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ردی

 

 پایه مرتبه علمی نوع استخدام
اریخ آخرین ت

 ارتقاء
 مالحظات تاریخ استخدام

  1/2/1379   1 استادیار  رسمی آزمایشی 
   8/10/1384    8  استادیار  رسمی قطعی  
   13/12/1386    10  دانشیار  رسمی قطعی  
   7/10/1393  1/2/1398  26  استاد  رسمی قطعی  
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 سوابق حتصیلي: -٣

 
 

  عنوان رساله(ها):
 ی هموگلوبین گلیکوزیله در بیماران دچار نارسائی مزمن کلیه .رساله دکتراي عمومی. بررس - 1
با شاخصهاي گلبولهاي خون  Osmotic fragility testبررسی میزان همخوانی روش  - 2

  MPHدرغربالگري تاالسمی مینور. رساله جهت دریافت
جهت تخمین  1376ساله شهر شیراز در سال  6-14تعیین میزان شیوع فلج شل در کودکان  - 3

 در شهر شیراز.رساله دکتراي تخصصی  بروز ساالنه این بیماري
  

 سوابق خدمت آموزشي در داخل و خارج كشور: -٤
  

دی
ر  نام مؤسسه حمل تدریس ف

  مدت
 عناوین دروس تدریس شده مقطع حتصیلي 

  تا  از

 1377 1375 دانشگاه ع.پ. شیراز  
دکتراي -کارشناسی

 پزشکی
 ت عمومیبهداش-اپیدمیولوژي

 کارشناسی -پزشکی 1378 1377 دانشگاه فاطمیه قم 

طب  - بهداشت عمومی-اپیدمیولوژي
تنظیم  –اصول توانبخشی  -سالمندان

 روش تحقیق -خانواده

 تاکنون 1378 دانشگاه ع.پ. گیالن 

 -کارشناسی-کاردانی
 -دندانپزشکیدکتراي 
دوره  -پزشکی دکتراي
ه ژوی MPHعالی 

  پزشکان خانواده

-موزي وکارورزي بهداشتکارآ
طب  - بهداشت عمومی-اپیدمیولوژي

تنظیم  –اصول توانبخشی  -سالمندان
پزشکی  - روش تحقیق -خانواده

مدیریت بیماریها در  -مبتنی بر شواهد
  -نظام سالمت

 

یف
رد

 

تاریخ  حمل حتصیل رشته حتصیلي عنوان درجه حتصیلي
 شروع

تاریخ 
 امتام

 1373 1366 ع.پ. شهید بهشتی  پزشکی  دکتراي عمومی 1

2  MPH 
کارشناسی ارشد 
  بهداشت عمومی

  1375 1374  ع.پ شیراز

  1377 1374  ع.پ شیراز  پزشکی اجتماعی دکتراي تخصصی  3

  1389  1388  دانشگاه سیدنی استرالیا  طب سالمندان  فلوشیپ بالینی  4



 ٣

 هاي حتقیقاتي مصوب :عناوین طرح-٥
 

یف
رد

 

 سفارش دهندهنام مؤسسه 
  مدت

هاي ها و پروژهعناوین طرح 
 تيحتقیقا

 تا از

 1377 1376 دانشگاه ع پ شیراز 1

 Osmoticبررسی میزان همخوانی روش 

fragility test  با شاخصهاي گلبولهاي
 .خون درغربالگري تاالسمی مینور

 1377 1376 دانشگاه ع پ شیراز 2

-14تعیین میزان شیوع فلج شل در کودکان 
جهت  1376ساله شهر شیراز در سال  6

در شهر   نه این بیماريتخمین بروز ساال
 شیراز

3  
  

  دانشگاه فاطمیه قم 
  

1377  
  

1378  
  

بررسی شاخصهاي آنتروپومتریک کودکان 
  زیر شش سال مناطق روستائی قم 

–1377  
4  

  1377  دانشگاه فاطمیه قم  
  

1378  
بررسی تاثیر روزه داري بر شاخصهاي 

  بیوشیمیائی خون وادرار

 1380 1379 دانشگاه علوم پزشکی گیالن  5
 بررسی میزان رضایتمندي بیماران مراجعه

 کننده به اورژانس بیمارستانهاي آموزشی

  1382  1380  دانشگاه علوم پزشکی گیالن 6
بررسی هزینه واحد مراکز بهداشتی درمانی 

در استانهاي گیالن ،  وروستائی شهري
  مازندران، گلستان

  1382  1380  دانشگاه علوم پزشکی گیالن 7
ورژانس پیش بیمارستانی بررسی وضعیت ا

  و بیمارستانی مراکز استانهاي شمالی

  1382  1381  دانشگاه علوم پزشکی گیالن 8
دربین زندانیان بند  cبررسی شیوع هپاتیت 

  مواد مخدر زندان الکان شهر رشت



 ٤

  1382  1380  دانشگاه علوم پزشکی گیالن  9
بررسی الگوي بهره گیري خانوار از 

ر استانهاي خدمات بهداشتی ودرمانی د
  گیالن ، مازندران،قزوین،گلستان

  1382  1382  دانشگاه علوم پزشکی گیالن 10
بررسی عوامل موثر بر شاخصهاي تن 
سنجی کودکان زیر هفت سال شهر 

  رشت

  1383  1383  آموزش وپرورش استان گیالن 11
بررسی الگوي مصرف سیگاردردبیران شهر 

  رشت  

12  
 

  1384  1384  ارادانشگاه آزاد اسالمی واحد آست
بررسی میزان مصرف اکستازي در 
دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

  آستارا

13  
سازمان مدیریت وبرنامه ریزي استان 

  گیالن
1387  1388  

بررسی عوامل خطر عمده قلبی وعروقی در 
  مناطق شهري استان گیالن

14  
سازمان بهداشت جهانی, منطقه 

  مدیترانه شرقی
2007  2008  

Frequency of hepatitis B virus DNA in 
anti-HBc+, HBsAg– blood donors in 
Rasht, north of Iran 
 

  1389  1388  دانشگاه  آزاد اسالمی واحد رشت  15
بررسی شاخصهاي آنتروپومتري دانشجویان 

 دانشگاه  آزاد اسالمی واحد رشت

16  University of Sydney  2009 2010 Vitamin D and Balance Performance in 
Elderly Fallers – The ViDaBE Study 



 ٥

17 University of Sydney  2009 2010 The Fat Against Trabeculae 
 ( FAT) Study 

18  University of Sydney 2009 2010 Delirium study 

19  
معاونت توسعه مدیریت ومنابع وزارت 

 بهداشت 
1390 1391 

داشتی ودرمانی تعیین هزینه واحد مراکز به
روستائی استان گیالن پس از ایجاد طرح 

  پزشک خانواده

  1391  1390  سازمان انتقال خون استان گیالن  20
B,Cبررسی روند ده ساله شیوع هپاتیت  در  

 بیماران تاالسمی ماژور وهموفیلی استان
1380- 90گیالن,  

21  
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 

  گیالن
1390  1390  

 علل هیپوتیروئیدي مادرزادي وبررسی 
تان چگونگی رشد و نمو کودکان مبتال در اس

90تا 86گیالن از آذر   

22  
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 

  1391  1390  گیالن
دگی ررسی اپیدمیولوژیکی موارد سگ گزیب

1391-1390در استان گیالن سال   

23  
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 

  گیالن
1390  1390  

 ررسی شیوع متابولیسم غیرطبیعیب
کربوهیدرات در دانش آموزان مقطع ورودي 

 راهنمایی شهر رشت و عوامل مرتبط با آن
1390در سال   

24  
دانشگاه علوم پزشکی  پژوهشی معاونت

  گیالن
1391  1391  

اختالالت  یفراوان یبررس
 اتورینوالرنگولوژیک در سالمندان مناطق

1391 لشهرستان رشت سا یروستای  

25  
مرکز تحقیقات تروماي سینا دانشگاه 

  علوم پزشکی تهران
1391  1391  

 شهر  بررسی حوادث جاده اي سالمندان
  1389-1391رشت
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  1392  1391  بهزیستی استان گیالن  26
  بررسی  پیامد حوادث جاده اي در سالمندان

8913-1391رشت آسیب دیده شهر  

27  
دانشکده بهداشت دانشگاه علوم 

  تبریز پزشکی
1391  1392  

بررسی هزینه هاي مستقیم حوادث ترافیکی 
  1391وجاده اي استان گیالن در سال 

28  
دانشگاه علوم پزشکی  پژوهشی معاونت

  گیالن
1392  1392  

بررسی فراوانی ناتوانیهاي ارتوپدیک ناشی از 
تروماي جاده اي درکودکان مراجعه کننده به 

  1389-1390-بیمارستان پورسینا

29  
دانشگاه علوم پزشکی  پژوهشی اونتمع

  گیالن
1392  1392  

بررسی اپیدمیولوزیک شکستگیها در سالمندان 
-1390مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا 

1389  

  1394  1394  سازمان انتقال خون استان گیالن  30
بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سالمت در 

  بیماران تاالسمی ماژور استان گیالن

  1394  1394  انتقال خون استان گیالنسازمان   31
بررسی میزان بقاء در بیماران تاالسمی ماژور 

  استان گیالن

  1395  1395  دانشگاه علوم پزشکی مازندران  32
بررسی میزان عوامل خطر عمده قلبی وعروقی 

  در کارکنان بانکهاي استان گیالن

  1396  1395  سازمان انتقال خون استان گیالن  33
اد پس از انتقال خون در بررسی عوارض ح

  استان گیالن

  1397  1396  النیازمان انتقال خون استان گس  34

بررسی مقایسه اي سرمایه اجتماعی و 

فرسودگی شغلی در پزشکان وپیراپزشکان 

شاغل سازمان انتقال خون با پزشکان خانواده 

  استان گیالن



 ٧

  1397  1397  سازمان امور زندانهاي استان گیالن  35
در زندانیان زندان  B, Cع هپاتیت بررسی شیو

  الکان رشت

 2018  2018  سازمان بهداشت جهانی  36

Cost of HCV interfamilial 

Screening in HCV seropositive 

injection drug abusers 

37       

  
  
  تألیف،تدوین، تصحیح و ترجمه کتاب: - 6

ف
ردی

 

 عنوان کتاب

نوع کتاب 
(نگارش، ترجمه، 

گردآوري و 
 ح)تصحی

تاریخ 
نگارش 

 یا...

نام و 
مشخصا

ت محل 
 انتشار

تاریخ 
 انتشار

 نام همکار(ان)
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1  
نکات کاربردي بهداشت براي 

  1382  تالیف  پزشکان وپیراپزشکان
انتشارات 
حیان,تهرا

  ن
 دکتر پناهنده 1384

2 

 تغییر آب وهوا و
 سالمت بشر

 خطرات و پاسخها
 

  زیر چاپ  1386 ترجمه

, دکترمحمود رضوانی
عباس ملک دکتر 

  حسینی

3  
,مدیریت راهنماي پیشگیري

  دیابت ومراقبت 
  1389  ترجمه

انتشارات 
گیالن, 
  رشت

زمستان 
1389 

دکتر محمود 
رضوانی,دکتر عباس 

  جعفري شکیب

4  
  ن پیاده وتصادفاتاعابر

  جاده اي 
  1395  تالیف

انتشارات 
، بلور

  رشت

تابستان 
1396  

دکتر علیرضا رزاقی 
شاهرخ یوسف زاده, 

لیرضا مغیثی, دکتر ع
  دکتر علی داودي

5  
جامع پیشگیري از آموزش 

  حوادث ترافیکی
  1397  تالیف

انتشارات 
بلور، 
  رشت

تابستان 
1396  

علیرضا رزاقی دکتر 
شاهرخ یوسف زاده, 
دکتر علیرضا مغیثی, 

  دکتر علی داودي

  1397  تالیف  پیشگیري از حوادث ورزشی  6
انتشارات 

بلور، 
  رشت

پاییز 
1397  

خدادادي,  دکتر نعیما
لیال کوچکی نژاد, 

دکتر عنایت اله همائی 
راد, دکتر جهانگیر 
فدایی, دکتر زهرا 

محتشم امیري, دکتر 
علی داودي, دکتر 
  شاهرخ یوسف زاده
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  1397  تالیف  حوادث عمدي از يریشگیپ  7
انتشارات 

بلور، 
  رشت

زمستان 
1398  

حسن  يخداداد ماینع
 یکوچک الی, لکیاده
, ارم ساداتی نژاد
  تاریحانیان,آنی
, راد یاله همائ تیعنا

, يریزهرا محتشم ام
  ,کیاکالیه يداود یعل

 زاده وسفیشاهرخ 
  چابک

  1397  تالیف  پیشگیري از غرق شدگی  8
انتشارات 

بلور، 
  رشت

زمستان 
1398  

, يخداداد مایدکتر نع
نژاد,  یکوچک الیل

  دکترآنیتاریحانیان,
اله  تیدکتر عنا

, دکتر زهرا یهمائ
, يریمحتشم ام

  ,يداود یدکترعل
 وسفیدکتر شاهرخ  

  زاده
 

  :مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر داخلی - 7
 

ف
ردی

  
 

  عنوان مقاله
 

  نام و مشخصات  نشریه نوع مقاله
 

 زبان مقاله
نام ناشر ومحل 

  انتشار
 

  همکار(ان)
 

  

1  
شیوع آسیب شناختی روانی دانش 
–آموزان مقطع متوسطه شهر رشت 

1380 

  تحقیقاتی

انشکده پزشکی مجله د
دانشگاه علوم پزشکی 

، سال دهم  1380گیالن، 
 50-55، 40و39، شماره 

  فارسی
دانشگاه علوم 
  پزشکی گیالن

ــا  ــرابی، هم ــا ،  -ض کوش
  مریم

2  
بررسی علل بستري سالمندان در  

ر بیمارستانهاي آموزشی شهر رشت د
1378سال   

  تحقیقاتی

مجله دانشکده پزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی 

، 1381، تابستان گیالن
 28- 33،  42شماره 

  فارسی
دانشگاه علوم 
  پزشکی گیالن

ــــماعیل ــــد، اس  -فرازمن
  طلوعی، محمود حسین



 ١٠

3  
ر بررسی هموگلوبین گلیکوزیله د

 بیماران دچار نارسائی مزمن کلیه
  تحقیقاتی

 مجله طب وتزکیه

،  52، شماره 1383 بهار
43  -39  

  فارسی

وزارت 
  بهداشت 

درمان وآموزش 
  پزشکی

  خواجه دهی، پرویز
  

4  
لوده شیوع لیکن پالن دهانی در بیماران آ

 به ویروس هپاتیت  
  تحقیقاتی

مجله دانشکده 
دندانپزشکی ،دانشگاه 
علوم پزشکی شهید 

( 21، جلد 1382بهشتی، 
2 ،(200- 193 

  فارسی
دانشگاه علوم 
پزشکی شهید 

  بهشتی

  ربیعی،
  مریم

5  
ورد بررسی نگرش پزشکان عمومی در م

 وزش طب سرپائی در دوره دکترايآم
 پزشکی

  تحقیقاتی

مجله دانشگاه علوم 
پزشکی بابل، تابستان 

- 84، 2، شماره  1382
79  

  فارسی
دانشگاه علوم 
  پزشکی بابل

  داوودي،
  علی،نقش پور، پویا

 فراوانیهاي آنومالیهاي زبان در مدارس  6
 ابتدائی شهر الهیجان

  تحقیقاتی

مجله دانشکده پزشکی 
علوم پزشکی  دانشگاه

، سال 1382گیالن، بهار
 36-  43، 45، شماره12

دانشگاه علوم   فارسی
  پزشکی گیالن

  ربیعی،
ــــریم مســــعودي راد، -م
  حسین

7  
در  نقش پروفیالکتیک افدرین، آتروپین

پیشگیري از هیپوتانسیون ناشی از بی 
  حسی نخاعی در بیماران سزارینی

  تحقیقاتی

پزشکی  مجله دانشکده
پزشکی دانشگاه علوم 

، شماره 1381، زنجان
40 ،7 -1  

  فارسی
دانشگاه علوم 

  زنجان پزشکی
رنوش فرضی، میــرجالل ف

  جاللی

8  
و عوامل خطر آن در  cشیوع هپاتیت 

 بیماران همودیالیزي
  تحقیقاتی

، سال 1382، پائیز پایش
- 295، 4دوم ، شماره 

291  
  فارسی

فصلنامه 
پژوهشکده 

  علوم بهداشتی

جعفري شکیب، عبــاس , 
  طورچی مهکامه

9  
بررسی میزان شناخت کارورزان از 

  1380- سیستم بهداشتی ودرمانی ایران
  تحقیقاتی

فصلنامه آموزش پزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی 
گیالن, بهار وتابستان 

 -26:  4, شماره 1382
22   

  فارسی
دانشگاه علوم 
  پزشکی گیالن

  داوودي،
  علی،نقش پور، پویا

10  
یران مرد شیوع مصرف سیگار در دب

مدارس متوسطه شهرستان رشت در 
  1382سال 

  تحقیقاتی

پزشــکی  مجله دانشــکده
دانشــگاه علــوم پزشــکی 

 1384زنجـــان, زمســـتان
ـــماره 13دوره  , , 53, ش

46- 39  

  فارسی
دانشگاه علوم 

  زنجان پزشکی
  حرمت رحیم زاده اشکلک

11  
شیوع مصرف سیگار در پزشکان آینده 

  1380 - در دانشگاه علوم پزشکی گیالن
  

  تحقیقاتی
,  1384پایش, زمستان 

, 1سال پنجم , شماره 
42  - 37  

  فارسی
فصلنامه 

پژوهشکده 
  علوم بهداشتی

نغمه اشهدي، مریم منتصر 
  کوهساري

12  
بررسی میزان مصرف سیگار درسربازان 

  1384-استان گیالن
  تحقیقاتی

,  1384طب نظامی, پائیز 
  193-198), 3(7شماره 

  فارسی
 مجله دانشگاه
علوم پزشکی 

  بقیه اهللا
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13  
دربین زندانیان  cبررسی شیوع هپاتیت 

  بند مواد مخدر زندان الکان شهر رشت
  تحقیقاتی

پایش, زمستان 
,سال ششم ,شماره 1385

1 ,10 - 5  
  فارسی

فصلنامه 
پژوهشکده 

  علوم بهداشتی

ـــــوانی ,   ـــــود رض محم
  جعفري شکیب رضا

14  
بررسی میزان همخوانی تشخیص بالینی 

تشخیص پاتولوژیک در ضایعات با 
  دهانی

  تحقیقاتی

مجله دندانپزشکی جامعه 
اسالمی دندانپزشکان, 

 17, دوره  1384تابستان 
  95- 100, 2, شماره 

  فارسی
جامعه اسالمی 

  شیال قاسمی   دندانپزشکان

15  
بررسی میزان مصرف اکستازي در دانش 
آموزان دبیرستانی شهر الهیجان در سال 

1384  
  تحقیقاتی

جله تخصصی م
اپیدمیولوژي ایران, 

,دوره اول 1384زمستان 
  47-53, 2, شماره 

  فارسی
انجمن علمی 

اپیدمیولوژیستها
  ي ایران

خطیبی  -رضازاده صادقی 
  بانه

16  
بررسی میزان اضافه وزن وچاقی در 

  دانشجویان پزشکی دختر دانشگاه گیالن
  تحقیقاتی

مجله غدددرون ریز 
 ومتابولیسم ایران, تابستان

دوره هشتم, : 1385
  157- 162: 2شماره 

  فارسی
مرکز تحقیقات 

غدد و 
  متابولیسم ایران

  مداح ,محسن 

17  
بررسی شیوع پوسیدگی دندان در 

  ساله شهر تالش 2-4کودکان 
  تحقیقاتی

 مجله دانشکده پزشکی
، 1384زمستان  ,گیالن
-17، 56شماره ,14سال 

10  

  فارسی
دانشگاه علوم 
  پزشکی گیالن

  جوانهوجدانی ,

18  
علمی  تبررسی نظرات اعضاء هیا

بالینی دانشگاه علوم پزشکی گیالن 
  درمورد آموزش طب سرپائی

  تحقیقاتی

فصلنامه آموزش پزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی 
گیالن, بهار وتابستان 

  9- 15, 8, شماره 1384

  فارسی
دانشگاه علوم 
  پزشکی گیالن

  شاعف, پرتو

19  

شیاردار و شیوع زبان جغرافیائی, زبان 
چسبندگی پارسیل در دانش آموزان 
مقاطع سه گانه شهر رشت در سال 

1382  

  تحقیقاتی

مجله دندانپزشکی جامعه 
اسالمی دندانپزشکان,بهار 

, 18, دوره 1385
  30-36, 1شماره

جامعه اسالمی   فارسی
  دندانپزشکان

ـــریم ـــی, م ـــغ  -ربیع آمی
 -قطبی راد,فاروق -,سعید

ــوره  ــی, ث ــنس تهران احس
  دخت

20  

بررسی الگوي بهره گیري از خدمات 
توسط جامعه   بهداشتی ودرمانی

  1382 -روستائی استان گیالن
  

  تحقیقاتی

مجله پژوهشی حکیم , 
, دوره 1386تابستان 

دهم, شماره دوم,ص 
55-50  

  فارسی

وزارت 
بهداشت, 

درمانوآموزش 
  پزشکی

جعفــري  -نقش پور,پویــا
  شکیب,عباس

21  
بررسی میزان مصرف اکستازي 

دردانشجویان استان مرزي گیالن درسال 
1384  

  تحقیقاتی
  :1388, پائیز پایش

: 4سال هشتم ع شماره 
  335- 341صص 

  فارسی
فصلنامه 

پژوهشکده 
  علوم بهداشتی

ــوي , آزاد ــی موس  -خلیل
   -دوستدار صنایع, مهرناز

  

22  
ناشی از سم غذائی یرد بوتولامو گزارش

مصرف خاویار شور در شهرستان رشت 
-1384  

  زارشگ

مجله دانشکده پزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی 

, دوره 86گیالن,بهار 
 64: 61شانزدهم, شماره 

-60   

  فارسی
دانشگاه علوم 
  پزشکی گیالن

مهـــدي موســـوي,   ســـید
مهیـــار  آرمـــان صـــدیقی

  عدالتخواه
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23  
بررسی مصرف سیگار دردانش آموزان 

  دبیرستانی شهررشت
  تحقیقاتی

مجله دانشکده پزشکی 
لوم پزشکی دانشگاه ع

, دوره 87, بهار گیالن
- 108, 65, شماره 17

100   

  فارسی
دانشگاه علوم 
  پزشکی گیالن

 -سیروس صفت, ســهیل 
  نیک روش راد,رضا

24  
بررسی شیوع ضایعات مخاطی , 

سوزش و خشکی دهان در بیماران 
 1384 -دیابتی شهررشت

  تحقیقاتی

مجله دانشکده پزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی 

ل پانزدهم, , سا86یزد, 
  46- 52شماره سوم, 

  فارسی
دانشگاه علوم 

  پزشکی یزد
ــري  ــریم, کالنت ــی م ربیع

  سعید

25  
تحلیل هزینه مراکز بهداشتی ودرمانی 

استان گیالن در سال شهري وروستائی 
1382  

  تحقیقاتی

مجله دانشکده پزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی 

, دوره 87گیالن, پائیز 
, ص 67هفدهم, شماره 

  24- 32ص 

  ارسیف
دانشگاه علوم 
  پزشکی گیالن

رحیمی کالمرودي حسین,   
  داوودي علی

26  
بررسی پوشش واکسیناسیون هپاتیت ب 

در دندانپزشکان وکارکنان مطب در 
 استان گیالن

  تحقیقاتی

مجله دانشکده پزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی 

, دوره 86,زمستان گیالن
  37- 44, 64, شماره 16

  فارسی
دانشگاه علوم 

  ی گیالنپزشک

ربیعی مریم, مسعودي راد 
ــامی,  ــی س حســین, حجت

  نیکروح احسان

 آموزه در پیشگیري طب از اي نمونه  27
  بررسی متون  قرآن هاي

 پزشکی اخالق فصلنامه
 نهم، شماره سوم، سال

  93-110, 1388پاییز
  فارسی

دانشگاه علوم 
پزشکی شهید 

  بهشتی
  عباس جعفري شکیب

28  
ماري هاي بررسی عوامل خطر عمده بی

قلبی و عروقی در پزشکان استان گیالن 
1386  

  تحقیقاتی

مجله علمی سازمان نظام 
تابستان  پزشکی ,

سال بیست و ,1389
پیاپی  2هشتم، شماره

  189-184ص)، 110

  فارسی
سازمان نظام 
  پزشکی ایران

برزیگــر آنــوش, وحــدتی 
  مریم

29  
ارزیابی آزمایشات غربالگري استاف 

سیلین دربیماران  اورئوس مقاوم به پنی
  تحت عمل جراحی

  تحقیقاتی

 علوم دانشگاه مجله
 ,1390گیالن، پزشکی

 شماره ویکم بیست دوره
  45-52صفحات: ، 81

  فارسی
دانشگاه علوم 
  پزشکی گیالن

یوســــف زاده شــــاهرخ, 
همتی حســین, عاشــوري 
ــی زاده  ــگ, باش زاده بهرن

  حانیه, کاظم نژاد احسان

30  
استان بررسی نگرش پزشکان خانواده 

درمورد سایت آموزش  گیالن
  الکترونیکی ویزه پزشکان خانواده

  تحقیقاتی

پژوهش در اموزش 
, پائیز وزمستان  پزشکی
وشماره  3, دوره 1390

  52- 57: صص 2

  فارسی
دانشگاه علوم 
  پزشکی گیالن

ــــدخت ــــاهري, ماه  -ط
جاللــی,  -رحیمی ,حسین

ــــد ــــی,  -میرمحم داداش
  ارسالن, احسانی, مهران

31  

ل اخصهاي تن سنجی و عوامبررسی ش
 مادري موثر برآن در کودکان زیر هفت

1383 -سال شهر رشت  

  

  تحقیقاتی
بهار  زن و بهداشت

1389;  1)1:(13-23.  
  فارسی

دانشگاه آزاد 
  واحد آستارا

  پویا نقش پور
  محسن مداح 
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32  

مصرف اکستازي در  شیوع
دانش آموزان دبیرستانی 

شهرهاي رامسروتنکابن درسال 
1386  

  

  حقیقاتیت
,  خانواده وبهداشت

, سال دوم, شماره 1391
1  

  فارسی
دانشگاه آزاد 
  واحد آستارا

مهرناز دوستدار صنایع  
  مونا نعمت الهی ثانی

  شیوا صمد زاده مقدم 

  

  

33  

مقایسه نگرش کودکان مبتال به نقص 
بیش فعالی با همشیرهاي  -توجه

غیرمبتال و گروه کنترل نسبت به مصرف 
  سیگار

  یتحقیقات

 علوم دانشگاه مجله
 ,1391گیالن، پزشکی

 شماره ویکم بیست دوره
  43-52صفحات: ، 83

  فارسی
دانشگاه علوم 
  پزشکی گیالن

   دکتر مریم کوشا
 دکتر نسیم نکویی شــجاع

   دکتر حسین سروش
  دکتر کیومرث نجفی

  

34  
تغییرات سطح سرمی فنی توئین در 

پروفیالکسی تشنج هاي بیماران تروماي 
  سر

  تیتحقیقا

مجله علمی پژوهشی 
دانشگاه علوم پزشکی 

, 1, دوره 1391البرز, پائیز 
:4شماره   

187-192صص    

  فارسی
دانشگاه علوم 
  پزشکی البرز

, شــــاهرخ یوســــف زاده
احسان کاظم نزاد, محمــد 
صفائی, حمید بهــزاد نیــا, 
مریم حــق پرســت, علــی 

  داودي, لیال کوچکی نژاد

  

35  

 ارتباط کلونیزاسیون استافیلوکوك
اورئوس ضایعات پوستی بیماران 

  پسوریازیس ولگاریس 
 PSAIبا شدت بیماري بر حسب 

Score  

 

  تحقیقاتی

نشریه علمی پژوهشی 
دانشگاه علوم پزشکی 

، 1، شماره 3البرز، دوره 
      1392زمستان 

  فارسی
دانشگاه علوم 
  پزشکی البرز

عبــاس درجــانی, حجــت 
  افتخاري

  

36  
ده تهدید حوادث ترافیک جاده اي , پدی

  کننده زندگی در گیالن
  مروري

 علوم دانشگاه مجله
, زمستان گیالن پزشکی

  1- 8, صص 23, دوره 93
  فارسی

دانشگاه علوم 
  پزشکی گیالن

شاهرخ یوسف زاده, زهرا 
  حق دوست, حسین همتی

  

ترخیص بیماران قبل وبعد از استقرار   37
  ب اورژانسطمتخصص 

  تحقیقاتی
پرستاري ومامائی  مجله

,  1393ه نگر, جامع
)24(1  :70 -64  

دانشگاه علوم   فارسی
  پزشکی گیالن

شاهرخ یوسف زاده, زهرا 
حق دوست,مینا محســنی, 
پیمان اسدي, احسان کاظم 

  نژاد

  

38  
 سطح نبی ارتباط اگهی پیش ارزش

 - نیبالی دپیام و  6نکًی ولاینتر سرمی

  دیشد سر آسیب با بیماران در
  تحقیقاتی

مجله دانشگاه علوم 
شکی سبزوار, تابستان پز

: 3, شماره 21: دوره 93
492-485  

دانشگاه علوم   فارسی
  پزشکی سبزوار

شــــاهرخ یوســــف زاده, 
انوش دهنادي مقدم, ماریه 
حسین پور, زهرا صانعی, 

, , زهــرا احسان کاظم نژاد
  **محتشم امیري

  

تاثیر کالسهاي آمادگی زایمان بر کیفیت   39
  *زندگی زنان باردار

پرستاري ومامائی  همجل  تحقیقاتی
  جامعه نگر

دانشگاه علوم   فارسی
  پزشکی گیالن

ــیال حــاجی پــور, زهــرا  ل
محتشـــم امیـــري, علـــی 
ــان,  ــاز ترک ــري, بهن منتظ
منیرالســــادات حســــینی 

  طبقدهی
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40  

شناسی تروما در کودکان گیرهمه
کننده به مرکز آموزشی درمانی مراجعه

 پورسینا 

  

  تحقیقاتی

 علوم دانشگاه مجله
, زمستان یالنگ پزشکی

-15, صص 23, دوره 93
9  

  فارسی
دانشگاه علوم 
  پزشکی گیالن

ــدي ــان اس ــامران   -پیم ک
  -ســیامک ریمــاز -اســدي

ــد منصف ــماییوحی  -کس
 زهــرا ،, ونديبهزاد زهره

  **امیري محتشم

  

41  
 اورژانس عصبی هاي مراقبت وضعیت

 آن با مرتبط عوامل و بیمارستانی پیش

 تروماتیک در بیماران

  اتیتحقیق

 مراقبت و سالمت مجله
 اول شماره شانزدهم، دوره

 تابستان و بهار دوم، و

  65 تا 55 صفحات ،1393

  فارسی
دانشگاه علوم 

  اردبیل پزشکی

 طاهره ، محسنی مینا

 محمدي خالقدوست

 زهرا ، ادیب معصومه

 شاهرخ ، امیري محتشم

  زاده یوسف

 زهرا ،  نژاد کوچکی لیال

  حقدوست

  

42  

فردي در فرسودگی  نقش ویژگی هاي
شغلی پرستاران شاغل در بخش هاي 
مختلف مرکز تروماي دانشگاه علوم 

  پزشکی گیالن

  تحقیقاتی
خانواده وبهداشت , 

, سال چهارم, 1393
  1شماره 

دانشگاه آزاد   فارسی
  واحد آستارا

فرزین فرحبــد ، مهــرداد    
ــی ، لــیال  ــد چگین گودرزون
کوچکی نژاد ارم ساداتی ، 

  یريزهرا محتشم ام

  

43  
 اساس بر بدنی فعالیت با مرتبط عوامل

 بهداشتی رابطین در تغییر مراحل الگوي

  رشت شهر
  تحقیقاتی

 پژوهشی علمی فصلنامه

 و داشت به آموزش
 ورة د / سالمت ارتقاي

 سوم، شمارة سوم،

  1394پاییز

  فارسی

انجمن علمی 
اموزش 

بهداشت وارتقا 
  سالمت ایران

، سکینه کشاورز محمدیان
زهرا ، ربیع ا. . فرمانبر
زهرا عطر ،  محتشم امیري

  کار روشن

  

44  
بررسی ارتباط سطح سرمی ویتامین د با 

   .بیماري پسوریازیس ولگاریس
  تحقیقاتی

نشریه علمی پژوهشی 
دانشگاه علوم پزشکی 

, دوره 1395, پائیز البرز 
-228, صص 4, شماره 5

223 

  فارسی
نشگاه علوم دا

  پزشکی البرز

عبـــاس درجـــانی, زیـــن 
العابــــدین مهــــدي زاده, 
نــرگس علیــزاده,  حجــت 
ــی,  ــا رفیع افتخــاري, رعن
کــاوه قرائــی نــژاد, ســیده 
ساره شفائی تنکابنی, زهرا 

  ** محتشم امیري

  

45  

, HIV,HBVبررسی میزان آلودگی 
HCV  وسیفلیس در بیماران دچار

مقعدي کلینیک پوست - زگیل تناسلی
 1391  - ارستان رازي رشتبیم

  

  تحقیقاتی

مجله دانشگاه علوم پزشکی 
, 4 شماره ,22دوره, سبزوار
: 1394 ماه آبان و مهر

  581- 589صص

  فارسی
دانشگاه علوم 

  پزشکی سبزوار

عباس درجانی, حسینعلی 
برزگر, شهریار صدر 

اشکوري, نرگس علیزاده, 
حجت افتخاري, زهرا 

  **محتشم امیري

  

46  
زن هنگام تولد بر چاقی بررسی تاثیر و

  تحقیقاتی  وافزایش وزن کودکان پیش دبستانی

نشریه علمی پژوهشی 
دانشگاه علوم پزشکی 

-١٠٦):٢(٦ ;۱۳۹۶،البرز
٩٨  

  فارسی
دانشگاه علوم 
  پزشکی البرز

زهرا محتشم امیري, 
محمد علی جوافشانی, 

 ,طلیعه بشري شیخانی
  دکتر مریم کیائی

  



 ١٥

47  
 یفلب يهایماریعوامل خطر عمده ب وعیش

استان  يدر کارکنان بانکها یوعروق
  1395 - النیگ

  تحقیقاتی
: 1396, سالمت اجتماعی

: 4, شماره 4دوره 
  364- 372صص

  فارسی
دانشگاه علوم 
پزشکی شهید 

  بهشتی

, يریزهرا محتشم ام
راد, محمد  انیمحمد اسد

 یخادملو, زهرا عباس
 يرنجبر, عباس جعفر

 الی, لیائیک می, مربیشک
  ید ارم ساداتنژا یکوچک

  

48  
فراوانی صدمات ورزشی و عوامل 

مرتبط با آن دریکی از مراکز آموزشی 
  درمانی شهر رشت

  تحقیقاتی

و  یمنیا يمجله ارتقا
  ها تیاز مصدوم يریشگیپ

  3, شماره 5دوره ,)1396(
139-132   

  یفارس

مرکز تحقیقات 
و  یمنیاارتقا 

از  يریشگیپ
  ,هاتیمصدوم

دانشگاه علوم 
 دیشه یپزشک
  یبهشت

زهرا ,شادمان رضا ماسوله
 منفرد آرزو,يریمحتشم ام

  ابکچزاده  وسفی شاهرخ
 یکوچک الیل,اتحاد نیحس
  نژاد

  

49  
 يبر ارتقا "رییمراحل تغ يالگو" ریتأث

شهر  یرابطان بهداشت یکیزیف تیفعال
  رشت

  تحقیقاتی
مجله دانشگاه علوم 

 28 ;1398. النیگ یپزشک
)109: (47-56  

  یفارس
علوم دانشگاه 

  گیالن یپزشک

 نه،یسک انیکشاورز محمد
ا...،  عیفرمانبر دکتررب

دکترزهرا،  يریمحتشم ام
  عطرکار روشن دکترزهرا.
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H Keyvani,SM 
Alavian 

50  

اده اده بررسی نگرش پزشکان خانوبررسی نگرش پزشکان خانو
استان گیالن در مورد برنامه آموزش استان گیالن در مورد برنامه آموزش 

  13891389  --الکترونیکی الکترونیکی 
 

 1389بهمن  26-28  پوستر
-تبریز  -آموزش الکترونیک

  ایران

میر محمد  
جاللی،ماهدخت طاهري، 
حسین رحیمی، مهران 
 احسانی

اپیدمیولوژي نظامی با تاکید اپیدمیولوژي نظامی با تاکید   51
  برنیروي دریائیبرنیروي دریائی

  1389اسفند  3-6  سخنرانی
طب پیشگیري در شناور هاي 
سطحی ونیمه سطحی بندر 

 ایران   -عباس 
----------- 

52  
بررسی هزینه واحد مراکز بهداشتی بررسی هزینه واحد مراکز بهداشتی 
ودرمانی روستائی پس از اجراي ودرمانی روستائی پس از اجراي 

  طرح پزشک خانوادهطرح پزشک خانواده
  پوستر

تیرماه  22-23
1390  

سمینار خدمات بهداشتی اولیه 
؛ با تاکید بر پزشک خانواده

  تهران ,ایران

دکتر رحیمی, دکتر 
 داداشی, دکتر رضوانی

53  

Are there any differences 
between prevalence of 
diabetes and other 
cardiovascular risk factors 
among health care staffs 
and general population  

  

 Dec 2011 IDF,Sharjeh,U.A.E 4-1  پوستر

Setila dalili 
Rezvani 
SM,Dadashi 
A,Gholami-
Nezhad 



 ٢٧

54  

Prevalence, awareness and 
control of diabetes among 
adults in urban area of 
north of Iran, ٢٠٠٩. 
 

 Dec 2011 IDF,Sharjeh,U.A.E 4-1  سخنرانی

Barzigar , Rahimi 
Kolamroudi H, 
Hoseini S, Rezvani 
SM,Dadashi 
A,Jafari  shakib A, 
Shad B  
 

55  
Cardiovascular risk 
factors are prevalent after 
cardiovascular diseases 

 

 Jan 2012 MECC, Dubai,UAE 27-24  پوستر

Barzigar A, Rahimi 
Kolamroudi H, 
Hoseini S, Rezvani 
SM,Dadashi 
A,Jafari  shakib A 

 

56  
Cigarette smoking is 
prevalent after 
cardiovascular events 
 

 Sep2012 ISPTID, Daegu, South 22-20  پوستر
Korea 

Barzigar A, Rahimi 
Kolamroudi H, 
Hoseini S, Rezvani 
SM,Dadashi 
A,Jafari  shakib A 

 

57  
Diabetes, Current and 
Former Cigarette smoking 
 

 Sep2012 ISPTID, Daegu, South 22-20  سخنرانی 
Korea 

Barzigar A, Rahimi 
Kolamroudi H, 
Hoseini S, Rezvani 
SM,Dadashi 
A,Jafari  shakib A 

 

58 
بررسی هزینه واحد مراکز بهداشتی بررسی هزینه واحد مراکز بهداشتی 

پس از پس از   قبل وقبل و  ودرمانی روستائیودرمانی روستائی
 اجراي طرح پزشک خانوادهاجراي طرح پزشک خانواده

 1391بهمن 7-8  سخنرانی
, سالمت انه اقتصاد یسمیتار سال

  تهران, ایران

ي, دکتر رحیمی, دکتر داود
دکتر نقش پور, دکتر 
 رضوانی

59  
میزان ضایعات نخاعی ناشی از 

 - جاده اي در استان گیالنحوادث 
1391  

  1391بهمن  25-27  سخنرانی
چهارمین کنگره ملی ضایعات 

  نخاعی, تهران, ایران

دکتر شاهرخ یوسف زاده 
چابک, لیال کوچکی نژاد, 

داریوش جهانفر, فهیمه 
  درویش, زهرا پورجعفري

 

  1391اسفند  8-10  سخنرانی  طب پیشگیري در نیروي دریائی  60
یشگیري در طب پدومین سمینار

شناور هاي سطحی ونیمه 
  , تهران , ایرانسطحی

 --------  

61  

اندازه گیري سطح آنتی بادي ضد 
آنتی ژن سطحی هپاتیت ب در 

  پرسنل نظامی, نیاز به ارزیابی بیشتر

  

  1391اسفند  8-10  سخنرانی
طب پیشگیري در دومین سمینار

شناور هاي سطحی ونیمه 
  , تهران , ایرانسطحی

یدري, دکتر دکتر حمید ح
اسحاق علیزاده, دکتر رضا 

  جعفري شکیب

62  
  واکسن براي نیروي نظامی

  
  1391اسفند  8-10  سخنرانی

طب پیشگیري در دومین سمینار
شناور هاي سطحی ونیمه 

  , تهران , ایرانسطحی
  دکتر رضا جعفري شکیب

63  

بررسی  الگوي حوادث جاده اي 
- 1391رشت در شهر سالمندان

1389  
  

  1391اسفند  9-10  سخنرانی
سومین سمینار بین المللی کاهش 
  بار سوانح ترافیکی, شیراز, ایران

دکتر شاهرخ یوسف زاده 
دکتر علی داودي کیاکالیه, 
دکتر آنوش دهنادي مقدم, 

دکتر حسین اتحاد, دکتر 
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  آزاده ضیابخش

  

64  

بررسی رفتارهاي خطر ناك منجر به 
حادثه درتصادفات جاده اي 

  1390 - النسالمندان استان گی
  

  1391اسفند  9-10  پوستر
سومین سمینار بین المللی کاهش 
  بار سوانح ترافیکی, شیراز, ایران

مریم شادمان رضا ماسوله ، 
، سلمان پیشه

 ،هاجرآقاجانزاده

  

65  

Ten Years Trend of HBV, 
HCV and HIV in patients 
with beta thalassemia in 
Guilan, North of Iran, 

٢٠١٢-٢٠٠٢. 
  

  سخنرانی
15-17 May 

2013  ٥ ITHC, Tehran ,Iran 

A Davoudi 
Kiakalaye, 
M Jafroodi,  

S Amini -Kafiabad, 
A Haghbin, 
SM Rezvani 

 ,H Rokhshad , 
M Amenin 

66  

Comparing pediatric 
trauma score and Glasgow 

Coma Scale for predict 
Mortality in Pediatric 

Trauma 

 21Feb 2013-20  سخنرانی
٣rd International Road 

Safety Congress, Tehran 
,Iran 

Fatemeh Ranjbar, 
Reza Malekpouri, 
Ali Davoudi 
Kiakalayeh, 
Shahrokh 
Yousefzadeh 
Chabok , Marieh 
Hosseinpour, Leila 
Kouchakinejad 
Eramsadati 

67  
Prediction of length of 

hospital stay in traumatic 
patients by using ISS and 

NISS 

 21Feb 2013-20  پوستر
٣rd International Road 

Safety Congress, Tehran 
,Iran 

Reza Malekpouri 
Fatemeh Ranjbar, , 
Shahrokh 
Yousefzadeh 
Chabok Ali 
Davoudi 
Kiakalayeh,  
, Zahra Mohtasham-
Amiri, Ehsan 
Kazem -Nezhad 

  
ان پیش بینی مرگ ومیر در بیمار

ترومائی حوادث جاده اي : مقایسه 
NISS باISS 

 21Feb 2013-20  پوستر
٣rd International Road 

Safety Congress, Tehran 
,Iran 

شاهرخ یوسف زاده, زهرا 
حق دوست, زهرا محتشم 

احسان کاظم نژادامیري,   

68 

  

 تصادفات از ناشی پیامدهاي بررسی

 کننده مراجعه سال15زیر کودکان در

 علوم دانشگاه تروماي مرکز به
  ١٣٩٢ سال گیالن پزشکی

 Feb 2014 27-26  سخنرانی
٤th International 

Conference of Reducing 
Burden of Traffic 

accident, Shiraz ,Iran 

 شاهرخ ماسوله، رضا شادمان

 امیري، محتشم زهرا زاده، یوسف

 آقاجانزاده، هاجر منفرد، آرزو

 کوچکی لیال پیشه، سلیمانی مریم

 نژاد کاظم احسان نژاد،

69  
The Prognostic 
Importance of Trauma 
Scoring Systems for 
Mortality in Pediatrics  

 Feb 2014 27-26  سخنرانی
٤th International 

Conference of Reducing 
Burden of Traffic 

accident, Shiraz ,Iran 

Fatemeh Ranjbar, 
Reza Malekpouri, 
Ali Davoudi 
Kiakalayeh, 
Shahrokh 
Yousefzadeh 
Chabok , Marieh 
Hosseinpour, Leila 



 ٢٩

Kouchakinejad 
Eramsadati  

70  
بررسی میزان شیوع وعلل حوادث 
ترافیکی در کودکان مراجعه کننده 

  رکز ارجاعی تروماي گیالنبه م
 Feb 2014 27-26  پوستر

٤th International 
Conference of Reducing 

Burden of Traffic 
accident, Shiraz ,Iran 

لیال کوچکی نژاد ارم 
 امیري محتشم زهراساداتی, 

  ماریه حسین پور,

71  

 ناشی ارتوپدیک ناتوانیهاي بررسی

 کودکان در اي جاده تروماي از

 پورسینا بیمارستان به کننده همراجع

 1389-90هاي سال طی

  

 Feb 2014 27-26  سخنرانی
٤th International 

Conference of Reducing 
Burden of Traffic 

accident, Shiraz,Iran 

 محتشم اتحاد,زهرا حسین

  جورابراهیمیان صابر –امیري

72  
Factors influencing the 
use of pedestrian bridges 

  
 Feb 2015 26-25  خنرانیس

٥th International 
Conference of Reducing 

Burden of Traffic 
accident, Shiraz,Iran 

Mohtasham-Amiri 
Z, Barge-gol I, 
Jafari-Shakib H*, 
Ghanizadeh A, 
Sarabi A, Salemi 
Kochesfahani K 

  

73  

 
 Investigation of the 
trauma outcomes in road 
traffic injured elderly 
pedestrians admitted at 
PoursinaHospitals of 
GuilanUniversity of 
Medical Science, ٢٠١٣. 
  

 Feb 2015 26-25  پوستر
٥th International 

Conference of Reducing 
Burden of Traffic 

accident, Shiraz,Iran 

ShademanReza-
Masouleh,ArezoMo
nfared,ZahraMohtas
hamAmiri,Shahrokh
YousefzadehChabo
k,LeilaKouchakinej
adEramsadati,Ehsan
Kazemnezhadleyli 

74  
 ناشی هاي مصدومیت شدت بررسی

 پیاده عابرین در ترافیکی حوادث از

 جنسیت اساس بر کودك

 Feb 2015 26-25  پوستر
٥th International 

Conference of Reducing 
Burden of Traffic 

accident, Shiraz,Iran 

 زهرا نژاد، کوچکی لیال

 علیرضا امیري، محتشم

 ،  حقدوست زهرا رزاقی،
 پور حسین ماریه

75  
تاثیر شیوه زندگی در ارتقاء سالمت 

 کارکنان نیروي دریائی
دي ماه  29-26  سخنرانی

1393 

ري در طب پیشگیسومین سمینار
شناور هاي سطحی ونیمه 

ایران-,بندر عباس سطحی  
 -- 

76  
بررسی سندروم متابولیک در پرسنل 

دي ماه  29-26  سخنرانی  نیروي دریائی
1393 

ري در طب پیشگیسومین سمینار
شناور هاي سطحی ونیمه 

ایران-,بندر عباس سطحی  
 ---- 

77  

 
 Epidemiological study on 

trauma caused by traffic 
accidents in children 

under ٨ years  

 دي ماه 23-26  سخنرانی
1393  

The first National 
Congress of Trauma, 

Tehran ,Iran 

 
 Leila Kouchaki 
Nejad Eram-sadati , 
Marieh Hosseinpour 
, Zahra Mohtasham-
Amiri , Zahra 
Haghdoost 



 ٣٠

78  
Outcome of bladder 
cancer: A population-
based study in north of 
Iran. 

 ,٣-١ .Nov  سخنرانی
٢٠١٥  

the ٨th APOCP 
Regional Conference, 

Tehran Iran 

Dadashi A, Rezvani 
SM, Davoudi 
Kiakalayeh A, 
Rokhshad H, 
Mohtasham-Amiri 
Z  

79  
Long term survival of 
gastric carcinoma in 
northern boundary of Iran. 

 ,٣-١ .Nov  سخنرانی
٢٠١٥  

the ٨th APOCP 
Regional Conference, 

Tehran Iran 

Mohtasham-Amiri 
Z , Dadashi A, 
Rezvani SM, 
Davoudi 
Kiakalayeh A, 
Rokhshad H 

80  
٥ years survival of breast 
cancer in northern 
boundary of Iran; A 
population-base follow up 
study. 

 ,٣-١ .Nov  پوستر
٢٠١٥  

the ٨th APOCP 
Regional Conference, 

Tehran Iran 

Dadashi A, Rezvani 
SM, Davoudi 
Kiakalayeh A, 
Rokhshad H, 
Mohtasham-Amiri 
Z 

 1394بهمن  2-1  سخنرانی مدیریت عوامل خطر در بالیا  81
ی رانهاي پزشکحاولین همایش ب

ایران -در عصر حاضر, رشت  
 ----- 

82  
 
 Pedestrians as the most 
common victims of road 
accidents in old ages 

 Feb 2016 18-17  سخنرانی
٦th International 

Conference of Reducing 
Burden of Traffic 

accident, Shiraz,Iran 

Mohtasham-Amiri 
z, Ettehad H 

83  
Relation between 
Hypertension and Serum 
Vit D level  
 

 Sep 2016 29-24  پوستر

the ٢٦th Meeting of the 
International Society of 

Hypertension 
(Hypertension Seoul 
٢٠١٦) Seoul, South 

Korea 

Mohtasham-Amiri z 

84  

Hypertension is more 
prevalent in Bank 
employee in comparison 
to normal population 
 

 Sep 2016 29-24  پوستر

the ٢٦th Meeting of the 
International Society of 

Hypertension 
(Hypertension Seoul 
٢٠١٦), Seoul, South 

Korea 

Jafari shakib A, 
Abbasi –Ranjbar z, 
Asadian- Rad M 
Mohtasham-Amiri z 

85  
Motorcyclists, high-risk 
groups in road traffic 
accidents in north of Iran. 
 

 Feb 2016 16-15 سخنرانی
٧th International 

Conference of Reducing 
Burden of Traffic 

accident, Shiraz,Iran 

Zahra Mohtasham-
Amiri, Saeed 
Dastgiri, Ali 
Davoudi-kiakalyeh, 
Keyvan 
Mollarahimi 
 

1396تیر  22 سخنرانی بار غرق شدگي در جھان وایران 86  
اولین همایش ملی غرق 

رشت ایران،گیدش  
 زهرا محتشم امیري

 TBIیمغز کیترومات بیبار آس  87
  درجھان وایران

1396 مرداد ماه12 سخنرانی  

با  کیترومات يمغز بیآس
بر شواهد  یمبتن کردیرو
, یخشو توانب يپرستار ،یپزشک

 رشت, ایران

 زهرا محتشم امیري



 ٣١

و  رانیدر ا یتصادفات جاده ا  88
  جھان"

یسخنران 1396شهریور  8   
 یدسمهن یکنفرانس مل نینخست

, رشت, ایرانيترابر وراه   
ا محتشم امیريزهر  

89  

Cardiovascular Main Risk 
Factors in the Lowest 
Income DecilePopulation 
of Guilan, North of Iran 

  

یسخنران  6-8 Dec 2017 
10th Middle East 
Cardiovascular 

Congress, Kish ,Iran 

Mohtasham- Amiri 
Z, Rezvani SM, 
Jafari Shakib A, 
Ebrahimifar H 
 

90  
High risk bahaviours in 
rural Traffic accidents in 
North of Iran 

یسخنران  
January 
٣١,February 
١٬٢٠١٨ 

٨th International 
Conference of Reducing 

Burden of Traffic 
accident, Shiraz,Iran 

Mohtasham- Amiri 
Z, Ettehad 
H,HajiSobhani S, 
Fani Gh 

بت قرار نظام ثبررسی چالشهاي است  91
1397تیرماه  پوستر غرق شدگی در ایران از  دومین همایش ملی پیشگیري 

, رشت، ایرانغرق شدگی  
Mohtasham-Amiri 
Z 

یسخنران  بار غرق شدگی در ایران وجهان  92 1397تیرماه   از  دومین همایش ملی پیشگیري 
, رشت، ایرانغرق شدگی  

Mohtasham-Amiri 
Z 

93  
Hypertension in the 

Lowest Decile Income 
Population of Guilan, 

North of Iran.  
 , Sep 2018 Hypertension, Bejing 23-20 پوستر

China 

Mohtasham- Amiri 
Z, Rezvani SM, 
Jafari Shakib A, 
Ebrahimifar H, 
Esmaeilpour J 

94  Factors influencing the 
use of pedestrain bridges  5 پوسترth- 7th Nov 

2018 
Safety 2018, Bangkok, 

Thailand 

    Zahra 
Mohtasham-Amiri, 
Iraj Barge_Gol, 
Helya Jafari-
Shakib, Payam 
Abedian 

95  
Is there still a concern for 
hepatitis C in patients with 
hemophilia? 

 February 9 – 7 پوستر

2018. 

11th Annual Congress of 
the European 

Association for 
Haemophilia and Allied 

Disorders(EAHAD), 
Madrid, Spain 

Mohtasham-Amiri, 
Z., M. R. 
Hoseinzadeh, A. 
Davoudi-
Kiakalayeh, and M. 
Taheri 

1397آبان ماه  3-4 سخنرانی تروما در سالمندي  96 دومین سمینار ملی سالمندي دکتر  
 , رشت, ایرانحکیم زاده

Mohtasham-Amiri 
Z 

 انیدر زندانC تیهپات تیریمد  97
1397آبان  2-4 سخنرانی  کنترل آن يوبرنامه کشور  

و  تیریمد یمل شیهما نیاول
, ونمنتقله از خ يهاکنترل عفونت

 مشهد , ایران 

 تی, عنايریزهرا محتشم ام
 يراد, رضا جعفر یاهللا همائ

محمود  دی, سبیشک
یرضوان  

م سالمت در جامعه  و نظا مار،ینقش ب  98
1397آبان  2-4 سخنرانی  2030تا  تیحذف هپات  

و  تیریمد یمل شیهما نیاول
, ونمنتقله از خ يهاکنترل عفونت

 مشهد , ایران

 , عباسيریزهرا محتشم ام
 دی, سبیشک يجعفر

یمحمود رضوان  
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99  Trauma System یسخنران  January 23-24 

2019 

9th International 
Conference of Reducing 

Burden of Traffic 
accident, Shiraz,Iran 

يریزهرا محتشم ام  
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0        

 
 
 
  
 

 عضویت در جمامع علمي داخلي و خارجي: -١٠
 

یف
رد

 

نوع  موضع فعالیت نام جممع
 فعالیت

شهر و 
كشور 
 مبداء

 مدت

 تا از

 تاکنون 1382 وئیسس -ژنو عضو  تدوین برنامه هاي بهداشتی بین المللی سازمان بهداشت جهانی  1

 تاکنون 1378 ایران-تهران عضو ترویج تغذیه با شیر مادر انجمن ترویج تغذیه با شیر مادر 2

  تاکنون  1378 ایران-تهران عضو  برنامه هاي کنترل جمعیت در ایران  انجمن تنظیم خانواده  3

  نتاکنو  1380 ایران-تهران عضو  پزشکی اجتماعی  انجمن متخصصین پزشکی اجتماعی  4

  تاکنون  1379 ایران-تهران عضو  مسائل آماري ایران  انجمن آمار ایران  5

  تاکنون  1380 ایران-تهران عضو  اپیدمیولوژي    انجمن اپیدمیولوژیستهاي ایران  6

7  
عضویت در انجمن محققین بیماریهاي 

  گرمسیري سازمان بهداشت جهانی
  تاکنون  1384  سوئیس -ژنو  عضو  تحقیق بر روي بیماریهاي گرمسیري

8 

  Editorial Advisory Board Canadian Journal of Applied 
Sciences  

  تاکنون  2012  کانادا - تورنتو  عضو

9  Editorial Board Public Health Research تاکنون  2011  آمریکا  عضو  

10 Editorial Board The Social Determinants of 
health 

  تاکنون  2012  ایران  عضو



 ٣٣

11 Editorial Board Bulletin of Emergency And 
Trauma 

  تاکنون  2012  ایران  عضو

12 Editorial Board 
Archives of Clinical Community 
Medicine and Public Health  

 

  تاکنون  2015  هند - حیدرآباد  عضو

  
 
  
  

 تشویق ها، تقدیرهاوجوائز: -١١
 
م ومست مقام  

امضاء كننده   
فت ف حمل در تعلت در ريخ  

فت  در
 رديف عنوان

 ١ پژوهشگر نمونه 1378 انجام طرحهاي تحقیقاتی دانشگاه فاطمیه قم یاست دانشگاهر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الندانشگاه علوم پزشکی گی ریاست دانشگاه  ٢ پژوهشگر نمونه 1379 انجام طرحهاي تحقیقاتی 

نالدانشگاه علوم پزشکی گی معاونت پژوهشی  ٣ پژوهشگر نمونه 1380 انجام طرحهاي تحقیقاتی 

الندانشگاه علوم پزشکی گی ریاست دانشگاه در  احراز رتبه میانگین خوب 
علوم پایه  امتحان جامع

  دانشجویان

 ٤ استاد نمونه 1379

نماینده رئیس 
 جمهور

 ٥ پژوهشگر برتر 1383 انجام طرحهاي تحقیقاتی ستاد مبارزه با مواد مخدر

یاست آموزش ر
وپرورش ورئیس 

ان نظام پزشکی است
 همدان

ن سازمان نظام  پزشکی وانجم
 جغرافیا استان همدان

 ٦ مقاله برتر 1384 ایراد سخنرانی

الندانشگاه علوم پزشکی گی ریاست دانشگاه احراز نمره باال از بندهاي   
 پژوهشی

 ٧ پژوهشگر برتر 1384

النیدانشگاه علوم پزشکی گ ریاست دانشگاه احراز نمره باال از بندهاي   
 پژوهشی

 ٨ پژوهشگر برتر 1385

معاونت اموزشی 
 دانشگاه

الندانشگاه علوم پزشکی گی امتیازآموزش  101احراز  
 مداوم بیش از حد نصاب 

مدرس آموزش  1385
مداوم جامعه 

 پزشکی

٩ 

بادگنادانشگاه علوم پزشکی  ریاست دانشگاه رترمقاله ب 1385 ایراد سخنرانی   ١٠ 
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الندانشگاه علوم پزشکی گی ریاست دانشگاه ی در ارائه فرآیند برتر آموزش 
 جشنواره شهید مطهري

 ١٢ استاد نمونه 1386

معاونت پژوهشی 
 دانشگاه

 
 

الندانشگاه علوم پزشکی گی  
 

ین برگزاري کنگره ملی تعی
 گرهاي اجتماعی سالمت

  

1387 
 
 
 

هدبیر علمی کنگر  
 
 
 

١٣ 
 
 
 
 

 
 استاندار گیالن

 
 استان گیالن

 
احراز نمره باال از بندهاي  

  پژوهشی در استان گیالن

 
1387 

 
 پژوهشگر برتر

 
١٤ 

الندانشگاه علوم پزشکی گی ریاست دانشگاه نمره باال از بندهاي   احراز 
  پژوهشی

 ١٥ پژوهشگر برتر 1387

الندانشگاه علوم پزشکی گی ریاست دانشگاه احراز نمره باال از بندهاي   
  پژوهشی

 ١٦ پژوهشگر برتر 1389

9138 انجام طرح تحقیقاتی ستاد مبارزه با مواد مخدر استاندارگیالن  17 پژوهشگر برتر 

 18 پوستر برتر 1389 ارائه پوستر سومین کنگره هپاتیت دبیر کنگره

الندانشگاه علوم پزشکی گی ریاست دانشگاه رترصاحب فرآیند ب 1390 ارائه نوآوري در آموزش   19 

دانشگاه علوم پزشکی  ریاست دانشگاه
 مازندران

تالش جهت ارتقاِ علوم 
 پزشکی

فرهیخته علوم  1390
 پزشکی

20 

الندانشگاه علوم پزشکی گی ریاست دانشگاه حراز نمره باال از بندهاي  ا 
 پژوهشی

 21 پژوهشگر برتر 1390

الندانشگاه علوم پزشکی گی ریاست دانشگاه احراز نمره باال از بندهاي   
آموزشی و پژوهشی در 
 جشنواره شهید مطهري

 22 استاد نمونه 1393

ار همکاري در برگزاري سمین استانداري گیالن استاندار گیالن
ايقربانیان حوادث جاده   

 23 مجري 1393

ریاست منطقه 
کشورآمایش شمال   

احراز نمره باال از بندهاي   جشنواره طبري
 پژوهشی

 24 محقق برتر 1394



 ٣٥

الندانشگاه علوم پزشکی گی ریاست دانشگاه احراز نمره باال از بندهاي   
 پژوهشی

 25 پژوهشگر برتر 1394

الندانشگاه علوم پزشکی گی ریاست دانشگاه موزش بسته همکاري در آ 
پزشک خانواده طرح تحول 

 سالمت

 26 استاد نمونه 1395

الندانشگاه علوم پزشکی گی ریاست دانشگاه  27 پزشک نمونه 1395 روز پزشک  

الندانشگاه علوم پزشکی گی ریاست دانشگاه احراز نمره باال از بندهاي   
 پژوهشی

 28 پژوهشگر برتر 1395

نمره باال از بندهاي  احراز  استان گیالن استاندار گیالن
  پژوهشی در استان گیالن

 
1395 

 
 پژوهشگر برتر

29 

معاونت پژوهشی 
 وزارت بهداشت

طرح برتر واحد هاي  وزارت بهداشت
رتحقیقات بالینی کشو  

 30 مجري برتر 1395

الندانشگاه علوم پزشکی گی ریاست دانشگاه یري اولین همایش ملی پیشگ 
 از غرق شدگی

 31 دبیر علمی 1396

معاونت آموزشی 
 دانشگاه

الندانشگاه علوم پزشکی گی جشنواره دانشگاهی شهید  
 مطهري

23 فرآیند برتر 1396  

الندانشگاه علوم پزشکی گی ریاست دانشگاه احراز نمره باال از بندهاي   
 پژوهشی

 33 پژوهشگر برتر 1397

الندانشگاه علوم پزشکی گی ریاست دانشگاه ي  احراز نمره باال از بندها 
آموزشی و پژوهشی در 
 جشنواره شهید مطهري

 34 استاد نمونه 1398

معاونت آموزشی 
 دانشگاه

الندانشگاه علوم پزشکی گی جشنواره دانشگاهی شهید  
 مطهري

 35 فرآیند برتر 1398

     36 
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ه هاي تراه اندازي یاتاسیس ویافعال سازي وگسترش موسسه یاواحدیارش-١٢
  جدید:

 

  
  

  سمت هاي علمی واجرائی(داخل وخارج دانشگاه): - 13
   شماره وتاریخ ابالغ  مدت محل سمت ونوع فعالیت ردیف

  تا  از

1 
 

مدیر گروه پزشکی 
 اجتماعی

دانشگاه علوم 
یالنپزشکی گ  

21/2/79  25/5/1382  21/2/1379  
1/پ/2163/117/3  

رئیس آموزشکده  2
 بهداشت

دانشگاه علوم 
 پزشکی گیالن

21/8/80  19/5/82  21/8/80  
/پ/15711/117/3  

عضو کمیسیون  ٣
فرهنگ و هنر و 

ورزش استانداري 
 گیالن

ناستانداري گیال   تاکنون 1380 

3/7/1380سازمان برنامه رابط و هماهنگ  ٤ 3/7/1380 تاکنون   

 شرح همکاران زمان انجام  نام موسسه یاواحد یفرد

–دکتر محمدعلی جوافشانی  1379 دانشکده پزشکی-بخش پزشکی اجتماعی 1

مهرناز  - زهرا عطرکار روشن
  دوستدار صنایع

 

دکتر  -دکتر زهرا پناهنده 1379 دانشکده پزشکی –کارگاه روش تحقیق  2
زهرا –محمدعلی جوافشانی 

 عطرکار روشن

 

دکتر شاهرخ یوسف   1388  تحقیقات ترومامرکز   3
, زاده,دکتر حسین همتی

, دکتر دکتر آنوش دهنادي
  علی داوودي

 

4         



 ٣٧

 کننده طرحهاي بین
شگاهیدان  

/پ2802/132/3 وبودجه  

دبیرسمینار سل  ٥
 DOTSواستراتزي 

 

دانشگاه علوم 
 پزشکی گیالن

26/9/83  26/9/83  10/8/1382  
/ پ3/ب/ 2910  

٦ 
 

دبیر کارگاه نحوه 
 برخورد با اپیدمی

28/9/83  28/9/83  29/8/83    

دبیر سمینار مدون  ٧
دانطب سالمن  

دانشگاه علوم 
 پزشکی گیالن

3/3/1384    

 
٨ 

مسئول ارزیابی 
ی درونی گروه پزشک

 اجتماعی

دانشگاه علوم 
 پزشکی گیالن

5/6/1384 /پ6364/1/3 تاکنون   

ه دبیر علمی  کنگر ٩
 ملی تعیین گرهاي
 اجتماعی سالمت

دانشگاه علوم 
  پزشکی گیالن

19/4/1387  20/4/1387   

دبیر سمینار مدون  ١٠
ب سالمندانط  

دانشگاه علوم 
 پزشکی گیالن

12/11/
1387 

  

 عضو کمیته علمی ١١
کنگره علمی 

یه دانشجویان اقیانوس  

 دانشگاه سیدنی
 استرالیا

23 Apr 
2009 

25Apr 

2009 
 

٢١ دانشگاه علوم   ستادمشاورا 
 پزشکی گیالن

24/06/
1389  

پ/8418/1/3   

31 دبیرعلمی سمینار  
کشوري تروماي 

 جاده اي

نشگاه علوم دا
 پزشکی مازندران

24/3/1391  25/3/1391    

41 سردبیر مجله زن  
  وبهداشت

دانشگاه آزاد 
واحد –اسالمی 

 آستارا

   تاکنون  1388

 معاون آموزشی 15
  پژوهشی

 مرکز تحقیقات
تروماي جاده اي 

 گیالن

   تاکنون  1389

عضو کارگروه  16
توانبخشی وسالمندان 

  وزارت بهداشت

وزارت بهداشت؛ 
درمان وآمورش 

 پزشکی

/الف1484/پ/194 تاکنون  1394  
 

 



 ٣٨

پرشک بسته مسئول  17
  خانواده 

دانشگاه علوم 
 پزشکی گیالن

/پ3/آ/2096/125 تاکنون  1394  
 

 

عضو شواري  18
راهبردي دانشگاه 

  علوم پزشکی گیالن

دانشگاه علوم 
 پزشکی گیالن

   تاکنون  1395

عضو کمیته بهداشت  19
شغلی وطب کار 

  ستان پورسینابیمار

دانشگاه علوم 
 پزشکی گیالن

   تاکنون  1395

عضو کمیته آزمون  20
  صالحیت بالینی

  

دانشگاه علوم 
  پزشکی گیالن

/پ3/آ/18816/125 تاکنون  1394  
 

 

 عضو هیات ممیزه  20
  دانشگاه

دانشگاه علوم 
 پزشکی گیالن

   تاکنون  1395

 مدیر گروه پزشکی 21
 اجتماعی

دانشگاه علوم 
گیالنپزشکی   

21/05/
1396 

   تاکنون

دبیر دبیرخانه اجرائی  22
سند ملی پیشگیري از 

  بیماریهاي غیرواگیر 

دانشگاه علوم 
 پزشکی گیالن

/پ3/د/4441 تاکنون 1396   

عضو شوراي  23
آموزشی دانشکده 

  پزشکی

دانشگاه علوم 
 پزشکی گیالن

   تاکنون 1397

عضو شوراي  24
پژوهشی دانشکده 

  پزشکی

علوم دانشگاه 
 پزشکی گیالن

   تاکنون 1379

مشاور رئیس دانشگاه  25
  در امور سالمندان

/پ3/د/3486 تاکنون 1398    

  
شرکت در کمیته هاوشوراهاي دانشگاه،وزارتخانه،شوراي عالی انقالب  - 14

 فرهنگی و......:
 شماره وتاریخ توضیحات

 ابالغ
 ردیف نام کمیته یاشورا مدت فعالیت

 از تا
نونتاک     9 /6 /1378 عضو شوراي پژوهشی  

 دانشکده پزشکی 
1 



 ٣٩

  16/5/1382  24/9/1380 عضو شوراي پژوهشی  
 دانشگاه 

2 
 

  16/5/1382  24/9/1380 و عضو شوراي ارزشیابی  
دانشگاه آموزشی   

3 

/پ5342/311  1/5/1382 تاکنون  امه عضو کانون مشاوره پایان ن 
دانشکده پزشکی -ها  

4 

نامه  و کمیته تدوین پایانعض 1384 1385  
 هاي دانشجوئی

5 

 3041/13/113
 /پ

10/6/1386 تاکنون عضو کمیته پژوهش در  
 آموزش

6 

 18932/13/
/پ113/3  

04/11/1389 تاکنون تنی بر عضو کمیته پزشکی مب 
 شواهد

7 

15/4/1389 تاکنون     عضو کمیته آموزش  
 MPHپودمانی ویژه پزشکان

8 

15/7/1384 تاکنون   مرکز  شوراي پژوهشی عضو 
  تحقیقات تروماي جاده اي

9 

عضو شواري راهبردي   1395 تاکنون   
الندانشگاه علوم پزشکی گی  

10 

 11 عضو هیات ممیزه دانشگاه  1395 تاکنون   
عضو شواري راهبردي   1395 تاکنون   

 تروماي استان گیالن
12 

 عضو شوراي پژوهشی مرکز  1396 تاکنون   
 رشد دانشگاه

13 

انجمن  رهیمد اتیعضو ه  1393 تاکنون   
رانیا یاجتماع یپزشک  

14 

 
 

 پایان نامه هاي سرپرسيت شده: -15
 

سمت  
در 

 پایان

اسامی 
 همکاران

محل 
 انجام

نوع  تاریخ
پایان 

 نامه

عنوان 
دوره 

یتحصیل  

 ردیف عنوان پایان نامه



 ٤٠

یتحقیق شروع پایان نامه  دکتري  
 عمومی

استاد  
 راهنما

بررسی میزان کم خونی فقر آهن و   × × 1377 1378 قم عسکرزائی
تاالسمی مینور در مراجعین به مرکز 
1377 -آزمایشات پیش از ازدواج استان قم   

1 

استاد  
 راهنما

ان بررسی شاخصهاي تن سنجی در کودک  × × 1377 1378 قم اکرمی
سال اول دبستان شهر قم در مقایسه با 

1378 -منحنی استاندارد   

2 

استاد  
 راهنما

بررسی اپیدمیولوژیک مسمومیتها در  × × 1377 1378 تهران  پاکروان
-مراجعین به اورژانس بیمارستان لقمان

1377تا 1374  

3 

استاد  
 راهنما

 - احمد معظم
 نوحی

ه بررسی میزان رضایتمندي مراجعین ب  × × 1379 1379 رشت
شی بخشهاي فوریتهاي پزشکی مراکز آموز

1379 - در مانی گیالن  

4 

استاد  
 راهنما

-فرازمند
 طلوعی

بررسی علل بستري سالمندان در   - × × 1380 1380 رشت
1378 -بیمارستانهاي آموزشی شهر رشت  

5 

استاد  
 راهنما

ینی بررسی نگرش اعضاء هیات علمی بال - × × 1380 1380 رشت شاعف
ه دانشگاه علوم پزشکی گیالن نسبت ب

1379 - آموزش طب سرپائی  

6 

تاد اس 
 راهنما

 بررسی اپیدمیولوژیک سل خارج ریوي × × 1379 1380 گیالن اقبالی
1379تا  1377استان گیالن از   

7 

استاد  
 راهنما

می بررسی میزان کم خونی فقر آهن و تاالس × × 1379 1380 رشت حجتی مددي
ش مینور در مراجعین به مرکز آزمایشات پی

77تا  79  - از ازدواج شهر رشت   

8 

اد است 
 راهنما

طورچی 
 رودسري

در بیماران   Cبررسی شیوع هپاتیت  * * 1380 1380 گیالن
 1379 -همودیالیزي استان گیالن 

9 

استاد  
 راهنما

 فقیهی،معین
 ،نعمت اللهی،

 میرصفا

ن بررسی میزان آگاهی و نگرش دانش آموزا × × 1381 1381 رشت
داشت دبیرستانی شهر رشت نسبت به به

3811تا  1380 - بلوغ  

10 

استاد  
 راهنما

منتصر 
وهساري,ک  

 اشهدي

تعیین شیوع مصرف سیگار در دانشجویان   × × 1381 1381 رشت
  1380 ,پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 

11 

استاد  
 راهنما

سیروس 
بخت،نیک 

 روش

بررسی الگوي مصرف سیگار در دانش   × × 1381 1381 رشت
  1381 -آموزان دبیرستانی شهر رشت 

12 



 ٤١

استاد  
 راهنما

قوس، دست   
 برنجکار،

 جعفري نژاد

ان بررسی شاخصهاي آنتروپومتریک کودک × × 1381 1381 رشت
  1381,مهدهاي کودك شهر رشت

  

13 

استاد  
 مشاور

، دکتر فرضی
 دکتر جاللی

دوره  × 1379 1381 رشت
یتخصص  

روپیندر نقش پروفیالکتیک افدرین، آت
ی ی از بپیشگیري از هیپوتانسیون ناش

 حسی نخاعی در بیماران سزارینی

14 

استاد  
 مشاور

 دکتر فرجی
 دکترالموتی

دوره  × 1378 1378 رشت
یتخصص  

ر بررسی دقت هیستروسالپنگوگرافی د
نازا تشخیص علل لوله اي صفاقی زنان   

15 

استاد  
 مشاور

,ادکتر مهرافز  
 دکتر آماده

دوره  × 1378 1378 رشت
یتخصص  

یوپسی پی و ببررسی یافته هاي کولپوسکو
 سرویکس با پاپ اسمیرغیرطبیعی

16 

استاد  
 مشاور

.دکتر میالنی  
دا.دکترپورعب  

دوره  × 1378 1378 رشت
یتخصص  

بررسی میزان اوفورکتومی 
 پروفیالکتیک درهیسترکتومی

17 

استاد  
 مشاور

دکتر 
 آقاجانزاده
 دکتراخوان

دوره  × 1378 1378 رشت
یتخصص  

بررسی روشهاي درمانی جراحی 
وموتوراکس خودبخوديپن  

18 

استاد  
 مشاور

 دکتر نقوي
هدکتر علیزاد  

دوره  × 1378 1378 رشت
یتخصص  

مورد فلج شل در  38گزارش 
شهریور 17بیمارستان   

19 

استاد  
 مشاور

يدکتر اشکور  
 دکترعطار

 ختائی

دوره  × 1378 1378 رشت
یتخصص  

شیوع زگیل دست وپا وصورت در 
ساله شهررشت 17- 16نوجوانان   

02  

استاد  
 مشاور

- دکتر فرجی
هدکترملک زاد  

دوره  × 1378 1378 رشت
یتخصص  

ن در تعیین فراوانی ناهنجاریهاي مولری
یبیماران الپاراتومی والپاروسکوپ  

21 

استاد  
 مشاور

ختاريمدکتر  
 دکترکرمی

دوره  × 1378 1378 رشت
یتخصص  

 بررسی نتایج درمانی تکنیک 
در ترمیم هیپوسپادیاس  Shod grass 

22 

استاد  
 مشاور

،نبیدکترکرم   
 دکترحجتی

دوره  × 1378 1378 رشت
یتخصص  

ي در بررسی علل میرائی نوزادان بستر
شهریور 17بیمارستان   

23 

استاد  
 مشاور

 دکتر صابر
دکتررکنی 

 دوست

دوره  × 1378 1378 رشت
یتخصص  

 بررسی فراوانی انسداد روده باریک
 وپیامدهاي آن

24 

استاد  
 مشاور

 ایتیدکترهد
ادکترآذرپیر  

دوره  × 1378 1378 رشت
یتخصص  

 بررسی عوامل خطر در ایجاد زخم پاي
 دیابتی

25 

استاد  
 مشاور

 دکترمهرافزا
 دکتر کاظمی

دوره  × 1379 1379 رشت
یتخصص  

 ارتباط خونریزي سه ماهه اول بارداري
 با سرنوشت حاملگی

26 

استاد  
 مشاور

 دکترمهرافزا
دکترروشن 

 فکر

7913 1379 رشت دوره  × 
یتخصص  

اي نقش مکونیوم در افزایش عفونته
 پس از زایمان

27 



 ٤٢

استاد  
 مشاور

ي دکتر اشکور
 دکترامیري

دوره  × 1379 1379 رشت
یتخصص  

 مقایسه روشهاي درمانی طیف اریتم
 مولتی فرم ماژوردربیماران بستري

28 

استاد  
 مشاور

-یدکتر ضراب
 دکترکوشا

دوره  × 1379 1379 رشت
یتخصص  

 مشکالت روانشناختی دانش شیوع
 آموزان مقطع متوسطه شهررشت

29 

استاد  
 مشاور

 ائیدکتر مجتب
دکترسادات 

 منصوري

دوره  × 1379 1379 رشت
یتخصص  

ض بررسی علل ایکتر منجر به تعوی
 خون و عوارض آن

30 

استاد  
 مشاور

-دکترگلچاي
وردکتررمضانپ  

دوره  × 1379 1379 رشت
یتخصص  

 پوستی بررسی شیوع بیماریهاي
 واگیردار در زندانیان زندان الکان ت

31 

استاد  
 مشاور

موحدي,دکتر
وجدانیدکتر  

دوره  × 1379 1380 رشت
یتخصص  

مقایسه مارکائین و ...در کاهش مدت بی 
  حسی نخاعی

32 

استاد  
 مشاور

ایمان دکتر
ندیري طلب,  

دوره  × 1380 1380 رشت
یتخصص  

عوارض پتدین ومارکائن  در بی حسی 
  نخاعی

33 

استاد  
رمشاو  

نادري,دکتر  
نوري دکتر  

دوره  × 1381 1381 رشت
یتخصص  

 34  تاثیر دگزامتازون در کاهش تهوع واستفراغ 

استاد  
رمشاو  

  دکترفالحتکار
  توکلی فرد,

دوره  × 1378 1378 رشت
 عمومی

بررسی فراوانی اسیبهاي کلیه ومجاري 
  ادراري .............

35 

استاد  
رمشاو  

 دکتر چینی
ار،اسدیان،ک  

 حسین زاده

 LDL &NHDLبررسی سطح سرمی  × × 1378 1378 رشت
  دربیماران...............

36 

استاد  
رمشاو  

ي دکتر صبور
 ،نصیري

 37  در بیماران ........  CSRسیر طبیعی  × × 1378 1378 رشت

استاد  
رمشاو  

ي، دکتر صبور
 رحمانی

 38  خطر در ......بررسی فراوانی نسبی عوامل  × × 1378 1378 رشت

استاد  
رمشاو  

بررسی فراوانی نسبی عفونت پس از عمل  × × 1378 1378 رشت فتوحی
  جراحی آپاندیسیت حاد ..........

39 

استاد  
رمشاو  

  ،باقیدکتر
  امانی نعیمی،

 40  بررسی نتایج الپاراتومی تجسسی در........ × × 1378 1378 رشت

استاد  
رمشاو  

دکتر آقاجان 
ابیزاده،سهر  

بررسی نتایج توراکوسکوپی در  × × 1378 1378 رشت
  بیماران.............

41 

استاد  
رمشاو  

  کار دکترچینی
  تبشردوس,

 42  تعیین ارزش پیشگوئی کننده تروپونین .... × × 1378 1378 رشت

استاد  
رمشاو  

ي،دکتر صبور  
 نیکخواه

بررسی فراوانی رتینوپاتی دیابتی در  × × 1378 1378 رشت
................  

43  

استاد  
رمشاو  

،دسرشادکتر   
 ایمانی

 44  بررسی روند ساالنه سل در استان گیالن × × 1378 1378 رشت



 ٤٣

استاد  
رمشاو  

دکتر آقاجان 
زاده،وحدتی 

 راد

 45  بررسی عوارض پلورال افیوژن ............... × × 1379 1379 رشت

استاد  
رمشاو  

،قنبريدکتر  
انمبین،کاظمی  

3791 رشت در  HCV & HBSبررسی فراوانی  × × 1379 
  بیماران.....

46 

استاد  
رمشاو  

 دکتر درجانی
رجب زاده 

 ،فقیه محمدي

بررسی شیوع پدیکولوز سر و عوامل همراه  × × 1379 1379 رشت
  در....

47 

استاد  
رمشاو  

,دکترروشنی  
 عالئی خانقاه

 48  .........در ......... NSVوازکتومی به روش  × × 1379 1379 رشت

استاد  
رمشاو  

ي،دکتر بهبود  
 وطن پرست،
يقاضی سعید  

 49  عوامل موثر در انتخاب مرکز درمانی .......... × × 1379 1379 رشت

استاد  
 راهنما

بررسی شیوع مصرف سیگار دردبیران  × × 1382 1383 رشت رحیم زاده
  1383-مدارس شهررشت

50 

استاد  
 راهنما

یحیی پور, 
 مومنی

نگیال بررسی میزان مصرف سیگار درسربازان  × × 1383 1384 
  1384-استان گیالن

51 

استاد  
 راهنما

ا خطیبی, رض
 زاده

بررسی میزان مصرف اکستازي در دانش  × × 1383 1384 
  1384-آموزان دبیرستانی شهر الهیجان

52 

استاد  
 راهنما

 سهیلی, مهدي
 پور

دانشجویان تازي بررسی میزان مصرف اکس × × 1384 1385 گیالن
  1384 -دانشگاه گیالن

53 

استاد  
 راهنما

نعمت اللهی, 
 صمد پور 

مازندرا
 ن

بررسی میزان مصرف اکستازي در دانش  × × 1384 1385
- هاي تنکابن ورامسرآموزان دبیرستانی شهر

1385  

54 

استاد  
 راهنما

بشري 
 شیخانی

فه وزن بررسی تاثیر وزن هنگام تولد بر اضا × × 1385 1387 گیالن
وچاقی در کودکان سنین پیش دبستانی 

  مناطق روستائی شهر رشت

55 

استاد  
 راهنما

بررسی عوامل خطر عمده بیماریهاي قلبی  × × 1385 1385 گیالن وحدتی
-وعروقی در پزشکان شهرستان رشت 

1385  

56 

استاد  
رمشاو  

, دکتر درجانی
اريدکتر افتخ  

دوره  × 1387 1387 گیالن
یتخصص  

راوانی کلونیزاسیون استاف ارئوس بررسی ف
  ضایعات پوستی ....................

57 

استاد  
رمشاو  

 دکتر کوشا,
, دکتر نجفی
, دکتر نکوئی

 دکتر سروش

دوره  × 1387 1388 گیالن
یتخصص  

مقایسه نگرش کودکان بیش فعالی با 
  همشیرهاي ...............................

58 
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استاد  
رمشاو  

, دکتر درجانی
دکترمحمد 

 امینی

دوره  * 1388 1389 گیالن
یتخصص  

شیوع تظاهرات پوستی در بیماران سالمند 
  مراجعه کننده ......................

59 

استاد  
رمشاو  

دکتر 
 درجانی,دکتر

 رضازاده

دوره  * 1391 1392 گیالن
یتخصص  

بررسی سطح سرمی ویتامین د در بیماري 
  پسوریازیس

60 

استاد  
رمشاو  

ر برزگ دکتر
,دکتر درجانی  

دوره  * 1391 1392 گیالن
یتخصص  

در بیماران   B,Cبررسی میزان هپاتیت 
  دچار زخم تناسلی

61 

استاد  
 راهنما

دکتر مهران 
مهدوي 
 روشن

بررسی علل عدم مراجعه زنان سنین باروري  MPH * 1391 1391 رشت
  براي انجام آزمایش غربالگري پاپ اسمیر

62 

استاد  
 راهنما

ی رسماکچدکت بررسی میزان رضایت خدمت گیرندگان از  MPH * 1391 1393 رشت 
  خدمات بهداشت خانواده

63 

استاد  
 مشاور

 دکتر حسین
اتحاد, 

جورابراهیمیا
 ن

دوره  * 1391 1392 رشت
 عمومی

بررسی ناتوانیهاي ارتوپدیک ناشی از 
  تروماي جاده اي در کودکان

64 

استاد  
 راهنما

دکتر اتحاد, 
 فانی

ترش دوره  * 1391 1392 
 عمومی

بررسی الگوي شکستگیها در سالمندان 
- 1389مراجعه کننده به مرکز پورسینا, 

1390  

65 

استاد  
 مشاور

دکتر دماري, 
 دکتر رهبر

  1392 1393 رشت
* 
 
 

MPH  بررسی وضعیت فعالیت فیزیکی در زنان
شاغل در دانشگاه علوم پزشکی گیالن و 

  1393عوامل موثر بر آن  در سال 

66 

استاد  
 راهنما

دکتر اتحاد, 
ساکتی, 
 شاکریان

دوره  * 1391 1392 رشت
 عمومی

 انسالمند تروماي اپیدمیولوژیک بررسی
1391در سال رشت پورسیناي دربیمارستان  

 
  

67 

استاد  
رمشاو  

دکتر 
 درجانی,دکتر

ن زین العابدی
 مهدي زاده

دوره  * 1392 1393 گیالن
یتخصص  

ن دي ویتامیمقایسه میزان سطح سرمی 

 در بیماران پسوریازیس ولگاریس

 وگروه کنترل

 

68 

استاد  
رمشاو  

دکتر 
 درجانی,دکتر
هطیبه رضازاد  

دوره  * 1392 1393 گیالن
یتخصص  

بررسی ارتباط سطح سرمی ویتامین د 

  ) BCCبا سرطان سلولهاي بازال(

 

69 
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استاد  
رمشاو  

دکتر احمد 
ر دکت، علیزاده

 رضا سلطانی

9313 1394 گیالن دوره  * 
یتخصص  

با  3Dبررسی ارتباط سطح سرمی ویتامین 
در   )IMTضخامت اینتیما مدیاي کاروتید (

بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی رشت در 
  94-1393سال

70 

استاد  
 راهنما

 غفار فانی
 سپاس حاجی

 سبحانی

دکتراي  * 1393 1395 گیالن
 عمومی

بررسی تصادفات جاده اي در مناطق 
  1392 -ن گیالنروستایی استا

71 

استاد  
رمشاو  

سکینه 
کشاورز 
 محمدیان

کارشناس * 1393 1394 گیالن
 ي ارشد

تاثیر مداخله مبنی بر الگوي مراحل تغییر 
بر ارتقاي فعالیت جسمانی رابطین 

  یهداشتی شهر رشت

72 

استاد  
 راهنما

علیرضا 
ه طلیع-رزاقی

انیبشري شیخ  

هنگام تولد با چاقی ارتباط بین وزن  MPH * 1394 1395 گیالن
دوران پیش دبستان مناطق روستائی 

  گیالن

73 

استاد  
رمشاو  

دکتر حجت 
افتخاري، 

  نازنین کرامتی

دکتراي  * 1394 1395 گیالن
 عمومی

بررسی شیوع زگیل تناسلی در مراجعین 
  کلینیک پوست بیمارستان رازي رشت

74 

استاد  1845
 راهنما

 يمحمد احمد
یتنکابن  

4139 1396 گیالن  يدکترا * 
یعموم  

 مصدومیندر يعوارض تصادفات جاده ا
  1393-1394 سالمند در شهر رشت

75 

 استاد 2105
 راهنما

 میرح اریماز
 سروش

النیگ  يدکترا * 1396 1397 
یعموم  

 يها یشکستگ يولوژیدمیاپ یبررس
ساله  60از افتادن در سالمندان  یناش

 نایپورس مارستانیدر ب يوباالتر بستر
  96 رشت در سال

76 

 استاد 
 مشاور

 پویا بهاري
 خرم

 دکتراي * 1396 1397 گیالن
یتخصص  

مقایسه ضخامت غالف عصب اپتیک به 
  وسیله سونوگرافی ترانس اوربیتال ........

77 

 استاد 
 راهنما

عباس 
جعفري 
 شکیب

بررسی عوارض حاد پس از انتقال خون  MPH * 1395 1397 گیالن
  در استان گیالن

78 

 استاد 
ورمشا  

 فرزانه ایران
 منش

النیگ  يدکترا * 1397 1397 
یعموم  

بررسی هزینه هاي پرداخت از جیب و 
بهره مندي از خدمات تشخیصی با 

  دستگاههاي.......................

79 

 استاد 
 راهنما

پویا نقش 
 پور

النیگ  1397 1395 * MPH  بررسی میزان فرسودگی شغلی وسرمایه
واده استان اجتماعی در تیم پزشکان خان

  1397-گیالن

80 

 
 



 ٤٦

  شركت دردوره هاي آموزشي،پژوهشي واجرائي: -١٦
 

 ردیف نوع دوره نام دوره محل برگزاري تاریخ برگزاري 
 آموزشی پژوهشی اجرائی

18/8/1377و19 هدانشگاه علوم پزشکی فاطمی   1 ×   روش تدریس 

4/12/1378 ندانشگاه علوم پزشکی گیال   گیريسنجش واندازه  
 آموزش

  × 2 

27/8/1378 ندانشگاه علوم پزشکی گیال   3 ×   طرح درس 

14/6/1381 ندانشگاه علوم پزشکی گیال   4   × پایش تغذیه 

28/3/1381 ندانشگاه علوم پزشکی گیال   نرم افزارهاي یادگیري 
 زبان انگلیسی

  × 5 

2/8/1380و1 ندانشگاه علوم پزشکی گیال   نگارش مقاله به زبان 
لیسیانگ  

  × 6 

3/8/1380 ندانشگاه علوم پزشکی گیال  استخراج اطالعات از  
 منابع پزشکی

  × 7 

14/7/1382 ندانشگاه علوم پزشکی گیال   8 ×   ارزیابی درونی 
28/4/1379  
31/4/1379تا   

ندانشگاه علوم پزشکی گیال کارگاه روش تحقیق  
 پیشرفته

 ×  9 

8/3/1382 ندانشگاه علوم پزشکی گیال  رگاه آموزشی مرکز کا 
 مهارتهاي بالینی

  × 10 

 15/2/1384و14
1384/ 26/3و25و  

ندانشگاه علوم پزشکی گیال  نی برکارگاه پزشکی مبت 
 شواهد

  * 11 

ندانشگاه علوم پزشکی گیال  20/9/1384 آشنائی با نرم  
 EXCELآفزار

 ×  12 

17/3/1385 – 
18/3/1385  

ندانشگاه علوم پزشکی گیال تحقیق کارگاه روش  
 کیفی

  × 13 

وزارت بهداشت , درمان   19/9/1388
 وآموزش پزشکی

ن کارگاه آموزشی تدوی
ی برنامه آموزشی پزشک

 اجتماعی

  × 14 

ندانشگاه علوم پزشکی گیال  28/3/1388 کارگاه آموزشی  
Integration 

  × 15 

6-9 Oct 2010  دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهللا با
ورینو همکاري دانشگاه شیراز وت

  ایتالیا

 16  ×   متا آنالیز

 17 ×    ارزیابی استدالل بالینی  دانشگاه علوم پزشکی گیالن 

18/09/1389  18 ×    نقش استاد مشاور  دانشگاه علوم پزشکی گیالن 
20/10/1389-
19/10/1389  

پزشکی مبتنی بر   دانشگاه علوم پزشکی گیالن
  شواهد

  × 19 



 ٤٧

ی مبتنی بر پزشک  دانشگاه علوم پزشکی گیالن 
  شواهد

  × 20 

پزشکی مبتنی بر   دانشگاه علوم پزشکی گیالن 
  شواهد

  × 21 

پزشکی مبتنی بر   دانشگاه علوم پزشکی گیالن 
  شواهد

  × 22 

 23 ×    اخالق حرفه اي  دانشگاه علوم پزشکی گیالن 
1394مهرماه  دانشگاه تهران با همکاري  

 Johns Hopkinsدانشگاه 

یک مطالعات سیسنمان
با استقاده از نرم افزار 

Stata 

  × 24 

2015 NIMAD and SAPHIR  Complex Survey 
Design and 

Analysis  

 ×  25 

2017 Johns Hopkins  Road traffic 
accidents in low-

middle income 
developing 

countries  

  × 26 

96اردیبهشت  20  Start Up   × 27آشنائی با  دانشگاه علوم پزشکی گیالن 

96فروردین  اشنائی با دانشگاههاي   دانشگاه علوم پزشکی گیالن 
  نسل سوم

  × 28 

1396آذر ماه  5-9 مرکز همکاريوزارت بهداشت با  
  هاي سازمان بهداشت جهانی

The First 
Educational 

Workshop about 
NCD  

  * 29 

20-26 Apr 2018 MIMAD & European 
Commision  

Iran –EU health 
Research and 

Innovation 
meeting  

 *  30 
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  عناوین تحقیقاتی مورد عالقه: -17

(Geriateric)طب سالمندان 
(Trauma System) تروما سیستم  

 )Cardiovascular Risk Factorsبررسی عوامل خطر بیماریهاي قلبی وعروقی ( 

(Health Economy)اقتصاد بهداشت در سطوح مختلف ارائه خدمات 
 (Quality of Life & Lifestyle) کیفیت زندگی وسبک زندگی گروههاي مختلف جامعه    

 


