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 0611-0611تهران  دبيرستان علوي متوسطه:

 0611دبيرستان كمال تهران  یدانشگاهشيپمركز  :يدانشگاهشيپ

 0611-0613( ياحرفهدكتري دانشگاه علوم پزشكی سمنان ) دانشگاه:

 0616-0611( رشته ارتوپدي دكتري تخصصی) آذربایجان غربیدانشگاه علوم پزشكی 

 

 :هانامهانيپاعناوين 
 مومي:دوره پزشکي ع

 5831در نيمه دوم سال  شهر سمنانو نوزادان  در كودكانعوارض ناشي از واكسيناسيون رايج كشوری  بررسي ميزان بروز

 0613 ماهيدمحمد نبوي؛ دكتر  استاد راهنما:

 

 دوره دكتری تخصصي:
 عمال جراحي توتال ني برای مديال فمور در ا ليكندياپبررسي نتايج كلينيکي ناپايداری والگوس زانو بعد از استئوتومي 

 دفرميتي های واروس شديد

 0611خرداد ؛ دكتر فردین ميرزاطلوعی استاد راهنما:

 
 راهنمايي يا مشاوره شده: یهانامهانيپاعناوين 

  مزمن مچ پا یخوردگچيپمقایسه اثر موبيليزاسيون و موبيليزاسيون همراه با حركت بر روي درد، دامنه حركتی و تعادل استاتيک افراد با 

 مكانيكال یثباتیببا  

o  :11بهمن ؛ شد(رفيزیوتراپی )كارشناسی ارشته 

 

 تدريس شده در دانشگاه: یهاكالسعناوين 

 سميولوژي ارتوپدي 

 11 نيمسال اول و دوم؛  11 نيمسال اول و دوم ؛ 11 : نيمسال اول و دومرشته: پزشكی؛ زمان تدریس 

 استاجري ارتوپدي 

 11 نيمسال اول و دوم؛  11 نيمسال اول و دوم ؛ 11 نيمسال اول و دوم: رشته : پزشكی؛ زمان تدریس 

 بر ارتوپدي يامقدمه 

o  : 11، نيمسال دوم 11؛ زمان تدریس نيمسال دوم یوتراپیزيفرشته 

 ارتوپدي 

o 11، نيمسال دوم 11زمان تدریس نيمسال دوم  رشته: كادرمانی؛ 
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 آموزشي و پژوهشي: یهاتيفعال

 18دانشگاه علوم پزشكی سمنان در سال  پژوهشگر برتر 

 11-18 يهاسالرزیدنت ارشد ارتوپدي  بيمارستان امام خمينی اروميه و دستيار نمونه 

  (0611آبان  01الی  06) المپيک هتل . تهران،بيست و هفتمين كنگره انجمن جراحان ارتوپدي ایراندر  بهترين مقالهعنوان كسب 

 دستگاه گوارش(. تهران يهاسرطانكانسر ) تويانستدر پانزدهمين همایش ساليانه  مقاله برترو كسب عنوان  ارائه مقاله،  

 (16)بهمن  بيمارستان امام خمينی یالمللنيب يهاشیهما تاالر

  (11)آذر  بيمارستان امام خمينی یالمللنيب يهاشیهما تاالر ایران. تهران، یشناسبيآسشركت و ارائه مقاله در همایش ساليانه 

  .(16 ماهيد) بندرعباسشركت و ارائه مقاله در اولين كنگره طب داخلی دانشجویان علوم پزشكی كشور 

  مسئول گروهCPC  مدرس كارگاه وSPSS كميته تحقيقات دانشجویان دانشگاه 

  0618شركت و ارائه مقاله در هفتمين كنگره ساليانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشكی كشور، تهران دانشگاه شهيد بهشتی 

 18اردیبهشت  00الی  01–كاشان  –هفتمين همایش سراسري علوم تشریح ایران  شركت و ارائه مقاله در 

 18ششمين كنگره گوارش و كبد ایران، مشهد آذر  شركت و ارائه مقاله در 

 كسب مقام اول مسابقه سراسري رقابت مهر در رشته زبان انگليسی در استان سمنان 

 :)با ارائه مقاله( يالمللنيبدر سمينارهای شركت 

 بيست و ششمين كنگره انجمن آلرژي و ایمونولوژي اروپا(EAACI 2007) شهر گوتنبرگ، كشور سوئد ،0111؛ ژوئن 

 Study of the prevalence of aeroallergens in the patients with allergic rhinitis referred to 

semnan allergy clinic between December 2005 to December 2006. in XXVI Congress 

of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology, EAACI 2007, 

Göteborg on 9-13 June 2007. 
  دانشجویی دانشكده پزشكی آنكارا یالمللنيبكنگره(AIMSC2007)  0111، تركيه 

 Comparing the extraesophageal manifestations of GERD patients and control group  

Ankara International Medical Students’ Congress, Ankara University Medical 

Faculty, Turkey, April 19 – 21 2007. 

  
  كنگره انجمن آلرژي و ایمونولوژي اروپا هشتمينبيست و(EAACI 2009) لهستان، كشور ورشوشهر  ،0111؛ ژوئن 

 A survey of the incidence of Aeroallergens sensitization in patients under 18 with 

allergic rhinitis referred to Semnan allergy clinic from September 2006 to September 

2007.in XXVIII Congress of the European Academy of Allergy and Clinical 

Immunology, EAACI 2009, Warszawa, Poland on 6-10 June 2009. 

 :يالمللنيبدر سمينارهای  شدهرفتهيپذساير مقاالت 

 (0111دستگاه گوارش، شهر بارسلونا، كشور اسپانيا ) يهاسرطانی نهمين كنگره جهان 

 Evaluation of biopsies taken From esophageal cancers in Semnan City, North of Iran 

(2001 - 2005). in 9th World Congress on Gastrointestinal Cancer at CCIB - 

Barcelona, Spain 27 - 30 June 2007 

 دانشجویان و پزشكان جوان یالمللنيبن كنگره ششمي(ICMS 2009)(0111بلغارستان ) -، صوفيا؛ 



 Primary Torsion of the omentum: a Case Report. VIth International Congress of 

Medical Science (ICMS) for students and young doctors; 10 to 13 May, 2007. 

Sofia, Bulgaria  
  

 :ين مقاالت پژوهشيعناو

 Primary Results of Medial Epicondylar Osteotomy in Patients with Severe Bilateral 

Varus Knee Candidate for Total Knee Replacement 
o تهرانبيست و هفتمين كنگره انجمن جراحان ارتوپدي ایران ارائه در . 

  مقاله نویسنده  .0616شهریور -0611فروردین  به مركز پاتولوژي دانشگاه علوم پزشكی سمنان شدهارسالبررسی اپيدميولوژي بيوپسی هاي مري

 نفر اول()

o (16پوستر برتر )بهمن  عنوانبه برگزیده دستگاه گوارش(. يهاسرطانكانسر ) تويانستپانزدهمين همایش ساليانه  ارائه در 

o امداشتههمكار اصلي طرح شركت  عنوانبهو  طرح فوق مصوب شوراي پژوهشي كميته تحقيقات دانشگاه بوده. 

  11تا  11 يهاسالبه مركز پاتولوژي شهرستان سمنان طی  شدهارسالبررسی نتایج بيوپسی هاي مري 

o 11 ماهيدآذرماه لغایت اول  01 ایران یشناسبيآسهمایش ساليانه  ارائه در 

  مقاله نویسنده  0616شهریور -0611فروردین  لوژي دانشگاه علوم پزشكی سمنانبه مركز پاتو شدهارسالبررسی اپيدميولوژي بيوپسی هاي معده

 نفر چهارم()
o 16بهمن  بندرعباساولين كنگره طب داخلی دانشجویان علوم پزشكی كشور در  ارائه 

o  امداشتههمكار اصلي طرح شركت  عنوانبهطرح فوق مصوب شوراي پژوهشي كميته تحقيقات دانشگاه بوده و. 

 16ریفالكس و اولسر پپتيک( در بيمارستان فاطميه سمنان در سال )دستگاه گوارش  يهايماريببا  فشارخونتباط ميزان بررسی ار 

o 0618هفتمين كنگره ساليانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشكی كشور، تهران دانشگاه شهيد بهشتی در  ارائه 

  18اردیبهشت  00الی  01 –كاشان  –م تشریح ایران هفتمين همایش سراسري علو امنتوم: یخوردگچيپگزارش یک مورد 

  مقایسه عالئم خارج مروي ریفالكس در بيماران مبتال بهGERD و گروه كنترل 

o  گوارش و كبد ایران جراحانارائه در ششمين كنگره انجمن (ICGH6) 61 مشهد 0618آذر  6الی  آبان 

 

 :ISIچاپ مقاله در مجالت 

 Primary Results of Medial Epicondylar Osteotomy in Patients with Severe Bilateral 

Varus Knee Candidate for Total Knee Replacement. J Knee Surg. 2019 Aug 8. 

 

 اخلي:چاپ مقاله در مجالت علمي پژوهشي د

 -سمنان پزشكی علوم دانشگاه علمی مجله ؛شهر سمنانو نوزادان  در كودكانناشی از واكسيناسيون رایج كشوري  بروز عوارضبررسی ميزان 

 0611 تابستان (،63) یپياپ 1شماره  ،00 جلد

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31394583


 تحقيقاتي: یهاكارگاهشركت در 

 ،يسینومقالهحجم نمونه، خالصه  و محاسبه يريگنمونه روش تحقيق 

  Study Skills،How to write a paper ،Search in pubmed 

  ،عصبي و مهندسي مغز يهاشبكهروایي و پایایي ابزارهاي پژوهش 

 كتاب: / ترجمه فيتأل

 ( ناشر: تهران، آرتين طب. سال چاپ (7102 كمپل هيپ؛)ترجمه كتاب با عنوان )328-011-474-982-7. شابک 0932 

 ( ناشر: تهران، آرتين طب. سال چاپ (7102 كمپل ؛ورتوم)ترجمه كتاب با عنوان )328-011-474-010-4شابک  .0938 

 ( ناشر: تهران، آرتين طب. سال چاپ (7102 كمپل آمپوتاسيون؛)ترجمه كتاب با عنوان )328-011-474-087-8شابک  .0938 

 ( ناشر: تهران، آرتين طب. سال چ(7102 كمپل اسپاین؛)ویراستاري كتاب با عنوان ) 328-011-474-952-5شابک  .0930اپ 

 0984( ناشر: نفيس سمنان سال چاپ (طرح آموزش همگاني امداد)كتاب با عنوان ) فيتأل. 

 فرهنگي و اجرايي: یهاتيفعالعناوين سمت ها و 

 ،تاكنون 0611دانشگاه علوم پزشكی سمنان از  معاون آموزش بالينی دانشكده پزشكی 

  تاكنون 0611الكترونيک دانشگاه علوم پزشكی سمنان از  يهاآزمونمدیر مركز 

  بالينی  يهاآموزشمدیر مركز(Skill Lab) تاكنون 0611لوم پزشكی سمنان از دانشگاه ع 

 تاكنون 0611ز ااتاق عمل جنرال مركز آموزشی پژوهشی درمانی كوثر سمنان  سيرئ 

  تاكنون 0611مدیر فنی نظام ارجاع الكترونيک دانشگاه علوم پزشكی سمنان از 

  تاكنون 0611ز امركز آموزشی پژوهشی درمانی كوثر سمنان معاون آموزشی گروه جراحی 

 تا كنون 0611ق فكر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشكی سمنان عضو اتا  

  تاكنون 0611از كميسيون تخصصی ارتوپدي اداره كل پزشكی قانونی استان سمنان عضو 

  تا كنون 0611عضو اتاق فكر معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشكی سمنان  

  تاكنون 0611از  استان سمنانكميسيون پزشكی نيروي انتظامی شوراي عالی عضو 

  تاكنون 0611از  علمی تخصصی سازمان تامين اجتماعی استان سمنانشوراي عضو 

  13-11 مجمع ملی جواناننماینده اولين دوره 

 13-11مت و بهداشت جوانان سالمت و بهداشت جوانان استان سمنان و نماینده این فدراسيون در فدراسيون ملی سال رئيس فدراسيون 

 11-13 پزشک خانواده و مسئول مركز بهداشتی درمانی روستایی ده سلطان 

  0611مدیر شبكه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار؛  ارياالختتامجانشين سرپرست و 

 16-11 زشكی سمنانكارشناس پزشک خانواده، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پ 

  0611مدرس موسسه آموزش عالی ایوانكی 

 


