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 سوابق تحصیلی :

 گروى آموزشي دانشگاىاز  رشتى تحصیلي آخرین مدرک تحصیلي مرتبى علمي

 جشاحی هغض ٍاعصبة علَم پضشکی تجشیض جشاحی هغض ٍاعصبة دکتشای تخصصی استبدیبس

 

 سوابق تحصیلی:

 : دٍسُ هتَسطِ )دثیشستبى چوشاى(  1731-1731

 : اخز دیپلن تجشثی1731

 داًشگبُ علَم پضشکی اسٍهیِ-:دٍسُ پضشکی عوَهی 1731-1717

 تکبة ٍ هبکَ-:پضشک خبًَادُ دس شْشستبى ّبی اسٍهیِ 1717-1713

 داًشگبُ علَم پضشکی تجشیض–جشاحی هغض ٍ اعصبة : دسٍُ دستیبسی تخصص  1713-1731

 : اخز ثَسد تخصصی جشاحی هغض ٍ اعصبة 1731شْشیَس

 دس سشتِ جشاحی هغض ٍ اعصبة ٍ استبدیبس داًشگبُ علَم پضشکی اسٍهیِ  k(: ّیبت علوی ضشیت  1731هْش) تب کٌَى -1731

 

 



 

 تجربیات حرفه ای و آموزشی:

 اعصبة ثیوبسستبى اهبم خویٌی اسٍهیِ ٍ استبدیبس داًشگبُ علَم پضشکی اسٍهیِتبکٌَى جشاح هغض ٍ  1731اص آثبى 

ثیوبساى تشٍهبیی ٍ ستَى فقشات ٍ ثیوبسیْبی هغض ٍ اعصبة ثِ سصیذًت ّبی جشاحی اعصبة ئَسی ّبی آهَصش تکٌیک ّبی جشاحی ٍ ت

 اسٍهیِ

 تِ ّبی هختلفششکت دس جلسبت  دفبع پیبى ًبهِ ّبی داًشجَیبى پضشکی ٍ سصیذًت ّبی سش

 استبد هشبٍس دس پبیبى ًبهِ ّبی سصیذًتی

 ثشگضاسی کالس ّب ٍ کٌفشاس ّبی دسٍى ثخشی جْت آهَصش سصیذًت ّبی جشاحی اعصبة

 عضویت در سازمانها

 (111111عضَ ًظبم پضشکی ایشاى )ثب شوبسُ 

 عضَ ّیبت علوی گشٍُ جشاحی اعصبة اسٍهیِ

 عضَ اًجوي جشاحبى اعصبة ایشاى

 (EANS)ي جشاحبى اعصبة اسٍپب عضَ اًجو

 همایش ها و سمینارهای داخلی و خارجی )حضور ، سخنرانی، ارائه مقاله(

 1711ثیوبسستبى هیالد -تْشاى-ششکت دس سوپَصیَم ثیي الوللی جشاحبى اعصبة دًیب

 ّلسیٌکی-کشَس فٌالًذ 1111جشاحی عشٍق هغضی فَسیِ  observationalششکت دس دٍسُ 

 تشکیِ 1117الوللی سصیذًتی هبسس  ششکت دس کَسس ثیي

 ٍالٌسیب-اسپبًیب 1111ششکت دس کٌگشُ ثیي الوللی جشاحی اسکَلیَص ستَى فقشات 

 تشکیِ 1111فَسیِ ششکت دس کَسس آًبستَهَص هیکشٍسکَپیک عشٍق 

 تْشاى – 1737ششکت دس کَسس جشاحی اًذٍسکَپیک ّیپَفیض ثْوي هبُ 

 استبًجَل-تشکیِ 1111ئي طٍ brain white matter dissectionششکت دس کَسس  تششیح هیکشٍسکَپیک هغض اًسبى 

 

 

 

 

 

 



 

 

 تحقیقات و انتشارات :

1.The Effects of citicoline on the level of consciousness, trend and plasma levels of malondialdehyde 

(MDA) and lipid profile in patients with head trauma suffering from “DAI (Diffuse Axonal Injury) with 

GCS≤8” 

2. S100B protein as a biomarker for prediction of brain death following head trauma 

3.Relationship between serums Osteoprotegrin/sRANKL ratio and head trauma intensity 

 تشجوِ ٍ تبلیف کتبة آًبتَهی هغض 

 سی ثش اختالالت ًخبع ٍ ستَى فقشاتتشجوِ کتبة  هشٍ

 

 جوایس و افتخارات :

 داًشگبُ علَم پضشکی اسٍهیِ 1711اخز ستجِ دٍم اهتحبى پشُ اًتشًی سبل 

 تجشیض دس سشتِ جشاحی اعصبة 1731اخز ستجِ اٍل اهتحبى پشُ ثَسد )گَاّیٌبهِ(سبل 

 1731ستجِ ششن کشَسی اهتحبى ثَسد تخصصی )داًشٌبهِ( سشتِ جشاحی اعصبة اخز 

 

  


