
    

   ثٌبم خذا 

. ،هتبُل،دارای طَ فزسًذتِزاى 1333هتْلذ :رضب هبطتزی فزاُبًی: مشخصبت 

اسداًؼکذٍ ػلْم داًؼگبٍ تِزاى، کبرػٌبص ارػذ کلجذ ػٌبطی اًظبًی در 1363کبرػٌبص ثیْلْژی در طبل  :مدارک 

. ثب رتجَ اّل1369لطبدر  ػلْم تؼزیذی پی اچ دیٍ پشػکی فزدّطی هؼِذ، دٍ اّل اس داًؼکةثب رت 1365طبل 

  ( چبپ چِبرم1369)، کبلجذ ػٌبطی ػوْهی (1368)، کبلجذ ػٌبطی تٌَ (چبپ طْم1367)کبلجذ ػٌبطی اًذام :تبلیف ىب

 . ػٌْاى کتبة کبلجذ ػٌبطی12دظیي دکوت،طزپزطتی ّ ًظبرت ثز تبلیفدکتزثب ًظبرت اطتبد 

 1372)لوی اّلیي گٌگزٍ کبلجذ ػٌبطی ایزاى کویتَ ع ػضّْئیض کویتَ اجزایی ر ،ُییت هْطض ػضْ :گنگره ىب 

  )درداًؼگبٍ تِزاى 1372ػزکت در گٌگزٍ ثیي الوللی تبریخ طت در جِبى اطالم  در طبل،(داًؼگبٍ ػلْم پشػکی کزهبى

در داًؼگبٍ ػلْم پشػکی  1387ّ  1383،ػزکت در گٌگزٍ ُبی اثي طیٌب در طبلِبی( ثصْرت طخٌزاًی

درگٌگزٍ طیذ اطوبػیل جزجبًی درگزگبى ثب هقبالت  ثصْرت طخٌزاًی ّ پْطتزدر ،ػزکت (ثصْرت طخٌزاًی)ُوذاى

ت ثب ارایَ هقبلَ در توبم کػزّ کظت رتجَ هقبلَ  پْطتز ثزتز در سهیٌَ تبریخ تؼزیخ ّ طت طٌتی ایزاى، 1383طبل

ًگزٍ چؼن پشػکی گ  ، ػضْ کویتَ ػلوی 1387ایزاى یػضْکویتَ ػلوی گٌگزٍ ثیِْعػٌبطی ایزاى،ُبی کبلجذ  گٌگزٍ

ّ طویٌبر ُبی  ،(1383داًؼگبٍ ػلن ّ صٌؼت )طخٌزاًی در اّلیي گٌگزٍ آًتزّپْهتزی ّ ارگًْْهی ایزاى ،1388ایزاى

.  1392دىاطف ّ طت قزاى   سهیٌَدراّلیي  گٌگزٍ ُن اًذیؼی اطبتیذ  درطخٌزاًی  ّػزکت  هتؼذد،

ثب الِبم اس هجذث قلت کتبة قبًْى اثي طیٌب )اطتخْاى قلجی ارائَ اّلیي هقبالت هْرفْلْژیک ّ آهبری در هْرد:مقبالت

گٌگزٍ ُبی توبم  ، اریَ دٍ ُب هقبلَ در (1376هجلَ ػلْم پشػکی کبػبى) ّ( 1375هجلَ پژُّغ در پشػکی طبل)

آخزیي )تبکٌْى،چبپ هقبالت در هجلَ طت ّ تشکیَ، تبریخ پشػکی در سهیٌَ طت طٌتی  1371کبلجذ ػٌبطی ایزاى اس طبل 

، ارایَ اّلیي هقبالت (در ثبػٌْاى ثزرطی هقبیظَ ای کبًبل ایٌگْیٌبل اس دیذگبٍ اثي طیٌب ّ طت هذرى1390هقبلَ در 

،ارایَ چٌذیي هقبلَ در سهیٌَ (1372،هجلَ ًظبم  پشػکی1371ًجض هجلَ)طفبلْهتزیک جبهغ در ایزاى آًتزّپْهتزی 

ّ هجالت پژُّغ در پشػکی،پشػکی قبًًْی، م پشػکی، ًجض،ًظب: هجلَ ُبی) ّهجالت داخلیُب آًتزپْهتزی در گٌگزٍ 

ثَ  ،ارایَ دّ هقبلَ آًتزّپْهتزی ثَ گٌگزٍ ثیي الوللی گْع ّ دلق ّ ثیٌی ارّپب(داًؼگبٍ  ُبی ػلْم پشػکی هختلف

ٍ در هْرد ،اًتؼبر هقبل ( International European Congress of EN T2006 Istanbul)صْرت طخٌزاًی 

ّ ،(American Journal  of ENT2007 )در اطتخْاى رکبثی اًظبى ثَ رّع هیکزّطکْپ الکتزًّی آًتزّپْهتزی

ّ ،(International Journal  of Morphology2008 )آًتزّپْهتزی اطتخْاى گیجگبُی ثَ رّع هیکزّفتْ گزافی در

 .(European Journal of Neurosurgery2009 ) آًتزّ پْهتزی جْاًبى ایزاًی در

  : ىبطرح 



ثزرطی  ،(1369)، ثزرطی طفبلْهتزی افزاد ایزاًی(1368)ثزرطی آًتزّپْهتزی داًؼجْیبى :خبتوَ یبفتَ طزح ُبی 

، (1385)،ثزرطی آًتزّپْهتزی اطتخْاى رکبثی اًظبى(1374)،ثزرطی اطتخْاى قلجی(1374)آًتزّپْهتزی داًؼجْیبى

تالّت ّاطتوبع قزآى در داًؼجْیبى داًؼگبٍ ػلْم  ثزرطی آثبر ،(1387)ثزرطی آًتزّپْهتزی داًغ آهْساى کزهبى

 .1392طی اػجبس ػلوی آیَ چِبرم طْرٍ ادشاةرثز، 1389پشػکی ػِیذ ثِؼتی در طبل 

ثزرطی آثبر تالّت ّاطتوبع قزآى در داًؼجْیبى داًؼگبٍ ػلْم پشػکی : طزح ُبی در دطت اجزدر سهیٌَ قزاى پژُّی 

   .1390جیزفت در طبل 

ثزرطی آًتزّپْهتزی اطتخْاى طٌذاًی اًظبى ثَ رّع هیکزّفتْگزافی :آًتزّپْهتزیطزح ُبی در دطت اجزدر سهیٌَ  

.  1390اس طبل 

تبلیف دائزٍ الوؼبرف ریؼَ ُبی سثبى ػٌبطی ّاژٍ  ُبی رایج در سثبى : طزح ُبی در دطت اجزدر سهیٌَ  سثبى ػٌبطی 

. تبکٌْى  1372پبرطی اس طبل

راٌُوبیی ّ هؼبّرت ثیغ اس صذ پبیبى ًبهَ دکتزای پشػکی ، کبرػٌبطی ارػذ ّ پی اچ دی  در داًؼگبٍ :اپبیبن نبمو ه

. ،ػلْم قزاًی،هیکزّطکْپ الکتزًّیثیْلْژیػلْم پشػکی ػِیذ ثِؼتی در سهیٌَ آًتزّپْهتزی،طت طٌتی،

ّ دًذاًپشػکی اس  دکتزای پشػکیپبیبى ًبهَ ُبی قزآًی در دّرٍ راٌُوبیی ّ هؼبّرٍ  ّ داّری چٌذیي :قران پژًىی

داّرپبیبى ًبهَ دّرٍ دکتزای دًذاًپشػکی ثب ػٌْاى ثزرطی تبریخ دًذاى پشػکی در ایزاى ّ  هبًٌذ تبکٌْى 1372طبل 

هجیذ  ّ هقبیظَ آى ثب هفبُین هقبالت ّ کتت هؼتجز پشػکی در طبل  ثزرطی ػلْم تؼزیذی در قزآى ،(کزهبى1372)اطالم 

با تکیو بر  ای تشریحی، جراحی، درهانی و آهوزشی استفتائات پسشکی هراجع تقلید عظامبررسی حوزه ه ،1384

،ثزرطی ًکبت سیظت ػٌبطی قزآى در طبل 1388درسال با توجو بو جنبو ىای کاربردی آن استفتائات هقام هعظن رىبری

.  1390در طبل اُویت تغذیَ صذیخ اس ًظز قزاى، ثزرطی 1389

ّ هؼبّى آهْسػی  (تبکٌْى 1387)،داًؼیبر(1369-1387)، اطتبد یبر(1365-1369)هزثی :مسئٌلیتيبمشبغل ً 

ػضُْئیت هْطض ّ ،ثیْلْژی طلْلی ّ ػلْم تؼزیذی داًؼکذٍ پشػکی داًؼگبٍ ػلْم پشػکی ػِیذ ثِؼتی گزٍّ

ة طٌتی ػضْ گزٍّ ط،(1372داًؼگبٍ ػلْم پشػکی کزهبى طبل) اّلیي گٌگزٍ کبلجذ ػٌبطی ایزاىهظئْل کویتَ اجزایی 

، (1388تب  1385)،ػضْ گزٍّ طت طٌتی داًؼگبٍ ػلْم پشػگی ػِیذ ثِؼتی(1371)کزهبىداًؼگبٍ ػلْم پشػکی 

ػضْ کویتَ ػلوی هزکش دیي ّطالهت  ًِبد هقبم هؼظن رُجزی داًؼگبٍ ػلْم پشػکی ػِیذ ثِؼتی اس ثذّ 

داًؼگبٍ ػلْم پشػکی ػِیذ ػظن رُجزی ًِبد هقبم م هذیز گزٍّ طت طٌتی هزکش دیي ّطالهت  ،تبکٌْى( 1388)تبطیض

داًؼگبٍ ػلْم پشػکی ػِیذ ٌُوبی داًؼجْیبى داًؼکذٍ پشػکی ار اطتبد د،تبکٌْى (1390)اس ثذّ تبطیض ثِؼتی

اس  داًؼگبٍ ػلْم پشػکی ػِیذ ثِؼتیتبکٌْى،اطتبد هؼبّر داًؼجْیبى ػبُذ داًؼکذٍ پشػکی  1372اس طبل  ثِؼتی

سػیبثی دثیز خبًَ ػْرای آهْسع پشػکی ػوْهی ّسارت ثِذاػت، درهبى ّ آهْسع ػضْ گزٍّ ار تبکٌْى 1374طبل 

، داّر هجلَ تبکٌْى 1990ػضْ کویتَ ًبم گذاری گٌگزٍ ثیي الوللی کبلجذ ػٌبطی اس طبل،تب کٌْى 1389پشػکی اس طبل 

تب  1372اس طبل )الداّر هجلَ  هذیکبل ژّرى ،(تب کٌْى 1372اس طبل )کزهبىداًؼگبٍ ػلْم پشػکی داًؼکذٍ پشػکی 

1388) .

رتجَ اّل دّرٍ ،1365رتجَ اّل دّرٍ کبرػٌبطی ارػذ در طبل،1350 در طبلهختزع داًغ آهْس: کظت رتجَ :رتبو ىب

 اطتبد هوتبس، 1382در طبل داًؼکذٍ پشػکی داًؼگبٍ ػلْم پشػکی ػِیذ ثِؼتی هوتبس اطتبد،1369در طبل پی اچ دی

،  اطتبد هؼبّر ًوًَْ داًؼکذٍ پشػکی داًؼگبٍ 1385در طبل ػِیذ ثِؼتی داًؼکذٍ پشػکی داًؼگبٍ ػلْم پشػکی

ػبًشدُویي جؼٌْارٍ قزآًی  ، کظت رتجَ طْم طزح ُبی قزآى پژُّی در1384در طبل ػلْم پشػکی ػِیذ ثِؼتی

ػز تقذیز ًبهَ اس ریبطت هذتزم قٍْ قضبئیَ  ثخبطز طزّدى ع(. 1390اطفٌذ)داًؼگبٍ ُبی ػلْم پشػکی کؼْر اطبتیذ



داًؼگبٍ ُبی ػلْم پشػکی  جؼٌْارٍ قزآًی اطبتیذ  ُفذهیير ،رتجَ دّم قزاى پژُّی دص)در رطبی دضزت فبطوَ سُزا 

. (1390اطفٌذ)کؼْر

ّ  پشػکیکبلجذ ػٌبطی، طت طٌتی، قزاى پژُّی، ریؼَ ػٌبطی ّاژٍ ُبی  ، آًتزّپْهتزی  :گرایش ىبی پژًىشی

 . فقَ الغَ قزآى 

  

 

 

 

 

  

 

 

 




