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  اطالعات تحصیلی )آخرین مدرک تحصیلی(-2

 رشته تحصیلی سال اخذ کشور دانشگاه مدرک تحصیلی

 پزشکی  0831 ایران علوم پزشکی تهران  دکترا 

 نورولوژی 1831 ایران علوم پزشکی اصفهان دکتری تخصصی
   

 

 

  

 پایان نامه پزشکی عمومی: -3

 خانم مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستان رازی  222سالگی(در  22)بعداز post adolescent بررسی آکنه 

 پایان نامه دستیاری:

Association between Chlamydia pneumonia infection seropositivity and 

carotid atherosclerotic plaque  
 

 : امتیازات و رتبه ها-4

 1831در کنکور سراسری سال  9رتبه 

 1831چهارم ازمون دانشنامه تخصصی نورولوژی در سال رتبه 
 

 جوائز پژوهشی:- 2

 1891و  1839و  1833وهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی گیالن در سالهای ژپ

 1891پژوهشگر نمونه استان گیالن در سال 
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 :پذیرفته شده در مجالت معتبر داخلی و خارجی مقاالت -6 

اسامی همکاران به ترتیب  تاریخ انتشار نام نشریه عنوان مقاله ردیف

(شامل نام متقاضیاولویت )  

  سال ماه شماره

1- 
 

 

 

The association between 

Chlamidiae pneumoniae  

seropositivity and 

atherosclerotic plaque"  
 

Journal of 

Research in 

Medical Sciences 

(JRMS) 

4 

 

 
 

 2007 
 

 
 

Ashtari F , Saberi 

A,Shayghannejad 

V,Khosravi AR,Sherkat 

R, Khosravi E 

2- 
 

 

 

 The influence of Chlamidiae 

pneumoniae  infection on 

increasing Intima –Media-

Thickness(IMT) in common 

carotid artery .  

ARYA 

Atherosclerosis 

Journal 

Office,Isfahan 

Cardiovascular 

Research Center 

Vol2 

.Issue3 

 

 

 1111 

 

 
 

Ashtari F, 

Shayghannejad V 

,Khosravi A.R, Saberi 

A ,Niknazar M 
 

 

3- 
 

 

 

 

Otoacoustic  Emissions 

(OAES ) and  Auditory 

Brainstem  Responses (ABR)  

Patients with  Sudden 

Sensorineural Hearing  Loss : 

Do Otoacoustic  Emissions  
have Prognostic  value? 

Journal of 

Research in 

Medical 

Sciences(JRMS), 

vol.11 

,No 4 

 

 

 

 

 2006 

 

 

 
 

 

M- Amiri Davan 

,Sh.Nemati, SM. 

Hashemi. M.Jamshidi, 

A.Saberi ; 

 

 

 

4- 
 

The association  between 

Helicobacter pylori and 

atherosclerotic plaque 

 بخش انگلیسی

 فصل نامه علوم مغز و 

صاب ایراناع  

11-11  

 
 

زمستان  

31 

 

Ashtari  F ,  

Shayghannejad V , 

Saberi A,et al 

5 Determination the Prevalence 

of Diabetic Polyneuropathy 

through Clinical Examination 

and Electrodiagnostic 

Findings [Text in Persian] 

Journal of Birjand 

University of  

Medical Sciences  

94  2007 

summe

r 

Ghorbani A, Rezvanian 

H, Kazemi A, Saberi A 

6 Comparison of The Serum 

Homocysteine Level Between 

Mild & Server Parkinson 

Disease[Text In Persian]  

Jounal of 

Mashhad Faculty 

Of Medicine 

83  2007 

winter 
Najafi MR, Chitsaz A, 

Saberi K, Saberi A, 

Tavakkoli M  

7 Chlamydia Pneumonia 

Infection and Thrombotic 

Ischemic Stroke [Text in 

Persian] 

Journal of Isfahan  

Medical School  
Vol65-

num.8

3. 

 

 2007 

winter 

Ashtari F, 

Shayghannejad V, 

Saberi A ,Sherkat R,et 

al 

8 The Results Of Audio-metric 

Tests among 53 Patients with 

Sensori-Neural Hearing Loss. 

If Can We Introduce an 

Algorithm for Treatment of 

SNHL? [Text in Persian] 

Journal Of Tehran 

faculty medicine  
Vol65-

num.4 
 2007 

june  
M Amiri Davan 

,Sh.Nemati. M.Jamshidi, 

A.Saberi ,AR Majlesi 

 

9 

 

 

The association  between 

Helicobacter pylori and  
ischemic stroke 

ACTA MEDICA 

IRANICA 
 

vol46- 

no 4- 
 
 

  2008- 

July- 

august, 

vol46- 

no 4- 

Ashtari F, 

Shayghannejad V ,  

Saberi A, Rabiee E 
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10 Subtenon Injection Of 

Botulinum Toxin-A In Acute 

Sixth Nerve Palsy ; A 

Randomized Clinical Trial 

[Text in Persian] 

Bina Journal of 

Ophthalmology  
;13(2):

222-

226 

 2008 

Winter 
Razmjoo H, 

Shayghannejad V, 

Dehghani, Akhalghi MR 

Saberi A,  

11 Medical Professionalism and 

Its Education to Medical 

Students [Text in Persian]  

Research in 

Education of 

Medical Sciences 

(Guilan 

University F 

Medical Sciences) 

12  2010 

Spring 

- 

Summe

r 

Sh.Nemati, A Saberi, A 

Heydarzadeh 

12 Assessment the Effectiveness 

of Omega3 on Migraine 

Headache Severity[Text in 

Persian] 

Journal of Guilan 

University  of 

Medical Sciences 

73(19)  2011  

spring 
Alia Saberi, , Keyvan 

Esmaeilzadeh, Amir 

Reza Ghayeghran, Abtin 

Heydarzadeh 

13 Magnetic Resonance Imaging 

Findings in Sudden Sensori-

neural Hearing Loss [Text in 

Persian] 

Journal of Guilan 

University  of 

Medical Sciences 

76 

(19)  
 2011 

Winter 
 Alia Saberi,  

Sh.Nemati, 

14 The relationship between 

magnesium level and first 72 

hour Rankin score and  

Rankin score in 1 week after 

an ischemic stroke  

Iranian Journal of 

Neurology 
Vol 

10, 

issue1-

2 

 

 2011 

winter 

& 

spring 

Alia Saberi, Hamid 

Reza Hatamian, Keyvan 

Esmaeilzadeh, Abtin 

Heydarzadeh 

15 Die Häufi gkeit und 

prognostische Aussagekraft 

symptomatischer Anfälle bei 

(sekundär-) progredienten 

MS-Formen 

The Type of Multiple 

Sclerosis when Accompanied 

with Seizure: Can Seizure 

Predict the Progression of 

MS? 

Akt Neurol   39:  
1–5 

 2012; A. Saberi  , S. A. 

Roudbary  , H. R. 

Hatamian, M. S. Akbari  

M.-R. Sedigh-Rahim-

Abadi  

16 Effective factors on linguistic 

disorder during acute phase 

following traumatic 

brain injury in adults 

Neuropsychologia 1444– 

1450 

 2012  Shahrokh Yousefzadeh 

Chabok, Sara Ramezani 

Kapourchali, Ehsan 

Kazemnezhad Leili , 

Alia Saberi, Zahra 

Mohtasham-Amiri 

17 Association between Allergic 

Rhinitis and Migraine 

Journal of 

Research in 

Medical Sciences 

(JRMS) 

  2012 Alia Saberi , Shadman 

Nemati , Reza Jaafari 

Shakib , Ehsan 

Kazemnejad    

,Mohammadbagher 

Maleki 

18 Hyperlipidemia in migraine: 

Is it more frequent in 

migraineurs? 

 

Ir J neurol ; 10(3-

4): 46-

50 

 2011 Alia Saberi, Hamid 

Reza Hatamian, Ehsan 

Kazemnejad, Nasim 

Ghorbannejad 

19 Operative and nonoperative 

linguistic outcomes in brain 

injury patients 

 

J Neurol Sci.    Jun 

15;317 

(1-

2):130

-6 

 2012 Shahrokh Yousefzade 

Chabok, Sara Ramezani 

Kapourchali,  

Alia Saberi, Zahra 

Mohtasham-Amiri 

20 Pattern of diet and 

supplement consumption 

among multiple sclerotic 

patients pre and post 

diagnosis and their attitude 

Journal of Guilan 

University  of 

Medical Sciences 

21(84) 

1-14 
 2012 

winter 
Mashinchi Shideh, 

Mashinchi Shiva , Aref 

Hoseyni SR , Ebrahimi 

Mamghani M, 

Yousefzadeh Chabok Sh 

http://lib.bioinfo.pl/pmid/journal/J%20Neurol%20Sci
http://lib.bioinfo.pl/auth:Chabok,SY
http://lib.bioinfo.pl/auth:Chabok,SY
http://lib.bioinfo.pl/auth:Kapourchali,SR
http://lib.bioinfo.pl/auth:Kapourchali,SR
http://lib.bioinfo.pl/auth:Saberi,A
http://lib.bioinfo.pl/auth:Mohtasham-Amiri,Z
http://lib.bioinfo.pl/auth:Mohtasham-Amiri,Z
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toward the effect of these 

parameters on disease 

progression [Text in Persian] 

, Saberi A 

21 Hearing Statement in 

Multiple Sclerosis: 

A Case Control Study Using 

Auditory Brainstem 

Responses 

and Otoacoustic Emissions 

Acta Medica 

Iranica,  PubMed 

Vol. 

50, 

No. 10 

 

 

 

2012 Alia Saberi1, Hamid 

Reza Hatamian1, 

Shadman Nemati2, and 

Rahmatollah Banan2 

22 Effects of oxcarbazepine 

versus 

carbamazepine on tinnitus: 

A randomized double-blind 

placebo-controlled clinical 

trial 

Ir J neurol,  

PubMed 

  

11(3): 

106-

110 

 2012 Hooshang Gerami,  
Alia Saberi,  
Shadman Nemati,  
Ehsan Kazemnejad, 

Mohammad 

Aghajanpour 

23  Comparison the Serum Level 

of Prolactin Among Patients 

With Chronic and Episodic 

Migraine 

 J Neurol Res  3(2):6

8-72 

 2013 Saberi Aliaa, Roudbary 

Seyed Alia, b, Elyasi 

Nafieha, Kazemnejad 

Ehsana 

24 Survey of the Attitudes of 

Residents of Guilan 

University 

of Medical Sciences toward 

Medical Professionalism, and 

Their Professional Behaviors 

FUTURE of 

MEDICAL 

EDUCATION 

JOURNAL 

JUNE 

21, 

(18-

23) 

 2013 Nemati Shademan, 

Saberi Alia, 

Heidarzadeh Abtin, 

Fakhrieh Asl Saba, 

FahimiAli 

25 Focal neuropathies following 

percutaneous 

pnephrolithotomy  (PCNL) – 

preliminary study 

GMS German 

Medical Science,  

PubMed 

Vol. 

11  
 

 2013 Hamidreza Nasseh, 

Farshid Pourreza 

Alia Saberi, 

Ehsan Kazemnejad, 

Behnam Behmardi, 

Kalantari1 

Siavash Falahatkar 
26 Education of Medical 

Professionalism and the Role 

of Educators of Guilan 

University of Medical 

Sciences, Iran, According to 

its Residents. [Text in 

Persian] 

Strides in 

Development of 

Medical 

Education  

10 (2) 

-100-6 
 2013 Saberi Alia, Nemati 

Shademan, Fakhrieh Asl 

Saba, Heidarzadeh 

Abtin, FahimiAli 

27 Study Models and Some 

Other Parameters in Medical 

Residential Thesis [Text in 

Persian]  

Journal of Guilan 

University  of 

Medical Sciences 

22(86)  2013 Saberi Alia,  Fakhrieh 

Asl Saba, Nemati 

Shademan, Heidarzadeh 

Abtin, Mansourian E 
28 Priorities Of Medical 

Education Research Based on 

Delphi Method in Medical 

School of Guilan University 

of Medical Sciences  [Text in 

Persian] 

Research in 

Education of 

Medical Sciences 

4(2)   2013 

Autum

n & 

winter   

Nemati Sh, Asghari F,  

Heidarzadeh A, Saberi 

A, Bahadori MH, 

Haddadi S   

29 Serum Homocysteine and the 

Short-Term  
Outcome of Ischemic Stroke 

 

J Neurol Res.; 4(1):1

5-21 
 2014 Alia Saberi, , Mersedeh 

Javadzadeh Saber , 
Seyed Ali Roudbary 

Arezoo Shirzania 
30 The efficacy of mindfulness 

and cognitive behavioral 

therapy on decreasing pain , 

depression and anxiety in 

patients with chronic back 

pain  [Text in Persian] 

Journal of 

Shaheed 

Sadoughi 

University of 

Medical Sciences 

Yazd 

21 (6)  

795-

807 

 2013 

winter 
Abdolghaderi M, Kafi  

M, Saberi A, Aryapourn 

S  
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 فرایندهای پژوهش در آموزش -7

 شرکت کننده در فراینداعضای  تاریخ  جشنواره  عنوان فرایند 

نال  1 گزاری ژور بر

پژوهش در  های  کالب

 آموزش 

چهاااااااارم   

جشااااااانواره 

آموزشااش شااه د 

 مطهری

شادمان نعمتش. آبت   ح درزاده.  09سال 

عال ااااااا سابری.سااااااوداب  

 حدادی.ماهدخت طاهری

 

 فعالیت های دانش پژوهی  -8
 02/2/88تا  02/2/88 آموزشیشرکت در یازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی با عنوان رهبری 

 0383تا سال  دانشکده پزشکی گیالن EDOمسئول آموزش مداوم 

 6: در جدول  مقاالت
 

  :المللی مقاالت پذیرفته شده در همایشهای علمی داخلی و بین -8

31 The short term outcome in 

ischemic stroke patients: the 

role of 

electroencephalographic 

findings. 

Australian Journal 

of Neuroscience 
Vol 

24. 

No.1. 

 2014 Alireza Saberi, Alia 

Saberi, Seyed Ali 

Roudbary, Sara Savaheli 

32 Clinical , Demographic ,and 

Paraclical Findings Of 

Central & Peripheral Vertigo 

Journal of Guilan 

University  of 

Medical Sciences 

23 

(91)  

 

 2014, 

Autum

n 

Saberi Alia, Nemati 

Shademan, Pouya 

Pourafshar 

33 Prevalence of Cervicogenic 

Headache and Associated 

Factors among The Patients 

with Chronic Headache  

Journal of Guilan 

University  of 

Medical Sciences 

23(89) 

 
  2014, 

Spring 
Alia Saberi, Babak 

Bakhshayesh Eghbali, 

Ehsan Kazem Nejad , 

Mozaffar  Hosseyni 

Nejad, Farnaz Mahdavi 
34 The relationship between 

stroke mortality  
and red blood cell parameters 

Iranian Journal 

of Neurology 
13(4)  2014 Hamidreza Hatamian 

 Alia Saberi 

 Matin Pourghasem 

محل  موضوع  تاریخ نام كنگره ر

 برگزاري 
نوع 

 ارائ  

موضوع گزارش یا 

 سخنراني

اسامي 

همكاران ب  

 ترت ب 

کنگره چهاردهمین   1

بین المللی 

بیماریهای مغز و 

 اعصاب ایران

-ایران  نورولوژی 1831خرداد 

 تهران

 The influence of شفاهی

Chlamidiae pneumoniae  

infection on increasing 

Intima –Media-

Thickness(IMT) in 

common carotid artery 

Ashtari F, 

Shayghannejad V 

,Khosravi A.R, 

Saberi A ,Niknazar 
 

کنگره  چهاردهمین 2

بین المللی 

بیماریهای مغز و 

 اعصاب ایران

-ایران  نورولوژی 1831خرداد 

 تهران

 The relation between پوستر

Helicobacter pylori and 

thrombotic ischemic 

stroke. 

Ashtari F, 

Shayghannejad V , 

Saberi A ,Rabiee E 

  

کنگره  هفدهمین 3

 بین المللی نورولوژی

و الکتروفیزیولوژی 

 بالینی

اردیبهشت 

39 

-ایران  نورولوژی

 تهران

 Assessment the پوستر

Effectiveness of Omega 3 

on Migraine Headache 

Severity 

A.Saberi, K 

Esmaeilzadeh2, 

AR Ghayeghran1 , 

A Heidarzadeh 

کنگره هفدهمین   4

 نورولوژیبین المللی 

و الکتروفیزیولوژی 

 بالینی

اردیبهشت 

39 

-ایران  نورولوژی

 تهران

 Magnetic Resonance پوستر

Imaging in Sudden 

Deafness 

Saberi A, Nemati S 

کنگره  هفدهمین 5

 بین المللی نورولوژی

اردیبهشت 

39 

-ایران  نورولوژی

 تهران

 The Relationship Between پوستر

Serum Magnesium Level 

And Rankin Disability 

A.Saberi 

,K.Esmaeilzadeh, 

A.Heidarzadeh 
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و الکتروفیزیولوژی 

 بالینی

Score In First 72hrs And 1 

Week After An Ischemic 

Stroke  

کنگره بین المللی  6

 (ENS)نورولوژی

-آلمان نورولوژی 2010

 برلین

 Assessment the پوستر

Effectiveness of Omega 3 

on Migraine Headache 

Severity 

A.Saberi, K 

Esmaeilzadeh, AR 

Ghayeghran , A 

Heidarzadeh  
7 ECTRIMS 1111 سوئد اس-ام-

 گوتنبرگ

 Comparing The پوستر

Prevalence Of Cigarette 

Smoking In Patient With 

Relapsing Remitting MS 

And Secondary 

Progressive MS 

                                       

SA Roudbary, 

MM Ansar,  

A Saberi1, 

 AR Yousefzad                                                                                    

کنگره  هجدهمین 3

 بین المللی نورولوژی

و الکتروفیزیولوژی 

 بالینی

 نورولوژی 1111

و 

الکتروفیز

یولوژی 

 بالینی

-ایران 

 تهران

 The Relationship پوستر

Between Migraine 

And Allergic Rhinitis 

A. Saberi,  

Sh. Nemati, 

 R. Jafari 

Shakib, 

E Kazemnejad, 

کنگره بین  هشتمین 9

 اس -امالمللی 

-ایران  اس -ام 1111

 مشهد

 MS Type When پوستر

Accompanying With 

Seizure.  

Alia Saberi, 

 HR Hatamian, 

 Sh. Nemati, 

 E. 

Kazemnejad, 

D.Pouryazdana

nah 

کنگره بین  هشتمین 11

 اس -امالمللی 

-ایران  اس -ام 1111

 مشهد

 Hearing Loss In MS پوستر

Patients, A Case 

Control Study  

A. Saberi, 

SA. Roudbary, 

 HR Hatamian,  

 Sh. 

Yousefzadeh, 

 E. 

Kazemnejad, 

M. Shahbazi 

Akbari 

کنگره بین  نوزهمین 11

و  المللی نورولوژی

الکتروفیزیولوژی 

 بالینی

 نورولوژی 1111

و 

الکتروفیز

یولوژی 

 بالینی

-ایران 

 تهران

 Evaluation of پوستر

Carbamazepine and 

Oxcarbazepine On 

Tinnitus  

 

A Saberi , 
H Gerami, 

Sh Nemati , 

E Kazemnejad 

, AA  Sadeghi  

 

 

11 

 

کنگره بین  بیستمین

و  المللی نورولوژی

الکتروفیزیولوژی 

 بالینی

 نورولوژی 1118

و 

الکتروفیز

یولوژی 

 بالینی

-ایران 

 تهران

 Survey the پوستر

association between 

anemia and ischemic 

stroke mortality 

A Saberi, 

HR Hatamian , 

M 

Pourghasem, 

E Kazemnejad 

. 

 

 

18 

 

 

کنگره بین  بیستمین

و  المللی نورولوژی

الکتروفیزیولوژی 

 بالینی

 نورولوژی 1118

و 

الکتروفیز

یولوژی 

 بالینی

-ایران 

 تهران

 Prolactine in chronic پوستر

migraine 

A Saberi, 

SA Roudbary, 

N Elyasi, 

E Kazemnejad 

. 

 

کنفرانس علمی   11

ماهانه دانشکده 

 پزشکی

 -ایران  آلزایمر 1891

 رشت

 سخنرانی

 

  آلزایمر
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 :تألیف یا تصنیف کتاب -11

دفعات  نوع کتاب عنوان کتاب ردیف

 چاپ

تاریخ 

آخرین 

 چاپ

تیراژ 

آخرین 

 چاپ

اسامی همکاران به ترتیب  ناشر

 اولویت

 تصنیف تألیف )شامل نام متقاضی(

سرگیجه, رویکردهاای عملای در    1

 تشخیص و درمان

Vertigo, practical 

approach in diagnosis 

and treatment 

 اول تصنیف 

 

0381 

 

انتشاااارات  0022

 ارجمند

دکتاار دکتررر شررادمان نعمترری, 

 عالیا صابری

1 

 

 

 اصول داپلر ترانس کرانیال

The principles of 

transcranial Doppler 

 اول تصنیف 

 

انتشاااارات  0222 1833

دانشااااگاه 

علااااااوم 

پزشاااااکی 

 گیالن

دکتر  -دکتر سید علی رودبراری 

 عالیا صابری

 گرافی انسفالو الکترو اصول 8
The principles of 
electroencephalography 

 اول تالیف 

 

انتشاااارات  0222 1839

دانشااااگاه 

علااااااوم 

پزشاااااکی 

 گیالن

 دکتر عالیا صابری

رویکرد الگوریتمی به بیماریهای  1

 مغز و اعصاب 
Algorithmic approach to 
neurologic disorders 

 انتشاااارات 0222 0380 اول تالیف 

دانشااااگاه 

علااااااوم 

پزشاااااکی 

 گیالن

 دکتر بابک بخشایش اقبالی، 

دکترعالیا صابری، دکترمظفر 

 حسینی نژاد

 الفبای رهبری بالینی 1
The alphabet of clinical 
guideline 

 انتشاااارات 0222 0380 اول ترجمه 

 گپ

دکتاار دکتررر شررادمان نعمترری, 

 عالیا صابری

 راهنمای بالینی 1

(clinical guideline) 

در حاااال  1891 اول ترجمه 

 چاپ

انتشاااارات 

دانشااااگاه 

علااااااوم 

پزشاااااکی 

 گیالن

دکتررر دکتاار عالیااا صااابری، 

 شادمان نعمتی,

 

 انجام طرحهای پژوهشی) مجری و یا همکاری در پروژه های پژوهشی ( -00

تاریخ  محل انجام عنوان طرح پژوهشي ردیف

 ارائ 

تاریخ 

 تكم ل

اسامي همكاران ب  

ترت ب اولویت )شامل 

 نام متقاضي(

سمت در 

ارتباط 

با 

فعال ت 

)مجري 

و 

 همكار(

اولین همایش  11

پژوهشی دانشجویی 

 فشار خون

فشار  سخنرانی

 خون

 –ایران 

بندر انزلی 

)واحد بین 

 الملل(

1891 

 

بررسی ارتباط پرفشاری خون و 

 ابتالء به سکته مغزی

 مائده مجیدی شاد
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1 

 

 

بررسی اثر توکسین بوتولینوم آ در  "

درمان دیپلوپی ناشی از فلج حاد 

به شماره  "عصب زوج شش مغزی 

معاونت پژوهشی علوم  38831

 پزشکی اصفهان

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

دکتر حسن رزمجو،دکتر وحید  1831 1831

نژاد ،دکتر علیرضا شایگان 

دهقانی،دکتر محمدرضا اخالقی،دکتر 

 عالیا صابری

 مجری

در  MSنسبی انواع   مقایسه فراوانی 2

با تشنج و   MSبیماران مبتال به 

بدون تشنج مراجعه کننده به 

کلینیک امام رضا  و انجمن ام اس 

 گیالن 

علی دکتر عالیا صابری ،دکتر سید  1891 1833 مرکز تحقیقات تروما

رودباری، دکتر حمیدرضا حاتمیان 

،دکتر شاهرخ یوسف زاده ،دکتر 

احسان کاظم نژاد،ملیحه شهبازی 

 اکبری

 مجری

بررسی میزان فراوانی کاهش شنوائی  3

در بیماران مبتال به مالتیپل 

اسکلروزیس مراجعه کننده به 

کلینیک امام رضا و انجمن ام اس 

 گیالن

دکتر عالیا صابری , دکتر شادمان  ENT  1833 1891مرکز تحقیقات

نعمتی, دکتر حمیدرضا حاتمیان, 

اهلل بنان, دکتر احسان  دکتر رحمت

کاظم نژاد, دکتر سیدابراهیم نقوی, 

دکتر داریوش پوریزدان پناه 

 کرمانی،دکتر علی فقیه حبیبی

 مجری

بررسی فراوانی نسبی میگرن در " 4

بیماران مبتال به رینیت الرژیک 

ه به درمانگاه گوش و مراجعه کنند

گلو وبینی بیمارستان امیر 

 "المومنین)ع(

دکتر شادمان  -دکتر عالیا صابری  ENT 1833 1839مرکز تحقیقات

دکتر -دکترعبدالرحیم کوشا-نعمتی

دکتر سید اسماعیل  -هوشنگ گرامی

 -دکتر احسان کاظم نژاد–عسگری 

 محمد باقر مالکی

 مجری

بررسی ارتباط سطح سرمی " 5

هموسیستئین با پیش آگهی 

استروک ایسکمیک در بیماران 

مراجعه کننده به بیمارستان 

 "پورسینا

دکتر عالیا صابری , دکتر سید علی  1891 1839 مرکز تحقیقات تروما

رودباری, دکتر احسان کاظم نژاد, 

 دکتر آرزو شیرزنی
 

 مجری

ارزیابی متغیر های  6

الکترودیاگنوستیک در تعیین  پیش 

اگهی فلج ایدیوپاتیک حاد صورت 

(Bells Palsy )  در بیماان مراجعه

کننده به کلینیک های نورولوژی 

 ENTبیمارستان پورسینا و

 "بیمارستان امیرالمومنین 

دکتر عالیا صابری , دکتر شادمان   1839 مرکز تحقیقات تروما

رخ یوسف زاده , دکتر نعمتی,دکترشاه

 احسان کاظم نژاد،دکتر سینا منتظری

 مجری

تعیین فراوانی نسبی سرگیجه   7

محیطی و مرکزی در بیماران مبتال 

به سرگیجه مراجعه کننده به 

کلینیک های نورولوژی بیمارستان 

بیمارستان  ENTپورسینا و

 امیرالمومنین

دکتر عالیا صابری , دکتر شادمان  ENT 1839 1891مرکز تحقیقات

نعمتی، دکتر سید اسماعیل 

 عسکری،پویاپورافشار 

 همکار

بررسی مقایسه ای تاثیر داروهای   8

کاربامازپین و اکس کارپین در 

درمان وزوز گوش در بیماران 

 ENTمراجعه کننده به کلینیک 

 بیمارستان امیرالمومنین  

دکتر هوشنگ گرامی ، دکتر شادمان  ENT 1833- 1891مرکز تحقیقات

نعمتی، دکتر ابراهیم نقوی، دکترعلی 

اکبر صادقی، دکتر عالیا صابری, دکتر 

احسان کاظم نژاد،مرجان گرامی 

 سرشت  

 همکار

بررسی تطابق یافته های بالینی ،  0

الکترودیاگنوستیک و تصویر برداری 

دکتر مظفر حسین نژاد، دکتر احمد  1891 1839 مرکز تحقیقات تروما

علیزاده ، دکتر عالیا صابری،دکتر 

 همکار
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در بیماران مبتال به درد کمر 

 امام رضا   مراجعه کننده به کلینک

حامد رمضانی ، دکتر حمید رضا 

 جمالی 

بررسی فراوانی اختالات تعادلی  وراه  19

 رفتن در سالمندان روستاهای رشت 

دکتر میر محمد جاللی, دکتر   - ENT 1839مرکز تحقیقات

سیدابراهیم نقوی ، دکتر سید 

اسماعیل عسکری ، دکتر شادمان 

نعمتی، دکتر عالیا صابری،دکتر آبتین 

حیدرزاده ، نوراء سعیدی ،مینا نیک 

 پور،فتانه بخشی

 همکار

بررسی رابطه پرفیوژن مغزی  با  11

بویائی در مبتالیان به اختالل بویائی 

 متعاقب ترومای بسته سر   

 دکتر هوشنگ گرامی، دکتر رحمت ENT 1833 1833مرکز تحقیقات

اهلل بنان،دکتر شادمان نعمتی، دکتر 

عالیا صابری، دکتر کامبیز فرقان 

 پرست ،دکتر سید حمیدرضا باقری 

 همکار

بررسی میزان فراوانی ضایعات  12

 نورولوژیک و بی حسی اندام 

مرکررررز تحقیقررررات 

 اورولوژی

دکتر حمیدرضا  -دکتر فرشید پوررضا 1891 -1839

دکتر  –دکتر عالیا صابری  -ناصح

 –بهنام بهمردی  -احسان کاظم نژاد

 سمانه اسماعیلی

 همکار

بررسی همراهی آنمی با مرگ ومیر  13

 استروک ایسکمیک

دکتر بابک  -دکتر عالیا صابری  1891 1891 تحقیقات ترومامرکز 

دکتر احسان کاظم  -بخشایش اقبالی

 -خانم لیال کوچکی نژاد -نژاد

 متین پورقاسم

 مجری

مقایسه سطح سرمی پروالکتین در  14

 زنان بیمار مبتالء به میگرن مزمن و

میگرن دوره ای )اپیزودیک( مراجعه 

کننده به کلینیک نورولوژی 

از تیر ماه تا  بیمارستان پورسینا

 1891اسفند ماه 

دکتر سید علی  -دکتر عالیا صابری 1891 1891 مرکز تحقیقات تروما

دکتر احسان کاظم نژاد  -رودباری

 دکترنفیسه الیاسی -لیلی

 همکار

بررسی ارتباط یافته های الکترو  15

اولیه با  ) ( EEGانسفالو گرافی  

روند تغییرات ناتوانی، استقالل 

عملکردی، وضعیت عملکردی و 

قدرت حرکتی بیماران دچار 

 استروک ایسکمیک

دکتر عالیا صابری , دکتر سید علی  1891 1891 مرکز تحقیقات تروما

رودباری, دکتر احسان کاظم نژاد, 

 دکتر سارا سواحلی

 مجری

مقایسه سطح سرمی استروژن و  16

پروژسترون و نسبت آنها در بیماران 

مبتال به سکته مغزی ایسکمیک و 

 گروه شاهد 

نسترن فرحمند  -دکتر عالیا صابری  1898 1891 مرکز تحقیقات تروما

 دکتر میالد جوادپور -پرکار

 مجری

بررسی فراوانی پلیمورفیسم ژنتیکی  17

در بیماران  Dرسپتور ویتامین 

مراجعه کننده با کمردرد به کلینیک 

های نورولوژی دانشگاه علوم پزشکی 

 98-1891گیالن  در سال

در حال  1891 مرکز تحقیقات تروما

 اجرا

دکتر عالیا صابری , دکتر زیور 

صالحی، دکتر رقیه مهردل، سهیل 

 مشایخی

 مجری

بررسی ارتباط بین سطح  سرمی  18

منیزیم و بروز ایسکمی تاخیری در 

بیماران مبتالء به خونریزی ساب 

آراکنوئید مراجعه کننده به مرکز 

آموزشی درمانی پورسینا در 

در حال  1891 مرکز تحقیقات تروما

 اجرا

نسترن   -دکتر عالیا صابری 

 پرکارفرحمند 

 مجری
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 1898و  1891سال

 

 
 سمیمورف یپل یفراوان سهیمقا

در  9و8و 1 نازیمتالوپروتئ کسیماتر

و گروه  یسکوپاتیمبتال به د مارانیب

 کینیشاهد مراجعه کننده به کل

 یدانشگاه علوم پزشک ینورولوژ یها

   النیگ

در حال  1898 مرکز تحقیقات تروما

 اجرا

 -دکتر زیور صالحی -دکترعالیا صابری

سحر حجت  -یداوود یدکتر عل

 انصاری

 مجری

 یاختالل شناخت وعیش یبررس 

(Cognitive Impairment و )

تحت  مارانیعوامل همراه در ب

مراجعه کننده به  زیالیهمود

 (1891رشت ) یراز مارستانیب

در حال  1891 مرکز تحقیقات تروما

 اجرا

-منفرد یعل دکتر-یصابر ایدکترعال

زهرا  دکتر-یعبدالرسول سبحان دکتر

 یسبحان فرناز -عطر کار روشن

 یسبحان بهناز

 یمجر

       

 

 پایان نامه ها: -02
 

 مسئولیت در پایان نامه نام دانشجو  نوع پایان نامه  سال دفاع عنوان پایان نامه 

بر شدت سردرد در مبتالیان به  8بررسی تاثیر امگا  .0

میگرن مراجعه کننده به کلینیک نورولوژی 

 بیمارستان پورسینای رشت 

کیوان اسماعیل  دستیاری  1839

 زاده 

 -راهنما:عالیا صابری

 امیررضا قایقران

 مشاور: آبتین حیدرزاده

بررسی فراوانی نسبی میگرن در مبتالیان به رینیت   .2

آلرژیک مراجعه کننده به درمانگاه گوش و حلق و 

بینی بیمارستان امیرالمومنین و مقایسه آن با گروه 

 شاهد

شادمان  -ا:عالیا صابریراهنم محمدباقر مالکی اینترنی 1839

 نعمتی

-مشاور: احسان کاظم نژاد

 رضا جعفری شکیب

بررسی میزان فراوانی کاهش شنوایی در بیماران    .3

مبتالن به مالتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به 

کلینیک امام رضا و انجمن ام اس گیالن و مقایسه آن 

 با گروه شاهد

داریوش پوریزدان  دستیاری 1891

 کرمانیپناه 

 -راهنما:عالیا صابری

 حمیدرضا حاتمیان

مشاور: شادمان نعمتی 

 احسان کاظم نژاد

تعیین فراوانی نسبی هیپرلیپیدمی در بیماران مبتال   .4

به میگرن مراجعه کننده به کلینیک امام رضای 

بیمارستان پورسینای رشت و مقایسه آن با گروه 

 شاهد 

 -راهنما:عالیا صابری نسیم قربان نژاد اینترنی 1891

 حمیدرضا حاتمیان

-مشاور: احسان کاظم نژاد

 میر محمد جاللی

بررسی فراوانی عوارض و اختالالت نورولوژیک پس از   .2

PCNL برداشتن سنگ های ادراری از طریق (

پوست( در مرکز آموزشی درمانی رازی رشت از بهمن 

 1891تا تیر  1839سال 

بهنام بهمردی  اینترنی 1891

 تری کالن

 راهنما:

حمیدرضا -فرشید پوررضا

-ناصح مشاور:عالیا صابری

 احسان کاظم نژاد

مقایسه فراوانی نسبی انواع مالتیپل اسکلروزیس   .6

(MS) در بیماران مبتال بهMS   با تشنج و بدون

تشنج مراجعه کننده به کلینیک امام رضا و انجمن ام 

 اس گیالن

ملیحه شهبازی  اینترنی 1891

 اکبری

سید  -راهنما:عالیا صابری

 علی رودباری

-مشاور: حمیدرضا حاتمیان 

 احسان کاظم نژاد

بررسی فراوانی نسبی سرگیجه مرکزی و محیطی در   .1

بیماران مراجعه کننده با شکایت از سرگیجه واقعی به 

 بیمارستانهای امیرالمومنین و پورسینای رشت 

شادمان  -صابریراهنما:عالیا  پویا پورافشار اینترنی 1891

 نعمتی

 مشاور: احسان کاظم نژاد

تعیین فراوانی انواع روشهای مطالعه و برخی مولفه   .8

های دیگر در پایان نامه های دستیاری پزشکی 

تا  1838دانشگاه علوم پزشکی گیالن از ابتدای سال 

صبا  -راهنما:عالیا صابری الهام منصوریان  اینترنی  1891

اصل مشاور:شادمان فخریه 

 نعمتی
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 آبتین حیدرزاده- 1833انتهای سال 

بررسی نگرش دستیاران دانشگاه علوم پزشکی گیالن   .8

به مو ضوع حرفه ای گری پزشکی، رفتار حرفه ای 

 1891-91آنان و آموزش آن در سال

-راهنما: شادمان نعمتی  علی فهیمی اینترنی 1891

 عالیا صابری 

 -مشاور: آبتین حیدرزاده

 صبا فخریه اصل 

بررسی فراوانی نسبی سردردهای سرویکوژنیک در   .02

مبتالیان به سردرد مزمن مراجعه کنده به کلینیک 

امام رضا )ع( بیمارستان پورسینا و کلینیک تخصصی 

 1891تا شهریور  1839بعثت رشتاز ابتدای سال 

 دکتر عالیا صابری راهنما : دکتر فرناز مهدوی اینترنی 1891

دکتر مظفر حسینی  مشاور:

دکتر احسان کاظم ژاد ، ن

 نژاد

مقایسه سطح سرمی پروالکتین در زنان بیمار مبتالء   .00

میگرن دوره ای )اپیزودیک(  به میگرن مزمن و

مراجعه کننده به کلینیک نورولوژی بیمارستان 

 1891از تیر ماه تا اسفند ماه  پورسینا

 -دکتر عالیا صابریراهنما : دکترنفیسه الیاسی دستیاری 1891

  -دکتر سید علی رودباری

دکتر احسان کاظم مشاور: 

 نژاد 

بررسی ارتباط یافته های الکترو انسفالو گرافی    .12

EEG) (  اولیه با روند تغییرات ناتوانی، استقالل

عملکردی، وضعیت عملکردی و قدرت حرکتی 

 بیماران دچار استروک ایسکمیک

کتر عالیا صابری , دراهنما :  دکتر سارا سواحلی دستیاری 1891

 دکتر سید علی رودباری, 

مشاور : دکتر احسان کاظم 

 نژاد

بررسی ارتباط سطح سرمی هموسیستئین با پیش "  .13

آگهی استروک ایسکمیک در بیماران مراجعه کننده 

 "به بیمارستان پورسینا

کتر عالیا صابری , دراهنما : دکتر آرزو شیرزنی اینترنی 1891

 علی رودباریدکتر سید 

مشاور : دکتر احسان کاظم 

 نژاد

بررسی همراهی آنمی با مرگ ومیر استروک   .14

 ایسکمیک

متین دکتر  اینترنی 1891

 پورقاسم

 دکتر عالیا صابری راهنما :

دکتر احسان کاظم  مشاور:

 نژاد 

مقایسه نتایج تستهای سایکوفیزیکی زمانسنجی   .11

مستقیم و غیر مستقیم در بیماران مبتالء به آسیب 

های مغز در نیمکره راست و چپ مراجعه کننده به 

 مرکز آموزشی ، درمانی پورسینا  با نمونه های نرمال 

 راهنما : دکتر علی حسینی اینترنی 1891

 دکتر بابک علیجانی

 صابریدکتر عالیا مشاور : 

مقایسه اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی و رفتار درمانی   .11

شناختی در کاهش درد ، اضطراب و افسردگی 

 بیماران مبتالء به کمردرد مزمن 

کارشناسی  1891

 ارشد 

 دکتر موسی کافیراهنما : ماریه عبدالقادری 

 دکتر عالیا صابریمشاور : 

در  Epleyو  Gans یمانورها یاثر درمان یمقایسه   .17

درمان بیماران مبتال به سرگیجه وضعیتی حمله ای 

 ی( مراجعه کننده به درمانگاههاBPPVخوش خیم )

وابسته به  ینیو گوش و حلق وب ینورولوژ یتخصص

 النیگ یدانشگاه علوم پزشک

 صالح سبنان  اینترنی 1891

 فاطمه مالحسینی

 راهنما: اساتید

 خانم دکتر عالیا صابری

 نعمتیآقای دکتر شادمان 

 استاد مشاور:

 آقای دکتر احسان کاظم نژاد

 Val66Met سمیمورف  یپلگرانه  بررسی نقش تعدیل  .18

 عواملبر  (BDNFمشتق از مغز ) یعصب هیعامل تغذ

 دچار ارانیمدر بی شناخت ایصنقی مرتبط با خطرزا

 یمغز  سکته

در حال  

 اجرا

PhD استاد راهنما: سجاد رضائی 

 دکتر کریم عسگری مبارکه

 )دانشگاه اصفهان(

 استادان مشاور:

 دکتر عالیا صابری

 دکتر پروانه کشاورز

 دکتر احسان کاظم نژاد

بررسی فراوانی پلیمورفیسم ژنتیکی رسپتور ویتامین   .10

D  در بیماران مراجعه کننده با کمردرد به کلینیک

در حال 

 اجرا

 استاد راهنما: دکتر رقیه مهردل، دستیاری

 دکتر عالیا صابری
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های نورولوژی دانشگاه علوم پزشکی گیالن  در 

 98-1891سال

 استاد مشاور:

 دکتر زیور صالحی،

 نازیمتالوپروتئ کسیماتر سمیمورف یپل یفراوان سهیمقا  .29

و گروه شاهد  یسکوپاتیمبتال به د مارانیدر ب 9و8و 1

دانشگاه  ینورولوژ یها کینیمراجعه کننده به کل

   النیگ یعلوم پزشک

 در حال

 اجرا

سحر حجت  دستیاری

 انصاری

 استاد راهنما:

 دکترعالیا صابری
 استاد مشاور:

دکتر  -دکتر زیور صالحی -

 -یداوود یعل

 Cognitive) یاختالل شناخت وعیش یبررس  .21

Impairmentتحت  مارانی( و عوامل همراه در ب

رشت  یراز مارستانیمراجعه کننده به ب زیالیهمود

(1891) 

در حال 

 اجرا

 یسبحان فرناز اینترنی

 یسبحان بهناز

 استاد راهنما:

 یعل دکتر-یصابر ایدکترعال

 -منفرد
 استاد مشاور:

-یعبدالرسول سبحان دکتر

 -زهرا عطر کار روشن دکتر

 

  


