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 دانشگاه علوم پزشکی گیالن
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 کارورزی
 تومورها و خونریزی های مغزی -تروما

 

 

 

 

 

 

 



 

 واجرايي:هاي آموزشي، پژوهشي در دوره شركت .1

 

 ردیف

 نوع دوره

 توضيحات تاريخ برگزاري محل برگزاري نام دوره
 اجرايي پژوهشي آموزشي

1    
 کلینیکال ترایال

Clinical Trial 

دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن
 1383آذر  12-10

با همکاری معاونت 

تحقیقات و فناوری 

  متبوع وزارت

2    
Evidence Based 

Medicine 
دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن
 1383دی  24و25

با همکاری معاونت  

تحقیقات و فناوری 

 متبوع وزارت

 روش تحقیق        3
واحد توسعه 

  ینیتحقیقات بال

 آبان 26و19 

 84آذر 17و10
 مسئول برگزاری

4       
 Good Clinical 

Practice 

بیمارستان امام  

 خمینی تهران
 1384اسفند  14-12 

معاونت تحقیقات و  

معاونت وزارت بهداشت 

 و درمان آموزش پزشکی

 اخالق در تحقیق        5
واحد توسعه 

یتحقیقات بالین   
 مسئول برگزاری  2/12/84 

 مقاله نویسی        6
واحد توسعه 

یتحقیقات بالین   
 مسئول برگزاری  4/12/84 

7    

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 

)طراحی سوال چند گزینه 

 ای(

دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن
 1383شهریور  5و4

با همکاری معاونت 

آموزش دانشگاه علوم 

 پزشکی ایران

 Excelنرم افزار     8
دانشگاه علوم 

ی گیالنپزشک  
10/6/83  

9    windows پیشرفته 
دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن
20/6/83  

 اینترنت    10
دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن
30/6/83  

11    
بیماریهای ارتفاع دوره ویژه 

 زمستانی
 1384دی  30تا  28 رامسر

فدراسیون کوهنوردی 

 کشور

12    Vertebroplasty 
بیمارستان پارس 

 تهران
15/4/85  

13    
Posterior Cervical 

Fixation 

بیمارستان میالد 

 تهران
  

14    

همایش اصالح ساختار 

اقتصادی  -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 برگزاری 1384

 مرور سیستماتیک    17
دانشگاه علوم 

 پزشکی تهران
 کارگاه کشوری 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 

با همکاری معاونت 

ناوری تحقیقات و ف

 وزارت متبوع

23    
آموزش پزشکی ویژه 

 دستیاران جدیدالورود

دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن
14/8/88  

24    

The Second 

International 

Evidence Based 

Practice Workshop 

دانشگاه علوم 

 پزشکی تبریز
  6/11/2008و4

یکارگاه مشاوره تحصیل    25  
دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن
28-29 /11/85  

26    
د مبتنی بر شواهکارگاه 
EBM 

دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن
20-19/10/89  

27    
دکارگاه مبتنی بر شواه  

EBM      

دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن
23-22/10/89  

28    
 روش های نوین ارزشیابی

 بالینی

دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن
29/10/89  

29    
 دکارگاه مبتنی بر شواه

EBM 

دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن
21/1/90  

30    

سازی  مبانی تشریح و مستند

یت سیستم مدیریت کیف

ارد مبتنی بر سری استاند

  2008: 9001ایزو 

دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن
1/3/1389  

31    

سازی  آشنایی با نظام مستند

و نحوه کنترل مدارک و 

یت سوابق کیفیت و مدیر

ی بر سرفرایند ها مبتنی 

2008: 9001استاندارد ایزو   

دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن
20/4/89  

        



32    

کارگاه توسعه رهبری 

هبر )ویژگیهای شخصیتی ر

) 

دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن
30/1/89  

33    
مستند سازی سیستم 

(مدیریت کیفیت )ایزو  

دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن
1/3/89  

  EFQMآموزش    34
انشگاه علوم د

 پزشکی گیالن
29/3/89  

35    
کارگاه توسعه رهبری 

(HBDI) 

دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن
12،13،14/4/89  

36    

مدیریت فرایند ها مبتنی بر 

 9001سری استاندارد ایزو 

:2008 

دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن
20،21،22/4/89  

 EFQM(2010)آموزش    37
دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن
18/10/90  

 مدیریت ریسک    38
دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن
  90پاییز 

 مبانی حاکمیت بالینی    39
دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن
  90پاییز 

40    

پنجمین سمپوزیوم بین 

المللی جراحی مغز و 

 اعصاب 

  October 2012 بیمارستان میالد 

41    
اخالق علمی و حرفه 

 (1ای)سطح

م دانشگاه علو

 پزشکی گیالن
17/1/91  

42    

آشنایی با نظام مستند سازی 

و نحوه کنترل مدارک و 

سوابق کیفیت و مدیریت 

فرایندها مبتنی بر سری 

 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    
world Congress th15

of Neurosurgery 
korea 2013  

45    
اخالق علمی و کارگاه 

 حرفه ای 

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 

 پزشکی گیالن
1392 

 

 



 

48    
تحلیل آزمون های چند 

 MCQگزینه ای 

دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن
1392 

 

 

49    
International 

Neuroscience 

Institute 

Hannover 2011 
 

 

50    

Ismiss Congress TH4

in Turkey on 

minimal invasive 

spine surgery and 

interventional 

treatments 

turkey 2011  

51    

International  th5

Neurosurgery 

Symposium (Head 

Trauma) 

  2012 بیمارستان میالد

52    
15world congress 

of neurosurgery 
Seoul-Korea 2013  

53    
کنگره جراحی مغز و 

 اعصاب 

گاه علوم دانش

 پزشکی تهران 
14/7/1391  

54    
همایش میان دوره ای  

 جراحان مغز و اعصاب 

دانشگاه علوم 

 پزشکی کرمان 
24/8/1391  

 با این  بیمار چه کنم     55
دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن 
20/10/91  

56    
کنگره ضایعات نخاعی 

 ایران 

پژوهشکده 

بازتوانی عصبی 

دانشگاه علوم 

 تهران پزشکی

25/11/91  

57    
 

گره سی و هفتمین کن

علمی ساالنه جامعه 

 جراحان ایران
 

مرکز همایش 

های زکریای 

 رازی

14/2/1392  

58    

همایش سراسری میان 

دوره ای جراحان مغز و 

 اعصاب ایران

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان
29/8/1392  

59    

وزه کنفرانس علمی یکر

تشخیص سندروم 

 د در بیمارانتتردکور

 کاندید عمل جراحی

انجمن علمی 

جراحان مغز 

 واعصاب ایران

26/9/1392  

60    
وزه کنفرانس علمی یکر

ز دژنراتیو اسکولیوزی  

انجمن علمی 

جراحان مغز 

 واعصاب ایران

24/10/1392  

61    
ت ضربه های ستون فقرا

 گردنی 

دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن 
10/2/93  



62    
لمی یکروزه  کنفرانس ع

 ترومای سر 

دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن
29/1/92  

63    

کنفرانس علمی یک 

 روزه 

فار الترال هرنی تومی 

 Far lateral - دیسک

lumbar herniated 

disc 

انجمن علمی 

جراحان مغز 

 واعصاب ایران

29/11/92  

64    

سی و هشتمین کنگره 

علمی ساالنه جامعه 

 جراحان ایران

راحان جامعه ج

 ایران
20/2/93  

65    
کنگره میان دوره ای 

 جراحی مغز و اعصاب 

دانشگاه علوم 

 پزشکی تبریز 
18/7/93  

 کنگره سراسری تروما     66
دانشگاه علوم 

 پزشکی بقیه اهلل
24/10/93  

  1394 انتقال خون  خون و فراورده های خونی     67

68    
کنگره جراحی هیپوفیز و 

 قاعده جمجمه

پژوهشکده 

بازتوانی عصبی 

دانشگاه علوم 

 پزشکی تهران

26/1/94  

69    
کنگره جراحی مغز و 

 اعصاب

دانشگاه علوم 

 پزشکی همدان
16/7/1394  

70    

کنگره بین المللی 

نوروریستوراتولوژی و 

گردهمایی جهانی 

نوروپروتکشن و نورو 

 ژنریشن

 

پژوهشکده 

بازتوانی 

عصبی 

م دانشگاه علو

انرپزشکی ته  
 

7/2/1394  

71    
کارگاه تشخیص 

 استخوان تمپورال 

دانشگاه علوم 

 پزشکی تهران
26/9/94  

72    

مشارکت در برگزاری 

سی و پنجمین دوره 

 آزمون ارتقا 

 دبیرخانه شورای

و  آموزش پزشکی

 تخصصی 

9/6/95  

73    
شرکت در کارگاه مقاله 

 نویسی

اری دانشکده پرست

دانشگاه علوم 

نالپزشکی گی  

8/10/96 

توسط معاونت تحقیقات و 

فناوری دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن

74 

 
   

شرکت در کارگاه دانش 

افزایی استادان با موضوع 

 تاریخ تمدن اسالمی

دانشگاه علوم 

نپزشکی گیال  
20/04/95 

با همکاری معاون 

آموزشی و  مرکز هم 

اندیشی استادان و نخبگان 

دانشگاه علوم پزشکی 



 گیالن

75    

3th Pituitary, 

Sella and 

Suprasellar 

Sugery Congress 

Tehran, Iran 16-17 Feb, 

2017 - 

76    

تشکیل مدرسه تابستانی 

جهت تسهیل فرایند 

نگارش پروپوزال 

 دانشجویی

دانشگاه علوم 

نپزشکی گیال  
28/11/97  معاونت آموزشی دانشگاه 

77    

وسعه بهبود برنامه ریزی ت

PDPفردی ) عضاء ( ا

 هیئت علمی

دانشگاه علوم 

نپزشکی گیال  
28/11/97  معاونت آموزشی دانشگاه 

78    
Cervical Cord 

Tumor - May 21th 2010 - 

79    

مشارکت در طراحی 

سواالت سی و پنجمین 

دوره امتحانات ارتقاء 

دستیاری و گواهینامه 

 تخصصی

دانشگاه علوم 

نپزشکی گیال  

/پ813/13/113/3  

 

8/6/95  

 ونت آموزشی دانشگاهمعا

80    
360-degree Skull 

Base Course-ircad 

Strasbourg, 

France 

28/01/2020 

To 

31/01/2020 

IRCAD/University 

of Strasbourg, 

France 
 

 

 

 
 

 هاي تحقيقاتي مصوب :عناوين طرح 

 
 

 رديف
نام مؤسسه محل 

 پژوهش

 مدت
  

 هاي تحقيقاتيها و پروژهعناوين طرح

 تا از

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

 سوانح و علتها در استان گیالن

2 
مرکز آموزشی درمانی 

 پورسینا
 واحد توسعه تحقیقات بالینی 1386 1385

3 
مرکز آموزشی درمانی 

 پورسینا
1385 1386 

و خونریزی داخل مغزی  خیریبررسی فراوانی کانتیوژن تا

 ماه6در بیماران پورسینا طی  تاخیری

 Epidemiology and prevention of drowning in 1389 27/4/85نسکای یدانشگاه کارول 4



سوئد با همکاری مرکز 

 تحقیقات تروما

North of Iran 

 1389 1385 مرکز تحقیقات تروما 5

ا ترومای سر بستری تعیین غلظت سرمی فنی توئین در بیماران ب

 در بیمارستان پورسینا

 

 1386 1384 مرکز تحقیقات تروما 6
اثر ترانس اگزامیک اسید و فشار داخل شکمی  بر خونریزی در 

 المینکتومی مهره های کمری

7 
 مرکز تحقیقات تروما

 
86 1388 

بررسی میزان استرس، افسردگی، و کیفیت زندگی پس از 

درمانی پورسینای رشت  -زشیسانحه رانندگی در مرکز آمو

 1387در 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 

مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی رازی رشت از سال 

 تا پایان سال1385

9 

 مرکز تحقیقات تروما

 

 
 

1388 89 

تعیین عوامل روانشناختی مرتبط با ناتوانی جسمی در بیماران 

 1388مبتال به کمردرد مزمن در استان گیالن 

 

10 

 

 

 

 مرکز تحقیقات تروما

 

88 

 

 

 

89 

 

 

 

بررسی تاثیر دونپزیل در تغییر سطح هوشیاری بیماران مبتال به 

بخش  سکته مغزی انسدادتنه شریان مغزی میانی بستری شده در

 نورولوژی بیمارستان پورسینای رشت

 

 

 

 

11 

 

 مرکز تحقیقات تروما

 

 

 

 

1389 

 

 

 تاکنون

تعیین سطح اسید الکتیک وریدی در بیماران ترومایی شدید 

 وعوامل همراه stableو

12 

 مرکز تحقیقات تروما

 

 

 تاکنون 89

 

بررسی ارتباط اختالل عملکرد ارگانهای غیر عصبی با پیامد در 

 ید ترومایی مغزاسیب شد

 

13 

 مرکز تحقیقات تروما

 

 

 تاکنون 89

ارتباط غلظت سرمی اینترلوکین ها با پیامد در ترومای شدید 

 سر

 

 



 تا کنون 1389 مرکز تحقیقات تروما 14

بررسی توافق الکترودیاگنوزیس ، ام آر آی و عالئم بالینی در 

ش تشخیص رادیکولوپاتی در بیماران کمردرد ارجاع شده به بخ

 الکترودیاگنوزیس بیمارستان پورسینای

15 

 مرکز تحقیقات تروما

مرکز آموزشی درمانی 

 امیرالمومنین

مرکز آموزشی درمانی 

 پورسینا

 تاکنون 1389

تعیین ارزش پیشگوئی کننده آزمون های الکترودیاگنوستیک در 

 Bell’s)تعیین پیش اگهی فلج ایدیوپاتیک حاد صورت 

Palsy) کننده به کلینیک های نورولوژی  در بیماان مراجعه

 بیمارستان امیرالمومنین ENTبیمارستان پورسینا و

 

16 

 مرکز تحقیقات تروما

 گیالنMSانجمن 

مرکز آموزشی درمانی 

 پورسینا

1388 1389 

با   MSدر بیماران مبتال به  MSنسبی انواع   مقایسه فراوانی

و انجمن   تشنج و بدون تشنج مراجعه کننده به کلینیک امام رضا

 ام اس گیالن

17 

 مرکز تحقیقات تروما

مرکز آموزشی درمانی 

 پورسینا

1388 1389 

ارزیابی کیفیت تغذیه ای و میکروبی محلولهای تغذیه روده ای 

مورد استفاده در بیماران ترومایی بستری در بخش مراقبتهای ویژه 

 بیمارستان پورسینا رشت

18 

 مرکز تحقیقات تروما

رمانی مرکز آموزشی د

 پورسینا

1389 1391 
بررسی عوامل همراه در بهبود افتادگی پا در بیماران مراجعه 

 کننده به مرکز الکترودیاگنوزیس بیمارستان

19 
 مرکز تحقیقات تروما

 
1389 1391 

بررسی عوامل مرتبط با سطح کیفیت زندگی بیماران آسیب 

 مغزی تروماتیک  در مرکز آموزشی درمانی پورسینا)رشت(

 تاکنون 1390 مرکز تحقیقات تروما 20

 scoring) ارزیابی روشهای سنجش شدت کمی تروما

system)  در پیش آ گهی بیماران  در بخش ترومای بیمارستان

 پورسینای رشت

21 

 مرکز تحقیقات تروما

مرکز آموزشی درمانی 

 پورسینا

 تاکنون 1391

بررسی فراوانی نسبی سردرد ناشی از مصرف بی رویه دارو 

Medication Over-use Headache  و عوامل مرتبط با

آن در بیماران مبتال به سردرد مزمن مراجعه کننده به کلینیک 

 ویژه امام رضا بیمارستان پورسینا

22 

 مرکز تحقیقات تروما

مرکز آموزشی درمانی 

 پورسینا

1389 1390 
با پیش آگهی بیماران ترومای  Index Pulsatilityتعیین رابطه

 وسط مراجعه کننده به بیمارستان پورسینای رشتسر مت

23 
 مرکز تحقیقات تروما

 سینای تهرانمرکز 
 تا کنون 1391

تدوین برنامه پیشگیری از حوادث ترافیکی در مناطق روستایی 

 استان گیالن :نگرشها و موانع

24 

 مرکز تحقیقات تروما

مرکز آموزشی درمانی 

 پورسینا

 تاکنون 1391
هیگروما و عوامل همراه در بیماران دچار بررسی سابدورال 

 92تا  1391آسیب مغزی در بیمارستان پورسینای رشت از مهر 

25 

 مرکز تحقیقات تروما

مرکز آموزشی درمانی 

 پورسینا

 تاکنون 1391
پیش بیمارستانی و پیامد  Go Mappss Scoreبررسی ارتباط 

 90ل در سادر بخش ترومای بیمارستان پورسینای رشت بیماران 



26 

 مرکز تحقیقات تروما

مرکز آموزشی درمانی 

 پورسینا

 تا کنون 1391
بررسی الگوی شکستگی ها در سالمندان مراجعه کننده به 

 1390-بیمارستان پورسینا 
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 مرکز تحقیقات تروما

مرکز تحقیقات سینای 

 رشت

1392 1392 

 1390-1391شهر رشت  بررسی حوادث جاده ای سالمندان

28 

 قیقات ترومامرکز تح

مرکز آموزشی درمانی 

 پورسینا

1392 1392 

بررسی روند بار سالهای از دست رفته ناشی از مرگهای زودرس 

توسط حوادث ترافیکی در مناطق روستایی استان گیالن در سال 

 1391-1390های 

29 

 مرکز تحقیقات تروما

مرکز آموزشی درمانی 

 پورسینا

 تاکنون 1393
الی و عوامل مرتبط با آن در بیماران بررسی فراوانی هیدروسف

 دچار ترومای سر در بیمارستان پورسینای رشت

30 

 مرکز تحقیقات تروما

مرکز آموزشی درمانی 

 پورسینا

 تا کنون 1393
بررسی میزان بروز دیابت بی مزه در فاز مزمن در بیماران دچار 

 آسیب سر در بیمارستان پورسینای رشت

31 

مرکز تحقیقات علوم 

اب دانشگاه علوم اعص

مرکز –پزشکی کرمان  

تحقیقات تروما جاده ای 

دانشگاه علوم پزشکی 

 گیالن

 

 تاکنون 1394

و نقش سیستم نیتریک   AT1بررسی اثر بلوک گیرنده های 

اکساید روی آسیبهای ایجاد شده بوسیله استرس فیزیکی و روانی 

دگی در حافظه احترازی غیر فعال، رفتارهای شبه اضطرابی و افسر

 در رت های نر

32 

 مرکز تحقیقات تروما

مرکز آموزشی درمانی 

 پورسینا

 تاکنون 1394

مقایسه اثر فاکتور محرک کولونی گرانولوسیت با متیل 

پردنیزولون در بیماران آسیب نخاعی تروماتیک حاد مراجعه 

 کننده به بیمارستان پورسینای رشت

33 

 مرکز تحقیقات تروما

مرکز آموزشی درمانی 

دانشگاه علوم -ورسیناپ

 پزشکی مازندران

 تاکنون 1395
برای پیش بینی مرگ و  MGAPو  REMSبررسی مقایسه ای 

 میر بیمارستانی بیماران ترومایی

 تا کنون 1396 - 34
میلی متری عصب مدین موش صحرایی با پیوند  10ترمیم شکاف 

 کانال هدایت عصبی نانوفیبری حاوی سلول شوان

35 

علوم  مرکز تحقیقات

اعصاب دانشگاه علوم 

 گیالنپزشکی 

 تاکنون 1396

 بیماران در عملکردی توانایی و وضعیت شناختی ارتباط بررسی

 کننده مراجعه ای، های قاعده هسته ناحیه در مغزی سکته دچار

 سال در گیالن علوم پزشکی دانشگاه اعصاب و مغز کلینیک به

1396 

36 

مرکز تحقیقات علوم 

لوم اعصاب دانشگاه ع

 پزشکی گیالن

 تاکنون 1396

بررسی اثر فالونوئید  گلیکوزیدی خالص برگ ازگیل بر 

شاخص های استرس اکسیداتیو و آپوپتوز در مغز موش های 

 آلزایمری ماده
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مرکز تحقیقات علوم 

اعصاب دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن
1395 

 تاکنون

 )متوقف(

استفاده از توسعه داربست نانوفیبری مغناطیسی موازی، با 

سوپرپارامغناطیسی اکسید آهن و ارزیابی تاثیر میدان  نانوذرات

مغناطیسی خارجی بر تمایز عصبی سلول های بنیادی پرتوان 

 القایی

38 

مرکز تحقیقات علوم 

اعصاب دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن

 تاکنون 1396
با   p53هدف  ژنهای یها و آلل ها  پیژنوت تعیین ارتباط بین

 شاهدی-. یک مطالعه مورد اومیمننژ

39 

مرکز تحقیقات علوم 

اعصاب دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن
 تاکنون 1396

مقایسه کیفیت زندگی بیماران مبتال به  مالتیپل 

 Fingolimodمصرف کننده داروی  (MS)اسکلروزیس

مراجعه کننده  به کلینیک های نورولوژی  Cinnovexو

 96ن ام اس گیالن در سال دانشگاه علوم پزشکی گیالن  و انجم

40 

مرکز تحقیقات علوم 

اعصاب دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن

1396 

بررسی طول مدت بستری و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتال  تاکنون

به سکته مغزی بستری در مرکز آموزشی درمانی پورسینا رشت  

 1395-1396در  سال 

41 

مرکز تحقیقات علوم 

وم اعصاب دانشگاه عل

 پزشکی گیالن

1396 

 تاکنون
 کمردرد به مبتال بیماران در  میوفاشیال درگیری فراوانی بررسی

 1396در سال  رشت پورسینای بیمارستان به کننده مراجعه مزمن

42 

مرکز تحقیقات علوم 

اعصاب دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن

1395 

 روی وانپرت و توان کم لیزرتراپی دوز به وابسته اثرات بررسی تاکنون

 افراد در مدین عصب یزیولوژیک الکتروف پارامترهای و درد

 کارپال تونل سندروم به مبتال

43 

مرکز تحقیقات علوم 

اعصاب دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن

1396 

و Ki67 تأثیر رولیپرام بر میزان آپوپتوز ، آنژیوژنز، شاخص  تاکنون

حامل   BALB/cرشد تومور و بقای موش های سوری 

 رت C6هتروتوپیک گلیوبالستوما  گرافتزنو

44 

مرکز تحقیقات علوم 

اعصاب دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن
1396 

و کمر  سکیدبیرون زدگی از  یدرد ناشی افتراق صیتشخ تاکنون

 MRI یبردار ریبا استفاده از تصو الیوفاشیسندروم درد م

ه ه کمردرد مزمن مراجعب مبتال  مارانیدر بی نیبال یآزمون هاو

 1396در سال  کننده به بیمارستان پورسینا
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مرکز تحقیقات علوم 

اعصاب دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن

1396 

گردنی  انتشاری ستون فقرات بررسی فراوانی دردهای میوفاشیال تاکنون

دست در بیماران مبتال به گردن درد مزمن غیراختصاصی  به

 1396 سالمراجعه کننده به بیمارستان پورسینای رشت در 

46 

جاده مرکز تحقیقات تروما 

دانشگاه علوم پزشکی ای 

 گیالن

1396 

بررسی فراوانی مرگ و میربیمارستانی ناشی از ترومای مغزی  تاکنون

شدید و عوامل مرتبط  با آن در کودکان و نوجوانان مراجعه 

 کننده  به مرکز پورسینای رشت 

47 

جاده مرکز تحقیقات تروما 

م پزشکی دانشگاه علوای 

 گیالن

1396 

بررسی همبستگی ساژیتال باالنس اسپاینوپلویک با باالنس  تاکنون

سرویکال در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه جراحی مغز و 

 اعصاب بیمارستان پورسینا 

48 
مرکز تحقیقات تروما جاده 

 1397ای دانشگاه علوم پزشکی 
 مصدومین در ه جا ماندهای ب جاده تصادفات عوارض بررسی تاکنون

 1393-94 رشت مراجعه کننده شهر سالمند



 گیالن
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مرکز تحقیقات تروما جاده 

ای دانشگاه علوم پزشکی 

 گیالن

1396 

 تاکنون
الگوی تصادفات جاده ای در کودکان استان گیالن: یک مطالعه 

 ساله 5توصیفی 

50 

مرکز تحقیقات تروما جاده 

ای دانشگاه علوم پزشکی 

 گیالن

1396 

 تاکنون
 روز ی میت ها مصدو و حوادث از ناشی اقتصادی بار برآورد

 رشت در 1395 و 1394 سالهای در چهارشنبه سوری

51 

مرکز تحقیقات تروما جاده 

ای دانشگاه علوم پزشکی 

 گیالن

1396 

 تاکنون
 جراحات و میر و مرگ و فرهنگی عوامل بین رابطه بررسی

 ایران در از تصادفات ناشی

52 

حقیقات تروما جاده مرکز ت

ای دانشگاه علوم پزشکی 

 گیالن

1396 

 تاکنون
 از ناشی جراحات و میر و مرگ بر اقلیمی عوامل تأثیر بررسی

 رشت شهرستان در تصادفات جاده ای

53 

مرکز تحقیقات تروما جاده 

ای دانشگاه علوم پزشکی 

 گیالن

1396 

 جراحات و میر و مرگ بر روشنایی سیستم نصب تأثیر یبررس تاکنون

 پونل محور در موردی مطالعه :جادهای از حوادث ناشی

 1396تا  1393سالهای  در اردجان

54 

مرکز تحقیقات تروما جاده 

ای دانشگاه علوم پزشکی 

 گیالن

1396 

 تاکنون
 شهرستان کشاورزان در شغلی حوادث بستری هزینه بررسی

 1396تا  1395سال  از رشت

55 

مرکز تحقیقات تروما جاده 

ی دانشگاه علوم پزشکی ا

 1396 گیالن

 شغلی ترومای و ایمنی استاندارد تدوین و طراحی تاکنون

STANDARD Trauma & safety بر سازمانها و صنایع در 

 ارائه و ISO 31000 ،ISO 9001 AND ISO 45001اساس 

 بیمارستان در استقرار- ممیزی و ارزیابی استقرار، راهنماهای

 رشت پورسینای

56 

تحقیقات تروما جاده  مرکز

ای دانشگاه علوم پزشکی 

 گیالن

1395 

 تاکنون
ن برآورد بار اقتصادی ناشی از تصادفات جاده ای در استان گیال

 1394در سال 
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مرکز تحقیقات تروما جاده 

ای دانشگاه علوم پزشکی 

 گیالن

1394 

1395 
در  یمغز کیتروما ت بیبدنبال  اسکیفیت خواب بررسی 

 پورسینا مارستانیعه کننده به بمراج مارانیب

58 

مرکز تحقیقات تروما جاده 

ای دانشگاه علوم پزشکی 

 گیالن

1396 

 تاکنون
بررسی چالش های اخالقی در سرویس های درمانی اورژانس 

 بیمارستانی و پیش بیمارستانی

59 

مرکز تحقیقات تروما جاده 

ای دانشگاه علوم پزشکی 

 گیالن
1394 

ان بیش از حد فاکتور رشد عروقی اندوتلیالی بررسی اثر بی تاکنون

(VEGF)  و فاکتور رشد عروقی(EGFR)  بر روی میزان بقاء

بیماران مبتال به گلیوبالستوم مولتی فرم مراجعه کننده به 

 بیمارستان پورسینای شهر رشت



60 

مرکز تحقیقات علوم 

اعصاب دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن

1398 

همراه  یا مکرهیدو ن یفراجمجمه ا میمستق انیجر کیتحر ریتاث تاکنون

 مارانیدر ب یاندام فوقان یبر عملکرد حرکت نیروت یوتراپیزیبا ف

 یپلژ یبا هم کیسکمیاستروک ا

61 

مرکز تحقیقات علوم 

اعصاب دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن

1398 

 و حرکتی دامنه ̩بررسی اثرات لیزردرمانی کم توان بر روی درد تاکنون

یمارستان در ب یران کشککی درد سندروم به مبتال بیماران در ادما

1398پورسینای رشت در سال   

62 

مرکز تحقیقات علوم 

اعصاب دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن

1398 

ا استفاده از ب نیبه مت آمفتام تیبر روند حساس ولیدیاثر کاناب تاکنون

یشگاهیشده در موش بزرگ آزما یمکان شرط حیروش ترج  

63 

تحقیقات علوم  مرکز

اعصاب دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن

1398 

رمان سالمند د یمغز بیآس مارانیو عوارض در ب امدهایپ سهیمقا تاکنون

با روش محافظه کارانه یشده به روش جراح  

64 

مرکز تحقیقات تروما جاده 

ای دانشگاه علوم پزشکی 

 گیالن

1396 

شی از ترومای مغزی بررسی فراوانی مرگ و میربیمارستانی نا تاکنون

شدید و عوامل مرتبط  با آن در کودکان و نوجوانان مراجعه 

 کننده  به مرکز پورسینای رشت

65 

مرکز تحقیقات تروما جاده 

ای دانشگاه علوم پزشکی 

 گیالن

1398 

 

 تاکنون

 نظام ملی ثبت اطالعات بازتوانی تروما

66 

مرکز تحقیقات تروما جاده 

ای دانشگاه علوم پزشکی 

 یالنگ

1397 

 

 تاکنون

 راه اندازی نظام ملی ثبت موارد غرق شدگی

67 

مرکز تحقیقات تروما جاده 

ای دانشگاه علوم پزشکی 

 گیالن

1397 

 

 تاکنون

بررسی عوامل خطر مرتبط با سوانح ترافیکی در سه محور تردد 

بین شهری استان گیالن با استفاده از تحلیل رگرسیون چندالیه 

 ای 

68 

ات تروما جاده مرکز تحقیق

ای دانشگاه علوم پزشکی 

 گیالن

1398 

 

 تاکنون

بررسی پیامدهای تروما در بارداری در مراجعین مرکز آموزشی 

 1398تا تیرماه سال  1396درمانی پورسینا از تیرماه سال 

69 

مرکز تحقیقات تروما جاده 

ای دانشگاه علوم پزشکی 

 گیالن

1397 

 

 تاکنون

( در DRSیاس درجه بندی ناتوانی )اعتبارسنجی نسخه فارسی مق

 (TBIبیماران دچار آسیب مغزی تروماتیک )

70 

مرکز تحقیقات تروما جاده 

ای دانشگاه علوم پزشکی 

 گیالن

1397 

 

 تاکنون

بررسی اقدامات اورژانس پیش بیمارستانی و غیرجراحی 

بیمارستانی و پیامد بالینی در بیماران آسیب ستوان فقرات مراجعه 

 مرکز ترومای بیمارستان پورسیناکننده به 

71 

مرکز تحقیقات تروما جاده 

ای دانشگاه علوم پزشکی 

 گیالن

1397 

 

 تاکنون

بررسی فراوانی مکان آناتومیک و انواع آسیب مهره ای، آسیب 

 های همراه و نقایص عصبی در مرکز ترومای استان گیالن

72 
مرکز تحقیقات تروما جاده 

 1397ای دانشگاه علوم پزشکی 
 

 تاکنون

 پیامدهای بالینی مصدومین با ترومای ،عوارض و یجراح یبررس

ی رشت در نایپورس مرکز آموزشی درمانی در مهره هاستون 



 1394-1397سالهای  النگی

73 

مرکز تحقیقات تروما جاده 

ای دانشگاه علوم پزشکی 

 گیالن

1397 

 

 تاکنون

از  فراوانی آسیب های ستون فقرات تروماتیک ناشی یبررس

 النیاستان گ یدر مرکز تروما تصادفات جاده ای

74 

مرکز تحقیقات تروما جاده 

ای دانشگاه علوم پزشکی 

 گیالن

1397 

 

 تاکنون

تحلیل فضایی تصادف خودرو های سنگین در جاده های بین 

 97تا  93شهری استان گیالن بین سال های 

 

75 

مرکز تحقیقات تروما جاده 

ای دانشگاه علوم پزشکی 

 یالنگ

1398 

ارزیابی کارایی روش تصویربرداری سی تی اسکن در تشخیص  تاکنون

آسیب کمپلکس لیگامانی خلفی هنگام شکستگی مهره های 

 کمری-ناحیه پشتی

 

 

 
 

 

 عناوين تحقيقاتي مورد عالقه:

 Traumaتروما   -1

 

 Neurosurgeryنروسرجری -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هاي جديد و رش مؤسسه يا واحد يا رشتهيا تاسيس و يا فعال سازي و گست راه اندازي 

 تحصيالت تكميلي:

 

 نام موسسه يا واحد رديف
زمان 

 انجام
 شرح همكار)ان(

 1382  مرکز تحقیقات تروما  1 
 دکتر همتی  

 دکتر دهنادی
 گزار مرکز بنیان 



 دکترمنوچهرآقاجانزاده

 زهرا محتشم امیریدکتر 

 دکت عالیا صابری
 

2 
زیدنت فعالیت برای گرفتن ر 

 نروسرجری
 1385 

 دکتر ابراهیمی

 دکتر صفائی        

 دکتر امام هادی 
 

نماینده  دانشگاه علوم  

 پزشکی گیالن

3 
آموزشی شدن بخش  

 اورژانس
1389 

 دکتر دهنادی 

 دکتر حیدرزاده
 

  

 بنیان گزار مرکز دکتر عالیا صابری 1394 مرکز تحقیقات علوم اعصاب 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 دوين، تصحيح و ترجمه كتاب:تأليف،ت

   

 عنوان كتاب رديف

نوع كتاب 

)نگارش، 

ترجمه، 

گردآوري و 

 تصحيح(

تاريخ نگارش 

 يا...

نام و مشخصات 

 محل انتشار
 نام همكار)ان( تاريخ انتشار



1 

اصول پايه جراحي 

 مغز واعصاب 

بيماريهاي دژنراتيو )

ستون فقرات و 

 (تومورهاي نخاع

 

   1387 ت دهسراانتشارا  1387  ترجمه

2 

اصول پايه جراحي مغز و 

 اعصاب 

آسيب هاي متعدد دستگاه )

 (عصبي

 

 1387 ترجمه
دانشگاه علوم پزشکی 

 گیالن
1387  

3 

كالبدشناسي اعصاب انساني 

-براي دانشجويان پزشكي

دندانپزشكي و داوطلبان 

 كارشناسي ارشد

 1388 انتشارات جعفری 1387 تالیف

دکتر ابراهیم 

رمعصومه نصیری،دکت

 فغانی

4 
تغذيه در بيماران  كتاب

 1390 انتشارات  1390 ترجمه آسيب سر 

خانم شب بیدار و 

و  خانم ریحانیان

 رمضانی

5 
عابران پياده و تصادفات 

 1396 انتشارات بلور 1395 تالیف جاده اي 

علیرضا رزاقی، زهرا 

محتشم امیری، 

علیرضا مغیثی، علی 

 داوودی کیاکالیه

  



 

 :چاپ شده در مجالت معتبر داخلي مقاالت

  

 نوع مقاله عنوان مقاله رديف
نام و مشخصات  

  نشريه

زبان 

 مقاله

نام ناشر ومحل 

 انتشار
 همكار)ان(

1 

بررسی اپیدمیولوژیک آسیب 

 های مغزی منجر به فوت در

پزشکی قانونی  سالن تشریح 

لغایت  1378از مهر  تبریز

  1379شهریور 

 فارسی قانونیپزشکی  توصیفی مقطعی
پزشکی قانونی 

 ایران

 اصغریدکتر

 

 اشرفیاندکتر         

2 

مقایسه تعداد بیماران تریاژ  

شده در نوبت کاری سه 

گانه در بیمارستان پورسینای 

 رشت

  توصیفی مقطعی

 فصلنامه  

 علمی پژوهشی

 بهبود

 فارسی

علوم پزشکی 

 کرمانشاه

دکتر یوسف زاده ،دکتر  

 احمدی،دکتردهنادی،...

3 
گزارش یک مورد شوانوم رشته 

با تظاهر سندروم فورامن  1Cقدامی 

 مگنوم

 گزارش موردی 

فصلنامه علوم  

 پزشکی گیالن

 علمی پژوهشی

 فارسی
علوم پزشکی 

 گیالن

دکتر یوسف زاده،دکتر 

 دلیلی،دکترابراهیمی،...

4 

اپیدمیولوژی ضربه های سر  

در بیماران مراجعه کننده به 

 84-85پورسینا 

 وصیفی مقطعیت 

فصلنامه علوم  

 پزشکی گیالن

  علمی پژوهشی

 فارسی
علوم پزشکی  

 گیالن

دکتر یوسف زاده،دکتر  

 صفایی،دکتر همتی،...

5 

روند حمایت تغذیه ای در 

بیماران دچار آسیب سر 

بستری در بخش مراقبتهای 

 ویژه جراحی اعصاب

 

  توصیفی مقطعی

مجله علوم  

 پزشکی گرگان

 علمی پژوهشی

 رسیفا 
علوم پزشکی 

 گرگان

دکتر شاهرخ یوسف زاده 

چابک،سکینه شب بیدار، دکتر 

 دهنادی مقدم

6 

 

 

 

 

ارتباط ترس از حرکت و 

شدت درد با ناتوانی جسمی 

در بیماران مبتال به کمردرد 

مزمن : تفاوتهای سنی و 

 جنسیتی

 تحلیلی مقطعی

مجله پژوهشی 

 توانبخشی

 علمی پژوهشی

 فارسی 

 

 

      

 توانبخشی دانشکده

 

 

 

دکترافشارنژاد ،سجاد 

رضایی،دکتر یوسف زاده 

 چابک
 

 

    7  

تاثیر دونپزیل بر بهبود سطح 

هوشیاری بیماران دچار 

 سکته حاد مغزی

 کلینیکال ترایال

فصلنامه علوم  

  پزشکی گیالن

 پژوهشیعلمی 

 فارسی
علوم پزشکی 

 گیالن

 ، سخابخش دکتر ، دکتر قایقران

 دکتر یوسف زاده

    8 

شکستگی های ستون فقرات 

در بیماران پذیرفته شده در 

اورژانس بیمارستان بخش 

-1382پورسینای رشت 

1380 

 توصیفی مقطعی

فصلنامه علوم 

پزشکی گیالن 

 ی  پژوهشیعلم

 فارسی        
علوم پزشکی 

 گیالن

فایی،دکتر دکتر محمد ص

 دهنادی مقدم،دکتر یوسف

 زاده

 



9 

آسیب شناسی روانی محور 

ر چهار ماهه اول پس از د 1

 آسیب مغزی تروماتیک 

 مقطعی-توصیفی 

مجله روانپزشکی و 

روانشناسی بالینی 

 ایران 

 فارسی

دانشگاه علوم 

پزشکی و خدمات 

بهداشتی درمانی 

 تهران

دکتر ایرج –آقای سجاد رضایی 

دکتر حشمت ا..... -صالح

 موسوی

10 

مقایسه ویژگیهای جمعیت 

شناختی ،روان شناختی و 

اقبت بیمارستانی در مر

بیماران واجد و فاقد 

اختالالت روانی پس از 

 آسیب مغزی تروماتیک 

 مقطعی  –توصیفی 

مجله علمی 

پژوهشی اصول 

 بهداشت روانی 

 فارسی
دانشگاه علوم 

 پزشکی مشهد

دکتر ایرج –آقای سجاد رضایی 

دکتر حشمت ا..... -صالح

 دکتر احسان کاظم نژاد -موسوی

11 

عاملی ،نقطه بررسی ساختار 

برش بالینی و ویژگیهای 

سوال  28روانسنجی نسخه 

پرسشنامه سالمت عمومی 

در بیماران دچار آسیب 

 مغزی تروماتیک 

  -توصیفی

 مقطعی

مجله دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن 
 فارسی

مجله دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن

دکتر ایرج –آقای سجاد رضایی 

دکتر حشمت ا..... -صالح

 حسان کاظم نژاددکتر ا-موسوی

 

12 

اسکن  CTافته های یمقایسه 

و ویژگیهای بالینی در 

بیماران واجد و فاقد 

اختالالت روانی پس از 

آسیب مغزی تروماتیک 

–:یک مطالعه توصیفی 

 طولی 

 مقطعی-توصیفی
دو ماهنامه دانشور 

 پزشکی
 فارسی

دانشکده پزشکی 

 تهران 

دکتر ایرج –آقای سجاد رضایی 

ا.....  دکتر حشمت-صالح

 دکتر احسان کاظم نژاد-موسوی

 

13 

پس عوارض و مرگ و میر 

از اندآرترکتومی شریان 

کاروتید در بیماران دچار 

 کاروتیدتنگی 

 -توصیفی

 مقطعی

دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن
 فارسی

مجله دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن

دکتر محد –دکتر حسین همتی 

–مریم شکیبا –رضا مقدم نیا 

دکتر –ودباری دکتر علی ر

 سیامک ریماز 

14 

بررسی استرس حاد ،اختالل 

استرس پس از سانحه و 

کیفیت زندگی بعد از سوانح 

در مصدومین رانندگی 

بستری شده در بیمارستان 

پورسینای رشت طی سال 

1388  

 –توصیفی 

 مقطعی 
 فیض کاشان فارسی کاشان فیض 

عاطفه قنبری –نعیما خدادادی 

 و.....

15 

 و ای تغذیه کیفیت ارزیابی

 میکروبی آلودگی

 ای روده تغذیه محلولهای

 اعصاب جراحی دربیماران

 –توصیفی 

 مقطعی

 مجله))پژوهنده

 علوم دانشگاه پژوهشی

 بهشتی شهید پزشکی
 پژوهنده فارسی

فاطمه  –دکتر دهنادی مقدم 

 احسان کاظم نژاد–رمضانی 



 رشت پورسینا بیمارستان

ICU بخش در بستری 

16 

تیولوژی ،محل و بررسی ا

نوع آسیب در بیماران دچار 

  افتادگی پا 

 مقطعی
دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن
 دانشگاه شاهد فارسی

دکتر –دکتر مظفر حسینی نژاد 

دکتر حمید – بابک بخشایش

 رضا حاتمیان 

17 

تعیین عوامل روانشناختی 

مرتبط با ناتوانی در بیماران 

 مبتال به کمردرد مزمن

 مقطعی -توصیفی 
مجله روانشناسی 

 بالینی
 فارسی

مجله روانشناسی 

 بالینی

طاهر افشارنژاد –سجاد رضایی 

هما –محمد علی اصغری مقدم –

 ضرابی

18 

فراوانی اختالل استرس حاد 

و پس از سانحه در 

مصدومین حوادث رانندگی 

بستری در بیمارستان 

 1389پورسینای رشت 

 مقطعی -توصیفی 
مجله دانشگاه علوم 

 سنجان پزشکی رف
 فارسی

مجله دانشگاه علوم 

 پزشکی رفسنجان

دکتر عاطفه -خانم خدادادی

 هادی رحیمی -قنبری

19 

مقایسه بیماران دارای ادعای 

غرامت مالی و بدون ادعای 

غرامت مالی از نظر وجود 

ماه پس  4اختالالت روانی 

 از آسیب مغزی تروماتیک

 طولی-توصیفی 
مجله علمی 

 پزشکی قانونی
 فارسی 

له علمی مج

 پزشکی قانونی

دکتر سید ولی  -سجاد رضایی 

دکتر سید حشمت  -ا...موسوی

 ا... موسوی 

20 

پیامد دو روش مقایسه 

جراحی آزاد سازی با 

جابجایی و قطع عصب 

پوستی خارجی ران در 

 14درمان مرالژی پارستتیکا 

  بیمار مقاوم به درمان دارویی 

 توصیفی

مجله علمی 

دانشگاه علوم 

 گرگان پزشکی 

 فارسی 

مجله علمی 

دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن 

–دکتر محمدرضا امام هادی 

 دکتر حمید رضا حاتمیان 

21 

تغییر شخصیت نوع 

پرخاشگر و عوامل تعیین 

کننده در آن در بیماران 

دچار آسیب مغزی 

 تروماتیک

 طولی-توصیفی 

مجله علمی 

دانشگاه علوم 

 پزشکی کرمانشاه

 فارسی

مجله علمی 

شگاه علوم دان

 پزشکی کرمانشاه

-ایرج صالحی–سجاد رضایی 

نقی –سید حشمتا.. موسوی 

 راهنما

22 

روانپریش ثانویه بر آسیب 

مغزی تروماتیک با تظاهر 

عالمت برجسته هذیان 

بزرگ منشی :یک مطالعه 

Case report 

مجله علمی 

دانشگاه علوم 

 پزشکی کردستان

 فارسی

 مجله علمی

دانشگاه علوم 

 پزشکی کردستان

-ایرج صالحی–سجاد رضایی 

 ا.. موسوی  سید حشمت



 ماهه 4موردی با پیگیری 

23 

ارزیابی آزمایش های  

غربالگری استاف اورئوس 

 مقاوم به متی سیلین

(MRSA)  در بیماران

تحت جراحی به روش های 

مطالعه  -مولکولی و کشت

مروری سیستماتیک و آنالیز 

 تجمعی

مروری سیستماتیک و 

 عیآنالیز تجم

دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن
 

مجله علمی 

دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن

دکتر زهرا –دکتر حسین همتی 

دکتر بهرنگ –محتشم امیری 

حانیه باشی زاده –عاشوری زاده 

 دکتر احسان کاظم نژاد–فخار 

24 

بررسی ارتباط شاخص 

ضربانی با پیش آگهی 

 بیماران ترومای سر متوسط

 
دانشگاه علوم 

 یالنپزشکی گ
 

مجله علمی 

دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن

دکتر –دکتر مظفر حسینی نژاد 

دکتر سوده –سید علی رودباری 

دکتر احسان –رضایی کلج 

دکتر بابک قماش –کاظم نژاد 

 پسند 

25 

کارکرد نامیدن کالمی بعد 

از جراحی لوب تمپورال در 

بیماران مبتال به صرع کانونی 

یک طرفه :یک مرور 

 سیستماتیک 

 سیستماتیک
Journal of 

contemporary 

Neuroscience 

 فارسی
Journal of 

contemporary 

Neuroscience 

دکتر ظهیر –سارا رمضانی 

 ریحانیان 

26 

تغییرات سطح سرمی فنی 

توئین در پروفیالکسی تشنج 

 های بیماران ترومایی سر 

  فارسی  مجله بهداد  توصیفی

محمد -احسان کاظم نژاد

زهرا  -بهزادنیا حمید-صفایی

 علی داوودی  –محتشم امیری 

27 

 MSبررسی فراوانی انواع 

با و  MSدر بیماران مبتال به 

بدون تشنج استان گیالن از 

 1389تا  87سال 

 توصیفی -مقطعی 
مجله دانشگاه علوم 

 پزشکی مازندران
 فارسی

مجله دانشگاه علوم 

 پزشکی مازندران

سید علی -عالیا صابری

-رضا حاتمیانحمید-رودباری

اجسان -ملیحه شهبازی اکبری

 کاظم نژاد

28 
بررسی عوامل همراه در 

 بهبود افتادگی پا
 توصیفی

مجله دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن
 فارسی

مجله دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن

سید علی -مظفر حسینی نژاد

حمید -بابک بخشایش-رودباری

 حامد رمضانی  -رضا جمالی 



29 

و الگوی  مصرف غذا 

مکمل های غذایی در 

بیماران دچار اسکلروز 

( پیش و پس MSمولتیپل )

از تشخیص و نگرش آنان 

به نقش این متغیرها در روند 

 بیماری

 تحلیلی-توصیفی
مجله دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن
 فارسی

مجله دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن

شیوا ماشین  –شیده ماشین چی 

سید رفیع عارف حسینی  –چی 

-نگیز ابراهیمی ممقانیمهر ا–

 عالیا صابری

30 

اعتبار یابی نسخه ی فارسی 

مقیاس خود اثربخشی درد : 

تجربه ی روان سنجی در 

بیماران مبتال به کمردرد 

 مزمن

 توصیفی
مجله ی اصول 

 بهداشت روانی
 فارسی

مجله ی اصول 

 بهداشت روانی

طاهر اشان نژاد –سجاد رضایی 

رضا –سید ولی... موسوی  –

 سلطانی

31 

ساخت مدل پیش بینی 

 شناخت کننده به منظور

 پدیدآیی خطرزای عوامل

 پس روانی اختالالت

 تروماتیک مغزی آسیب از

 طولی-توصیفی
 –دو ماهنامه علمی 

 پژوهشی فیض
 فارسی

 –دو ماهنامه علمی 

 پژوهشی فیض

سیدحشمت...  –سجاد رضایی

احسان کاظم نژاد -موسوی

 نعیما خدادادی-لیلی

32 

 و ویژگی ساسیت،ح تعیین

 -دیداری آزمون برش نقطه

 در بندرگشتالت حرکتی

مغزی  آسیب تشخیص

 تروماتیک

 تحلیلی-توصیفی

 -فصلنامه علمی

پژوهشی دانشگاه 

علوم پزشکی 

 لرستان

 فارسی

 -فصلنامه علمی

پژوهشی دانشگاه 

علوم پزشکی 

 لرستان

ایرج –رضایی نسب طیبه 

سجاد -موسی کافی-صالحی

 رضائی

32 

رافیک جاده ای ، حوادث ت

پدیده تهدید کننده زندگی 

بررسی همه گیر  :در گیالن 

 شناسی 

 توصیفی
مجله دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن 
 فارسی

مجله دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن

زهرا حق  –زهرا محتشم امیری 

 دکتر حسین همتی –دوست 

33 

 نیامهمبستگی بین قطر 

عصب اپتیک و فشار داخل 

تالیان به جمجمه ای در مب

 ترومای سر  

 مقطعی -
مجله دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن
 فارسی

مجله دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن

 –دکتر انوش دهنادی مقدم 

دکتر بهرام -دکتر احمد علیزاده

دکتر حسین همتی  –نادری نبی 

سید  -دکتر علیرضا کرد –

 محمد پورعباس 

34 

ترخیص بیماران قبل و بعد 

طب از استقرار متخصص 

 اورژانس

 مقطعی
مجله پرستاری و 

 مامایی جامع نگر 
 فارسی

مجله پرستاری و 

 مامایی جامع نگر

زهرا  –دکتر زهرا محتشم امیری 

-مینا محسنی –حق دوست 

 احسان کاظم نژاد -پیمان اسدی
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ارزش پیش اگهی ارتباط 

بین سطح سرمی 

و پیامد بالینی  6-اینترلوکین

در بیماران با آسیب سر 

 شدید

 مقطعی-توصیفی 
مجله دانشگاه علوم 

پزشکی سبزوار, 

 93تابستان 

 فارسی
دانشگاه علوم 

 پزشکی سبزوار

شاهرخ یوسف زاده, انوش 

دهنادی مقدم, ماریه حسین پور, 

 زهرا صانعی, احسان کاظم نژاد

36 

وضعیت مراقبت های عصبی 

اورژانس پیش بیمارستانی و 

عوامل مرتبط با آن در 

 ک بیماران تروماتی

 توصیفی
مجله سالمت و 

 مراقبت 
 فارسی 

دانشگاه علوم 

 پزشکی اردبیل

زهرا محتشم –مینا محسنی 

 لیال کوچکی نژاد-امیری

  

37 
بررسی همه گیر شناسی 

 ترومای صنعتی دست 
 مقطعی-توصیفی 

مجله دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن
 فارسی 

دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن

–دکتر احمد رضا میربلوک 

دکتر علی -کامران اسدی دکتر

-دکتر مهران سلیمانها-کریمی

سپهر –محمد صادق موسوی 

 ساغری 

38 

بررسی نقش عدالت 

سازمانی ،تعهد سازمانی و 

رضایت از شغل بر کیفیت 

زندگی کاری :مطالعه 

موردی کارکنان بیمارستان 

 دولتی پورسینای شهر رشت 

 مه بیمارستانفصلنا فارسی  فصلنامه بیمارستان توصیفی و مقطعی 
-علیرضا حاتم سیاهکل محله

 لیال کوچکی نژاد-سجاد رضایی

39 

بررسی ارتباط هوش هیجانی 

عدالت سازمانی و رضایت 

از شغل با تعهد سازمانی در 

کارکنان بیمارستان 

 پورسینای شهر رشت 

 تحلیلی –توصیفی 
مجله دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن 

 فارسی 

مجله دانشگاه علوم 

 النپزشکی گی

-علیرضا حاتم سیاهکل محله

 اتوسا ریحانیان -سجاد رضایی
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 بین ارتباط بررسی

فردی  مشخصات

 دچار بیماران اجتماعی

 با نشانه های نباتی زندگی

 مراقبین روانی در

 خانوادگی

 اصیل

نشریه پژوهش 

توانبخشی در 

 پرستاری

 

 فارسی 

انجمن علمی 

 پرستاری ایران

 چابک، زاده یوسف شاهرخ

 بابک هادی، امام رضا محمد

 چراغ مرضیه ، علیجانی

 خدادادی نعیما سپهر،

41 

بررسی بار رخدادهای 

ترافیکی و واکاوی عوامل 

منتسب به آن در جامعه 

 روستایی استان گیالن

 اصیل

مجله دانشگاه 

علوم پزشکی 

 گیالن

 فارسی

دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن

دکتر علی داودی کیاکالیه، 

زاده دکتر شاهرخ یوسف 

چابک، لیال کوچکی نژاد ارم 

 ساداتی
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 سطح میان ارتباط تعیین

 ترومای بیماران هوشیاری

 انجام زمان و سر

 تراکئوستومی

 اصیل

 علمی فصلنامه

 بیهوشی پژوهشی

 درد و

دانشگاه علوم  فارسی

پزشکی و 

خدمات بهداشتی 

 درمانی ایران

 شاهرخ ،مقدم دهنادی انوش

 سیامک چابک، زاده یوسف

 پرهام ، رزاقی علیرضا ،ازریم

 ولیانی
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 ورزشی صدمات فراوانی

 آن با مرتبط عوامل و

 مراکز از دریکی

 شهر درمانی آموزشی

 رشت

 اصیل

 ارتقای مجله

 پیشگیری و ایمنی

 ها مصدومیت از

 فارسی

شرکت دانش 

 پژوهان تریتا

 زهرا ماسوله، رضا شادمان

 ، منفرد آرزو ،امیری محتشم

 ، ابکچ زاده یوسف شاهرخ

 کوچکی لیال ، اتحاد حسین

  نژاد
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 دکتر علی اشرف 

4 

بررسی علل و آسیب های بیماران بستری  

درمرکز ترومای دانشگاه علوم پزشکی 

 گیالن

 توصیفی 
اول  آذر لغایت 29 

 1384دی ماه 

کنگره سراسری طب  

 اورژانس

دکتر  -دکتر معصومه احمدی 

دکتر دهنادی  -هانیه محمدی

 مقدم

 25/1/84   کنفرانس ترومای سر  5
کنفرانس ترومای سر  

 دانشگاه علوم پزشکی گیالن
  

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

 ندانشگاه علوم پزشکی گیال
 

7 

Admission Hyperglycemia as a 

Prognostic  
Indicator in Head Trauma  

 

-توصیفی

 مقطعی
24/8/85 

کنگره میان دوره ای جراحان 

 ارومیه مغز و اعصاب
 دکتر شاهرخ ابراهیمی

8 
Children and Unintentional 

Injuries In North Of IRAN 

( Guilan)  

-توصیفی

 مقطعی
10/8/85 

 ین المللی اطفالکنگره ب

 تهران
 دکتر دهنادی -دکتر همتی

 مطالعه اپیدمیولوژیک در شمال ایران  9
-توصیفی

 مقطعی
21/9/85 

کنگره بین المللی حوادث 

 غیر مترقبه تهران
 دکتر دهنادی -دکتر همتی 

10 

اثر نمایه توده بدن بر پیامدهای کلینیکی 

بیماران دچار آسیب سر بستری شده در 

 های ویژهبخش مراقبت 

-توصیفی

 مقطعی
 1385آذر  6-4

سومین کنگره کشوری 

پیشگیری و کنترل بیماریهای 

 غیر واگیر 

 خانم شب بیدار

11 

مقایسه تریاژ ترومای داخل بیمارستانی با 

توجه به زمان مراجعه بیماران به مرکز 

 درمانی پورسینا -آموزشی

-توصیفی

 مقطعی
21/9/85 

کنگره بین المللی حوادث 

 رقبه تهرانغیر مت
 دکتر دهنادی -دکتر همتی 

12 
An Epidemiologic Study about 

Trauma in North of Iran 

(Guilan) 

-توصیفی

 مقطعی
June- 2007 

world congress  th16

of safety Tehran 
 دکتر شاهرخ یوسف زاده

13 
Delayed and Progressive 

Contusion & Intraparanchymal 

Hemorrhage in Head Trauma  

-توصیفی

 مقطعی
June- 2007 

world congress  th16

of safety Tehran 
 دکتر شاهرخ یوسف زاده

14 
Children and Unintentional 

Injuries In North Of IRAN 

( Guilan) 

-توصیفی

 مقطعی
June- 2007 

world congress  th16

of safety Tehran 

 دکتر شاهرخ یوسف زاده

 
 

15 Spinal Injury in Guilan, North 

of Iran 
 

 کنفرانس

کنگره میان دوره ای جراحان  2007

 اعصاب اهواز
 دکتر شاهرخ یوسف زاده



 

16 Efficacy of Fat Graft in Repair 

of Incidental Pular Tear 

 

 کنفرانس

 کنگره میان دوره ای جراحان 2007

 اعصاب اهواز

 دکتر شاهرخ یوسف زاده

17 Tumor Dumbble Shafed in 

Children 

 

 کنفرانس

 کنگره میان دوره ای جراحان 2007

 اعصاب اهواز

 دکتر شاهرخ یوسف زاده

 علل جراحی سردرد 18
 

 کنفرانس

همایش دانشکده پرستاری  1387

 ومامایی

 دکتر شاهرخ یوسف زاده

19 

اپیدمیولوژی ،میکروبیولوژی ، اتیولوژی 

ریسک فاکتورها و تشخیص آبسه مغزی 

 یغیرسل

 

 کنفرانس

انجمن جراحان مغز و اعصاب  1388

 ایران

 دکتر شاهرخ یوسف زاده

20 

مقایسه طول مدت عمل جراحی در دو روش 

برشهای متعددو تخلیه هماتوم با وبدون ترمیم 

سخت شامه در بیماران دچار هماتوم 

 سابدورال

 

 

س فران ن  ک

کنگره میان دوره ای جراحان  1387

 اعصاب خراسان

وسف زادهدکتر شاهرخ ی  

21 
کنفرانس اصالح الگوی مصرف در عرصه 

 1بهداشت و درمان 

 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 شکی گیالندانشگاه علوم پز 

 دکتر شاهرخ یوسف زاده دانشگاه علوم پزشکی گیالن 1382 سخنرانی همایش آسیبهای ناشی از تروما 24

25 
برسی صدمات ناشی از بحران برف رشت در 

 86سال 

7138 سخنرانی کنفرانس مدیریت جامع  

بحران و پدافند غیر عامل در 

 پایداری ملی

زاده دکتر شاهرخ یوسف  

26 

ناتوانی ناشی از درد در بیماران مبتال به 

شکستگی های تروماتیک ستون فقرات و 

 رابطه آن با ترس از حرکت در این بیماران 

 

 

 پوستر
 

 

 

 

 

 

2009 

 

کنگره درد )دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن(

 

 دکتر شاهرخ یوسف زاده

27 

روانپریشی بر آسیب مغزی تروماتیک با 

سته هذیانی : گزارش یک تظاهر عالمت برج

 مورد نادر 

اولین همایش عصب روان  1389 سخنرانی 

 شناسی بالینی ایران 

.. سید حشمت ا. –سجاد رضایی 

ایرج صالحی –موسوی   

28 

تغییر شخصیت نوع پرخاشگری و عوامل 

تعیین کننده آن در بیماران دچار آسیب 

 مغزی تروماتیک 

 اولین همایش عصب روان 1389 سخنرانی 

 شناسی بالینی ایران

.. سید حشمت ا. –سجاد رضایی 

ایرج صالحی–موسوی   

29 
عوامل مرتبط با نقص پردازش زبان بعد از 

 آسیب  مغزی تروماتیک در بزرگساالن 

اولین همایش عصب روان  1389 سخنرانی

 شناسی بالینی ایران

د سارا رمضانی ،احسان کاظم نژا

 لیلی 

30 
NSE and S100b as early 

predictors of severe diffuse 

axonal injury 

 پوستر

 

کنگره سالیانه مغز و اعصاب  1389

 گیالن-ایران

زهرا  –انوش دهنادی مقدم 

زهرا صانعی  -محتشم امیری   

31 

Assessment of outcome after 

moderate traumatic brain injury: 

role of disseminated intravascular 

coagulation  

 

 پوستر

 

کنگره سالیانه مغز و اعصاب  1389

 گیالن-ایران

صاحبه رجب  –زهرا صانعی 

 خواه 



32 
شيوع اختالالت انعقادي در ضربه 

 مغزي

 

کنگره سالیانه مغز و اعصاب  1389 پوستر

 گیالن-ایران

ژادلیال کوچکی ن –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 –حشمت ا... موسوی 

  کاظم نژاد

34 Endoscopic Third 

Ventriculostomy    
اب کنگره سالیانه مغز و اعص 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 

تر بهزادنیادک  

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 غربالگری استاف اورئوس مقاوم 

( قبل و بعد از MRSAبه متی سیلین )

ر بیماران تحت جراحی به روش جراحی د

مطالعه مروری  –مولکولی و کشت 

 سیستماتیک و آنالیز تجمعی

بیست و هشتمین کنگره  1389 پوستر

شاخه –جامعه جراحان ایران 

 گیالن

اشی خانم ب –دکتر حسین همتی 

 زاده فخار 

 مروری بر ترومای سیستم اعصاب مرکزی  39

دومین همایش استانی  1389 سخنرانی 

تاری در تروما با تاکید پرس

 برسیستم اعصاب مرکزی 

 

40 

بررسی وضعیت تغذیه ای ریبو فالوین و 

نا اثر مکمل یاری با ریبوفالوین بر میزان 

توانائی و کیفیت زندگی بیماران مبتال به 

 مولتیپل اسکلروزیس 

  دانشگاه علوم پزشکی اهواز  1389 داور

41 
د از بععوامل مرتبط با نقص پردازش زبان 

 آسیب مغزی تروماتیک در بزرگساالن 

همایش عصب روان شناسی  1389 سخنرانی

  بالینی ایران

 سارا رمضانی )سخنران(

42 

Post operative verbal language 

function following resective 

temporal surgery in adult patients 

with focal epilepsy. (Systematic 

review) 

0139 پوستر  سارا رمضانی  ICSS–کنفرانس بین المللی  

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 مغزی تروماتیک 

8931 سخرانی  همایش عصب روان شناسی  

 بالینی ایران

 سجاد رضایی )سخنران(

45 

روانپریشی ثانوی بر آسیب مغزی 

تروماتیک با تظاهر عالمت برجسته 

 هذیانی :گزارش یک مورد نادر 

 1389 سخنرانی

 

همایش عصب روان شناسی 

 بالینی ایران

 سجاد رضایی )سخنران(

 

 

 



 

46 

پیشرفت های اخیر پیرامون درمان 

آسیبهای ترومایی مغز به وسیله 

 سلولهای بنیادی

همایش زیست شناسی و  1389 پوستر

 سلولهای بنیادی

ه حانیه باشی زاد –سارا صانعی 

 فخار

47 
The Role of Endoscopic 

Surgery in Posterior Fossa 

Tumors  

خالصه مقاالت کنگره میان  1390 سخنرانی 

دوره ای بین المللی جراحان 

 عصاب ایران مغز و ا

لدین سید فخرا–بابک علیجانی 

 آل نبی .

48 
A new aspect in 

craniosynostosis surgery 

 

ن کنگره میان دوره ای بی 1390 سخنرانی 

المللی  جراحان مغز و 

 اعصاب ایران

 

 

49 

The Role of Endoscopic 

Surgery in Posterior Fossa 

Tumors 
 

ن ای بی کنگره میان دوره 1390 سخنرانی

المللی  جراحان مغز و 

 اعصاب ایران

 

 

50 

A10 years Review of Brain 

Lobectomy in Head Injury 

Patients 
 

ن کنگره میان دوره ای بی 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 

 

 

 

زه کنفرانس علمی یک رو 1390 سخنرانی کمردرد های مکانیکی 52   

  کنگره تروما  1390 سخنرانی تروما 53

54 

ارزیابی آزمایشهای غربالگری استاف 

( در MRSAاورئوس مقاوم به متی سیلین )

بیماران تحت جراحی به روش های مولکولی 

العه مروری سیستماتیک و مط–و کشت 

   آنالیز جمعی

دهمین کنگره سراسری  1391 سخنرانی

 علوم تشریحی ایران

 

55 
Ibn sina 

s(Avicenna)contributions in the 

treatment of traumatic in juries  

بقیه  دانشگاه علوم پزشکی 1390 داور ی مقاله 

 ا....)عج( 

 

56 
ماران بررسی تطبیقی ارائه خدمات به بی

 سرپایی بر اساس شیفت کاری 

1391آذر  23-21 پوستر ری هفتمین کنگره سراس 

 طب اورژانس 

احمد سمیه شعبانی،کامران اسدی،

– حسین اتحاد–رضا میربلوک 

– علی کریمی–مهران سلیمان ها 

 محسن مردانی

57 
بررسی علل تاخیر دریافت خدمات کلینیکی 

 و پاراکلینیکی در بیماران سرپایی 

ترپوس 1391آذر  21-23  ری هفتمین کنگره سراس 

 طب اورژانس 

احمد سمیه شعبانی،کامران اسدی،

– حسین اتحاد–رضا میربلوک 

– علی کریمی–مهران سلیمان ها 

 محسن مردانی

58 Lobectomy in Traumatic Brain 

Injured Patients: A Ten-year 
14/7/91 سخنرانی  ن پنجمین سمپوزیوم بی 



Experience للی جراحی مغز و الم

 اعصاب

 

 

 

59 
Trauma Scoring Systems; Essential 

for Outcome Prediction of 

Traumatic Patients 

16/7/91 سخنرانی ن پنجمین سمپوزیوم بی 

المللی جراحی مغز و 

 اعصاب

 

  مفاهیم رایج در گلیوما 60

23/3/93 سخنرانی ن پنجمین سمپوزیوم بی 

المللی جراحی مغز و 

اباعص  

 

ایران کنگره علوم تشریحی 1391 سخنرانی کنگره علوم تشریحی ایران 61   

62 
کنگره بین المللی حاکمیت بالینی و 

 ایمنی بیمار

کمیت کنگره بین المللی حا 1391 پوستر

 بالینی و ایمنی بیمار

 

 استئوپروز :تشخیص و درمان  63
کنفرانس علمی ماهانه  1391 سخنران

 دانشکده پزشکی 

 

 ترومای سر 64
 دانشگاه علوم پزشکی 1392 سخنران

 گیالن 

 

 با این بیمار چه کنم  65
 دانشگاه علوم پزشکی 1392 سخنران

 گیالن 

 

 سرطان های شایع در گیالن  66
 دانشگاه علوم پزشکی 1391 سخنران

 گیالن 

 

 تروماهای ناشی از تصادفات جاده ای  67
 دانشگاه علوم پزشکی 1391 سخنران

درانمازن  

 

68 
بررسی الگوی حوادث جاده ای 

 1389-1391سالمندان در شهر رشت 

للی سومین سمینار بین الم 1391 سخنران

ی کاهش سوانح ترافیک

چالش ها و راهکارهای 

 پیشرو

–دکتر زهرا محتشم امیری 

 دکتر علی داوودی و ...

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

 گیالن
 

70 

Prediction of lengh of 

Hospital Stay In Traumatic 

Patients By using ISS and 

NISS 

للی سومین سمینار بین الم 1391 سخنران

ی کاهش سوانح ترافیک

چالش ها و راهکارهای 

 پیشرو 

 

71 

پیش بینی مرگ و میر در بیماران 

ترومایی حوادث ترافیک جاده ای 

 NISSدر برابر  ISS:مقایسه 

للی سومین سمینار بین الم 1391 سخنران

ی کاهش سوانح ترافیک

چالش ها و راهکارهای 

 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  

ن کنگره میان دوره ای بی 1390 سخنران

ن المللی مغز و اعصاب ایرا

تهران-  
 

74 
Trauma Scoring system 

:Essential for Outcome 

Prediction of Traumatic  

للی سومین سمینار بین الم 1391 سخنران

ی کاهش سوانح ترافیک

 چالش ها و راهکارهای

 پیشرو 

 
 

75 

Early Posttraumatic 

Neuropsychological 

outcomes as Predictors of 

Subsequent Posttraumatic 

Neuropsychiatric Disorder 

 

دومین کنگره علوم  1392 سخنرانی 

 اعصاب پایه و بالینی 
ظهیر –سارا رمضانی 

بابک -محمد صفایی-ریحانیان

 حشمت  ا... موسوی –علیجانی 

76 

Subdural Hygroma :Report 

of Cases of 16 Cases of 

Patients with Head Trauma 

who Underwent Surgery  
 

همایش میان دوره ای  1392 پوستر

جراحان مغز و اعصاب 

اصفهان  –ایران   
 

77 

The Relationship between 

Non-neurologic organ 

Dysfunction with Outcome 

in Severe Traumatic Brain 

Ingury (TBI) 

 

همایش میان دوره ای  1392 سخنرانی

جراحان مغز و اعصاب 

اصفهان –ایران    

78 
Endoscopic management of 

posterior fossa lesions 

 

19/11/1392 سخنرانی کنگره جراحی ها و  

ی تکنیک های کم تهاجم

 مغز و اعصاب

 

 

 

79 

ت بررسی استفاده از وسایل ایمنی جه

 شگیری از تصادفات جاده ای درپی

 کودکان

8/12/1392و7 پوستر مللی چهارمین سمینار بین ال 

ی کاهش سوانح ترافیک

،چالش ها و راهکارهای 

 تصادفات در –پیشرو 

 کودکان و نوجوانان 

لیال –ماریه حسین پور 

 کوچکی نژاد 

80 

در  بررسی پیامدهای ناشی از تصادفات

ده به سال مراجعه کنن 15کودکان زیر 

ی مرکز ترومای دانشگاه علوم پزشک

 گیالن 

8/12/1392 سخنرانی مللی چهارمین سمینار بین ال 

ی کاهش سوانح ترافیک

،چالش ها و راهکارهای 

 تصادفات در –پیشرو 

 کودکان و نوجوانان

زهرا  –شادمان رضا ماسوله 

احسان کاظم –محتشم امیری 

 نژاد 

81 
The Prognostic Importance 

of Trauma Scoring System 

for Mortality in Pediatrics 

7/12/92 سخنرانی مللی چهارمین سمینار بین ال 

ی کاهش سوانح ترافیک

،چالش ها و راهکارهای 

 تصادفات در –پیشرو 

 کودکان و نوجوانان

فاطمه -زهرا محتشم امیری

علی –رضا ملک پوری -رنجبر

ماریه حسین پور و –داوودی 

 م ساداتی لیال کوچکی نژاد ار



82 

Comparing pediatric trauma 

Score and Glasgow Coma 

Scale to predict Mortality in 

pediatric Trauma 

29/11/1392 سخنرانی مللی سومین کنگره بین ال 

 ایمنی راه ها 

لیال –زهرا محتشم امیری 

ماریه حسین  –کوچکی نژاد 

رضا ملک  -فاطمه رنجبر-پور

 پوری 

ی درمان اسپوندیلولیستزیستازه ها 83  

23/2/93 سخنرانی  سی و هشتمین کنگره 

ز سالیانه انجمن جراحان مغ

 و اعصاب ایران 

- 

84 

و سلول های بنیادی  GCSFمقایسه  

گرفته شده از سلول های مزانشیال در 

 ترمیم نخاع موش 

22/2/1393 سخنرانی  سی و هشتمین کنگره 

ز سالیانه انجمن جراحان مغ

یرانو اعصاب ا  

- 

 شکستگی های ستون فقرات تحتانی 85
10/2/93 سخنرانی ت کنفرانس ستون فقرا 

 گردنی 
  

- 

 ترومای سر در سالمندان  86
18/2/93 سخنرانی 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 

علمی ساالنه جامعه 

تبریز-جراحان ایران  
 

89 

استخراج اختالالت پاراکلینیکی موثر در 

مرگ و میر بیماران ترومایی با استفاده از 

 تکنیک های داده کاوی 

1393آذر ماه 6و5 سخنرانی  لی اولین کنگره بین المل 

ش فناوری ،ارتباطات و دان  
مریم –اکبر فرهودی نژاد 

 حسن زاده 

90 

ارائه یک مدل پیش بینی کننده وضعیت 

خروجی بیماران ترومایی با استفاده از 

 تکنیکهای داده کاوی 

دومین همایش ملی علوم   

کامپیوتر و فناوری 

 اطالعات 

 مریم حسن زاده–

91 

ارائه یک مدل پیشگویی مرگ یا درمان 

ان پورسینای بیماران ترومایی بیمارست

رشت با استفاده از تکنیک های داده 

 کاوی 

14/11/93 سخنرانی دومین همایش ملی  

پژوهش های کاربردی در 

ری علوم کامپیوتر و فناو

 اطالعات

 مریم حسن زاده 

92 
ومورهای نقش دستیابی ازطریق بینی در ت

 هیپوفیز

6/9/93 سخنرانی  ز برنامه کنگره هیپوفی   
 

93 

03/10/1393-26 سخنرانی   برنامه سومین همایش  

سراسری دوساالنه طب 

مداد پیشگیری    بهداشت  ا

ودرمان دریایی  برروی 

 



شناور های سطحی و زیر 

 سطحی

93 
21/12/93 سخنرانی  سيستم  تروما  در حوادث جاده اي مراقبت و پرستاری در  

 ترومای جاده ای 
 

92 

Neither Mesenchymal Stem 

Cell ,nor GCSF have 

efficacy to improve 

functional revovery in rats 

with complete spinal cord 

injury 

اردیبهشت  7-9 سخنرانی 

1394 

لمللی هشتمین کنگره بین ا

نوروریستوراتولوژی 

بی ()ترمیم و بازتوانی عص  
 

93 
اداره پیش بیمارستانی بیمار ترومایی ، 

 اصول و چالشها

93د ی 24-26 سخنرانی   کنگره سراسری تروما  
 

94 
پانل سیاستگذاری ها و همکاری 

 گروههای مربوط

8/7/94 سخنرانی می کنگره ساالنه انجمن عل 

 تروما 
 

95 Endoscopy(Panel) 
کنگره بین المللی    2015اکتبر 10-8 سخنرانی 

 نوروسرجری همدان 
 

96 

 

 Injuries due to Road 

Traffic Accidents in 

Elderly Patients admitted 

to Poursina Hospital, 

Guilan 

بهمن  29و  28 پوستر

1394 

 دانشگاه علوم پزشکی

خانم –شادمان رضا ماسوله  شیراز

زهرا محتشم –آرزو منفرد 

 –شاهرخ یوسف زاده  -امیری

97 Traumatic Brain injury 

 Apr 22-17 سخنرانی 

2016 
The  5 th 

symposium of 

world federation of 

Neurosurgical 

Societies 

 

98 
Multiple Meningioma; case 

series and review of 

literature 

 Apr 22-17 سخنرانی

2016 
The  5 th 

symposium of 

world federation of 

Neurosurgical 

Societies 

 

99 
برنامه چالشهای اورژانسهای طب 

اطفال )با این کودک بدحال چکار 

 کنیم (

یسخنران  دانشگاه علوم پزشکی  10/1/95 

 گیالن
 

100 
دومین همایش جراحی اندوسکوپی 

 قاعده جمجمه

30/11/94 سخنرانی دومین همایش جراحی  

ه اندوسکوپی قاعده جمجم  
 

95آذر  13-16 سخنرانی  تازه های درمان  101 ما دومین کنگره ملی ترو    

102 

بتال روش های بازتوانی نوین در بیماران م

ال سیب های مغزی و نخاعی به دنببه آ

 تروما 

95آذر  13-16 سخنرانی   

ما دومین کنگره ملی ترو  

دکتر  –دکتر کامران عزتی 

دکتر –شاهرخ یوسف زاده 

 بابک بخشایش 

95آذر  13-16 سخنرانی   Trauma Registryپانل استقرار 103 ما دومین کنگره ملی ترو    

104 
ر تروما پانل راهنما و تازه های درمان د

 های مغز و اعصاب 

95آذر  13-16 سخنرانی   
ما دومین کنگره ملی ترو   

105 The Role of Post –Traumatic 

Stress Disorder in Quality of 
95آذر  13-16 سخنرانی  ما دومین کنگره ملی ترو  سجاد  –یجانی زینب عل 



Life in Patients With 

Traumatic Spinal Cord 

Injury in Guilan Province 

شاهرخ یوسف زاده –رضایی 

حمید  –سید ولی ا... موسوی –

 حیدری 

106 
چهلمین کنگره علمی جامعه جراحان 

 ایران 

95/ 2/ 20 سخنرانی  چهلمین کنگره علمی  

 جامعه جراحان ایران
 

107 
چالشهای اورژانس های طب اطفال )با 

 این کودک بدحال چه کنیم (

23/2/95 سخنرانی   
    تان پارس رشتبیمارس

22/10/95 سخنرانی چالش های سرطانهای شایع گیالن  108     بیمارستان پارس رشت 

109 5th Symposium Of WFNS 

2016 

 3فروردین الی  29 سخنرانی

95اردیبهشت   
  هتل اسپیناس تهران

 

 

 

 

 

 



 

 عضويت در مجامع علمي داخلي و خارجي:

  

 نام مجمع رديف
موضع 

 فعاليت
 شهر و کشور مبداء عاليتنوع ف

 مدت

 تا از

 جامعه جراحان ایران 1 
جراحی مغز و 

 اعصاب
 کنون 1381 ایران عضو

 کنون 1383 سوئیس عضو ستون فقرات AOانجمن جهانی  2

 

 

 
 شركت فعال در انتشار مجالت علمي معتبر:   

  

 نام و نوع نشريه رديف

تاريخ 

شروع 

 فعاليت

 سمت نشريه نوع فعاليت

1  Trauma Monthly  2012 هیئت تحریریه  تروما 

2 
Archives of Trauma 

Research 

 

 هیئت تحریریه  کودکان 2011

3 Iranian Journal of 

Neurosurgery 

 

 نوروسرجری 2014
  مدیر تحریریه

 

4 Caspian journal of 

neurological  sciences 
 هیئت تحریریه نوروساینس 2013

  
 

 

 سمت هاي علمي و اجرايي)داخل و خارج دانشگاه(: 

   

 محل و نوع فعاليت سمت رديف
 توضيحات شماره و تاريخ ابالغ مدت

 تا از

 رئیس مرکز تحقیقات تروما 1
دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن
 کنون 1382

 /پ577/132/3

29/11/82 
 

2 
 رئیس بخش اورژانس پورسینا

 
 1384 1382 پورسینا

 1/پ/8237/117

3/4/82 
3/6/82 

3 

رئیس مرکز آموزشی درمانی 

 پورسینا
 

 پورسینا
1384 

 /پ3/د/2312 1394

6/4/84 
6/4/84 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAAahUKEwjX7ZPs3qXIAhWLOxQKHR2RCTw&url=http%3A%2F%2Farchtrauma.com%2F&usg=AFQjCNF1bNV02w95KYZmHXncvhm__m9Otw&cad=rja
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAAahUKEwjX7ZPs3qXIAhWLOxQKHR2RCTw&url=http%3A%2F%2Farchtrauma.com%2F&usg=AFQjCNF1bNV02w95KYZmHXncvhm__m9Otw&cad=rja


4 

مدیر اجرایی واحد توسعه  

 تحقیقات بالینی

 

 پورسینا
1383 

 /پ3109/132/3 کنون

15/6/83 

15/6/83 

 

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

6 
رئیس هیئت امنای انجمن 

 ضایعات نخاعی گیالن 

ناستان گیال  
1388 

 تاکنون
  

7 
دبیر علمی کنگره جراحان مغز 

 واعصاب ایران 

 رامسر

1389          

 

1389 19/8/1389 

 

 

 

8 
عضو اجرایی بیست وهشتمین 

–کنگره جامعه جراحان ایران 

 شاخه گیالن

 

 1389 رشت

 

1389 20/8/1389  

9 
مدیر برنامه دستیاری جراحی 

 مغز و اعصاب ایران 

 رشت
1389 

 /پ13170/1/3 تاکنون

6/9/89 
 

10 
عضو شورای پژوهشی مرکز 

 تحقیقات تروما 

بیمارستان 

 پورسینا 
1389 

 /پ1736/132/3  تاکنون

3/5/89 
 

11  
عضو هیات ممتحنه گواهینامه 

تخصصی رشته جراحی مغز و 

 اعصاب 

 
 

دانشگاه علوم 

ن پزشکی گیال  

1390 

 

  640/522 تاکنون

12 
عضو شورای علمی تخصصی 

ناد پزشکی سازمان تامین دفتر اس

 اجتماعی 

 
 

دانشگاه علوم 

ن پزشکی گیال  

1389 

 

  13805/172 تاکنون

13 
رئیس همایش پرستاری در 

 تروما

 پورسینا
1388 1388   

14 
رئیس دومین همایش پرستاری 

با تاکید بر سیستم اعصاب 

 مرکزی

 پورسینا

1389 1389   

15 
عضو هیئت رئیسه سی وششمین 

مغز و اعصاب  کنگره جراحان

 ایران

 تهران

  /ن/ج/الف514 1391 1391

16 

ی توسعه دعضو کمیته راهبر

هیات  پژوهش های بالینی 

 -پژوهشی وزارت بهداشت 

 درمان وآموزش پزشکی

 کشوری

 700/د/920 تاکنون 1391
 

 

17 
هیئت بورد تخصصی عضو 

  جراحی مغز و اعصاب کشور

 کشوری
  461/100 تاکنون 1391

18 

لمی همایش بین المللی کمیته ع

)کاهش بار سوانح ترافیکی 

،چالش ها و راهکارهای پیش 

 رو(

 مرکز تحقیقات

 سیاستگذاری

 سالمت
  /س س1738 تاکنون 1391



19 

کمیته علمی همایش بین المللی 

)کاهش بار سوانح ترافیکی 

،چالش ها و راهکارهای پیش 

 رو(

 مرکز تحقیقات

 سیاستگذاری

 سالمت
 /س س23/2/92 تاکنون 1392

 

 

 

20 
عضو کمیته آزمون های رشته 

 سال  2جراحی مغز و اعصاب 

 کشوری)دکتر

 1379/100 تاکنون 1391 دستجردی(

 

 

 

21 
رئیس بخش جراحی الکتیو 

 مرکز آموزشی درمانی پورسینا

ده استانی)دانشک

 پزشکی(
  /پ4712/1/3 تاکنون 1392

22 
عضو هیئت رئیسه سی و ششمین 

ن مغز و کنگره انجمن جراحا

 اعصاب ایران 

 کشوری )دبیر

  /ن/ج/الف514  1391 علمی(

23 
نقش "عضو هیئت رئیسه سمینار 

 "سلول های بنیادی در سوختگی

 کشوری )دبیر

 علمی(
 /م/پ357  1390

 

 

24 
راهبردی قطب  عضو کمیته 

 علمی ، آموزشی ترومای کشور 

 اهواز 
  /س340 1395 1392

25 
ت مشاور پژوهشی و مالی ریاس

 دانشگاه علوم پزشکی گیالن

دانشگاه علوم 

نپزشکی گیال  
 /پ3/د/6712 تا کنون  1392

 

 

26 
بالینی  عضو کمیته تخصصی 

 دانشگاه  هیئت ممیزه 

 معاونت آموزشی

 دانشگاه 
  /پ941/125/1/3 تاکنون 1393

27 
عضو ستاد اجرائی برنامه تحول 

نظام سالمت دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن 

اه شگریاست دان  
11/3/

1393 
  /پ11272/117/3 تاکنون

28 
عضو هیئت رئیسه ششمین 

کنگره بین المللی جراحی مغز و 

 اعصاب 

دبیر علمی 

 کنگره

دکتر محمد 

 قدسی 

 

18/3/

1393 
  ص0192/93 

29 
عضو هیئت رئیسه سی و 

هشتمین کنگره سالیانه انجمن 

 جراحان مغز و اعصاب ایران 

دبیر علمی 

 کنگره 

ا رضدکتر عبدا

 شیخ رضائی

  /ن/ج/الف528  21/2/93

30 
عضو هیئت امنای مجمع خیرین 

 سالمت استان گیالن 

دکتر انوش 

 برزیگر
  /پ52170/131/3 تاکنون 22/10/93

 

31 
عضو گروه تشخیص و تایید 

 مرگ مغزی 

ن دکتر سید حس

هاشمی )وزیر 

 بهداشت(

  1247/100 تاکنون  7/10/93

32 

مین گرداننده پنل هشتم )هشت

کنگره بین المللی 

نوروریستوراتولوژی )ترمیم و 

 بازتوانی عصبی(

 تهران 
9-7-

اردیبهشت 

1394 

   

    6/9/93مرکز آموزشی  گراننده پنل تومورهای هیپوفیز  33



ادرمانی پورسین  

34 
ریاست دانشگاه علوم پزشکی 

 گیالن 
15/12/94 

1186/

100 

وزیر 

بهدا

 شت

 دکتر حسن هاشمی

ریاست 

علوم  دانشگاه

پزشکی 

 گیالن 

35 

عضو کمیته علمی کنگره بین 

المللی میان دوره ای جراحان 

اعصاب ایران و بیست و 

چهارمین کنگره میان دوره 

 ای جراحان اعصاب ایران 

 دبیر علمی  دکتر سمیرا ذبیحیان    5/5/95

36 
عضو کمیته علمی دومین 

 کنگره ملی تروما 

آذر  16-13

1395 
 دبیر علمی  خاتمی  دکتر سید مسعود  

37 
نائب رئیس انجمن جراحان 

 مغز و اعصاب ایران
     تاکنون-96

38 

کنگره میان گرداننده پنل 

دوره ای جراحان مغز و 

اعصاب دانشگاه علوم 

 پزشکی ارومیه

96     

39 

رییس اولین همایش ملی 

تخصصی اخالق در پژوهش 

های زیست پزشکی ایران: 

 چالش ها و فرصت ها

ت بهداشت، وزار

درمان و آموزش 

 پزشکی

 کنون 1397

 /د1409/700

17/04/1397 

 از طرف رشا ملک زاده

معاونت تحقیقات و 

فناوری وزارت 

بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی

 

40 

رییس ستاد اجرایی بیست و 

سومین جشنواره قران و 

عترت )ع( دانشگاهیان 

وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی

، وزارت بهداشت

درمان و آموزش 

 پزشکی

 کنون 1397

 /د1968/600

10/07/1397 

از طرف دکتر 

 محمدرضا فراهانی

معاون فرهنگی و 

دانشجویی وزارت 

بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی

 

41 
عضو کمیته علمی کنگره بین 

المللی جراحان مغز و اعصاب 

 و ستون فقرات ایران

دانشگاه علوم 

پزشکی و 

خدمات بهداشتی 

 نی بابلو درما

1397 1397 - - 

42 
مسئول پنل تروما در کنگره 

بین المللی جراحان مغز و 

 اعصاب و ستون فقرات ایران

دانشگاه علوم 

پزشکی و 

خدمات بهداشتی 

 و درمانی بابل

1397 1397 - - 



43 

عضو پنل نیازسنجی جمعیت 

ایران به پذیرش دستیار 

تخصصی جراحی مغز و 

اعصاب در کنگره بین المللی 

جراحان مغز و اعصاب و 

 ستون فقرات ایران

دانشگاه علوم 

پزشکی و 

خدمات بهداشتی 

 و درمانی بابل

1397 1397 - - 

44 
عضو هیات رئیسه در کنگره 

بین المللی جراحان مغز و 

 اعصاب و ستون فقرات ایران

دانشگاه علوم 

پزشکی و 

خدمات بهداشتی 

 و درمانی بابل

1397 1397 - - 

45 
خیصی و تائید عضو گروه تش

مرگ مغزی به منظور اهدای 

 اعضا به مدت چهارسال

وزرات بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

1397 
تا 

 کنون

1425/100 

01/11/1397 

از طرف دکتر سعید 

 نمکی وزیر بهداشت

 وزیر بهداشت

46 
بومی سازی راهکارهای 

 طبابت بالینی

دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن
1397 1397 

 پ/3460/13/113/3

28/11/97 

معاونت 

آموزشی 

 دانشگاه

47 

عضو هیات ممتحنه و 

ارزشیابی منطقه ای رشته 

تخصصی جراحی مغز و 

 اعصاب

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

1397 
تا 

 کنون
1208/500 

معاونت 

 آموزشی

وزارت 

بهداشت، 

درمان و 

آموزش 

 پزشکی

 

 

 

 ز:يوجوا ها و تقديرهاتشويق

  

 عنوان رديف
 تاريخ

 دريافت
 نام و سمت مقام اعطا كننده دريافتمحل  علت دريافت

1 

متخصص جراحی 

مغزواعصاب و عضو هئیت 

 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 بیمارستان پورسیناریاست   2

فعالیت مطلوب ارزیابی   

دوره ای بیمارستانهای 

 استان

 استانداری گیالن 
 مسعود سلطانی فر 

 )استاندار گیالن(

 1385 پزشک برگزیده  3
خدمات صادقانه و بی  

 شائبه به بیماران

بیمارستان حضرت  

 رسول

 دکتر مجید قاهری 

 گیالن()مدیر درمان تامین اجتماعی استان 

 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 جمهوری  

 اسالمی

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

  )رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن(

  1387 پژوهشگر نمونه  7
دانشگاه علوم 

  پزشکی گیالن
 دانشگاه علوم پزشکی گیالن

  1388 پژوهشگر نمونه  8
دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن
 کی گیالندانشگاه علوم پزش

9 
 یده استانیزطرح نوآور برگ

 
 استاندار گیالن  استانداری  1387

10 
 پژوهشگر برگزیده استانی

 
 استانداری  1388

 استاندار گیالن

 

  1389 پزشک نمونه 11
سازمان نظام پزشکی 

 کشور
 رئیس سازمان نظام پزشکی کشور 

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

13 
ارتقاء از استادیاری به 

 دانشیاری
1389  

دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن 

 وزیر بهداشت و درمان 

 دکتر وحید دستجردی 

14 

فرایند ادغام در آموزش علوم 

پایه و بالینی رزیدنت های 

جراحی مغز و اعصاب 

 دانشگاه 

 یکی از صاحبان 1392
اه علوم دانشگ

 پزشکی گیالن

 دکتر حسن بهبودی)ریاست(

 

15 

خبره برگزیده در پانل 

خبرگان کشوری در زمینه 

 سیستم تروما

1389  
مدیریت حوادث و 

 فوریت های پزشکی 
 دکتر غالمرضا معصومی

  1389 1388استاد نمونه  16
دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن

 دکتر حسن بهبودی)ریاست(

 

 مهندس مهدی سعادتی )استاندار( استانداری  1390 90سال  پژوهشگر برگزیده 17

18 

عضو کمیته راهبردی واحد 

های توسعه و تحقیقات بالینی 

 کشور

1391  
معاونت تحقیقات و 

 فناوری کشور 

 دکتر مصطفی قانعی 

 

  1390 90پژوهشگر برگزیده سال  19
دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن

 دکتر حسن بهبودی)ریاست(

 

 

20 

ایندبرگزاری کارگاه فر

پزشکی مبتنی بر شواهد ویژه 

 دستیاران جدیدالورود

 یکی از صاحبان 1390
دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن

 دکتر حسن بهبودی)ریاست(

 

 

21 
پژوهشگر برگزیده برتر 

  1392استانی 
 استانداری  1392

 محمد علی نجفی

 

  1393 پزشک نمونه  22
مدیر کل بیمه 

 سالمت 
 اطفدکتر محمد ع

 دکتر قاسم جان بابایی ریاست دانشگاه   1393پژوهشگر برگزیده جشنواره  23



طبری)ویژه اعضای هیئت 

 علمی برون دانشگاهی(

علوم پزشکی 

 مازندران 

 

24 
پژوهشگر برتر دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن
1394  

ت دانشگاه سریا

 علوم پزشکی گیالن
 دکتر انوش برزیگر 

25 
فرآیند بومی سازی 

 اهکارهای طبابت بالینیر
 یکی از صاحبان فرآیند 1397

دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن 

 دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک

)قائم مقام وزیر در استان و رییس 

 دانشگاه(

 

26 
 روز پزشک 

 
 بانک ملت استان  1396

 حسین پالیک

 )مدیر شعب بانک ملت استان(

 

27 
هشتمین دوره طرح 

 سرشماری نفوس و مسکن
1395 

نقش موثر در طرح بزرگ 

ملی سرشماری نفوس و 

 مسکن

گیالن و ی استاندار 

ستاد سرشماری 

عمومی نفوس و 

 مسکن

 محمدعلی نجفی 

)استاندار گیالن و رییس ستاد سرشماری 

 عمومی نفوس و مسکن(

28 

هفدهمین همایش کشوری 

آموزش علوم پزشکی و 

جشنواره آموزشی شهید 

 مطهری

 

1395 

ارتقای تالش در جهت 

 17شاخص ها به میزان 

رتبه )دوم(  در هفدهمین 

همایش کشوری آموزش 

علوم پزشکی و جشنواره 

 آموزشی شهید مطهری

هفدهمین همایش 

کشوری آموزش 

علوم پزشکی و 

جشنواره آموزشی 

 شهید مطهری

 دکتر باقر الریجانی

)معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش 

 پزشکی(

29 

، ساماندهی زایمان طبیعی

ارتقاء کیفی خدمات بهداشتی 

به مادران، نوزادان و خانواده 

 و بهبود آموزش مامایی 

1396 
تالش در جهت پیشبرد 

 اهداف طرح تحول سالنت

مشاور وزیر در امور  

مامایی و دبیر هیات 

ممتحنه و ارزشیابی 

رشته بهداشت 

 باروری

 دکتر نجمه تهرانیان

ات )مشاور وزیر در امور  مامایی و دبیر هی

ممتحنه و ارزشیابی رشته بهداشت 

 باروری(

30  
حضور در ویژه برنامه 

 "ماه منیر"تلویزیونی 
1395 

 

 1000پذیرش حمایت از 

یتیم از فرزندان ایتام و 

 محسنین استان

صداو سیمای مرکز 

 گیالن

 علی طلوعی

 )مدیر کل صداو سیمای مرکز گیالن(

 

31 
اقامه و پاسداشت فرضیه 

 حیات بخش نماز 
1395 

به پاس کارهای انجام شده 

و فعالیت های صورت 

گرفته در اقامه و پاسداشت 

 فرضیه حیات بخش نماز

 گیالناستانداری 
 محمد علی نجفی 

 )استاندار گیالن(

32 

برگزاری نشست مشترک 

اعضای محترم هیات امناء و 

کارگاه آموزشی یک روزه 

پایش برنامه عملیاتی دانشگاه 

 ن های علوم پزشکی کال

 

1395 

حضور و همراهی در 

برگزاری نشست مشترک 

اعضای محترم هیات امناء 

و کارگاه آموزشی یک 

روزه پایش برنامه عملیاتی 

دانشگاه های علوم پزشکی 

 کالن منطقه یک

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

پزشکی و دانشگاه 

علوم پزشکی 

 مازندران

 طاهر موهبتی

مور )معاون برنامه ریزی، هماهنگی و ا

حقوقی وزارت بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشکی(

 دکتر قاسم جان بابایی

)رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران و 

سرپرست دبیرخانه کالن منطقه یک 

 آمایش کشور(



33 

استقرار نظام مدیریت عملکرد 

در حوزه توسعه مدیریت و 

منابع وزارت بهداشت، درمان 

 و آموزش پزشکی

1394 
در  کسب رتبه پویا

 مدیریت عملکرد

معاونت توسعه 

مدیریت و منابع 

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

 سیدعلی صدرالسادات

 )معاون توسعه مدیریت و منابع(

34 

 

انتصاب به عنوان ریاست 

 دانشگاه علوم پزشکی گیالن
1394 

تبریک به مناسبت انتصاب 

ریاست دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن

بیمه سالمت استان 

 یالنگ

 دکتر علی اکبری

 )مدیر کل بیمه سالمت استان گیالن(

  
  

 

 

 

 

 

 

 



 

 ها و شوراهاي دانشگاه، وزارتخانه، شوراي عالي انقالب فرهنگي و...  :شركت در كميته  

  
  

 نام كميته يا شورا رديف
 مدت فعاليت

 شماره و تاريخ ابالغ
 توضيحات

 مرجع صدور حكم تا از

1 
ی درونی گروه آموزشی جراحی مسئول ارزیاب 

  مغز و اعصاب
 کنون 25/10/81

 /پ4045/130/113/3

25/10/81 

معاون آموزش دانشگاه علوم 

 پزشکی گیالن

 15/9/82 عضو گروه تشخیص و تایید مرگ مغزی  2
 4به مدت 

 سال
 حکم توسط وزیر صادر شد 138507

3 
عضو هئیت نظارت طرح نظام نوین بیمارستان  

 پورسینا
1/4/82 94 

 /پ4640/22/145/3

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 

صدور حکم از سمت ریاست 

 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 راهبردی پایگاه تحقیقات جمعیتی 

 دانشگاه
30/4/83 

 

 کنون

 2/پ/6925/117/3

30/4/83 

صدور حکم از سمت ریاست 

 دانشگاه

7 
مشاور تخصصی جراحی مغز و اعصاب اداره 

 کل پزشک قانونی استان
7/6/83 

 

 کنون

 6/الف/1849

7/6/83 

صدور حکم از سمت ریاست 

 دانشگاه

8 

گاهی اصالح ساختار عضو کمیته دانش

اقتصادی بیمارستان ، پایلوت  -مدیریتی

 دانشگاه

12/6/83 

 

 1/پ/9119/117/3 94

12/6/83 

صدور حکم از سمت ریاست 

 دانشگاه

9 
عضو هئیت بازرس استانداری برای 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
14/10/83 94 

 2/پ/16319/117/3

14/10/83 

صدور حکم از سمت ریاست 

 دانشگاه

11 

عضو کمسیون تخصصی جراحی مغزواعصاب 

 اداره پزشکی قانونی گیالن

 

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

 کشور  قانونی

12 

دانشگاه برای اداره هئیت عضو کمیته راهبری 

 امنای بیمارستان منتخب

 

16/6/85 94 
 2/پ/10245/117/3

16/6/85 

صدور حکم از سمت ریاست 

 دانشگاه

13 
عضو کمیته آزمون های رشته تخصصی 

 جراحی مغز و اعصاب 
 /آ92/3 کنون 18/6/1391

 دکتر سید امیر محسن ضیایی

دبیر شورای آموزش پزشکی و 

 تخصصی 

14 
ته آزمون های رشته جراحی مغز و عضو کمی

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

)ریاست دکتر انوش برزیگر  /پ8957/117/3 کنون 27/2/1393 عضو کمیته دارو و تجهیزات پزشکی  15



 دانشگاه (

16 
عضو ستاد اجرائی برنامه تحول نظام سالمت 

 دانشگاه علوم پزشکی گیالن

11/3/1393  
 نونک

/پ11272/117/3 دکتر انوش برزیگر )ریاست  

 دانشگاه (

 عضو کمیته تخصصی  بالینی هیئت ممیزه  دانشگاه 17
10/2/93  

 کنون
/پ941/125/1/3 دکتر ارسالن ساالری )معاونت  

 آموزشی دانشگاه(

18 
عضو هیئت ممتحنه دانشنامه تخصصی رشته 

 جراحی مغز و اعصاب 

14/12/93  
14/12/94 

حسن هاشمی  دکتر سید   

19 
مشاور معاون توسعه امور اجتماعی و عمومی در 

پیشگیری و مدیریت حوادث و "برنامه کشوری 

 "سوانح

 

20/4/94  تاکنون  
61358 

 

 سعید نمکیدکتر 

 معاون توسعه امور اجتماعی و عمومی 

20 
جانشین دبیر هیات ممتحنه دانشنامه تخصصی رشته 

 جراحی مغز و اعصاب

18/5/94  
 ونتا کن

393/505  دکتر باقر الریجانی  

 معاون آموزش پزشکی و تخصصی

 

 :رستي شدهپهاي سرنامهپايان

 

 

 نامهعنوان پايان رديف
 تعداد

 عنوان دوره تحصيلي
نوع پايان 

 نامه
 تاريخ

محل 

 انجام

اسامي همكاران 

به ترتيب 

اولويت)شامل نام 

 (نگارنده

سمت در 

ارتباط 

با پايان 

 نامه

  كارشناسي

 ارشد

دكتري 

 عمومي

دوره 

 تخصصي

 دكترا

(PHD) 
 پايان شروع غيره تحقيقي

1 

بررسی اثر تغذیه ای در 

پیامد بیماران مبتال به 

در  مغز ضربه شدید

بیمارستان پورسینا در 

 82سال 

1       18/6/83   

 دکتر محمد صفائی

 

 

  هادرمضانز الهام 

 طاهره اصغری

 داور

2 

بررسی فراوانی نسبی 

تگی های ستون شکس

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 

 لتیدکتر پرویز دو   15/7/83      

 

 

 داور

4 

هیدروسفالی و بررسی 

عوامل همراه آن در 

 اطفال

1 

      11/6/83   
دکتر محمدرضا امام 

 هادی

 

 داور

5 
بررسی اثر فنی توئین در  

پیشگیری از تشنج های 

1 

 دکتر پرویز دولتی   18/6/83      

 

 

 داور



  یروس ضربه سرد

6 

مقایسه تعییرات نمره  

درد به دنبال تزریق 

رال پردنیزولون در اپیدو

دوروش هدایت سی تی 

اسکن و هدایت با 

فلوروسکوپی در بیماران 

دچار هرنی دیسک 

 لومبار

1 

      85-84   

 دکترعلیزاده

 

 دکتر رباب قربانپور

 

 

 

 

 

 مشاور

7 

بدو  GCSبررسی ارتباط 

ورود با اندازه ضایعات 

فوکال مغزی در سی تی 

بیماران با ترومای  اسکن

ارستان جمجمه در بیم

 پورسینا

1 

         

دکتر  علیزادهکترد

 آبتین حیدرزاده

 

دکتر آزاده راجعی  

 پور

 

 

 

 مشاور

 

 

8 

میانگین  انحراف تعیین 

و پروتئین  NSE  معیار

S100  مبتال در بیماران

 به آسیب منتشر آکسونی

1 

      86   

 خواهصاحب رجب 

 

 غضنفریفاطمه 

 

 

 راهنما

 

 

9 

فراوانی نسبی بررسی 

ومورهای نخاع و ستون ت

فقرات در بیماران بستری 

شده در بخش جراحی 

اعصاب بیمارستان 

پورسینای رشت از سال 

 86تا  81

 

 دکتر آرش صفائی   86      

 

 

 راهنما

10 

تعیین همبستگی نمره ی 

ی  کواگولوپاتی و نمره

پیامد در بیماران مبتال به 

 ترومای متوسط سر 

 

      86   
 دکتر صاحبه رجب

 خواه 

 راهنما 

11 

شکستگی بررسی ارتباط 

قسمت میانی  های

 صورت با صدمات مغزی 

1 

      86   

 دکترسیگارودی 

 

 بردیاودیعتی 

 

 

 مشاور

 

12 

ارزیابی پیامد دو تکنیک 

برشهای متعدد دورا و 

استفاده از دورال پیچ در 

بیماران مبتال به هماتوم 

در مرکز ساب دورال 

ن تحقیقات تروما ی گیال

 81-86رشت 

1 

 دکتر رقیه الریمی   86      

 

 

 

 

 

 

 

 داور

 

 

 

13 
ارزیابی پیامد دو تکنیک 

برش های متعدد دورا و 

1 
      83   

دکتر ماجده سادات 

 اسدی

 

 



استفاده از دورال پچ در 

بیمارن مبتال به هماتوم 

  ساب دورال حاد 

 

 
 

 

 داور

14 

فراوانی نسبی صدمات 

ار دچنخاعی در بیماران 

ترومای ستون مهره ها در 

بیمارستان پورسینای 

تا بهمن  84رشت از مهر 

85 

1 

 یدکتر امید تقی نژاد  87 86      

 

 

 
 

 

 راهنما

15 

 بررسی ارتباط

Schmorls Node  و

یافته های مرتبط با 

تغییرات دژنراتیو دیسک 

 MRIبین مهره ای در  

لومبوساکرال مراجعه 

کنند گان بیمارستان 

 پورسینا

1 

      88   
 دکتر علیزاده 

 دکتر بابک  فرهودی

 

 

 

 مشاور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

در   عوامل همراهبررسی 

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

پیش آگهی بیماران 

ترومای سر متوسط 

مراجعه کننده به 

بیمارستان پورسینای 

  1389رشت در سال 

1 

 دکتر سوده رضائی   89      

 

 

 

 

 

 راهنما 

18 

بررسی تاثیر دونپزیل در 

تغییر سطح هوشیاری 

بیماران مبتال به سکته 

مغزی انسداد تنه شریان 

مغزی میانی بستری شده 

 در بخش نورو لوژی

بیمارستان پورسینای 

 رشت 

1 

      89   
دکتر مهدی 

 سخابخش

 

 

 

 

 

 مشاور 

 

 

 

19 

تعیین ماهیت ،فراوانی و 

عوامل پیش بینی کننده 

بروز اختالالت روانی 

پس از آسیب مغزی 

 

 

 

 آقای سجاد رضایی          1

 

 

 

 

استاد 

 راهنما 



 تروماتیک 

20 

ویژگی های  بررسی

جراحی 

ر اسپوندیلولیستزیس د

بیماران جراحی شده در 

بیمارستان پورسینا از سال 

 89 الی 82

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دکتر خاتمی         

 

 

 

 

 

استاد 

 راهنما 

21 

تعیین حساسیت ،ویژگی 

و نقطه برش آزمون 

دیداری حرکتی بندر 

گشتالت در افراد مبتال به 

 آسیب مغزی تروماتیک 

1 

 دانشجو:طیبه رضایی          

 

 

 

استاد 

ور مشا  

22 

بهبود عملکرد حذف 

( Ricianنویزرایسین )

در تصاویر تشدید 

 ( MRIمغناطیسی )

 

 

 حسین گلشن مژدهی    90       1

 

 

استاد 

 مشاور 

23 

بررسی شیوع 

شکستگی های 

قسمت میانی صورت 

و مندیبل در بیماران 

ترومایی پذیرش شده 

در بیمارستان 

پورسینای رشت در 

 1388سال 

 

 شیدا فضعلی زاده    1391      

 

 

 

 

 

استاد 

 مشاور

24 

بررسی توافق 

الکترودیاگنوزیس ، 

ام آر آی و عالئم 

بالینی در تشخیص 

رادیکولوپاتی در 

بیماران کمردرد 

ارجاع شده به بخش 

الکترودیاگنوزیس 

بیمارستان پورسینای 

 رشت

 

      1392   
دکتربهمن فیروز 

 کوهی

 

 

 

 

 

 

 

 

استاد 

 مشاور

25 

ش های ارزیابی رو

ا سنجش کمی تروم

ن درمرگ ومیر بیمارا

مراجعه کننده به 

بخش اورژانس 

ینا بیمارستان پورس

 

 دکترفاطمه رنجبر         

 

 

 

 

 

 

استاد 

 راهنما



-90رشت در سال 

89 

 

26 

شار بررسی ارتباط ف

داخل جمجمه با 

ضخامت قطر غالف 

 عصب اپتیک 

 

 دکتر علیرضا کرد         

 

 

استاد 

 مشاور

27 

قایسه پاسخ به م

درمان در سندرم درد 

به  یال کمریسمیو فا

دو روش تزریق 

از  موضعی و استفاده

اولتراسوند در 

ینای بیمارستان پورس

 رشت 

 

 شادی زمانسرایی          

 

 

 

استاد 

 مشاور 

28 

 بررسی میزان بقاء

پس از عمل جراحی 

ه در بیماران مبتال ب

ولتی گلیوبالستوما م

تا  1385فرم از سال 

در مرکز  1390سال 

آموزشی درمانی  

 پورسینا رشت 

 

 لیال آخوندزاده          

 

 

 

 

 

 

 

استاد 

 راهنما

29 

د بررسی سطح اسی

ر الکتیک وریدی د

بیماران ترومایی 

ل شدید پایدار و عوام

 همراه

 

 دکتر حسن جعفری         

 

 

 

استاد 

 راهنما

 

 

 

 

30 

 رابطه افسردگی و

ا خطاهای شناختی ب

ه پایدار در توج

ی بیماران آسیب مغز

ب تروماتیک بر حس

 

 سارا عندلیب         

 

 

 

 

استاد 

 مشاور



 شدت آسیب

31 

مقایسه 

پیامددوتکنیک 

جراحی 

فورامینوتومی+ 

فیکساسیون و 

فورامینوتومی+  

 فیکساسیون+

PLIF دربیماران

زیس  اسپوندیلولیست

low grade در   

ینای بیمارستان پورس

رشت درسا لهای 

9113  1393 تا 

 

 دکتر علی آرام نیا          

استاد 

 مشاور 

32 

ی تقطیع تومور مغز

د در تصاویر تشدی

فاده مغناطیسی با است

از مدل های کانتور 

 فعال

 

 سعید علیپور         

استاد 

 مشاور

33 

بی بررسی فراوانی نس

تنوع آناتومیک 

ساد شبکه بازویی اج

ارجاع شده به 

سازمان پزشکی 

الن ستان گیقانونی ا

سازمان پزشکی 

 قانونی گیالن 

 

 ریحانیان ظهیر          

 

 

 

 

استاد 

 مشاور

34 

بررسی نتایج 

ماران لوبکتومی در بی

 ترومای شدید مغزی

 دچار کانتیوژن یا

هماتوم داخل مغزی 

تان تاخیری در بیمارس

ی پورسینای رشت ط

 

 دکتر داوود محمودی          

 

 

 

 

 

 

 

 

استاد 

 راهنما



1380-1392سالهای    

 

  

35 

سه ارزیابی ترومای قف

سینه در بیماران 

مراجعه کننده به 

ینای بیمارستان پورس

92رشت در سال   

 

 دکتر علی طالبی          

 

 

 

 

 

 

 مشاور

36 

بررسی توافق بین 

درصد جابه جایی 

مهره در 

اسپوندیلولیستزیس 

تشخیص داده شده 

در گرافی ساده ی 

 لترال ایستاده و لترال

  MRIسوپاین و 

 

 دکتر فرنوش تاجیک          

 

 

 

 

 

 

استاد 

 مشاور

37 

ر استخراج عوامل موث

و  و پیش بینی مرگ

ی میر بیماران ترومای

نیک با استفاده از تک

 های داده کاوی 

 

 مریم حسن زاده          

 

 

 

 

 

استاد 

 مشاور

38 

طح بررسی ارتباط س

هوشیاری بیماران 

ا ترومای سر شدید ب

ی ن تراکئوستومزما  

 

 پرهام ولیانی          

 

 

 

 

استاد 

 مشاور 

39 

مقایسه اثردرمانی 

فاکتور محرک 

کولونی 

 -Gگرانولوسیت

CSF  با متیل

پردنیزولون در 

بیماران آسیب 

 نخاعی تروماتیک

ه حاد مراجعه کننده ب

 ینایبیمارستان پورس

 

         

 سیاوش دهقانی

 )دانشجو(

سارا رمضانی و 

رضا رزاقی علی

 )استاد مشاور(

 

 

 

استاد 

 راهنما



 رشت

 

40 

بررسی 

اپیدمیولوژیک 

تصادفات جاده ای 

 در مناطق روستایی

1393استان گیالن      

 

 

         

غفار فانی خمامی 

 )دانشجو(

دکتر زهرا محتشم 

امیری )استاد 

 راهنما(

دکتر علی داوودی 

کیاکیالیه )استاد 

 مشاور(

 

استاد 

 مشاور

41 

 یرض جراحعوا  یبررس

اندونازال  کیاندوسکوپ

به آدنوم  کردیدر رو

 مارانیدر ب زیپوفیه

رشت  نایپورس مارستانیب

-1396 یسال ها یط

1391 

 

 

          
ینیسادات حس رایالم  

 

 

 

 

 

 

استاد 

 راهنما

42 

بررسی فراوانی مکان 

آناتومیک و انواع آسیب 

های مهره ای، آسیب 

های همراه و نقایص 

رومای عصبی در مرکز ت

 استان گیالن

 

       1398  

دکتر ساسان عندلیب 

و دکتر زهرا محتشم 

امیری )اساتید 

راهنما(، دکتر عالیا 

صابری )استاد  

 مشاور(

بهادر حسن زاده  

 )دانشجو(

استاد 

 مشاور

 

بررسی فراوانی آسیب 

های ستون فقرات 

تروماتیک ناشی از 

تصادفات جاده ای در 

مرکز  ترومای استان 

تا  1394از سال  گیالن

1397 

 

       1398  

دکتر ساسان عندلیب 

و دکتر زهرا محتشم 

امیری )اساتید 

راهنما(، دکتر 

محمدرضا امام هادی 

 )استاد  مشاور(

زهره نوروزی  

 آزارکی )دانشجو(

استاد 

 مشاور

 

عوارض جراحی بررسی 

اندوسکوپیک اندونازال 

در رویکرد به آدنوم 

هیپوفیز در بیماران 

رستان پورسینا رشت بیما

-1391ی طی سال ها

1396 

 

       1394  

دکتر شاهرخ یوسف 

زاده چابک )استاد 

راهنما(، محمد 

صفایی، احسان کاظم 

نژاد لیلی )استاد 

مشاور(، داوو د 

 محمودی )دانشجو(

 



 

 

اثرفاکتور مقایسه 

تحریک کننده ی 

 (GCSF )گرانولیستی

با سلولهای بنیادی 

مزانشیمی دربازگشت 

ملکرد لوکوموتور ع

نخاع در موشهای 

ی  صحرایی دچار ضایعه

 نخاعی

 

 

       1395  

زهرا محتشم امیری 

)استاد راهنما(، علی 

داوودی کیاکالیه، 

شاهرخ یوسف زاده 

چابک )استاد 

مشاور(، غفار فانی 

 خمامی )دانشجو(

 

 

فراوانی دردهای بررسی 

میوفاشیال انتشاری ستون 

فقرات گردنی به دست و 

مبستگی آن با شدت ه

درد و میزان ناتوانی در 

بیماران مبتال به گردن 

درد مزمن غیراختصاصی 

مراجعه کننده به 

بیمارستان پورسینای 

 1396 رشت در سال

 

 

       1397  

عالیا صابری، کامران 

عزتی )استاد مشاور، 

علی داوودی، شاهرخ 

یوسف زاده چابک 

)استاد مشاور(، سحر 

 پارسا )دانشجو(

 

 

فراوانی مرگ و بررسی 

میر بیمارستانی ناشی از 

ترومای مغزی شدید و 

عوامل مرتبط با آن در 

کودکان و نوجوانان 

مراجعه کننده به مرکز 

پورسینای رشت در 

 95-94سالهای 

 

 

       1397  

الهام بیدآبادی )استاد 

راهنما(، شاهرخ 

یوسف زاده چابک 

 )استاد مشاور(

 

 

بررسی همبستگی 

ل باالنس ساژیتا

اسپاینوپلویک با باالنس 

سرویکال در بیماران 

مراجعه کننده به 

درمانگاه جراحی مغز و 

اعصاب بیمارستان 

 1396پورسینا از تیر ماه 

 

       1398  

دکتر بابک 

علیجانی)استاد 

راهنما(، دکتر شاهرخ 

یوسف زاده چابک، 

دکتر مریم 

شکیبا)استاد مشاور(، 

وید دکتر جا

 رسولیان)دانشجو(

 



 1397تا آذر ماه 

 

 

بررسی جراحی، عوارض 

و پیامدهای بالینی 

مصدومین با ترومای 

ستون مهره ها در مرکز 

آموزشی درمانی 

پورسینای رشت در سال 

 1394-1397های 

 

 

       1398  

دکتر ساسان عندلیب، 

دکتر زهرا محتشم 

امیری)استاد راهنما(، 

دکتر شاهرخ یوسف 

زاده چابک)استاد 

، ارمغان مشاور(

 صادقی)دانشجو(

 

 

بررسی اقدامات اورژانس 

بیمارستانی و غیر  -پیش

جراحی بیمارستانی و 

پیامد بالینی در بیماران 

آسیب ستون فقرات 

مراجعه کننده به مرکز 

ترومای بیمارستان 

 پورسینا

 

 

       1398  

دکتر ساسان عندلیب، 

دکتر زهرا محتشم 

امیری)استاد راهنما(، 

یوسف  دکتر شاهرخ

زاده چابک)استاد 

مشاور(، مریم 

 کاکوان)دانشجو(

 

 

بررسی فراوانی مرگ و 

میر بیمارستانی ناشی از 

ترومای مغزی شدید و 

عوامل مرتبط با آن در 

کودکان و نوجوانان 

مراجعه کننده به مرکز 

پورسینای رشت در 

 94-95سالهای 

 

 

       1397  

الهام بیدآبادی)استاد 

راهنما(، شاهرخ 

وسف زاده ی

چابک)استاد مشاور(، 

نیما سیفی 

 مقدم)دانشجو(

 

 

تحلیل فضایی تصادف 

خودروهای سنگین در 

جاده های بین شهری 

استان گیالن بین سال 

 97تا  93های 

 

 

       1398  

دکتر عنایت اله 

همائی راد)استاد 

راهنما(، دکتر شاهرخ 

یوسف زاده چابک، 

دکتر نعیما خدادادی 

د حسن کیاده)استا

مشاور(، امیرهمایون 

 جوادی)دانشجو(

 

  


