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2    
وضعیت   

  استخدامی:
تاریخ آخرین  پایه مرتبه علمی

 ارتقاء
تاریخ 

 استخدام
 مالحظات

     استاد پیمانی 1

  سوابق تحصیلی:  3

ف
ردی

 تاریخ اتمام تاریخ شروع محل تحصیل رشته تحصیلی عنوان درجه تحصیلی 

 1371 1364 علوم پزشکی تهران پزشکی عمومی پزشکی عمومی 1

  1381  1377 علوم پزشکی گیالن  جراحی عمومی  صصیتخ  2

  1384  1382  علوم پزشکی تهران  جراحی عروق  فلوشیب  3



3

 
 
 
 
 
 

  
  
  

  

  سوابق خدمت آموزشی در داخل و خارج کشور:  4

ف
ردی

 عناوین دروس تدریس شده مقطع تحصیلی مدت نام مؤسسه محل تدریس 

  تا  از

اه علوم گروه جراحی دانشگ 1
  پزشکی

فوق تخصص  کنون 1381
  جراحی عروق

مباحث جراحی عروق و جراحی 
 عمومی

2           

  عناوین طرح هاي تحقیقاتی مصوب:  5
  نام مؤسسه محل پژوهش  

  
  عناوین طرح ها و پروژه هاي تحقیقاتی  مدت

  تا  از
اران اندازه گیري سطح اسید الکتیک در بیم  1390  1389  بیمارستان پورسینا  1

  تروماي شدید و عوارض همراه
بررسی فراوانی عوارض و مرگ و میر پس از   1389  1385  بیمارستان رازي  2

جراحی اندآرترکتومی کاروتید در بیماران 
شریان کاروتید مراجعه کننده به مرکز آموزشی 

  1388تا پایان  1385درمانی رازي رشت از سال 
اطالعاتی تروما در مرکز اصلی  اتوماسیون بانک      بیمارستان پورسینا  3

  تروماي استان گیالن
تعیین اقالم اطالعاتی به عالی به منظور مکانیزم       بیمارستان پورسینا  4

  بهینه ثبت حوادث
ادامه   1390  بیمارستان رازي  5

  دارد
بررسی فراوانی پیامدهاي ناشی از اسکلروتراپی 

ماران مبتال به یبا هدایت سونوگرافی در ب
 (spj)   محل اتصال صافنوپوپلیتئال  نارسایی

مراجعه کننده به بیمارستان رازي رشت به مدت 
 یکسال
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بررسی فراوانی میزان موفقیت و عوارض   1390  1388  بیمارستان رازي
در  T2-T4سمپاتکتومی توراکوسکوپیک 

  هیدروزیس اندام فوقانیبیماران مبتال به هایپر

ررسی کارائی اسکلروتراپی با کف اسکلروزان ب  1390  1389  بیمارستان رازي  7
در درمان شاخه هاي واریسی اندام تحتانی 
بیماران مراجعه کننده به کلینیک عروق 

  بیمارستان رازي
بررسی فراوانی نسبی انواع واریاسیونهاي تنه   1390  1388  بیمارستان رازي  8

محل جانکشن صافنو  صافن و شاخه هاي
سپلور جراحی صافنو فمورال در بیماران تحت اک

درمانی  فمورال جانکشن در مرکز آموزشی
  رازي شهر رشت

بررس کارایی فیستولهاي شریانی وریدي بین   1389  1385  بیمارستان رازي  9
ورید پرفوران و شریان براکیال در چین آرنج در 

مراجعه کننده به مرکز  ESRDبیماران 
  آموزشی درمانی رازي رشت

تریبینگ ورید اسارزیابی روش جراحی اندو  1390  1388  بیمارستان رازي  10
  صافن بزرگ

وریدي اندام  PPGبررسی ارزش تشخیصی   1389  1386  بیمارستان رازي 11
تحتانی در مقایسه با سونوگرافی داپلر در 

تشخیص نارسایی وریدي مزمن در بیماران 
  مراجعه کننده به بیمارستان رازي رشت

بررسی تاثیر عمل جراحی واریس صافن بزرگ   1390  1389  بیمارستان رازي  12
بر عملکرد  SFjدر بیماران مبتال به نارسایی 

 PPGوریدي توسط 

ارزیابی انواع و شدت تروماي قفسه سینه در     30/2/92  بیمارستان پورسینا  13
بیماران مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا 

  رشت
همگرایی نتایج ماموگرافی و پاتولوژي  بررسی    14/2/91  بیمارستان آریا و پورسینا  14

در بیمارانی که با توده پستان به بیمارستان هاي 
  آریا و گلسار و پورسیناي رشت

ارزیابی نتایج توتال تیروئید کتومی در بیماران     11/3/91  بیمارستان رازي  15
مبتال به گواتر مولتی ندولر مراجعه کننده به 

  رشتدرمانگاه جراحی بیمارستان رازي 
ارزیابی نتایج معاینات بالینی سریال تروما هاي     11/3/91  بیمارستان پورسینا  16

نافذ قدامی شکم ، ناشی از اصابت چاقو ، در 
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  بیمارستان پورسینا رشت
  شیوع کنسر ریه در استان گیالن    2/3/91  بیمارستان رازي  17
یماران با بررسی سطح آنزیم هاي قلبی در ب    17/7/91  بیمارستان رازي  18

  COPDشدت گیري حاد 
ارزیابی میزان خطر سرطان پستان در زنان گیالن         19

  بر اساس مدل گیل و مقایسه آن با گروه شاهد
جهت پیش  ] MGAPارزیابی سیستم نمره        20

بینی مرگ و میر بیماران ترومایی مراجعه کننده 
  به بیمارستان پورسیناي رشت

پیش   GO M AAPS scoreارزیابی        21
بیمارستانی در پیش بینی پیامد بیماران در بخش 

  تروماي بیمارستان
  پورسینا شهر رشت

بررسی سطح آنزیم هاي قلبی در بیماران با         22
  COPDشدت گیري حاد 

ارزیابی انواع و شدت تروماي قفسه سینه در         23
بیماران مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا 

  رشت
ساب دورال هیگروما در بیماران دچار بررسی         24

  آسیب مغزي در بیمارستان پورسیناي رشت
تعیین تاثیر دونپزیل در سطح هوشیاري بیماران         25

مبتال به سکته مغزي انسداد تنه شریان مغزي 
میانی بستري شده  بخش در نورولوژي 

  بیمارستان پورسیناي رشت
یماران مبتال در ب MSتعیین فراوانی نسبی انواع         26

و تشنج مراجعه کننده به کلینیک امام MS به 
  رضا و انجمن ام اس گیالن 

بررسی مقایسه میزان بقاء بیماران دچار سرطان         27
مري تحت درمان کمورادیوتراپی به تنهایی با 

بیماران تحت درمان کمورادیوتراپی به تنهایی با 
بیماران تحت درمان کمورادیوتراپی به همراه 

  جراحی
بررسی ارزش پیشگوئی کننده ترانس کرانیال         28

داپلر در بیماران تروماي سر متوسط مراجعه 
  کننده به بیمارستان رشت

بررسی میزان استرس،افسردگی،و کیفیت         29
زندگی پس از سانحه رانندگی در مرکز 
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  درمانی پورسیناي رشت   -آموزشی
با ناتوانی بررسی عوامل روانشناختی مرتبط         30

  جسمی در بیماران مبتال به به کمردرد مزمن
بررسی فراوانی و ماهیت خشونت بر علیه پرسنل         31

پرستاري اورژانس مراکز آموزشی درمانی شهر 
  رشت 

بررسی فراوانی بهبودي و عوارض پس از         32
اسکلروتراپی با هدایت سونوگرافی در بیماران 

صافنو پوپلیتال مبتال به نارسایی محل اتصال 
)SPJمراجعه کننده به بیمارستان رازي رشت (  

  
بررسی کارایی اسکروتراپی با کف اسکلروزان         33

در درمان شاخه هاي واریسی اندام تحتانی 
بیماران مراجعه کننده به کلینیک عروق 

  بیمارستان رازي رشت
بررسی فراوانی عوارض و مرگ ومیر پس از         34

ترکتومی شریان کاروتید در عمل جراحی اندار
بیماران با تنگی کاروتید مراجعه کننده به مرکز 

   1385آموزشی درمانی رازي رشت از سال 
ارزیابی روش جراحی اندواسترپینگ ورید         35

  صافن بزرگ
تعیین وضعیت فیستول شریانی ورید بین ورید         36

عروق پرفوران و شریان براکیال در چین آرنج 
  ESRDدر بیماران رازي رشت  بیمارستان

مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی رازي 
  رشت

بررسی کارایی اسکروتراپی با کف اسکلروزان         37
در درمان شاخه هاي واریسی اندام تحتانی 

  بیماران مراجعه کننده به کلینیک 
بررسی فراوانی میزان موفقیت و عوارض         38

در  T2-T4سمپاتکتومی توراکوسکوپیک 
  بیماران مبتال به هایپرهیدروزیس اندام فوقانی

تعیین سطح اسید الکتیک وریدي در بیماران         39
  و عوارض همراه    Stableترومایی شدید و 

بررسی روند بار سالهاي از دست رفته ناشی از         40
مرگ هاي زودرس توسط حوادث ترافیکی در 

  90-91 مناطق روستایی استان گیالن در سالهاي
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ارزیابی سطح سرمی فنی توئین به کار رفته در         41
بیماران با تروماي سر بستري شده در بیمارستان 

  پورسینا
6  

  تألیف، تدوین، تصحیح و ترجمه کتاب:

ف
ردی

نوع کتاب (نگارش،  عنوان کتاب 
ترجمه گردآوري و 

 تصحیح)

  تاریخ نگارش
 یا...

نام و مشخصات 
 رمحل انتشا

 نام همکاران تاریخ انتشار

1  

بیماریهاي قلب و عروق مبانی 
  طب سسیل

بیماریهاي قلب و عروق 
  مبانی طب سسیل

اردیبهشت 
1373  

موسسه فرهنگی 
  انتشاراتی حیان

اردیبهشت 
1373  

دکتر انوش 
–دهنادي 

حسین دکتر 
  همتی

2  

روشی مناسب وازکتومی 
  براي پیشگیري از بارداري

کتومی تکنیک واز(به انضمام 
بدون تیغ جراحی و مشاوره 

  تنظیم خانواده)

  مهر  گردآوري
1374  

دانشگاه علوم 
  پزشکی گیالن

  مهر
1374  

دکتر علی 
دکتر –روشنی 

  حسین همتی
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  مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر داخلی:

ف
ردی

نام و مشخصات  نوع مقاله عنوان مقاله 
 نشریه

زبان 
 مقاله

و محل  نام ناشر
 انتشار

 همکاران

1  
 
 

بروز تاخیري آنوریسم کاذب 
 شریان پوپلیته پس از تروماي نافذ

گزارش 
 مورد

-علمیفصلنامه 
 پژوهشی فیض

پژوهش -فصلنامه علمی فارسی
  فیض

 5دوره دوازدهم،شماره 
ویژه نامه مرکز 

تحقیقات تروما،زمستان 
1387 

حسین همتی،منوچهر آقا 
جانزاده،انوش دهنادي 

 ،پیمان حشکواییمقدم

  
  
  
  
  
2  

اپیدمیولوژي آسیب ها و علل آن 
در بیماران ترومایی بستري در 

 )1384بیمارستان پورسیناي رشت (

مقاله 
  پژوهشی

فصلنامه علمی -بهبود
دانشگاه  یپژوهش

علوم پزشکی 
 کرمانشاه

فصلنامه علمی -بهبود  فارسی
پژوهشی دانشگاه علوم 

  پزشکی کرمانشاه
سال یازدهم،شماره 

  -1386م،پاییز سو

دکتر شاهرخ یوسف 
زاده چابک،دکتر 
معصومه احمدي 

دافچاهی،دکتر هانیه 
محمدي ملکسري،دکتر 

انوش دهنادي 
مقدم،دکتر حسین 
  همتی،سمیه شعبانی

عوارض و مرگ و میر پس از   3
اندآرترکتومی شریان کاروتید در 

 بیماران دچار تنگی کاروتید

مقاله 
  پژوهشی

مجله دانشگاه علوم 
 گیالنکی پزش

مجله دانشگاه علوم   فارسی
  پزشکی گیالن

دوره بیستم/شماره 
  1390/بهار 77

دکتر -دکتر حسین همتی
  - محمدرضا مقدم نیا

 مریم شکیبا

 دکتر علی رودباري-
دکترشاهرخ یوسف زاده 

دکتر سیامک -چابک
  ریماز
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فراوانی نسبی موفقیت دیالیز و   4
عوارض دستیابی 

در Vascular Access)عروقی(
  بیماران

مقاله 
  پژوهشی

مجله دانشگاه علوم 
  پزشکی گیالن

مجله دانشگاه علوم   فارسی
  پزشکی گیالن

دوره هفدهم/شماره 
 1387/زمستان 68

دکتر محمد کاظم 
دکتر حسین -لبادي

دکتر محمد علی -همتی
حدیثه -جوافشانی

دکتر -ذاکري دانا
  مرسده انشائی

 لوژي ضربه هاي سر  دراپیدمیو  5
جعه  کننده  به بیماران  مرا

 بیمارستان پورسیناي رشت

مقاله 
 پژوهشی

 مجله دانشگاه علوم
 پزشکی گیالن

مجله دانشگاه علوم  فارسی
 پزشکی گیالن

دوره شانزدهم شماره 
1386زمستان  64  

دکتر شاهرخ یوسف 
-زاده چابک  

-دکتر محمد صفایی
کتر د-دکتر حسین همتی

دکتر -هانیه محمدي
معصومه احمدي 

ی کوچک لیال-دافچاهی
سمیه شعبانی-نژاد  

ده در مقایسه تعداد بیماران تریاژ ش  6
ستان نوبت کاري سه گانه در بیمار

 پورسینا رشت

مقاله 
  پژوهشی

 مجله دانشگاه علوم
 پزشکی گیالن

مجله دانشگاه علوم   فارسی
 پزشکی گیالن

دوره هفدهم/شماره 
1387/بهار 65  

دکتر انوش دهنادي 
دکتر شاهرخ -مقدم

-چابکیوسف زاده 
میه س-دکتر حسین همتی

 شعبانی
 ارزیابی آزمایشهاي غربالگري  7

 اوم بهاستافیلوکوکوس اورئوس مق
(MRSA) متی سیلین   

 در بیماران تحت   جراحی به روش
مطالعه –هاي مولکولی و کشت 

مروري سیستماتیک و آنالیز 
   تجمعی

مقاله 
  پژوهشی

 مجله دانشگاه علوم
 پزشکی گیالن

گاه علوم مجله دانش  فارسی
 پزشکی گیالن

دوره بیست و یکم 
81شماره   

دکتر شاهرخ یوسف 
دکتر -زاده چابک

هرا دکتر ز-حسین همتی
 دکتر-محتشم امیري

-بهرنگ عاشوري زاده
-حانیه باشی زاده فخار
اددکتر احسان کاظم نژ  

میگزارش یک مورد حاملگی شک  8 مقاله  
  پژوهشی

 مجله دانشگاه علوم
 پزشکی گیالن

دانشگاه علوم  مجله  فارسی
ه پزشکی گیالن،دور

67هفدهم شماره   

–وك دکتر فریبا میر بل

– دکتر حبیب ا... مرادي

–دکتر زهرا مرادي 

تر دک–دکتر ویدا امینی 
 حسین همتی

 
ش بررسی حسایت و ویژگی آزمای  9

یص گستره مجراي دفرنس در تشخ
 بافت خارج شده با وازکتومی

مقاله 
  پژوهشی

مجله دانشکده 
علوم  نشگاهپزشکی دا

 پزشکی گیالن

ی مجله دانشکده پزشک  فارسی
ی دانشگاه علوم پزشک

/بهار 41/شماره گیالن 
1381 

 -دکتر علی روشنی
 -دکتر حسین همتی

انی دکتر سید امیر کی  
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10  SPECIFICITY AND 
SENSITIVITY OF 

VASAL LUMEN SMEAR 
FOR DIAGNOSING VAS 
DEFERENSES AFTER 

VASECTOMY 

مقاله 
  یپژوهش

مجله دانشکده 
علوم  پزشکی دانشگاه

 پزشکی گیالن

ی مجله دانشکده پزشک  فارسی
ی دانشگاه علوم پزشک

/  41/ شماره  گیالن
1381بهار   

 –دکتر علی  روشنی 
–دکتر حسین همتی   

انیدکتر سید امیر کی  

ن گزارش یک مورد آمبولیزاسیو 11
ریانی بوسیله کویل در فیستول ش
 وریدي ناشی از تروما

اله مق
  پژوهشی

 مجله دانشگاه علوم
 پزشکی گیالن 

مجله دانشگاه علوم   فارسی
ه پزشکی گیالن/دور

بیست و دوم / شماره 
1392/ فروردین  85  

 –دکتر حسین همتی 
کتر د –دکتر ایرج باقی 

 –بهرنگ عاشوري زاده 
مرندي دکتر کامبیز فرید  

  
 
  
 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  خارجی: مقاالت چاپ شده به زبان  8
ردی
  ف

نوع   عنوان مقاله
  مقاله

نام و مشخصات 
  نشریه

زبان 
  مقاله

نام و ناشر و محل 
  انتشار

  همکاران

1  Cystic 
Lymphangioma of 
the Small Intestine 

in a 

Case 
report 

 

Iranian Red 
Crescent 
Medical 
Journal 

ENGLI
SH 

Iranian Red 
Crescent 
Medical 
Journal 

F 
Safarpour1, 

D 
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Young Girl  
 
ISI 

 
Vol 11 October 

2009 

Mohammadi
1, H 

Hemmati1*, 
S 

Geranmaye
h2, D 

Safarpour3 

2  
  
  
  

 
 

Intrarenal 
Pseuodoaneurys

m After 
Percutaneous 

Nephrolithotomy: 
A Rare and 
Important 

Complication 
of Minimally 

Invasive Surgery 

case 
report  

 
UroToday 

International 
Journal 

ENGLI
SH  

 
UroToday 

International 
ional Volume 4 

- April 2011  

 
Siavash 

Falahatkar, 
Hossein 

Hemmati, 
Gholamreza 

Mokhtari, 
Ahmad 

Assadollahz
adeh, 

Aliakbar 
Allahkhah  

3   
 

En Bloc Bilateral 
Kidney, Aorta, and 

Vena Cava 
Transplantation 

From a Deceased 
Pediatric Donor 

to an Adult 
Recipient 

 
A Case 
Report  

UroToday 
International 

Journal 

ENGLI
SH  UroToday 

International 
Journal 

Volume 3 - 

October 2010  

 
Gholamreza 

Mokhtari, 
Farshid 

Pourreza, 
Seyed 

Alaeddin 
Asgari, 
Hossein 

Hemmati, 
Ahmad 

Enshaei, 
Seyedeh 
Atefeh 
Emadi, 
Amin 

Afsharimog
haddam  

4  
  

Results of Short- 
and Long-
Segment 

Cardioesophageal 
Myotomy for 

Achalasia 

Origina
l Article  

The Saudi 
Journal of 

Gastroenterol
ogy 

ENGLI
SH   

The Saudi 
Journal of 

Gastroenterolo
gy237 

Volume 18, 

Number 4 

Sha’ban 1433 

July 2012 

Manouchehr 
Aghajanzad
eh, Anoush 

D. 
Moghadam, 

Hosein 
Hemmati, 

Gilda 
Aghajanzad

eh, Sara 
Massahnia  
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5  Vascular Access 
and Survival in 
Hemodialysi 

Patients inRasht, 
Iran 

Origina
l Article  

Iranian 
Journal of 

Kidney 
Diseas 

ENG
LISH 

Iranian Journal 
of Kidney 
Diseas | 

Volume 5 | 

Number 1 | 

January 2011 
es  

Hossein 
Hemmati,1 

Masoud 
Khosravi,2 

Abtin 
Heidarzade

h,3 
Peiman 

Hashkavaei,
4 Narjes 

Refahibakhs
h4 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Trauma in Guilan 
(North of Iran): An 

Epidemiologic 
Study  

 
Origina

l 
article 

  

Acta Medica 
Iranica 

ENG
LISH 

Acta Medica 
Iranica, Vol. 47, 

No. 5 (2009  

Hossein 
Hemmati1, 
Shahrokh 

Yousefzade
h Chabok2*, 

Anoosh 
Dehnadimo
ghadam3, 
Haniyeh 

Mohammadi 
Melksari4, 
Masoumeh 

Ahmadi 
Dafchahi4, 

and 
Somayeh 
Shabani4 

7 Pediatric 
Unintentional 

Injuries in North of 
Iran 

Origina
l Article  

ran J Pediatr ENG
LISH 

Iran J Pediatr, 
Vol 18 (_o 3); 

Sep 2008  

Shahrokh 
Yousefzade
h*1،2, MD, 

Neurosurge
on; Hossien 
Hemmati2،3, 

MD, 
surgeon; 
Ahmad 

Alizadeh2،4, 
MD, 

Radiologist; 
Ali Karimi2،5, 

MD, 
Orthopedic 
Surgeon; 

Masoumeh 
Ahmadi2, 
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MD, 
General 

Physician; 
Haniyeh 

Mohammadi
2, MD, 

General 
Physician 

8  CASTLEMAN S 
DISEASE IN A 35 

YEAR-OLD 
WOMAN WITH A 

GIANT 
MEDIASTINAL 

MASS  

CASE 
REPOR

T  

TANAFFOS ENG
LISH 

TANAFFOS 
(2009)8(4),51-54  

MANOUCHE
HR 

AGHAJANZA
DEH,FEIZO

LLAH 
SAFARPOO
R,HOSSEIN 
HEMATI,ALI 
ALAVI,GILD

A AGHA 
JANZADEH 

9 ASSESSMENT OF 
SCREENING 
TESTS FOR 

METHICILLIN-
RESISTANT 

STAPHYLOCOC
CUS AUREUS IN 

PATIENTS 
UNDERGOING 
SURGERY BY 

MOLECULAR   
(PCR)  AND  

CULTURING 
METHODS 

Origin
al 

Article  

Journal of 
guilan 

university of 
medical 
sciences  

ENG
LISH 

Journal of 
guilan 

university of 
medical 
sciences 

28/Aug/2011  

YOSEFZAD
EH 

CHABOK 
SH.-

HEMMATI 
H.-

MOHTASH
AM AMIRI 

Z. –
ASHOORIZ
ADEH B.- 

BASHIZAD
EH 

FAKHAR 
H.-KAZEM 
NEJAD E. 

10 INTRACAVAL 
MIGRATION:AN 

UNCOMMON 
COMPLICATION 
OF URETERAL 

DOUBLE-J 
STENT 

PLACEMENT  

CASE 
REPO

RT 

JOURNAL 
OF 

ENDOUROL
OGY 

ENG
LISH 

JOURNAL OF 
ENDOUROLO

GY 
VOLUME 

26,NUMBER 
2,FEBRUARY 

2012 

SIAVASH 
FALAHAT

KAR-
HOSSEIN 

HEMMATI-
AHD 

KEIVAN 
GHOLAMG

ANI 
MOGHADD

AM 



14

11     ENG
LISH  

 ROSHANI 
A,HEMATI 
H ,KIANI S 

A  

12  Evaluation of Chest 
and Abdominal 

Injuries in Trauma 
Patiens Hospital 

ized in the Surgery 
Ward of poursina 

Teaching , Guilan , 
Iran 

Origin
al 

Article  
Archives 
Trauma 
Research 

ENG
LISH 

Archives 
Trauma 
Research 

11 Vov 2012 

Hossein 
Hemmati , 

Ehsan 
Kazemnezha

d-Leili, 
Zahra 

Mohtasham-
Amiri,Ali 

Asghar Dar , 
Ali  

Davoudi-
Kiakalayeh,

Anoush 
Dehnadi-

Moghaddam
,Leila 

Kouchakinej
ad-Eram-

sadati 
13  The Role of Color 

Doppler Ultrasound 
Arterial Mapping 

for Decision Making 
in the Treatment of 
Patients with Lower 

Extremity 
Peripheral Arterial 

Disease 

Origin
al 

Article 

Surgical 
Science 

ENG
LISH 

Surgical 
Science 

September 7 , 
2013 

Ali Babaei 
Jandaghi , 

Zahra 
Mardanshah

i , Ahmad 
Alizadeh , 

Iraj Baghi , 
Hossein 

Hemmati , 
Narges 

Tabarzan 
Baboli , 

Shabnam 
Alizadeh 

Arasi , Amin 
Keshavarzzi

rak 
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14  Anatomical 
Variations of the 
Saphenofemoral 

Junction in Patiens 
with Varicose 

Origina
l Report 

Acta Medic 
Iranica 

ENG
LISH 

Acta Medic 
Iranica Vol 50 , 

NO.8 ( 2012 )  

Hossein 
Hemmati , 
Iraj Baghi , 
Khalil Talaei 
Zadeh 
,Nargess 
Okhovatpoo
r , and 
Ehsan 
Kazem 
Nejad 

     ENG
LISH 

  

  مقاالت در همایش ها و کنفرانس هاي داخلی و خارجی:  9
عنوان همایش یا کنفرانس   تاریخ چاپ یا ارائه  نوع مقاله  عنوان مقاله  ردیف

  و محل برگزاري
مطالعه کارایی بلوك سمپاتیک   1

گردنی تشخیصی براي تصمیم 
مورد انجام سمپاتکتومی گیري در 

توراکوسکوپیک در بیماران 
بیمارستان رازي مراجعه کننده به 

  رشت

نهمین همایش سالیانه   88اردیبهشت  19-21  پوستر
انجمن بررسی و مطالعه درد 

  در ایران

بررسی تاثیر استفاده از گاید   2
سونوگرافی در انجام بلوك 
سوپراکالویکوالر بر میزان 
موفقیت و کیفیت بلوك در 

بیماران کاندید جراحی عروق در 
 اندام فوقانی در مرکز آموزشی

  درمانی رازي

نهمین همایش سالیانه   88اردیبهشت  19-21  پوستر
انجمن بررسی و مطالعه درد 

  در ایران
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3 CHEST WALL 
RESECTION AND 

RECONSTRUCTION:15 
YEARS EXPERIENCE 

اردیبهشت  18لغایت  14  ?
  1387ماه 

سی و دومین کنگره علمی 
  سالیانه جامعه جراحان ایران

اشی از بررسی صدمات بدنی ن 4
  1386بحران برف رشت در سال 

-1387اسفند  12-11  ?
  تهران

چهارمین کنفرانس بین 
المللی مدیریت جامع بحران 

و پدافند غیر عامل در 
  پایداري ملی

5 BRACHIAL ARTERY 
INJURY IN CIVILIAN 

POPULATION :A 
THREE – YEAR 

REVIEW FROM IRAN  

?  1-5 SEPTEMBER 
2005  

THE THIRD 
MEDITERRANEAN 

EMERGENCY 
MEDICINE 
CONGRESS 

6  THORACOSCOPIC 
SYMPATHECTOMY 

EFFECT IN PALMAR 
HYPERHIDROSIS 

بیست و هشتمین کنگره  1389/8/20  پوستر
میان دوره اي جامعه 

  جراحان ایران

بررسی فراوانی نسبی انواع  7
واریاسیونهاي تنه صافن و شاخه 

هاي محل جانکشن صافنو فمورال 
اران تحت اکسپلور جراحی در بیم
شن صافنو فمورال در مرکز جانک

 آموزشی درمانی رازي شهر رشت

بیست و هشتمین کنگره  20/8/1389  پوستر
میان دوره اي جامعه 

  جراحان ایران

ضرورت غربالگري استاف   8
    سیلین   اورئوس مقاوم به متی 

( MRSA)  قبل و بعد از جراحی
 در بیماران تحت جراحی به روش
مولکولی و کشت مطالعه مروري 

 سیستماتیک و آنالیز تجمعی

بیست و هشتمین  کنگره   20/8/1389  پوستر
میان دوره اي جامعه 

  جراحان ایران

بررسی فراوانی نسبی انواع   9
واریاسیونهاي تنه صافن در 

  بیماران داراي واریس

اردیبهشت  20-22  پوستر
،دانشکده پزشکی 1391

   رشت

المللی دهمین کنگره بین 
  علوم تشریحی ایران

بررسی تاثیر استفاده از گاید   10
سونوگرافی در انجام بلوك 
سوپراکالویکوالر بر میزان 
موفقیت و کیفیت بلوك در 

بیماران کاندید جراحی عروق در 
اندام فوقانی در مرکز آموزشی 

نهمین  همایش سالیانه   88اردیبهشت  19-21  پوستر
مطالعه درد  انجمن بررسی و

  در ایران 
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  درمانی رازي

رگزایی و عروق درمانی براي   11
بیماریهاي ایسکمی بوسیله 

  سلولهاي بنیادي 

اردیبهشت  20-22  پوستر
،دانشکده پزشکی 1391

  رشت

دهمین کنگره بین المللی 
  علوم تشریحی ایران

بررسی عوارض اسکلروتراپی با   12
کف اسکلروزان در درمان شاخه 

نی بیماران هاي واریسی اندام تحتا
مراجعه کننده به کلینیک عروق 

  بیمارستان رازي رشت

اردیبهشت  20-22  پوستر
،دانشکده پزشکی 1391

  رشت

دهمین کنگره بین المللی 
  علوم تشریحی ایران

بررسی توزیع فراوانی   13
واریاسیونهاي آناتومیک 

وریدهاي سطحی چین آرنج و 
ساعد در بیماران کاندید فیستول 

دیالیز در بیماران وریدي -شریانی
مراجعه کننده به مرکز آموزشی 

درمانی رازي رشت از تاریخ 
   85بهمن 

اردیبهشت  20-22  پوستر
،دانشکده پزشکی 1391

  رشت

دهمین کنگره بین المللی 
  علوم تشریحی ایران

14  Sono –Guided 
endostripping of 
varicose veins  

   nov 2012 9-5   سخنرانی
mashhad 

ational intern rd3
congress of 
endoscopic 

&minimally 
invasive surgery  

ماستیت گرانولوماتوز پستان ،   15
 گزارش یک مورد

همایش کشوري  1392خرداد  3و2  پوستر
 سارکوئیدوز

 تروماي عروق شکمی  16
  

لغایت  1392/04/27  سخنرانی
1392/04/27  

دانشگاه علوم پزشکی 
 گیالن

  

 تروماي شکمی
می یک (کنفرانس عل

  روزه)

پروسیجرهاي با حداقل تهاجم   17
 باقی از نظر جراحی عروق

  

لغایت  1392/04/20  سخنرانی
1392/04/20 

دانشگاه علوم پزشکی 
 گیالن

روشهاي نوین اداره مداخله 
 اي دردهاي مزمن

(کنفرانس علمی یک روزه 
(  
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10
  داوري مقاالت:  

ف
ردی

 

نوع  عنوان مقاله
 همکاري

تاریخ چاپ یا 
 ارائه

عنوان همایش یا کنفرانس و 
 محل برگزاري

  
  

11
  عضویت در مجامع علمی داخلی و خارجی :  

  
  

ف
ردی

 مدت نوع فعالیت شهر و کشور مبدأ موضع فعالیت نام مجمع 

 تا از

  

آنژیوپالستی: تکنیک ها و ابزار (   18
 عملی )

  

غایت ل 1392/08/07  سخنرانی
1392/08/07 

دانشگاه علوم پزشکی 
  مشهد

کارگاه پایه مداخالت کم 
 تهاجمی درمالفور ماسیون 

  ( کارگاه )

 با سرطان پستان چه کنم ؟  19
  

لغایت  1392/10/18  سخنرانی
1392/10/19 

دانشگاه علوم پزشکی 
 گیالن ( رشت )

  

با این بیمار چه کنم 
کانسر -؟(کانسر تخمدان 

 ه )سرطان معد -پستان 

  

 نوروپاتی دیابتی و پاي دیابتی  20

  
لغایت  1392/07/17  سخنرانی

1392/07/17 
دانشگاه علوم پزشکی 

 گیالن( رشت )
  

 تازه هاي درمان در دیابت

  

اندیکاسیون هاي درمانی جراحی   21
 تنگی کاروتید

  

لغایت  1392/09/28  سخنرانی
1392/09/28 

دانشگاه علوم پزشکی 
 گیالن ( رشت )

  

 اي کاروتیدبیماریه
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 کنون 1381 عضو فعال-ترش  جامعه جراحان ایران 1

 کنون 1386 عضو هیئت مدیره-تهران   انجمن جراحان عروق ایران 2

 vascular accessانجمن  3
  اروپا

 کنون 1390 عضو فعال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

12
  تشویق ها و تقدیرها و جوائز:  

ف
ردی

 نام و سمت مقام اعطا کننده محل دریافت علت دریافت تاریخ دریافت عنوان 

با توجه به نقش موثر و برجسته  4/7/1388 تشویق و تقدیر 1
در آموزش علوم پزشکی و 

 درمان بیماران نیازمند

دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی 
 گیالن  معاونت آموزشی

دکتر علی منفرد معاون 
 آموزشی دانشگاه

سازمان بیمه خدمات  به عنوان پزشک نمونه 1386 تقدیر تشویق و 2
درمانی اداره کل بیمه  
خدمات درمانی استان 

 گیالن

دکتر محمد رضا امینیان مدیر 
کل بیمه خدمات درمانی استان 

 گیالن

دانشگاه علوم پزشکی و   به عنوان روز معلم(استاد)  86-87  تشویق و تقدیر  3
خدمات بهداشتی 

  ،درمانی استان گیالن

دکتر حسن بهبودي قائم مقام 
  دانشگاه رئیسوزیر در استان و 

دکتر مجید قاهري مدیر درمان   سازمان تامین اجتماعی  به عنوان روز پزشک  1386  تشویق و تقدیر  4
  تامین اجتماعی استان گیالن
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تشویق به جهت خدمات ارزنده   6/12/1385  تشویق و تقدیر  5
  دانشگاهی

دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی 

  ،درمانی استان گیالن

قائم مقام دکتر حسن بهبودي 
  وزیر در استان و رئیس دانشگاه

تشویق به جهت  خدمات ارزنده   84-85  تشویق و تقدیر  6
  دانشگاهی

عضو هئیت علمی 
  دانشکده پزشکی

آبتین حیدر زاده رئیس 
  دانشکده پزشکی

 13لغایت  8  تشویق و تقدیر  7
  1374مهر ماه 

برپایی کارگاه مشاوره بسیج 
  سالمت مادران و سخنرانی

ت محترم امور معاون
بهداشتی دانشگاه علوم 

پزشکی و خدمات 
  بهداشتی درمانی گیالن

دکتر حسین ملک افضلی معاون 
  امور بهداشتی

فعالیتهاي برنامه هاي جمعیت و   21/2/1374  تشویق و تقدیر  8
  تنظیم خانواده

معاونت بهداشتی استان 
  گیالن

دکتر محمد آسائی قائم مقام 
 معاون امور بهداشتی و مدیر

کل تغذیه ،بهداشت و تنظیم 
  خانواده

اجراء طرح گسترش پوشش   4/4/1374  تشویق و تقدیر  9
برنامه هاي تنظیم خانواده در 
کارخانه هاي چرم گیالن و 

  رودبار

دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی 

  استان گیالن

دکتر اسماعیل نور صالحی 
معاون بهداشتی دانشگاه علوم 

مرکز بهداشت  پزشکی و رئیس
  استان گیالن

 10لغایت  6  تشویق و تقدیر  10
  اسفند ماه

وزارت بهداشت درمان و   در راستاي برگزاري کارگاه
  آموزش پزشکی

دکتر فاطمه رمضان زاده مدیر 
کل تغذیه ،بهداشت و تنظیم 

  خانواده

 10لغایت  6  تشویق و تقدیر  11
  اسفند ماه

وم پزشکی دانشگاه عل  در راستاي برگزاري کارگاه
  گیالن

دکتر ابوتراب قنبري رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی و 

  خدمات بهداشتی درمانی گیالن

حضور فعاالنه در مرکز تخصصی   16/6/1377  تشویق و تقدیر  12
و تحقیقاتی  تنظیم خانواده مرکز 

  بهداشت استان گیالن

دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی 

  ،درمانی استان گیالن

الدین نور محمدي دکتر شمس 
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی 

و خدمات بهداشتی درمانی 
  استان گیالن

برگزاري طرح بررسی بیماران   7/10/1376  تشویق و تقدیر  13
مبتال به بیماري تاالسمی ماژور 
بنیاد امور بیماران خاص استان 

  گیالن

وزارت بهداشت،درمان و 
آموزش پزشکی دانشگاه 
علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی استان 

  گیالن

دکتر ابوتراب قنبري رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی درمانی استان 
  گیالن
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فعالیت چشم گیر مرکز تحقیقاتی   24/4/1374  تشویق و تقدیر  14
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 

  گیالن

وزارت بهداشت ،درمان 
و آموزش پزشکی 

دانشگاه علوم پزشکی و 
هداشتی خدمات ب

  ،درمانی

دکتر ابوتراب قنبري رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی و 

خدمات بهداشتی،درمانی استان 
  گیالن

تحقق پیشرفتهاي برنامه تنظیم   9/7/77  تشویق و تقدیر  15
  خانواده

دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی و 
درمانی استان گیالن 
  معاونت امور بهداشتی

دکتر اسماعیل نور صالحی 
هداشتی دانشگاه ون امور بمعا

علوم پزشکی گیالن و رئیس 
  مرکز بهداشت استان

پزشک عمومی مرکز دهستان   14/3/1372  تشویق و تقدیر 16
  خورگام عمارلو

وزارت بهداشت درمان و 
آموزش پزشکی سازمان 

منطقه اي بهداشت و 
  درمان استان گیالن

دکتر محمد علی نوري مامور 
درمان و عضو هئیت عامل 

  زمان منطقه ايسا

پزشک عمومی شاغل در مرکز   10/1/1372  تشویق و تقدیر  17
  بره سر (شبکه شهرستان رودبار)

وزارت بهداشت درمان و 
آموزش پزشکی سازمان 

منطقه اي بهداشت و 
  درمان استان گیالن

دکتر محمد علی نوري معاون 
  امور درمان سازمان منطقه اي

له آموزشی  و کلیه وظایف محو    تشویق و تقدیر  18
  درمانی

دانشگاه علوم پزشکی 
گیالن واحد آموزش 

  بیمارستان پورسینا رشت

گروه جراحی عمومی دانشگاه 
  علوم پزشکی گیالن

دانشگاه علوم پزشکی و   روز معلم  9/2/1391  تشویق و تقدیر  19
خدمات بهداشتی درمانی 

  گیالن

دکتر حسن بهبودي قائم مقام  
  گاهوزیر در استان و رئیس دانش

رئیس هیئت مدیره بیمارستان   بیمارستان آریا  در اجراي کنفرانس هاي علمی  22/4/1391  تشویق و تقدیر  20
  صفر پور آریا دکتر فیض اله 

مسئول کمیته علمی بیمارستان 
  آریا دکتر علی حمیدي مدنی

در ارائه خدمات درمانی   ?  تشویق و تقدیر  21
  تخصصی به بیماران

و وزارت بهداشت،درمان 
آموزش پزشکی دانشگاه 
علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی استان 

گیالن مرکز 
  آموزشی،درمانی رازي

ست دکتر افشین شفقی سرپر
  مرکز آموزشی درمانی رازي
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دانشگاه علوم پزشکی و   بازسازي اتاق عمل ارولوژي  1391/4/13  تشویق و تقدیر  22
خدمات بهداشتی 

،درمانی استان 
  گیالن

بهبودي قائم مقام  دکتر حسن
وزیر  در استان و رئیس 

  دانشگاه

در انجام فعالیتهاي آموزشی  26/3/1392  تشویق و تقدیر 23
  دانشگاه  واحد بین الملل

دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی  درمانی 

  گیالن معاونت آموزشی

  دکتر افشین شفقی 
  معاون آموزشی دانشگاه

ه عنوان رئیس دانشکده بین ب  12/3/1392  تشویق و تقدیر  24
  الملل دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی 

،درمانی استان 
  گیالن

  دکتر حسن بهبودي
قائم مقام وزیر در استان و 

  رئیس دانشگاه

هشتمین دوره مهارتهاي بالینی   11/10/91  تشویق و تقدیر  25
  مقطع فیزیوپاتولوژي

دانشگاه علوم پزشکی و 
ی ، درمانی خدمات بهداشت

استان گیالن دانشکده پزشکی 
  رشت

دکتر آبتین حیدرزاده رئیس دانشکده 
  پزشکی

سومین دوره مهارتهاي بالینی مقطع   11/10/1391  تشویق و تقدیر  26
  کارآموزي

دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی ، درمانی 

استان گیالن دانشکده پزشکی 
  رشت

 دکتر آبتین حیدرزاده رئیس دانشکده
  پزشکی

دکتر حسن بهبودي قائم مقام وزیر و   دانشگاه علوم پزشکی گیالن  پژوهشگر نمونه  23/9/1391  تشویق و تقدیر  27
  رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن

  
  
  

13
  

  
  راه اندازي یا تأسیس و یا فعال سازي و گسترش مؤسسه یا واحد یا رشته هاي جدید و تحصیالت تکمیلی:

ف
ردی

 همکاران زمان انجام واحدنام مؤسسه یا  

    1384  بخش جراحی عروق بیمارستان رازي  1
   مرکز تحقیقات تروماي جاده اي 2

    1386  آزمایشگاه عروق دانشگاه  3
واحد آنژیوگرافی و اندوواسکوالر   4

  1388بیمارستان رازي 
1388  _  

واحد آنژیوگرافی و اندوواسکوالر   5
  بیمارستان پورسینا

1387  _  
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14
 رکت فعال در انتشار مجالت علمی معتبر:ش 

     

  
  
  
  
  
  
  

15
  سمت هاي علمی و اجرایی (داخل و خارج دانشگاه):  

ف
ردی

شماره و تاریخ  مدت محل سمت و نوع فعالیت 
 ابالغ

 تا از
رئیس مرکز تخصصی و تحقیقاتی  1

 استان گیالن تنظیم خانواده
 1374 1377  

معاون آموزشی بخش جراحی  2
 یمارستان رازي ب

   تاکنون 1385 بیمارستان رازي

مسئول امتحانات گروه جراحی  3
 عمومی دانشگاه علوم پزشکی گیالن

دانشگاه علوم پزشکی 
 گیالن

1387 1390  

بخش اتاق عمل جراحی رئیس  4
 بیمارستان رازي

  تاکنون 1390 بیمارستان رازي

  
  
 
 
  

16
  ارتخانه، شوراي عالی انقالب فرهنگی و ... :شرکت در کمیته ها و شوراهاي دانشگاه، وز  

  

ف
ردی

 شماره و تاریخ ابالغ مدت فعالیت نام کمیته یا شورا 

 تا از

1     

2        
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17
  : پایان نامه هاي سرپرستی شده  

ف
ردی

 

  عنوان پایان نامه
  
  
  
  
  
  
  
 

تعداد
 

نوع پایان  عنوان دوره تحصیلی
 نامه

محل  تاریخ
 انجام

اسامی همکاران 
به ترتیب 

اولویت(شامل 
 نام متقاضی)

سمت در 
ارتباط با 
 پایان نامه

کارشناسی ارشد
دکتري عمومی 
دوره تخصصی 
 

دکترا 
(PH

D
)

 
تحقیقی

 

غیره
شروع 
پایان 
 

بررسی سطح اسید   1
الکتیک وریدي در 

بیماران ترومایی شدید 
  پایدار و عوامل همراه

جناب آقاي  رشت 1391 1390       
دکتر انوش 

–دهنادي 

آقاي جناب 
دکتر احسان 

-کاظم نژاد
دکتر حسن 

 جعفري

 راهنما
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بررسی توزیع فراوانی   2
واریاسیون هاي 

آناتومیک وریدهاي 
سطحی چین آرنج و 

ساعد در بیماران کاندید 
وریدي –فیستول شریانی 

دیالیز در بیماران مراجعه 
کننده به مرکز آموزشی 

ت از درمانی رازي رش
تا خرداد  85تاریخ بهمن 

89  

دکتر منوچهر  رشت 1389 1385       
-آقاجان زاده

دکتر محمد 
علی 

-جوافشانی
گیلدا آقاجان 

 زاده

 راهنما

بررسی فراوانی نسبی  3
انواع باي پس هاي بکار 
رفته و تعیین عوامل خطر 
همراه در نارسایی شریانی 

اندام ها در بیمارستان 
 ،در شهرپورسینا رازي

 1374رشت بین سالهاي 
 1386تا 

دکتر محمد  رشت 1386 1374       
علی 

-محمدزاده
دکتر محمد 

 علی جوافشانی

 راهنما

فراوانی نسبی اندیکاسیون   4
ها و عوارض زودرس 

فیلترهاي جایگذاري 
ورید اجوف تحتانی در 
بیمارستان هاي شهرستان 

تا  1384رشت از مهر ماه 
  1388مهرماه 

جناب آقاي  رشت 1388 1384       
دکتر محمد 

علی 
-جوافشانی

سعیده برزین 
 تند

 راهنما

تعیین وضعیت فیستول   5
شریانی وریدي بین ورید 

فوران و شریان براکیال پر
در چین آرنج در بیماران 

ESRD  مراجعه کننده
به مرکز آموزشی درمانی 

  رازي رشت

دکتر احسان  رشت 1390 1388       
–کاظم نژاد 

دکتر محمد 
-کاظم لبادي

دکتر محمد 
 کریمیان

 راهنما
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بررسی فراوانی نسبی   6
انواع واریاسیونهاي تنه 

صافن و شاخه هاي محل 
اتصال صافنوفمورال در 
بیماران تحت شناسایی 

جراحی اتصال 
صافنوفمورال در مرکز 
آموزشی درمانی رازي 

  رشت شهر

دکتر ایرج باقی  رشت 1389 1387       
دکتر احسان –

-ادکاظم نژ
خانم مریم 

خلیل -شکیبا
 طالیی زاده

 راهنما

بررسی تاثیر سمپاتکتومی   7
-T2توراکوسکوپیک 

T4  بر کیفیت زندگی
ناشی از هایپرهیدروزیس 
اندام فوقانی در بیماران 

مراجعه کننده به 
  بیمارستان رازي رشت

–دکتر گلچاي   رشت  1390  1388       

خانم مریم 
دکتر –شکیبا 

 زهرا پوررسولی

  ماراهن

مقایسه نتایج   8
فتوپلتیسموگرافی قبل و 

بعد از عمل جراحی 
بزرگ در واریس صافن 

بیماران مبتال به نارسایی 
  صافنوفمورال جانکشن

دکتر محمد   رشت  1391  1389       
دکتر –طلوعی 

احسان کاظم 
دکتر حلیم -نژاد

 فهیم زاده

  راهنما

ارزیابی نتایج اعمال   9
جراحی باي پس شریانی 

شده در اندام انجام 
تحتانی به علت ایسکمی 
مزمن در بیماران مراجعه 
کننده به بیمارستانهاي 

پورسینا و رازي شهرستان 
 1384رشت از مهر ماه 

  1389لغایت مهرماه 

دکتر ایرج  مشاور  رشت  1389  1384       
دکتر –باقی 

محمد رضا 
-نقی پور

دکتر لقمان 
  قادري
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بررسی عوارض   10
تراپی با کف اسکلرو

اسکلروزان در درمان 
شاخه هاي واریسی اندام 
تحتانی بیماران مراجعه 
کننده به کلینیک عروق 

  بیمارستان رازي رشت

دکتر محمد   رشت  1390  1388       
دکتر –طلوعی 

احسان کاظم 
دکتر –نژاد 

محمد صادق 
  اسماعیلی دلشاد

  راهنما

بررسی میزان رضایتمندي   11
بیمار،موفقیت و عوارض 

شت در عمل کا
پورتوکت در بخش 

جراحی بیمارستان رازي 
  84-88در طی سالهاي 

جناب آقاي   رشت  1388  1384       
دکتر بهروز 

سرکار -نجفی
خانم دکتر 
– عاطفه قنبري

  آسیه اسحاقی

  راهنما

بررسی فراوانی نسبی  12
انواع تروماي شریان بر 
اساس محل آسیب در 

 1379-1385بین سالهاي 
 در بیمارستان پورسینا

  شهرستان رشت

آقاي دکتر   رشت  1385  1379       
محمد علی 

-محمدزاده
-یاسمن قطبی
  الهام ایمانی

  راهنما

بررسی فراوانی عوارض   13
و مرگ و میر پس از 

جراحی اندآرتر کتومی 
شریان کاروتید در 

ماران با تنگی کاروتید بی
مراجعه کننده به مرکز 
آموزشی درمانی رازي 

تا  1385رشت از سال 
  1388ایان سال پ

-مریم شکیبا  رشت  1388  1385       
دکتر 

محمدرضا 
  مقدم نیا

  راهنما

بررسی حساسیت و   14
ویژگی فتوپالتیسمو 
گرافی وریدي اندام 
تحتانی در بیماران با 

تشخیص بالینی نارسایی 
وریدي مزمن در مقایسه 
با سونوگرافی داپلر در 
  بیمارستان رازي رشت

کتر التفات د  رشت  1389  1387       
مازیار -برهان

  معیري فر

  راهنما
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فراوانی نسبی کاهش   15
عالیم و عوارض نارسایی 

وریدي مزمن و میزان 
رضایت مبتالیان به دنبال 

مصرف کوتاه مدت 
جورابهاي فشاري 

االستیک در درمانگاه 
عروق کلینیک امام رضا 
(ع) و بیمارستان  رازي 
رشت در نیمه اول سال 

85  

دکتر فیض اهللا   رشت  1385  1385       
-صفر پور

میرجبار چاوش 
  زاده

  راهنما

  
 
 
 
 
 
 

18
  : شرکت در دوره هاي آموزشی، پژوهشی و اجرایی  

ف
ردی

 

 تاریخ برگزاري محل برگزاري نام دوره نوع دوره

آموزشی
پژوهشی 
اجرایی 
 

لغایت  13/12/79   کارگاه روش تحقیق    1
15/12/79 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  OSCEه شیوه کارگاه ارزشیابی ب    2
  بهداشتی درمانی گیالن

7/12/1385 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  کارگاه مقاله نویسی    3
 بهداشتی درمانی گیالن

4/12/1384 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  Clinical Reasoningکارگاه آموزشی     4
  بهداشتی درمانی گیالن

29/11/1388 

 29/11/1386 دانشگاه علوم پزشکی گیالن  کارگاه آموزش بالینی     5

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات   کارگاه آموزش روشهاي نوین ارزشیابی بالینی     6
 بهداشتی درمانی گیالن

26/10/1387 

      An epidemiologic study about trauma in    
north of iran(Guilan) 

At 16th international 
Conference on safe 

Communities,Tehran,Ir
an 

  

11-13 june 2007  
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7     Iranian National Library of Medicine 
(INLM)  

Guilan University Of 
Medical Sciences 

27/7/2008 

8     Scalpel Vasectomy (N.S.V)   ,througth9Dec,

1995,th12h Dec, 

9     The Master Trainer in Counseling   Nov,The 30th 
Through Dec, 
The 2nd,1996 

 یک روزه پزشکی مبتنی بر شواهد کارگاه آموزشی       10

Etiology)   ( 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی گیالن معاونت 

 آموزشی دانشگاه

4/12/1390 

دانشگاه  معاونت امور بهداشتی کارگاه مشاوره بسیج سالمت مادران و سخنرانی       11
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

 درمانی گیالن

22/7/1374 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات   روزه اخالق حرفه اي 2کارگاه آموزشی       12
بهداشتی درمانی گیالن معاونت 

 آموزشی

12/11/91 

  13/5/92  دانشگاه علوم پزشکی گیالن  کارگاه دانش افزایی استادان       13
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات   وزشی یادگیري الکترونیکی کارگاه آم      14

بهداشتی درمانی گیالن معاونت 
  آموزشی دانشگاه

27/6/92  


