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    وضعیت استخدامی: -2

ف
ردی

 

 پایه مرتبه علمی وع استخدامن
تاریخ آخرین 

 ارتقاء
 مالحظات تاریخ استخدام

    1383      استادیار  رسمی   

 
 

 سوابق تحصیلی: - 3

ف
ردی

 

 تاریخ اتمام تاریخ شروع محل تحصیل رشته تحصیلی عنوان درجه تحصیلی

 1387 1385 دانشگاه علوم پزشکی تهران مراقبتهاي ویژه  فلوشیپ 1

  1382  1378  دانشگاه علوم پزشکی گیالن  بیهوشی  اي دکتراي حرفه  2
  1372  1364  دانشگاه علوم پزشکی تهران  پزشکی  دکتراي عمومی  3

  
  

  عنوان رساله(ها):
 مقایسه آثار همودینامیکی پروپوفول با میدازوالم پس از جراحی باي پس کرونر -1

  عمل و اختالل عمل دیاستولی قلب  -2
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  شیفعالیت آموز

 
 سوابق خدمت آموزشی در داخل و خارج کشور: -4

  
  پژوهشی و اجرایی: -شرکت در دوره هاي آموزشی -5

ف
ردی

 

 نوع دوره

 تاریخ برگزاري محل برگزاري نام دوره

  
  توضیحات

شی
موز

آ
شی  

ژوه
پ

ایی  
جر

ا
  

1     
بیست و دومین کنگره 

 مراقبتهاي ویژه اروپا
  وین -اطریش

اکتبر  14تا  11
2009  

  

2      
دوره پیشرفته 

  اکوکاردیوگرافی 
  وین -اطریش

اکتبر  11و  10
2009  

  

3      
دوره پایه و پیشرفته 

  میالن -ایتالیا   اکوکاردیوگرافی
ماه  26اغایت  24

  2010می 
  

  مدت  نام موسسه محل تدریس  ردیف
  از           تا

  عناوین دروس تدریس شده  مقطع تحصیلی

 -دانشگاه علوم پزشکی تهران  1
  درمانی سینا -مرکز آموزشی

کتاب  -اصول مراقبتهاي ویژه  فلوشیپ  1387       1385
  2005فینک 

  پزشکی گیالن دانشگاه علوم  2
  درمانی پورسینا -مرکز آموزشی

  مرکز آموزش مهارتهاي بالینی
  درمانی رازي -مرکز آموزشی

 -اصول مراقبتهاي ویژه  فلوشیپ  1389      1387
  ) 2005(کتاب فینک 

-caseبرگزاري کالسهاي 

based discussion  به
  صورت مرتب و مدون
 ICUراندهاي آموزشی در 

  گیالندانشگاه علوم پزشکی   3
  درمانی پورسینا -مرکز آموزشی
  بخش اورژانس

دکتراي حرفه اي   1385       1382
  بیهوشی

  مباحث کتاب بیهوشی میلر

ارائه سخنرانی در جلسات   فلوشیپ  تا کنون 1387  دانشگاه علوم پزشکی تهران  4
  فلوشیپ فوروم

  دانشگاه علوم پزشکی گیالن  5
  درمانی پورسینا -مرکز آموزشی

  درمانی رازي -شیمرکز آموز

بیهوشی و مراقبتهاي   تا کنون 1382
  ویژه

ریوي و  -احیاي قلبی
 طی در تروما مراقبتهاي ویژه

جلسات متعدد براي کادر 
  پرستاري



4     
د در دوره اولتراسون

  ولورهامپتون -انگلستان  مراقبتهاي ویژه
سپتامبر  16و 15

2010  
  

5     
دوره بازنگري در مراقبتهاي 

  ژهوی
  2010سپتامبر  17  باث -انگلستان

  

6      
دوره اکوکاردیوگرافی پري 

  اوپراتیو و مراقبتهاي ویژه
  2009سال   استرالیا -ملبورن 

  

7      

همایش علمی سالیانه انجمن 
و مطالعه درد در  بررسی

ایران و اولین همایش بین 
  المللی درد

  21/2/1388  ایران -رشت

  

8     

کنفرانس مدیریت بحران در 
حوادث و بالیا در عرصه 

  بهداشت و درمان
  12/9/1388  ایران -رشت

  

9     

همایش کشوري اصالح 
الگوي مصرف در عرصه 

  بهداشت و درمان
  1/11/1388  ایران -رشت

  

10      
کارگاه آموزش روشهاي 

  نوین ارزشیابی بالینی
  3/11/1387  ایران -رشت

  

11      
شانزدهمین کنفرانس جهانی 

  جامعه ایمن
  27/3/1386  ایران -تهران

  

12      
کارگاه فیش برداري 

  الکترونیک
  28/2/1384و29  ایران -رشت

  

13      
کارگاه پزشکی مبتنی بر 

  24/10/1383و 25  ایران -رشت  شواهد
  

14      ایران -رشت  کارگاه کلینیکال ترایال  
/10/9و11و12

1383  
  

15      

سومین همایش علمی سالیانه 
انجمن بررسی و مطالعه درد 

  در ایران
  1382/ 2/ 10و11  ایران -تهران

  

16        22/8و23و24  ایران -رشت  کارگاه  روش  تحقیق/
1380  

  

17      

دوره آموزش توجیهی 
ریت مرکز آموزش مدی

  دولتی
  27/8/1379  ایران -رشت

  



18       

  
دوره آموزشی مشاوره تنظیم 

  خانواده و وازکتومی  
  

  18/6/1374  ایران -رشت

  

  
  

  هاي جدید و تحصیالت تکمیلی:یا تاسیس و یا فعال سازي و گسترش مؤسسه یا واحد یا رشته راه اندازي -6

ردی  ف

 شرح همکار(ان) زمان انجام نام موسسه یا واحد

1  
  

  1385- 1384  مرکز تحقیقات تروما
آقاي دکتر شاهرخ 

  یوسف زاده
  آقاي دکتر حسین همتی

در تاسیس 
مرکز آموزشی 

درمانی 
  پورسیناي رشت

2  
بخش اورژانس مرکز 

  آموزشی درمانی پورسینا
  آقاي دکتر سیامک ریماز  تا کنون 1382

فعال سازي در 
غالب طرح 
ساماندهی 

اورژانس و در  
مرکز آموزشی 

مانی پورسیناي در
  رشت

بخش مراقبتهاي ویژه   3
  جراحی اعصاب

  تا کنون 1383
آقاي دکتر شاهرخ 

  یوسف زاده
  

فعال سازي و 
گسترش در مرکز 
آموزشی درمانی 
  پورسیناي رشت

  
  
  

Research هاي تحقیقاتیطرح  
 

  هاي تحقیقاتی مصوب :عناوین طرح -7

ف
ردی

 

 نام مؤسسه محل پژوهش
 مدت

 هاي تحقیقاتیپروژهها و عناوین طرح
 تا از

1 
مرکز تحقیقات تروما 

 بیمارستان پورسیناي رشت
1384 1386 

ثبت بهینه  مکانیزمتعیین اقالم اطالعاتی به منظور طراحی 
 در استان گیالن آن علتها و پیامدهاي، حوادث و سوانح

2  
مرکز تحقیقات تروما 

 بیمارستان پورسیناي رشت
1388 1389 

ونریزي ک اسید و فشار داخل شکمی بر خاثر ترانگزآمی
 حین المینکتومی لومبر



3  
مرکز تحقیقات تروما 

  بیمارستان پورسیناي رشت
  کنون  1389

سر  بررسی ارتباط سطح هوشیاري در بیماران تروماي
صویب)شدید با تراکئوستومی زود هنگام(در پروسه ت  

4  
مرکز تحقیقات تروما 

 FIM  کارکردی استقالل مقیاس فارسی نسخھ اعتبارسنجی  1396  1395  بیمارستان پورسیناي رشت
   TBI  تروماتیک مغزی آسیب دچار بیماران در

5  
معاونت تحقیقات و فناوري 

  دانشگاه
  کنون  1398

بررسی فراوانی شناسایی هایپرتنشن و درمان آن در ویزیت 
هاي قبل از عمل بیماران کاندید عمل جراحی الکتیو در 

  زشی شهر رشت ( گرنت فشارخون باالبیمارستان هاي آمو
  همکار طرح

6  
مرکز تحقیقات بهداشت و 

  محیط زیست
  کنون  1398

بررسی عوامل موثر و راهکارهاي بهبود وضعیت توزیع 
نیروي انسانی بخش مراقبت هاي ویژه مراکز آموزشی 

  درمانی شهرستان رشت
  طرح مجري

7  
واحد توسعه تحقیقات بالینی 

  پورسینا
  کنون  1398

محور بر اختالل خواب و  –ررسی تاثیر مراقبت خانواده ب
  اضطراب خانواده بیماران بستري در بخش مراقبت ویژه

  همکار طرح

8  
واحد توسعه تحقیقات بالینی 

  پورسینا
  کنون  1398

بررسی فراوانی گرافی هاي قفسه سینه تغییر دهنده اقدام 
ش درمانی و عوامل مرتبط با آن در بیماران بستري در بخ

  مراقبتهاي ویژه بیمارستانهاي پورسینا و رازي و حشمت
  
  تألیف،تدوین، تصحیح و ترجمه کتاب:-8
 

ف
ردی

 
 عنوان کتاب

نوع کتاب 
 -(نگارش
 -ترجمه

گردآوري و 
 تصحیح)

تاریخ 
نگارش یا 

..... 

نام و مشخصات 
 محل انتشار

 نام همکاران تاریخ انتشار

1 
اصول مراقبتهاي 

 ویژه فینک
 1388 تصحیح

انتشارات  -تهران
 تیمورزاده

1389 
آقاي دکتر هوشنگ 

 اکبري

2  
بیماریهاي قلب و 
عروق اصول طب 

  داخلی هاریسون
 2008  ترجمه و تصحیح

انتشارات  -تهران
 تیمورزاده

1388  

3  
 
 
 
 

مسئله  150
الکتروکاردیوگرا

  فی
  2004  ترجمه

انتشارات  -تهران
 تیمورزاده

1387  



  

 
4 

مسئله  150
راالکتروکاردیوگ

  فی
  2008  ترجمه

انتشارات  -تهران
  تیمورزاده

1389    

5  
دستنامه بیهوشی و 

 بیماریهاي همراه
  2002  ترجمه

انتشارات  -تهران
  تیمورزاده

1381    

6  
بیماریهاي قلب و 
عروق اصول طب 

  داخلی هاریسون
  2005  ترجمه

انتشارات  -تهران
    1385  تیمورزاده

7  
بیماریهاي قلب و 
عروق اصول طب 

  ریسونداخلی ها
انتشارات  -تهران  2001  ترجمه

  تیمورزاده
1380    

8  
بیماریهاي قلب و 
عروق اصول طب 

  داخلی هاریسون
  1998  ترجمه

انتشارات  -تهران
  تیمورزاده

1377    

9  
بیماریهاي قلب و 
عروق اصول طب 

  داخلی هاریسون
  1994  ترجمه

انتشارات  -تهران
  تیمورزاده

1373    

10  
بیماریهاي قلب و 

طب  عروق اصول
  داخلی هاریسون

  1991  ترجمه
انتشارات  -تهران

  تیمورزاده
1370    

  2000  ترجمه  مبانی بیهوشی میلر  11
انتشارات  -تهران

  تیمورزاده
1379    

12  
بیماریهاي قلب و 

مبانی طب  عروق
  سسیل

  ترجمه
و  2004

1993  
انتشارات  -تهران

    1373و  1384  تیمورزاده



  
  

  :معتبر داخلیمقاالت چاپ شده در مجالت   - 9

ف
ردی

 

 نوع مقاله عنوان مقاله
نام و مشخصات  

 نشریه
 همکار(ان) نام ناشر ومحل انتشار زبان مقاله

1  

اي و آلودگی ارزیابی کیفیت تغذیه
اي میکروبی محلولهاي تغذیه روده

 ICUدر بیماران بستري در بخش 
ینا جراحی اعصاب بیمارستان پورس

  رشت

  اصلی

 مجله) (پژوهنده

 دانشگاه پژوهشی
 شهید پزشکی علوم

 پانزدهم، بهشتی سال
 پی در پی ،5 شماره

تا  213صفحات  ، 77
  1389 دي و آذر 219

  فارسی

 مجله) (پژوهنده

 علوم دانشگاه پژوهشی
  بهشتی شهید پزشکی

  ایران تهران

 دهنادي انوش کتر

 شاهرخ دکتر ، 1مقدم

 ، 2چابک فزاده یو
 ، *3 رمضانی اطمهف

 کاظم نژاد احسان دکتر

  5 رحیمی ویدا ، 4 لیلی

2  
بررسی کیفیت ارائه خدمات 

 اورژانس پیش بیمارستانی استانی
  اصلی

مجله دانشگاه علوم 
دور  -پزشکی گیالن

ام ویژه نامه تروما  23
  1393/ زمستان 

  فارسی
دانشگاه علوم پزشکی 

  رشت - گیالن

  احسان کاظم نژاد
  یانمجید پورشیخ

  سودابه وطن خواه
  
  

3  
بررسی آگاهی معلمان مقاطع 

تحصیلی سه گانه شهر رشت نسبت به 
 1384بیماري میگرن در سال 

  اصلی
مجله دانشکده 

پزشکی دانشگاه علوم 
 پزشکی گیالن

  فارسی
دانشگاه علوم پزشکی 

  دکتر امیر رضا قایقران  رشت - گیالن



4  
مقایسه تعداد بیماران تریاژ شده در 

اري سه گانه در بیمارستان نوبت ک
  پورسیناي رشت

  اصلی

مجله دانشکده 
پزشکی دانشگاه علوم 

 -پزشکی گیالن
 68تا 76صفحات 

  فارسی
دانشگاه علوم پزشکی 

    رشت - گیالن

5  

شکستگیهاي ستون فقرات در بیماران 
پذیرفته شده در بخش اورژانس 

بیمارستان پورسیناي رشت از سال 
  1382تا  1380

  اصلی

نشکده مجله دا
پزشکی دانشگاه علوم 

 -پزشکی گیالن
 38تا  43صفحات  

دانشگاه علوم پزشکی   فارسی
  رشت - گیالن

آقاي دکتر محمد 
  صفایی

6  
روند حمایت تغذیه اي در بیماران 
دچار آسیب سر بستري در بخش 
  مراقبتهاي ویژه جراحی اعصاب

  اصلی

مجله علمی دانشگاه 
علوم پزشکی 

 58صفحات  -گرگان
  53تا 

  رسیفا
دانشگاه علوم پزشکی 

  گرگان
آفاي دکتر شاهرخ 
  یوسف زاده و ......

بروز تاخیري آنوریسم کاذب شریان   7
  پوپلیته پس از تروماي نافذ

  

فصلنامه علمی 
 - پژوهشی فیض

  1387زمستان 
  

دانشگاه علوم پزشکی   فارسی
  کاشان

  دکتر حسین همتی

8  

ژي آسیبها و علل ان در اپیدمولو
ترومایی بستري در بیمارستان  بیماران

  پورسیناي رشت
  

  اصلی

فصلنامه علمی 
 -پژوهشی بهبود

 -295تا  286صفحه 
  1386پاییز  

  

    فارسی
آقاي دکتر شاهرخ 

  یوسف زاده

9  

ررسی میزان بروز خشونت نسبت به ب
آموزشی  پرستاران شاغل در مراکز

درمانی شهر رشتو عوامل مرتبط 
 ازدیدگاه آنان در 

  

  اصلی
Iranian Journal 

of  Health & 
Care  
2011  

    فارسی

A Dehnadi 
Moghadam, A 
Asgharzadeh, J 

Hosseini, L 
Kocakinejad, E 
Kazemnejad, N 

Baghernia  

10  
 هوشیاري سطح میان ارتباط تعیین

 انجام زمان و سر تروماي بیماران
  تراکئوستومی

  اصلی

 علمی فصلنامه

 و بیهوشی پژوهشی
 ماره، ش7 دوره درد،

  13 زمستان ،2

    فارسی

 مقدم، دهنادي انوش
 یوسف زاده شاهرخ

 ریماز سیامک چابک،
 پرهام ، رزاقی علیرضا ،

  *ولیانی

12  
همبستگی قطر نیام عصب اپتیک و 
فشار داخل جمجمه در مبتالیان به 

  تروماي سر
  اصلی

مجله دانشکده 
پزشکی دانشگاه علوم 

 -پزشکی گیالن
 49تا  44صفحات  

1395  

دانشگاه علوم پزشکی   سیفار
  گیالن

انوش دهنادي مقدم، 
احمد علیزاده، شاهرخ 

یوسف زاده، بهرام 
نادرنبی، حسین همتی، 

علیرضا کرد، سید 
  محمدپورعباس



13  

پیش بینی پیامد حرکتی و شناختی 
آسیب مغزي تروماتیک حاد مبتنی بر 

 طول مدت بستري، نمره مقیاس 
، وضعیت (GCS)اغماء گالسگو 

و سوء مصرف مواد: مطالعه روانی 
موردي بخش اورژانس و جراحی 
  اعصاب بیمارستان پورسینا، رشت

  اصلی

مجله انجمن 
آنستزیولوژي و 

 :مراقبتهاي ویژه ایران 

 1392تابستان   
  شماره , 35  دوره ,

تا  0از صفحه  ; 82
  . 0صفحه 

  فارسی
دانشگاه علوم پزشکی 

  گیالن

  رضائی سجاد
 دهنادي انوش دکتر

  مقدم
  خدادادي نعیما
  رحمت پور پردیس
  پور صالح قاسم

  
  مقاالت چاپ شده به زبان خارجی: -10

ف
ردی

 

 زبان مقاله نام ومشخصات نشریه نوع مقاله عنوان مقاله

نام ناشر و 
محل 
 انتشار

 همکار(ان)

1  
Hemodynamic Effects of 

Propofol versus Midazolam 
infusion after CABG 

Original 
article 

Canadian Journal 
of Anesthesia, 

Supplement ١,June 
٢٠٠٥, A٥٩-A١٦٧ 

  کانادا انگلیسی

2 

Assessment of nutritional 
support in head trauma 
patients in neurosurgery 
intensive care uni  

 

Original 
article 

Journal of gorgan 
university of 

medical sciences   
fall ٢٠٠٧ 

, Volume ٩ 
, Number (٢٣) ٣; 
Page(s) ٥٣ To ٥٨. 

  ایران  انگلیسی
Yousefzadeh sh.*, 

shabbidar sakineh, 
dehnadi moghadam a.,  
 ahmadi dafchahi m. 

3  

Epidemiology of injuries 
and their causes among 
traumatic patients admitted 
into poursina hospital, rasht 
(second half of the year 
٢٠٠٥) 

Original 
article 

Journal of 
kermanshah 
university of 

medical sciences 
(behbood)   fall 

٢٠٠٧ , Volume ١١ 
, Number (٣٤) ٣; 
Page(s) ٢٨٦ To 

٢٩٥. 

  ایران انگلیسی
Yousefzadeh sh.*, 

ahmadi dafchahi m., 
mohammadi maleksari 
h., dehnadi moghadam 
a., hemati h., shaabani s 

4  
Survey of teachers' 

knowledge about migraine 
in rasht in ٢٠٠٥ 

Original 
article 

Journal of guilan 
university of 

medical sciences   
SPRING ٢٠٠٧ 
, Volume ١٦ 
, Number ٦١; 

Page(s) ٥١ To ٥٩. 

  ايران انگليسی
Ghayeghran a.r., 

dehnadi moghadam a., 
sedighi moghadam p. 

5  
Trauma in Guilan (North 

of Iran): An 
Epidemiological Study 

Original 
article 

Acta Medica 
Iranica- Vol. ٤٧, 

No:٥  
(٢٠٠٩) 

  ايران  انگليسی

Hossein Hemmati١, 
Shahrokh Yousefzadeh 

Chabok٢*, Anoosh 
Dehnadimoghadam٣, 
Haniyeh Mohammadi 

Melksari٤, 
Masoumeh Ahmadi 

Dafchahi٤, and 
Somayeh Shabani٤  

6  
A case report of delayed 

traumatic pseudoaneurysm 
of the popliteal artery  

case report 
Feyz Journal of 

Kashan University 
of  Medical 

  ايران  انگليسی
Hemmati, H. and 

Aghajanzadeh, M. and 
Denadi Moghadam, A. 



 Sciences   
(٢٠٠٩) 

and Hashkavaei, P 

7  

Evaluation of nutritional 
quality and microbial 

contamination of enteral 
feeding solutions in 
hospitalized patients 

referred to neurosurgical 
ICU of Poursina Hospital 

in Rasht 

Original 
article 

pajoohande ٢٠١٠, 
٢١٩-٢١٣ :(٥)١٥ 

  ايران  انگليسی

Anoosh Dehnadi 
Moghadam, Shahrokh 

Yousefzade Chabok, 
Fatemeh Ramezani *, 

Ehsan Kazemnejd 
Leili, Vida Rahimi 

8  
A Review of 

Intraparenchymal 
Hemorrhage and 

Contusion Progression in 
Traumatic Brain Injury 

Original 
article 

Neurosurgery 
Quarterly  

٢٠١٠ 
    انگليسی

Shahrokh 
Chabok;Anosh 

Moghadam;Shahrokh 
Ebrahimi;Mohhammad 

Safaei;Haniyeh 
Melksari; 

9  
Acute Subdural 
Hematoma: A 

Comparative Study of ٢ 
Types of Operative 

Techniques 

Original 
article 

Neurosurgery 
Quarterly  

٢٠١١ 
  ايران  انگليسی

MD Shahrokh 
Yousefzadeh Chabok, 

MD, Mohammad 
Safaie, MD, Anosh 

Dehnadi Mogh adam, 
FCCM, Hamid 

Behzadnia, MD, 
Maryam Khalili_Rad, 

MSc, and Seyyede 
Roghye Larimi 

10  
Examination of Setarud 

(IMODTM) in the 
management of patients 

with severe sepsis. 

Original 
article 

Daru, ٢٠١٠, vol 
٢٨-٢٣ ,١٨:١ 

 انگليسی
دانشگاه 

 ران
 دکرت ا حممودپور و ..

11  
A Review of Intra-

parenchymal Hemorrhage 
and Contusion Progression 
in Traumatic Brain Injury 

Original 
article 

Neurosurgery 
Quarterly   

٦٧–٢٠:٦٥;٢٠١٠   
 انگليسی

LWW -  
  آمريکا

 دکرت شاهرخ يوسف زاده و ....

12  
Endotracheal 

Schwannoma Mimicking 
Bronchial Asthma 

photoclinic Archeive of 
Iranian Medicine 

  انگليسی

آكادمي علوم 
پزشكي 

 -ايران
حتت  - ران

 چاپ

  دكرت آقاجانزاده

13  

Classification and 
Management of 
Subcutaneous 

Emphysema: a ١٠-Year 
Experience 

 

Original 
article 

Indian J Surg. ٢٠١٥ 
Dec;٧٧(Suppl 

٧-٦٧٣:(٢ 
 India  انگليسی

Gilda Aghajanzadeh 
Manouchehr 

Aghajanzadeh & 
Anosh Dehnadi & 
Hannan Ebrahimi, 

Morteza Fallah 
Karkan, Sina Khajeh 

Jahromi, Alireza Amir 
Maafi  

14  

Prognostic value of the 
relationship between 

serum levels of 
interleukin-٦ and clinical 
outcome in patients with 

severe head injury 

Original 
article 

Journal of sabzevar 
university of 

medical sciences   
july-august ٢٠١٤ 

, volume ٢١ 
, Number ٣; 

Page(s) ٤٨٥ To 
٤٩١. 

  سیانگلي
دانشگاه 

علوم پزشکی 
  سبزوار

Yousefzadeh 
shahrokh, dehnadi 
moghadam anoosh, 
kazemnezhad leili 
ehsan, hoseinpour 

marieh, saneei zahra, 
mohtasham amiri 

zahra 

15  
Predictors of chronic 
physical and mental 

quality of life following 
traumatic brain injury 

Original 
article 

Health, ٦ ,٢٠١٤, 
٥٠٣-٤٩٦ 
Published Online 

March ٢٠١٤ 

    انگليسی

Shahrokh Yousefzade-
Chabok١, Sara 
Ramezani 
Kapourchali١٬٢*, 



Zoheir Reihanian٣, 
Ehsan Kazemnezhad 

Leili١, Anoush 
Dehnadi Moghadam١, 

Zahra Mohtasham 
Amiri١  

16  Impact of road traffic 
accidents on the elderly 

Original 
article 

Archives of 
Gerontology and 

Geriatrics 
Volume ٦١, Issue 

٣, November–
December ٢٠١٥, 

Pages ٤٩٣-٤٨٩ 
 

    انگليسی

H Etehad, Sh 
Yousefzadeh-Chabok, 
A Davoudi-Kiakalaye, 

Dehnadi A 
Moghadam, H Hemati, 
Z Mohtasham-Amiri  

17  
Psychometric properties of 

the functional 
independence measure 

(FIM) in Iranian patients 
with traumatic brain injury 

Original 
article 

Trauma Monthly 
Trauma Mon. 

(١)٢٢ ;٢٠١٧:e٢٥٥٣٤. 
 

  ايران  انگليسی

Anoush Dehnadi-
Moghadam, Sajjad 

Rezaei, Naeima 
Khodadadi, Pardis 

Rahmatpour  
  
  
  

Seminar  ... سمینارها و  
  :مقاالت در همایش ها و کنفرانس هاي داخلی و خارجی -11

ف
ردی

 

 نوع مقاله عنوان مقاله
تاریخ چاپ یا 

 ارائه

عنوان همایش  یا کنفرانس و محل 
 برگزاري

 همکار(ان)

  
  
1  

 
European  th7. 

Trauma Congress. 
May, 14-17, 2006, 

Ljubljana, 
Slovenia  

  

 
 اصلی
  

 
2006 
  

Pediatric Trauma as a 
Life-threatening Problem 

in North of Iran 
 اسلوونی

  

 
دکتر شاهرخ 
 یوسف زاده و

  

2  An 
Epidemiologic 

study about 
Trauma in North 

of Iran 

  11-13 اصلی
June 2007 

16th International 
Conference on Safe 

Communities 
 تهران

دکتر شاهرخ 
 یوسف زاده و

 

دیکلوفناك رکتال براي   3
کاهش مصرف مخدرها 
متعاقب عملهاي ارتوپدي 

 اندام تحتانی

2/1382/ 10-11 اصلی من سومین همایش علمی سالیانه انج 
 بررسی و مطالعه درد در ایران

 دکتر بهرام نادري
 و ...

انفوزیون ولتارن با  مقایسه  4
ترامادول براي تسکین درد 

پس از جراحی باي پس 

من سومین همایش علمی سالیانه انج 1382 اصلی
 بررسی و مطالعه درد در ایران

دکتر علی 
 میرمنصوري و ...



  کرونر

Activity  فعالیت ها  
 

  عضویت در مجامع علمی داخلی و خارجی: -12

ف
ردی

 

 نام مجمع
موضع 
 فعالیت

 شهر و کشور مبداء الیتنوع فع
 مدت

 تا از

1 
 مراقبتهاي ویژه  انجمن 

 اروپا
 بین المللی  عضو انجمن 

سال 
2008  

  کنون 

2  
انجمن  اکوکاردیوگرافی 

  بین المللی    عضو انجمن  اروپا 
سال 
  کنون    2009

3  
انجمن  اکوکاردیوگرافی 

  آمریکا
  بین المللی    عضو انجمن

سال 
2010  

  کنون

 
  

veExecuti  فعالیت هاي اجرایی  
  

  سمت هاي علمی و اجرایی(داخل و خارج دانشگاه): -13

ف
ردی

 

 محل سمت و نوع فعالیت
شماره و تاریخ  مدت

 ابالغ
 توضیحات

  تا  از
  
1  

رئیس بخش مراقبتهاي ویژه جراحی 
  اعصاب 

  

مرکز آموزشی 
درمانی پورسیناي 

  رشت
  

1387  
  

 کنون
  

1070 – 13/12/87  
  

 از سوي مدیر
محترم گروه 

جراحی 
 اعصاب

مرکز آموزشی   معاون پژوهشی مرکز تحقیقات تروما  2
درمانی پورسیناي 

  رشت
  

 کنون  1384
 

   

رئیس بخش اورژانس مرکز آموزشی   3
  درمانی پورسیناي رشت

مرکز آموزشی 
درمانی پورسیناي 

  رشت

 کنون  1384
 

   

تی   تحقیقارییس  مرکز  تخصصی    4
   تو ن تنظیم  خا نوا ده  معا

  بهد ا شتی  ا ستا ن  گیالن 

معاونت بهداشتی 
دانشگاه علوم 
  پزشکی گیالن

1376  1377    

رئیس شبکه بهداشت و درمان و مرکز   5
  بهداشت شهرستان رودبار

دانشگاه علوم 
  پزشکی گیالن

1373  1375    



 ICUاعصاب و  ICUرئیس بخش   6
  اورژانس (تروما

    پ/1674/1/3  1397  1396  دانشکده پزشکی

7  
   /پ996/1/3  1399  1398  دانشکده پزشکی ICUرئیس بخش 

  
  
  

ommittee  ... کمیته ها و  
 
  ها و شوراهاي دانشگاه، وزارتخانه، شوراي عالی انقالب فرهنگی و...  :شرکت در کمیته -14

ف
ردی

 

 نام کمیته یا شورا
 مدت فعالیت

 توضیحات شماره و تاریخ ابالغ
  تا  از

  13/10/88/  487780  کنون  1388  زيکمیته مرگ مغ  1

سال از  4به مدت 
سوي وزیر محترم 

درمان و  -بهداشت
  آموزش پزشکی

  کمیته کشوري    کنون  1388  کمیته راهبردي مراقبتهاي ویژه  2
  عضو هیئت مدیره    کنون  1389  انجمن علمی مراقبتهاي ویژه  3

4  
کمیته رسیدگی و نحوه پاي بندي به عضو 

    اصول حرفه اي دستیاران
  دانشکده پزشکی  /پ1642/1/3  1397  1396

5            

6  
عضو شوراي پژوهشی واحد توسعه 

  تحقیقات بالینی پورسینا
  /پ4256/132/3  1399  1398

معاونت تحقیقات و 
فناوري دانشگاه 
علوم پزشکی 

  گیالن
7           

  
  

Proposal  پایان نامه ها  
  

  هاي سرپرستی شده:نامهپایان -15

ف
ردی

 

 نامهعنوان پایان

 وان دوره تحصیلیعن
نوع پایان 

 نامه
 تاریخ

 محل انجام

اسامی 
همکاران به 

ترتیب 
اولویت(شامل 

 نام متقاضی)

سمت در 
ارتباط 
با پایان 

 نامه

شد
ی ار

ناس
ارش

ک
می 

مو
ي ع

کتر
د

صی 
خص

ره ت
دو

 

را(
دکت

PH
D

(  

قی
حقی

ت
 

یره
غ

روع 
ش

 

یان
پا

 

استاد آقاي دکتر مرکز آموزشی       1384 1384 در بازگشت  Eبررسی اثرویتامین  1



ي شدید هوشیاري مبتالیان به تروما
مغزي (آسیب منتشر آکـسونی ) در 

  1383بیمارستان پورسینا در سال 

درمانی 
پورسیناي 

 رشت

 مشاور محمد صفایی

2 

بررسی آگاهی معلمان مفاطع تحصیلی 
سه گانه شهر رشت نسبت به بیماري 

 1384میگرن در سال 
      1384 1384 

شهر مدارس 
 رشت

آقاي دکتر 
امیر رضا 

 قایقران

استاد 
 مشاور

3  
بررسی سیر تغییرات هموگلوبین در 

مبتالیان به آسیب شدید مفزي بستري 
  بیمارستان پورسیناي رشت ICUدر 

      1383 1383 

مرکز آموزشی 
درمانی 

پورسیناي 
  رشت

آقاي دکتر 
محمدرضا 
  امام هادي

استاد 
  مشاور

4  

ومورهاي نخاع و بررسی فراوانی نسبی ت
ستون فقرات در بیماران بستري شده در 

بخش جراحی اعصاب بیمارستان 
  1386تا  1381پورسیناي رشت از سال 

      1387 1387 

مرکز آموزشی 
درمانی 

پورسیناي 
  رشت

آقاي دکتر 
  محمد صفایی

استاد 
  مشاور

5  
ارزیابی پیامد دو تکنیک برشهاي متعدد 

در بیماران  دورا و استفاده از دورال پچ
  مبتال به هماتوم ساب دورال حاد

       1388 1388 

مرکز تحقیقات 
تروماي جاده 

  اي گیالن

آقاي دکتر 
  محمد صفایی

استاد 
  مشاور

6  
بررسی ارتباط فشار داخل جمجمه با 

  1392  1391    *    ضخامت قطر غالف عصب اپتیک
مرکز تحقیقات 
تروماي جاده 

  اي گیالن

انوش دهنادي 
  مقدم

تاد اس
  راهنما

7  
بررسی ارتباط سطح هوشیاري بیماران 
  1394  1393    *    تروماي سر شدید با زمان تراکئوستومی

مرکز تحقیقات 
تروماي جاده 

  اي گیالن

انوش دهنادي 
  مقدم

استاد 
  راهنما

8  

بررسی تغییرات سطح سرمی فسفات در 
بیماران سوختگی شدید بستري در 
 بخش مراقبت هاي ویژه بیمارستان

لغایت بهمن ماه  1394والیت بهمن ماه 
1395  

  *    1395  1396  
مرکز تحقیقات 
تروماي جاده 

  اي گیالن

انوش دهنادي 
  مقدم

استاد 
  راهنما

9  

ارزیابی پیامد دو تکنیک برشهاي متعدد 
دورا و استفاده از دورال پچ در بیماران 
مبتال به هماتوم ساب دورال حاد(مرکز 

-1386رشت  تحقیقات تروماي گیالن ،
1381(  

 *     1387  1388  
مرکز تحقیقات 
تروماي جاده 

  اي گیالن

انوش دهنادي 
  مقدم

استاد 
  مشاور

10  
بررسی سطح اسید الکتیک وریدي در 
بیماران ترومایی شدید پایدار و عوامل 

  همراه
  *    1390  1391  

مرکز تحقیقات 
تروماي جاده 

  اي گیالن

انوش دهنادي 
  مقدم

استاد 
  مشاور

استاد انوش دهنادي مرکز تحقیقات   1397  1397    *  داخل بینی %5/0ررسی تاثیر لیدوکائین ب  



در درمان اسپاستیسیتی در بیماران دچار 
  آسیب تروماتیک مغزي

تروماي جاده 
  اي گیالن

  راهنما  مقدم

  
  
  

 


