report 
of Cases of 16 Cases of 

Patients with Head Trauma 
who Underwent Surgery  

 

همایش میان دوره اي  1392 پوستر
جراحان مغز و اعصاب 

اصفهان  –ایران   
  

77  

The Relationship between 
Non-neurologic organ 

Dysfunction with Outcome 
in Severe Traumatic Brain 

Ingury (TBI( 
 

دوره اي  همایش میان 1392 سخنرانی
جراحان مغز و اعصاب 

اصفهان –ایران     

78  
Endoscopic management of 

posterior fossa lesions 
 

19/11/1392 سخنرانی کنگره جراحی ها و  
تکنیک هاي کم تهاجمی 

 مغز و اعصاب
 

 
  

79  
بررسی استفاده از وسایل ایمنی جهت 

پیشگیري از تصادفات جاده اي در 
 کودکان

8/12/1392و7 پوستر چهارمین سمینار بین  
المللی کاهش سوانح 
ترافیکی ،چالش ها و 

 –راهکارهاي پیشرو 
تصادفات در کودکان و 

 نوجوانان 

لیال –ماریه حسین پور 
 کوچکی نژاد 

80  

بررسی پیامدهاي ناشی از تصادفات در 
سال مراجعه کننده به  15کودکان زیر 

مرکز تروماي دانشگاه علوم پزشکی 
 گیالن 

انیسخنر  8/12/1392 چهارمین سمینار بین  
المللی کاهش سوانح 
ترافیکی ،چالش ها و 

 –راهکارهاي پیشرو 
تصادفات در کودکان و 

 نوجوانان

زهرا  –شادمان رضا ماسوله 
احسان کاظم –محتشم امیري 

  نژاد 

81  
The Prognostic Importance 
of Trauma Scoring System 
for Mortality in Pediatrics 

خنرانیس  7/12/92 چهارمین سمینار بین  
المللی کاهش سوانح 
ترافیکی ،چالش ها و 

 –راهکارهاي پیشرو 
تصادفات در کودکان و 

 نوجوانان

فاطمه -زهرا محتشم امیري
علی –رضا ملک پوري -رنجبر

ماریه حسین پور و –داوودي 
  لیال کوچکی نژاد ارم ساداتی 

82  Comparing pediatric trauma 
Score and Glasgow Coma 

29/11/1392 سخنرانی سومین کنگره بین المللی  
 ایمنی راه ها 

لیال –زهرا محتشم امیري 



Scale to predict Mortality in 
pediatric Trauma 

ماریه حسین  –کوچکی نژاد 
رضا ملک  -فاطمه رنجبر-پور

  پوري 

 تازه هاي درمان اسپوندیلولیستزیس  83
23/2/93 سخنرانی تمین کنگره سی و هش 

سالیانه انجمن جراحان مغز 
 و اعصاب ایران 

-  

84  
و سلول هاي بنیادي  GCSFمقایسه  

گرفته شده از سلول هاي مزانشیال در 
 ترمیم نخاع موش 

22/2/1393 سخنرانی سی و هشتمین کنگره  
سالیانه انجمن جراحان مغز 

 و اعصاب ایران
-  

  شکستگی هاي ستون فقرات تحتانی  85
10/2/93 سخنرانی کنفرانس ستون فقرات  

 گردنی 
  

-  

18/2/93 سخنرانی  تروماي سر در سالمندان   86 برنامه مدون طب و  
 بهداشت سالمندان 

- 

87  

Neither Mesenchymal Stem 
Cell ,nor GCSF have efficacy 

to improve functional 
revovery in rats with 

complete spinal cord injury  

93مهر  20-18 سخنرانی سی و هشتمین کنگره  
علمی ساالنه جامعه 

تبریز-جراحان ایران  
  

88  

Posterolateral fusion versus 
posterior lumbar interbody 

fusion in low grade 
degenerative and isthmic 
spondylolisthesis :an out 

come comparison 

93مهر  20-18 سخنرانی سی و هشتمین کنگره  
می ساالنه جامعه عل

تبریز-جراحان ایران    

89  
استخراج اختالالت پاراکلینیکی موثر در 
مرگ و میر بیماران ترومایی با استفاده از 

  تکنیک هاي داده کاوي 

1393آذر ماه 6و5 سخنرانی  اولین کنگره بین المللی  
مریم –اکبر فرهودي نژاد  فناوري ،ارتباطات و دانش 

  حسن زاده 

90         
         
         
         

  

  
  
  
  
  



 
 :عضویت در مجامع علمی داخلی و خارجی

   
 نام مجمع ردیف

موضع 
 فعالیت

 شهر و کشور مبداء نوع فعالیت
 مدت

 تا از

 جامعه جراحان ایران 1 
جراحی مغز و 

 اعصاب
 کنون 1381 ایران عضو

 کنون 1383 سوئیس عضو ستون فقرات AOانجمن جهانی  2

  
  
  

  :فعال در انتشار مجالت علمی معتبر شرکت   
  

 نام و نوع نشریه ردیف
تاریخ 
شروع 
 فعالیت

 سمت نشریه نوع فعالیت

1  Trauma Monthly  2012 داور   تروما  

2  Iranian Journal of 
Pediatric 

 داور کودکان 1386

   
  

 ):داخل و خارج دانشگاه(سمت هاي علمی و اجرایی  
     

 توضیحات شماره و تاریخ ابالغ مدت محل یتسمت و نوع فعال ردیف
 تا از

 رئیس مرکز تحقیقات تروما 1
دانشگاه علوم 
 پزشکی گیالن

 کنون 1382
  پ/577/132/3

29/11/82  

  رئیس بخش اورژانس پورسینا 2
 

 1384 1382 پورسینا
  1/پ/8237/117
3/4/82 

3/6/82  

3 
رئیس مرکز آموزشی درمانی 

  پورسینا
 

 پورسینا
1384 

  پ/3/د/2312 کنون
6/4/84 

6/4/84 

4 
مدیر اجرایی واحد توسعه  

  تحقیقات بالینی
 

 پورسینا
1383 

  پ/3109/132/3 کنون
15/6/83 

15/6/83  
  

    27/12/1388 تاکنون  1388 استان گیالن  ریاست هیات امناء موسسه امید   5

رئیس هیئت امناي انجمن   6
  ضایعات نخاعی گیالن 

 استان گیالن
1388  

نونتاک  
    

    19/8/1389          1389 رامسردبیر علمی کنگره جراحان مغز   7



   1389  واعصاب ایران 
  

8  
عضو اجرایی بیست وهشتمین 

–کنگره جامعه جراحان ایران 

  شاخه گیالن

 
  1389 رشت

 
1389 20/8/1389    

مدیر برنامه دستیاري جراحی   9
  مغز و اعصاب ایران 

  پ/13170/1/3 تاکنون  1389 رشت
6/9/89  

  

عضو شوراي پژوهشی مرکز   10
  تحقیقات تروما 

  پ/1736/132/3 تاکنون   1389 بیمارستان پورسینا 
3/5/89    

11   
عضو هیات ممتحنه گواهینامه 
تخصصی رشته جراحی مغز و 

  اعصاب 

 
 
دانشگاه علوم 
 پزشکی گیالن 

1390  

 
    640/522 تاکنون

12  
عضو شوراي علمی تخصصی 

ازمان تامین دفتر اسناد پزشکی س
  اجتماعی 

 
 
دانشگاه علوم 
 پزشکی گیالن 

1389  

 
    13805/172 تاکنون

رئیس همایش پرستاري در   13
 تروما

 پورسینا
1388 1388    

14  
رئیس دومین همایش پرستاري 

با تاکید بر سیستم اعصاب 
  مرکزي

 پورسینا
1389  1389      

15  
عضو هیئت رئیسه سی وششمین 

ب کنگره جراحان مغز و اعصا
  ایران

 تهران
    الف/ج/ن/514  1391  1391

16  

ي توسعه دعضو کمیته راهبر
هیات  پژوهش هاي بالینی 

 -پژوهشی وزارت بهداشت 
  درمان وآموزش پزشکی

 کشوري

  700/د/920  تاکنون  1391
  
  

هیئت بورد تخصصی عضو   17
   جراحی مغز و اعصاب کشور

 کشوري
    461/100  تاکنون  1391

18  

ین المللی کمیته علمی همایش ب
کاهش بار سوانح ترافیکی (

،چالش ها و راهکارهاي پیش 
  )رو

مرکز تحقیقات 
سیاستگذاري 

    س س/1738  تاکنون  1391 سالمت

19  

کمیته علمی همایش بین المللی 
کاهش بار سوانح ترافیکی (

،چالش ها و راهکارهاي پیش 
  )رو

مرکز تحقیقات 
سیاستگذاري 

  س س/23/2/92  تاکنون  1392 سالمت
  
  
  

عضو کمیته آزمون هاي رشته   20
  سال  2جراحی مغز و اعصاب 

دکتر (کشوري
)دستجردي   1379/100  تاکنون  1391 

  
  
  



رئیس بخش جراحی الکتیو   21
  مرکز آموزشی درمانی پورسینا

دانشکده (استانی
)پزشکی     پ/4712/1/3  تاکنون  1392 

22  
عضو هیئت رئیسه سی و ششمین 

کنگره انجمن جراحان مغز و 
  اب ایران اعص

دبیر (کشوري 
)علمی     الف/ج/ن/514    1391 

نقش "عضو هیئت رئیسه سمینار   23
  "سلول هاي بنیادي در سوختگی

دبیر (کشوري 
)علمی  

    پ/م/357    1390
  

راهبردي قطب  عضو کمیته   24
  علمی ، آموزشی تروماي کشور 

    س/340  1395  1392 اهواز 

مشاور پژوهشی و مالی ریاست   25
  لوم پزشکی گیالندانشگاه ع

دانشگاه علوم 
   پ/3/د/6712  تا کنون   1392 پزشکی گیالن

  

بالینی  عضو کمیته تخصصی   26
  دانشگاه  هیئت ممیزه 

معاونت آموزشی 
   پ/941/125/1/3  تاکنون  1393 دانشگاه 

27  
عضو ستاد اجرائی برنامه تحول 

نظام سالمت دانشگاه علوم 
  پزشکی گیالن 

/11/3 ریاست دانشگاه 
   پ/11272/117/3  تاکنون  1393

28  
عضو هیئت رئیسه ششمین 

کنگره بین المللی جراحی مغز و 
  اعصاب 

 دبیر علمی کنگره
 دکتر محمد قدسی 

 

18/3/
   ص0192/93    1393

29  
عضو هیئت رئیسه سی و 

هشتمین کنگره سالیانه انجمن 
  جراحان مغز و اعصاب ایران 

 دبیر علمی کنگره 
دکتر عبدارضا شیخ 

ئیرضا  

21/2/
   الف/ج/ن/528    93

عضو هیئت امناي مجمع خیرین   30
  سالمت استان گیالن 

/22/10 دکتر انوش برزیگر
   پ/52170/131/3  تاکنون  93

  
  
  
  

 :زیوجوا ها و تقدیرها تشویق
   

 عنوان ردیف
  تاریخ

 دریافت
 نام و سمت مقام اعطا کننده دریافت محل  علت دریافت

1 

متخصص جراحی 
و عضو هئیت مغزواعصاب 

 علمی

4/6/83 

فعالیت درمانی چشمگیر 
وپیام تشکر مدیرکل 
  سازمان بازرسی استان

مرکز آموزشی  
 پورسینا درمانی

  فریبرز منصور قناعی
  )رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن(

 10/8/84 ریاست بیمارستان پورسینا  2

فعالیت مطلوب ارزیابی   
دوره اي بیمارستانهاي 

 استان

 اري گیالناستاند 
  مسعود سلطانی فر 

 )استاندار گیالن(

 1385 پزشک برگزیده  3
خدمات صادقانه و بی  

 شائبه به بیماران

بیمارستان حضرت  
 رسول

  دکتر مجید قاهري 
 )مدیر درمان تامین اجتماعی استان گیالن(



 پزشک برگزیده  4
خدمات صادقانه و بی   1385

 شائبه به بیماران

 بیمه خدمت درمانی 
 استان گیالن

  امینیان دکتر محمدرضا 
 )رئیس بیمه خدمات درمانی استان گیالن(

 ریاست بیمارستان پورسینا   5
1385 

 بیمارستان پورسینا   درمان بیمار 
حفاظت اطالعات ارتش جمهوري  

 اسالمی

 بیمارستان پورسینا   درمان بیمار   1386 ریاست بیمارستان پورسینا  6
  دکتر حسن بهبودي 

   )رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن(

  1387 پژوهشگر نمونه   7
دانشگاه علوم 
  پزشکی گیالن

 دانشگاه علوم پزشکی گیالن

   1388 پژوهشگر نمونه   8
دانشگاه علوم 
  دانشگاه علوم پزشکی گیالن  پزشکی گیالن

  یده استانیزطرح نوآور برگ  9
  استاندار گیالن   استانداري   1387  

  رگزیده استانیپژوهشگر ب  10
  استاندار گیالن  استانداري   1388  

  

   1389  پزشک نمونه  11
سازمان نظام پزشکی 

  رئیس سازمان نظام پزشکی کشور   کشور

  ریاست دانشگاه علوم پزشکی گیالن   بیمارستان پورسینا  هیات امنا  1389  ریاست بیمارستان پورسینا  12

13  
ارتقاء از استادیاري به 

    1389  دانشیاري
دانشگاه علوم 
  پزشکی گیالن 

  وزیر بهداشت و درمان 
  دکتر وحید دستجردي 

14  

فرایند ادغام در آموزش علوم 
پایه و بالینی رزیدنت هاي 

جراحی مغز و اعصاب 
  دانشگاه 

دانشگاه علوم   یکی از صاحبان  1392
  پزشکی گیالن

  )ریاست(دکتر حسن بهبودي
  

15  
خبره برگزیده در پانل 

ر زمینه خبرگان کشوري د
  سیستم تروما

مدیریت حوادث و     1389
  دکتر غالمرضا معصومی  فوریت هاي پزشکی 

دانشگاه علوم     1389  1388استاد نمونه   16
  پزشکی گیالن

  )ریاست(دکتر حسن بهبودي
  

  )استاندار(مهندس مهدي سعادتی   استانداري    1390  90پژوهشگر برگزیده سال   17

18  
عضو کمیته راهبردي واحد 

توسعه و تحقیقات بالینی  هاي
  کشور

معاونت تحقیقات و     1391
  فناوري کشور 

  دکتر مصطفی قانعی 
  

دانشگاه علوم     1390  90پژوهشگر برگزیده سال   19
  پزشکی گیالن

  )ریاست(دکتر حسن بهبودي
  
  

20  
فرایندبرگزاري کارگاه 

پزشکی مبتنی بر شواهد ویژه 
  دستیاران جدیدالورود

دانشگاه علوم   یکی از صاحبان  1390
  پزشکی گیالن

  )ریاست(دکتر حسن بهبودي
  
  

پژوهشگر برگزیده برتر   21
  محمد علی نجفی  استانداري    1392   1392استانی 

  دکتر محمد عاطفمدیر کل بیمه     1393  پزشک نمونه   22



  سالمت 
   
  

  
  
  
  
  
  
  



 
 ...  :فرهنگی و ها و شوراهاي دانشگاه، وزارتخانه، شوراي عالی انقالب شرکت در کمیته  

   
    

 نام کمیته یا شورا ردیف
 مدت فعالیت

 شماره و تاریخ ابالغ
 توضیحات

 مرجع صدور حکم تا از

1 
مسئول ارزیابی درونی گروه آموزشی جراحی  

  مغز و اعصاب
 کنون 25/10/81

  پ/4045/130/113/3
25/10/81 

معاون آموزش دانشگاه علوم 
 پزشکی گیالن

 15/9/82 ص و تایید مرگ مغزيعضو گروه تشخی  2
به مدت 

 سال 4
 حکم توسط وزیر صادر شد 138507

3 
عضو هئیت نظارت طرح نظام نوین بیمارستان  

 پورسینا
 کنون 1/4/82

  پ/4640/22/145/3
1/4/82 

صدور حکم از سمت ریاست 
 دانشگاه

 1/2/85 3/10/82 سیون پزشکی استانیعضو کم 4
  1/پ/1918/117/3

2/11/82 

کم از سمت ریاست صدور ح
 دانشگاه

 30/4/83 عضو کمیته فرصت مطالعاتی دانشگاه 5
  2/پ/6092/117/3 کنون

30/4/83 

صدور حکم از سمت ریاست 
 دانشگاه

6 
عضو کمیته راهبردي پایگاه تحقیقات جمعیتی 

 دانشگاه
30/4/83 

 
 کنون

  2/پ/6925/117/3
30/4/83 

صدور حکم از سمت ریاست 
 دانشگاه

7 
ی جراحی مغز و اعصاب اداره مشاور تخصص

 کل پزشک قانونی استان
7/6/83 

 
 کنون

  6/الف/1849
7/6/83 

صدور حکم از سمت ریاست 
 دانشگاه

8 
عضو کمیته دانشگاهی اصالح ساختار 

 اقتصادي بیمارستان ، پایلوت دانشگاه -مدیریتی
12/6/83 

 
 کنون

  1/پ/9119/117/3
12/6/83 

صدور حکم از سمت ریاست 
 دانشگاه

9 
عضو هئیت بازرس استانداري براي ارزیابی 

 مراکز درمانی استان
 1/پ/16440/117/3 1/12/84 22/10/83

صدور حکم از سمت ریاست 
 دانشگاه

10  
 

پزشک معتمد دانشگاه در ارتباط با جراحی  
 اعصاب

 کنون 14/10/83
  2/پ/16319/117/3

14/10/83 

صدور حکم از سمت ریاست 
 دانشگاه

11 
خصصی جراحی مغزواعصاب عضو کمسیون ت

  اداره پزشکی قانونی گیالن
 

 4363/100 کنون 14/10/83
صدور حکم توسط رئیس پزشکی 

 کشور  قانونی

12 

عضو کمیته راهبري دانشگاه براي اداره هئیت 
  امناي بیمارستان منتخب

  
 کنون 16/6/85

  2/پ/10245/117/3
16/6/85 

صدور حکم از سمت ریاست 
 دانشگاه

13  
آزمون هاي رشته تخصصی  عضو کمیته

  آ/92/3  کنون  18/6/1391  جراحی مغز و اعصاب 
  دکتر سید امیر محسن ضیایی

دبیر شوراي آموزش پزشکی و 
  تخصصی 

14  
عضو کمیته آزمون هاي رشته جراحی مغز و 

  اعصاب 
  دکتر وحید دستجردي  1379/100  کنون  11/9/1391

  پ/8957/117/3  کنون  27/2/1393  عضو کمیته دارو و تجهیزات پزشکی   15
ریاست دانشگاه (دکتر انوش برزیگر 
(  



عضو ستاد اجرائی برنامه تحول نظام سالمت   16
  دانشگاه علوم پزشکی گیالن

11/3/1393  
  کنون

پ/11272/117/3 ریاست دانشگاه (دکتر انوش برزیگر  
(  

10/2/93  عضو کمیته تخصصی  بالینی هیئت ممیزه  دانشگاه  17 پ/941/125/1/3  کنون  معاونت آموزشی (دکتر ارسالن ساالري  
)دانشگاه  

  
 :رستی شدهپهاي سر نامه پایان

  
  

 تعداد نامه عنوان پایان ردیف

 عنوان دوره تحصیلی
نوع پایان 

 نامه
 تاریخ

محل 
 انجام

اسامی همکاران به 
ترتیب 

شامل نام (اولویت
 )نگارنده

سمت در 
ارتباط با 
 پایان نامه

  کارشناسی
 ارشد

دکتري 
 عمومی

دوره 
 تخصصی

  دکترا
)PHD(پایان شروع غیره تحقیقی 

1 

بررسی اثر تغذیه اي در 
پیامد بیماران مبتال به 

در  مغز ضربه شدید
بیمارستان پورسینا در سال 

82 

1       18/6/83   

  دکتر محمد صفائی
  

  
   هادرمضانز الهام 

 طاهره اصغري

 داور

2 

بررسی فراوانی نسبی 
 شکستگی هاي ستون

فقرات در بیماران پذیرفته 
شده در بخش بیمارستان 

 80-82پورسینا از سال 

1 

      18/6/83   

  دکتر محمد صفائی 
  
  
  
  
الدین  سید غیاث

 کمالی مقدم

 
 
 
 

 داور
 
 
 

3 

نسبت فاصله  مقایسه
کوالر عرض یداینترپ

مهره در افراد با کلیشه 
 نرمال

1 

 دکتر پرویز دولتی   15/7/83      

 
 

 داور

4 

هیدروسفالی و بررسی 
عوامل همراه آن در 

 اطفال

1 

      11/6/83   
دکتر محمدرضا امام 

 هادي

 
 داور

5 

بررسی اثر فنی توئین در  
پیشگیري از تشنج هاي 

 یروس ضربه سرد

1 

 دکتر پرویز دولتی   18/6/83      

 
 

 داور
 

6 

مقایسه تعییرات نمره درد  
به دنبال تزریق اپیدورال 

ون در دوروش پردنیزول
هدایت سی تی اسکن و 
هدایت با فلوروسکوپی 
در بیماران دچار هرنی 

 دیسک لومبار

1 

      85-84   

  دکترعلیزاده
  

 دکتر رباب قربانپور

 
 
 
 
 
 مشاور

 دکتر  علیزادهکترد          1بدو  GCSبررسی ارتباط  7
 



ورود با اندازه ضایعات 
فوکال مغزي در سی تی 

بیماران با تروماي  اسکن
جمجمه در بیمارستان 

  ناپورسی

  آبتین حیدرزاده
  

دکتر آزاده راجعی  
 پور

 
 مشاور
 
 

8  

انوال  تعیین غلظت سرمی
و  NSE زوویژه نورون 

در  S100پروتئین 
مبتال به آسیب بیماران 

  منتشر آکسونی

1 

      86   

  خواهصاحب رجب 
  

 غضنفريفاطمه 

 
 

 راهنما
 
 

9  

فراوانی نسبی بررسی 
اي نخاع و ستون توموره

فقرات در بیماران بستري 
شده در بخش جراحی 

اعصاب بیمارستان 
پورسیناي رشت از سال 

  86تا  81

 

 دکتر آرش صفائی   86      

 
 

 راهنما

10  

تعیین همبستگی نمره ي 
کواگولوپاتی و نمرهی 

پیامد در بیماران مبتال به 
  تروماي متوسط سر 

 

      86   
دکتر صاحبه رجب 

 خواه 

 راهنما 

11  
شکستگی بررسی ارتباط 

قسمت میانی  هاي
  صورت با صدمات مغزي 

1 

      86   

  دکترسیگارودي 
  

 بردیاودیعتی 

 
 

 مشاور
 

12  

ارزیابی پیامد دو تکنیک 
برشهاي متعدد دورا و 

استفاده از دورال پیچ در 
بیماران مبتال به هماتوم 

در مرکز ساب دورال 
تحقیقات تروما ي گیالن 

  81- 86 رشت

1 

  دکتر رقیه الریمی    86      

 
 
 
 
 
 
 

 داور
 
 
 

13  

ارزیابی پیامد دو تکنیک 
برش هاي متعدد دورا و 
استفاده از دورال پچ در 
بیمارن مبتال به هماتوم 

   ساب دورال حاد 

1 

      83    
دکتر ماجده سادات 

  اسدي

 
 
 
 
 
 

 داور

14  

فراوانی نسبی صدمات 
دچار نخاعی در بیماران 

ماي ستون مهره ها در ترو
بیمارستان پورسیناي 

تا بهمن  84رشت از مهر 

1 

  يدکتر امید تقی نژاد  87  86      

 
 
 
 
 

 راهنما



85  

15  

 بررسی ارتباط

Schmorls Node  و
یافته هاي مرتبط با 

تغییرات دژنراتیو دیسک 
 MRIبین مهره اي در  

لومبوساکرال مراجعه 
کنند گان بیمارستان 

  پورسینا

1 

      88     
  دکتر علیزاده 

  دکتر بابک  فرهودي

 
 
 

 مشاور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16  

در   عوامل همراه بررسی
افتادگی پا در بهبود 

بیماران مراجعه کننده به 
مرکز الکترودیاگنوزیس 

  سینابیمارستان پور

1 

      89     
دکتر حمید رضا 

  جمالی 

 
 
 راهنما
 
 
  

17  

بررسی ارتباط 
Pulsatility Index  با

آگهی بیماران  پیش
تروماي سر متوسط 

مراجعه کننده به 
بیمارستان پورسیناي 

   1389رشت در سال 

1 

  دکتر سوده رضائی     89      

 
 
 
 
 
 راهنما 

18  

بررسی تاثیر دونپزیل در 
تغییر سطح هوشیاري 
بیماران مبتال به سکته 

مغزي انسداد تنه شریان 
مغزي میانی بستري شده 

در بخش نورو لوژي 
ستان پورسیناي بیمار

  رشت 

1 

  دکتر مهدي سخابخش     89      

 
 
 
 
 
 مشاور 
 
 
 

19  

تعیین ماهیت ،فراوانی و 
عوامل پیش بینی کننده 
بروز اختالالت روانی 
پس از آسیب مغزي 

  تروماتیک 

 
 
 
  آقاي سجاد رضایی            1

 
 
 
 
استاد 
 راهنما 

20  

ویژگی هاي  بررسی
جراحی 

اسپوندیلولیستزیس در 
ران جراحی شده بیما

در بیمارستان پورسینا 
  الی 82از سال 

 
 
 

1 

  
  
  
  
  
  
  
 

  دکتر خاتمی           

 
 
 
 
 
استاد 
 راهنما 

   طیبه رضایی :دانشجو             1تعیین حساسیت ،ویژگی   21



و نقطه برش آزمون 
دیداري حرکتی بندر 

گشتالت در افراد مبتال به 
  آسیب مغزي تروماتیک 

 
 
استاد 
 مشاور 

22  

هبود عملکرد حذف ب
) Rician(نویزرایسین 

در تصاویر تشدید 
  ) MRI(مغناطیسی 

 
 

  حسین گلشن مژدهی      90        1

 
 
استاد 
 مشاور 

23  

بررسی شیوع 
شکستگی هاي 

قسمت میانی صورت 
و مندیبل در بیماران 

ترومایی پذیرش شده 
در بیمارستان 

پورسیناي رشت در 
  1388سال 

 

  ی زاده شیدا فضعل     1391       

 
 
 
 
 
استاد 
 مشاور

24  

بررسی توافق 
الکترودیاگنوزیس ، 

ام آر آي و عالئم 
 صیبالینی در تشخ

رادیکولوپاتی در 
بیماران کمردرد 

ارجاع شده به بخش 
الکترودیاگنوزیس 

 بیمارستان پورسیناي
  رشت

 

       1392     
دکتربهمن فیروز 

  کوهی

 
 
 
 
 
 
 
 
استاد 
 مشاور

25  

ارزیابی روش هاي 
ش کمی تروما سنج

درمرگ ومیر بیماران 
مراجعه کننده به 
بخش اورژانس 

بیمارستان پورسینا 
-90رشت در سال 

89 

  

 

  دکترفاطمه رنجبر            

 
 
 
 
 
 
استاد 
 راهنما

26  
بررسی ارتباط فشار 

داخل جمجمه با 
ضخامت قطر غالف 

 

  دکتر علیرضا کرد            

 
 
استاد 
 مشاور



 عصب اپتیک 

27  

خ به مقایسه پاس
درمان در سندرم درد 
میو فاسیال کمري به 

دو روش تزریق 
موضعی و استفاده از 

اولتراسوند در 
بیمارستان پورسیناي 

 رشت 

 

  شادي زمانسرایی             

 
 
 
استاد 
 مشاور 

28  

بررسی میزان بقاء 
پس از عمل جراحی 

در بیماران مبتال به 
گلیوبالستوما مولتی 

تا  1385فرم از سال 
در مرکز  1390سال 

آموزشی درمانی  
 پورسینا رشت 

 

  لیال آخوندزاده             

 
 
 
 
 
 
 
استاد 
 راهنما

29  

بررسی سطح اسید 
الکتیک وریدي در 

بیماران ترومایی 
شدید پایدار و عوامل 

 همراه

 

  دکتر حسن جعفري            

 
 
 
استاد 
 راهنما
 
 
 
 

30  

رابطه افسردگی و 
خطاهاي شناختی با 

در توجه پایدار 
بیماران آسیب مغزي 
تروماتیک بر حسب 

 شدت آسیب

 

  سارا عندلیب            

 
 
 
 

استاد 
 مشاور

31  

مقایسه 
پیامددوتکنیک 

جراحی 
+ فورامینوتومی

فیکساسیون و 
+  فورامینوتومی

 

  دکتر علی آرام نیا             

استاد 
 مشاور 



+فیکساسیون  

PLIF دربیماران
اسپوندیلولیستزیس  
low grade در   

بیمارستان پورسیناي 
رشت درسا لهاي 

 1393 تا 1391

32  

تقطیع تومور مغزي 
در تصاویر تشدید 

مغناطیسی با استفاده 
از مدل هاي کانتور 

 فعال

 

  سعید علیپور            

استاد 
 مشاور

   


