
1 

 

;p 
 

 پژوهشي و اجرايي ،شناسنامه سوابق آموزشي
 

 مشخصات فردي: -1
 

 شاد ماننام:   1 -1

 ينقلبر ينعمتنام خانوادگي:   1-2

 فلوشیپ نورواتولوژي-گوش و گلو وبیني و جراحي سر وگردنرشته تخصصي:   1-3

 النگی پزشکي علوم دانشگاه علمي هیات عضومسئولیت(:  یا )سمت شغل 4 -1

 استادعلمي:  مرتبه  1-5

 -پشت دادگستري -خیابان هفده شهريور -میدان بانک ملينشاني محل كار:   1-6

 بیمارستان امیرالمومنین                                                        

آدرس پست الكترونیكي:  7 -1      

Email: nemati@gums.ac.ir 

 وضعیت استخدامي: -2

ف
دي

ر
 

 پايه مرتبه علمي استخدام نوع
تاريخ 

 آخرين ارتقاء

تاريخ 

 استخدام
 مالحظات

  1385     1393 10 استاد رسمي قطعي 1

 

 سوابق تحصیلي: -3
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عنوان درجه 

 تحصیلي
 محل تحصیل رشته تحصیلي

تاريخ 

 شروع
 تاريخ اتمام

 1378 1370 دانشگاه ع.پ. تهران پزشکي  دکترا 1

 تخصص 2
جراحي  گوش, گلو,بیني و

 سر وگردن 
 1385 1381 دانشگاه ع.پ.  اصفهان

 1394 1393 دانشگاه ع.پ. تهران اتولوژي-نورو فلوشیپ  3
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 عنوان رساله)ها(:
ارايه پروتکل جديد براي گند زدايي اتاق عمل و اتاق زايمان با تاکید بر ويروسهاي دوره عمومي:  -1

HIVوHBV 

و  OAEپیدمیولوژيک،ريسک فاکتورها ، و نتايج تستهاي بررسي مولفه هاي ادوره  تخصصي:  -2

ABR درماني ناگهاني و مقايسه دو شیوهدر کري حسي عصبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 سوابق خدمت آموزشي در داخل و خارج کشور: -4

ف
دي

ر
 

نام مؤسسه محل 

 تدريس

 مدت
 مقطع تحصیلي

 عناوين دروس تدريس شده

  تا از

1 

پزشکي دانشکده 

علوم دانشگاه 

 گیالن پزشکي

 تاکنون 85

رزيدنتهاي 

بیني و گوش،گلو، 

   جراحي سر و گردن

در باالترين سطوح تئوري و عملي آموزش 

 تخصصي 

 ENTدستیاران  90 87 دانشکده پزشکي  2
در  OAEو  ABRاصول و کاربردهاي 

 نورواتولوژي

 تاکنون 87 دانشکده پزشکي 4
کارورزان 

ENTهمه دوره ها 
 مباني اوديولوژي بالیني

5 
دانشکده     

 پزشکي 
85 90 

کارآموزان 

ENTهمه دوره ها 

اصول برخورد باتروماهاي گوش و استخوان 

 تمپورال

6 
دانشکده     

 پزشکي
 نونتاک 88

کارآموزان 

ENTهمه دوره ها 

بیماريهاي گوش آناتومي و فیزيولوژي گوش؛

؛ بیماريهاي التهابي گوش میاني و خارجي

 عوارض اوتیتهاي مديا؛ بیماريهاي نازوفارنکس

8 
دانشکده     

 پزشکي
85 91  

کارآموزان 

ENTهمه دوره ها 

بیماريهاي غیر  التهابي گوش میاني و 

 ستخوان تمپورالا

9 
دانشکده     

 پزشکي 
85 91  

کارآموزان 

ENTهمه دوره ها 

بیماريهاي مادرزادي گوش و کم شنوايي 

 مادرزايي

10 

 _ENTاتاق عمل 

HNS   با ثبت در
Log book 
 دستیاران

85 
تا 

  کنون
 ENTدستیاران 

تدريس عملي انواع جراحي هاي گوش و بیني 

 و حلق و سر گردن

11 
 حاتاق تشري

پزشکي قانوني و 
88 

تا 

  کنون
 ENTدستیاران 

تدريس عملي اصول جراحي اندوسکوپیک 

 سینوس
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با ثبت   روي کاداور

 Log bookدر 

 دستیاران

12 Skill lab 89 
تا 

 کنون

دانشجويان 

 .ع.پ.گیالند

تدريس مهارتهاي عملي در حیطه گوش و 

 حلق و بیني

 90 دانشکده پزشکي  13
تا 

 کنون 

شکي دانشجويان پز

مقطع کارآموزي و 

 فیزيو پاتو لوژي

تدريس اصول پرو فشنالیزم پزشکي )واحد 

اخالق پزشکي (و برخي مباحث نظري و عملي 

 اصول پزشکي مبتني بر شواهد

14 

دانشکده پزشکي 

واحد بین الملل 

 انزلي

91 
تا 

 کنون

دانشجويان پزشکي 

مقطع کارآموزي و 

 فیزيو پاتو لوژي

م پزشکي )واحد تدريس اصول پرو فشنالیز

 Evidence Based؛ اخالق پزشکي (

Medicine  نشانه شناسي گوش و حلق ؛

؛ آناتومي و فیزيولوژي گوش؛بیماريهاي وبیني

گوش خارجي؛ بیماريهاي التهابي گوش میاني 

و عوارض اوتیتهاي مديا؛ بیماريهاي 

 نازوفارنکس

14 

دانشکده 

دندانپزشکي واحد 

 بین الملل انزلي

91 
تا 

 کنون

دانشجويان 

دندانپزشکي سال 

 سوم 

اصول پرو فشنالیزم پزشکي )واحد اخالق 

 Evidence Based Medicineپزشکي (؛ 

15 

معاونت آموزشي 

دانشگاه علوم 

 پزشکي گیالن

86 
تا 

 گنون

پزشکان عمومي و 

 متخصص و دبیري

تدريس در سمینارها و برنامه هاي مدون باز 

 آموزي 

16 
دانشگاه علوم 

 نپزشکي گیال
88 

تا 

 کنون 

 هايگروه همه

رشته  يدستیار

 هاي مختلف

 

تدريس درکورسهاي آموزشي ويژه شروع 

:  اصول پرو فشنالیزم پزشکي دوره تحصیلي

 Evidence Based)واحد اخالق پزشکي (؛ 

Medicine 

 89 دانشکده پزشکي  17
تا 

 کنون

دانشجويان واحد 

بسیج دانشجويي 

 دانشکده پزشکي 

 Evidence Basedصول برگزاري کارگاه ا

Medicine 
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 عناوين طرح هاي تحقیقاتي مصوب:-5

 

ف
دي

ر
 

نام مؤسسه محل  هاي تحقیقاتي ها و پروژه عناوين طرح

 پژوهش
 سمت مدت

1 

مقايسه نتايج جراحي لوزه برداري به کمک راديوفرکانس با لوزه برداري به 

 ر لوزهروش متداول)سرد( در بزرگساالن مبتال به عفونت مکر

 

 

 يمعاونت پژوهش

دانشگاه علوم 

 اصفهان يپزشک

 همکار طرح 1385 1383

2 
مزمن در مراجعه کنندگان به  يانیم تیبررسي ارتباط رينیت آلرژيک و ات

 )ع( نیرالمومنیام مارستانیب ينیدرمانگاه گوش،گلو، ب
 1386 1387 

  يمجر

 طرح

3 
 تیلیدر تونس ينتفرکانس با روش س ويبروش راد يلوزه بردار سهيمقا

 راجعه بزرگساالن

 يمعاونت پژوهش

دانشگاه علوم 

 النیپزشکي گ

1387 1388 
  يمجر

 طرح

 مراجعه کننده مارانیدر ب يو آلرژCOMرابطه  4

 يمعاونت پژوهش

دانشگاه علوم 

 النیپزشکي گ

1387 1388 
  يمجر

 طرح

5 
بررسي فراواني درد مزمن بعد از جراحي در بیماران جراحي شده 

 ستوئیدکتوميما

 يمعاونت پژوهش

دانشگاه علوم 

 النیپزشکي گ

1388 1389 
  همکار

 طرح

6 
 يبعد از تروماها يمبتال به آنوسم مارانیدر ب يمغز SPECTاستفاده از 

 بسته سر

 يمعاونت پژوهش

دانشگاه علوم 

 النیپزشکي گ

1387 1388 
  همکار

 طرح

7 
 يپر هیورت و ناحص يعوارض پوست ريآکنه و سا جاديا يفراوان يبررس

 نیدر مراجع يپالست نوياز ر تپسیارب

 يمعاونت پژوهش

دانشگاه علوم 

 النیپزشکي گ

1387 1388 
  يمجر

 طرح

8 

اينترانازال بر میزان عود پولیپ  Bبررسي تاثیر محلول آمفوتريسین 

با  سهيوسیع بیني پس از عمل جراحي آندوسکوپي سینوس در مقا

 کورتون نازال   ياسپر

 يپژوهش معاونت

دانشگاه علوم 

 النیپزشکي گ

1387 1388 
  همکار

 طرح

9 
 هیدر ناح يپوست ريدراز مدت کاهش بافت ز جينتا کیسونو گراف يبررس

 نیدر مراجع  يپالست نويرا نیح پیسوپر ات

 يمعاونت پژوهش

دانشگاه علوم 

 النیپزشکي گ

1389 1390 
  يمجر

 طرح

10 
در PCRبروش  ينیب پیلدر پو يلوریباکتر پ کویوجود هل يبررس

 )ع( رشت نیرالمومنیام يدرمان يبه درمانگاه مرکز آموزش نیمراجع

 يمعاونت پژوهش

دانشگاه علوم 

 النیپزشکي گ

1389 1390 
  همکار

 طرح

11 
با اپروچ  زیپوفیه يو جراح دیاسفنوئ نوسیس ينها ویاسيوار يبررس

 در کاداور کیاندوسکوپ
 1390 1389 رشت يقانون يپزشک

  رهمکا

 طرح

12 
روش اکسترنال در  جيبا نتا  سهيو مقا کیاندوسکوپ DCR جينتا يبررس

 )ع( رشت نیرالمومنیام مارستانیب

 يمعاونت پژوهش

دانشگاه علوم 
1389 1390 

همکار  

 طرح
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 النیپزشکي گ

13 

مراجعه  کيآلرژ تینيمبتال به ر مارانیدر ب گرنیم ينسب يفراوان يبررس

)ع(  نیرالمومنیام مارستانیب ينیگلو و ب کننده به درمانگاه گوش و

 رشت

 يمعاونت پژوهش

دانشگاه علوم 

 النیپزشکي گ

1389 1390 
همکار  

 طرح

14 
وزوز گوش  يبر رو نیو اکسکاربازپ نیکاربامازپ يداروها ریتاث يبررس

 )ع( رشت نیرالمومنیام  مارستانیمراجعه کننده به ب مارانیب

 يمعاونت پژوهش

دانشگاه علوم 

 النیکي گپزش

1389 1390 
همکار  

 طرح

15 

اسکلروز  با  پلیبه مولت  انيدرمبتال يشناخت ييمسائل شنوا يبررس

  يدرمان  يمرکز آموزشبه  نیدر مراجع ABR&OAEاستفاده از 

 )ع( رشت نیرالمومنیام

و  النیانجمن ام اس گ

 ينایپورس مارستانیب

 رشت

  يمجر 1391 1390

 طرح

16 

 هیشدت خروپف اول يبر رو نگواللی– الياورو فارنژ ناتياثرات تمر يبررس

)ع(  نیرالمومنیام  يدرمان يمراجعه کننده به مرکز آموزش مارانیب

 رشت

 يمعاونت پژوهش

دانشگاه علوم 

 النیپزشکي گ

طرح  مجري 1391 1390  

17 
 يبا آستانه ها  توسینیبه ت انيدر مبتال يشناخت يمسائل شنوائ يبررس

 نیدر مراجعABR&OAEاستفاده ازنرمال  با  ييشنوا

 يمعاونت پژوهش

دانشگاه علوم 

 النیپزشکي گ

طرح  مجري 1391 1390  

18 
سالمندان مناطق  تیدر جمع کينگولوژيالر نوياختالالت اوتو ر يبررس

 شهرستان رشت ييروستا

 يمعاونت پژوهش

دانشگاه علوم 

 النیپزشکي گ

 همکار  طرح 1393 1390

19 
در  ينیب پیپول الیتل ياپ يبر رشد سلولها avastine ياثر فراوان يبررس

 يشگاهيآزما طيشرا

 يمعاونت پژوهش

دانشگاه علوم 

 النیپزشکي گ

طرح مجري تاکنون 1393  

20 
دانشگاه علوم  يدرمان يمراکز آموزش يسبک زندگ يا سهيمقا يبررس

 النیگ يپزشک

 يمعاونت پژوهش

دانشگاه علوم 

 النیپزشکي گ

رحهمکار  ط 1394 1393  

21 

 ابتيبه د انيدر مبتال ييشنوا تیارتباط کنترل قند خون با وضع يبررس

و  ينیگوش، گلو، ب يمراجعه کننده به درمانگاه ها مارانیدر ب 2نوع 

و  نیرالمومنیام يدرمان يسر و گردن و غدد مراکز آموزش يجراح

 رشت نایپورس

 يمعاونت پژوهش

دانشگاه علوم 

 النیپزشکي گ

رحهمکار  ط  1392  

22 
به اختالل  انيدر مبتال ييايبو تیبا وضع يمغز وژنیرابطه پرف يبررس

 بسته سر يمتعاقب  تروما ييايبو

 يمعاونت پژوهش

دانشگاه علوم پزشکي 

النیگ  

 همکار طرح 1387 1387

23 
بررسي اثر راديوتراپي ناحیه قاعده جمجمه و نازوفارنکس بر آزمونهاي 

 آستانه و تشخیص بويايي بیماران

 يمعاونت پژوهش

دانشگاه علوم پزشکي 

النیگ  

 همکار طرح 1389 1389

24 

بررسي میزان فراواني کاهش شنوايي در بیماران مبتال به مالتیپل 

اسکلروزيس مراجعه کننده به کلینیک امام رضا )ع( و انجمن ام اس 

 گیالن

 يمعاونت پژوهش

دانشگاه علوم پزشکي 

النیگ  

 همکار طرح 1389 1388

25 
 6سي میزان رضايت مندي بیماران تحت عمل جراحي سپتوپالستي، برر

 ماه پس از عمل در مرکز آموزشي درماني امیرالمومنین )ع( رشت

 يمعاونت پژوهش

دانشگاه علوم پزشکي 

النیگ  

 همکار طرح 1391 1390

26 

بر اساس  2نوع  ابتيبه د انيدر مبتال ييشنوا تیوضع يا سهيمقا يبررس

 ينایپورس مارستانیمراجعه کننده به ب مارانیب کنترل قند خون در

 شهررشت

 يمعاونت پژوهش

دانشگاه علوم پزشکي 

النیگ  

 همکار طرح 1391 1390
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27 

 ابتيبه د انيدر مبتال ييشنوا تیارتباط کنترل قند خون با وضع يبررس

و  ينیگوش، گلو، ب يمراجعه کننده به درمانگاه ها مارانیدر ب 2نوع 

و  نیرالمومنیام يدرمان يو غدد مراکز آموزش سر و گردن يجراح

 رشت نایپورس

 يمعاونت پژوهش

دانشگاه علوم پزشکي 

النیگ  
 همکار طرح ... 1392

28 

مزمن  تينوزینوسيبه ر انيدر مبتال vitD-OH-25 يسطح سرم سهيمقا

مرکز  ينیبه درمانگاه گوش، حلق و ب نیدر  مراجع پیبا و بدون پول

 )ع( رشت نیمومنرالیام يدرمان يآموزش

 يمعاونت پژوهش

دانشگاه علوم پزشکي 

النیگ  

 طرح يمجر 1394 1392

29 
 کيدار مزمن با  رضربانیبر شدت وزوز گوش غ يطب سوزن ریتاث يبررس

 دو سوکور ينیبال ييکارآزما

 يمعاونت پژوهش

دانشگاه علوم پزشکي 

النیگ  

 طرحهمکار  1394 1393

30 

ي آناتومیک سینوس اسفنوئید، ناحیه بررسي اندوسکوپیک وارياسیون ها

 1389 -سلّا و هیپوفیز در اجساد بالغ پزشکي قانوني رشت

 

 

 يمعاونت پژوهش

دانشگاه علوم پزشکي 

النیگ  
 طرح يمجر 1390 1389

31 

و قارچي نمونه هاي حاصل از بیماران  ييعوامل باکتريا يبررسي فراوان

اشکي در  انسداد مزمن اکتسابي مجراي لیجراحي شده به دل

 بیمارستان امیرالمومنین )ع( رشت

 يمعاونت پژوهش

دانشگاه علوم پزشکي 

النیگ  

 طرح همکار 1390 1389

32 
با  توسینیمبتال به ت مارانیدر ب OAEو  ABR يتست ها جينتا يبررس

 )ع( رشت نیرالمومنیام  يدرمان  ينرمال در مرکز آموزش ييشنوا

 يمعاونت پژوهش

دانشگاه علوم پزشکي 

النیگ  

 طرح يمجر 1390 1389

33 
 spreaderبررسي میزان مقاومت راه هوايي فوقاني به دنبال استفاده از  

graft در بیماران رينوپالستي 

 يمعاونت پژوهش

دانشگاه علوم پزشکي 

النیگ  

 همکار طرح 1390 1389

34 

بررسي مقايسه اي کیفیت خواب، خستگي و عملکرد جنسي در بیماران 

 –نیت آلرژيک قبل و بعد از درمان رينیت آلرژيکمبتال  به ري

 )ع(بیمارستان امیرالمومنین

 يمعاونت پژوهش

دانشگاه علوم پزشکي 

النیگ  

 همکار طرح 1395 1392

35 

 مارانیدر ب يو عملکرد جنس يخواب، خستگ تیفیک يا سهيمقا يبررس

 مارستانبی –گروه کنترل مارانیبا ب کيآلرژ تینيمبتال به ر

 )ع(نینرالمومیام

 يمعاونت پژوهش

دانشگاه علوم پزشکي 

النیگ  

 همکار طرح 1395 1392

36 
بررسي اختالالت اتورينوالرنگولوژيک در سالمندان مناطق روستايي شهر 

 رشت

 يمعاونت پژوهش

دانشگاه علوم پزشکي 

النیگ  

 مجري طرح 1393 1390

37 
 يق روستاهاو راه رفتن در سالمندان منا ياختالالت تعادل يفراوان يبررس

 لوتيمطالعه پا کيشهرستان رشت 

 يمعاونت پژوهش

دانشگاه علوم پزشکي 

النیگ  

 همکار طرح 1393 1389

38 

و عوامل مرتبط  يکموتراپ -يوتراپياز راد يناش تيموکوز يفراوان يبررس

حفره دهان ونازوفارنکس  هاي¬نومیمبتال به کارس مارانیبا آن در ب

 رشت يراز مارستانیارجاع شده به ب

 يمعاونت پژوهش

دانشگاه علوم پزشکي 

النیگ  

 مجري طرح 1393 1391

39 

بررسي اثر آدنوئیدکتومي/تونسیلکتومي بر عملکرد قلبي بر اساس 

شاخص هاي اکوکارديوگرافي در کودکان مراجعه کننده به مرکز 

 آموزشي درماني امیرالمومنین)ع( رشت

 يمعاونت پژوهش

دانشگاه علوم پزشکي 

النیگ  

 همکار طرح تاکنون 1394

40 
  پیدر افراد با وبدون پول نيبه آسپر تیحساس يفراوان سهيمقا يبررس

 ينیب

 يمعاونت پژوهش

دانشگاه علوم پزشکي 

النیگ  

 مجري طرح تاکنون 1392
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41 

مبتال  مارانیب يزندگ تیفیبر ک نوسیس کیآندوسکوپ ياثر جراح يبررس

 مارستانیب ENTگاه به درمان نیمزمن در مراجع تينوزینوسيبه ر

 رشت نیرالمومنیام

 يمعاونت پژوهش

دانشگاه علوم پزشکي 

النیگ  

 همکار طرح 1394 1393

42 
مبتال  مارانیدر ب کيآلرژ يقارچ يها تينوزینوسير ينسب يفراوان يبررس

 رشت نیرالمومنیام مارستانیدر ب يجراح يدايکاند ينیب پوزیبه پول

 يمعاونت پژوهش

 دانشگاه علوم پزشکي

النیگ  

 مجري طرح 1394 1393

43 
با گروه  يزوفرنیمبتال به اسک مارانیدر ب کيآلرژ تینير يفراوان سهيمقا

 1392-النیاستان گ يبه مراکز بهداشت نیکنترل در مراجع

 يمعاونت پژوهش

دانشگاه علوم پزشکي 

النیگ  

 همکار طرح 1394 1392

44 

 تینيمبتال به ر مارانیمرتبط با سالمت در ب يزندگ تیفیک سهيمقا

)ع(  نیرالمومنیام مارستانیبه ب نیبا گروه کنترل در مراجع کيآلرژ

 رشت

 يمعاونت پژوهش

دانشگاه علوم پزشکي 

النیگ  

 همکار طرح 1394 1392

45 

در  کيآلرژ تینيمبتال به ر مارانیهمراه در ب يهايماریب يفراوان يبررس

 نیرالمومنیما مارستانیب  ENT-HNSبه بخش و درمانگاه  نیمراجع

 1392-1393)ع( رشت

 يمعاونت پژوهش

دانشگاه علوم پزشکي 

النیگ  

 همکار طرح 1394 1392

46 

 يکیوتیب يمقاومت آنت يو الگو يو قارچ ييايباکتر يآلودگ يفراوان يبررس

 ياشک يمجار وپیت نیحاصل از کشت بادک يها در نمونه ها يباکتر

  مارستانیدر ب ينوستوميستوریتحت داکروس مارانیدر ب

 )ع( رشت. نیرالمومنیام

 يمعاونت پژوهش

دانشگاه علوم پزشکي 

النیگ  
 همکار طرح 1394 1393

47 

% در 1 مازولي% با کرم کلوتر1 کونازوليکرم  ما ياثر درمان سهيمقا يبررس

 ينیبه درمانگاه گوش، حلق و ب نیدر مراجع سيکوزيدرمان اتوما

 رشت)ع(  نیرالمومنیام يدرمان يمرکز آموزش

 يمعاونت پژوهش

دانشگاه علوم پزشکي 

النیگ  

 همکار طرح 1394 1393

48 

 ينیبال ميبر درمان مرسوم در عال کیوتیپروب زياثر افزودن تجو يبررس

و  کيآلرژ تیني)ر ييراه هوا کيآلرژ يهايماریمبتال به ب مارانیب

 آسم(

 يمعاونت پژوهش

دانشگاه علوم پزشکي 

النیگ  

 همکار طرح 1395 1394

49 

مقاومت آنتي  يو الگو يوقارچ ييايباکتر يسوش ها يبررسي فراوان

بیوتیکي در بیماران مبتال به سینوزيت مزمن بعداز عمل جراحي 

 مراجعه کننده به بیمارستان امیرالمومنین شهرستان رشت نوسیس

 يمعاونت پژوهش

دانشگاه علوم پزشکي 

النیگ  

 مجري طرح تاکنون 1393

50 

 ديدر افراد کاند ينیداخل ب يطرف وارهيو د غهیالت تانواع اختال يبررس

)ع( رشت  نیرالمومنیام يدرمان يدر مرکز آموزش ينوپالستيسپتور

95-1394 

 يمعاونت پژوهش

دانشگاه علوم پزشکي 

النیگ  

 همکار طرح تاکنون 1394

51 

 جهیمبتال به سرگ مارانیدر ب ناتيدریه منيو د نیستیاثر بتاه سهيمقا

 مارستانیمراجعه کننده به ب میخوش خ يا حمله يتیوضع

 1394-)ع( رشتنیرالمونیام

 يمعاونت پژوهش

دانشگاه علوم پزشکي 

النیگ  

 همکار طرح تاکنون 1394

52 

در کنترل عود عالئم  نیسيترومايو کالر نیسيتروماياثر آز سهيمقا

در مرکز  نوسیس ياندوسکوپ يمزمن پس از عمل جراح تينوزیس

 رشت نیرالمومنیام يدرمان يآموزش

 يمعاونت پژوهش

دانشگاه علوم پزشکي 

النیگ  

 همکار طرح تاکنون 1394

53 
-غربالگري شنوايي دانش آموزان مقطع ابتدايي در مدارس شهر رشت

1394 

 يمعاونت پژوهش

دانشگاه علوم پزشکي 

النیگ  

 همکار طرح تاکنون 1393

54 
ن با و بدون در سالمندا يتعادل يتست ها جينتا يا سهيمقا  يبررس

 پیه يشکستگ

 يمعاونت پژوهش

دانشگاه علوم پزشکي 

النیگ  

 همکار طرح تاکنون 1393
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55 
افراد مبتال به سرطان مراجعه کننده به مراکز  يسبک زندگ يبررس

 شهر رشت يدرمان يآموزش

 يمعاونت پژوهش

دانشگاه علوم پزشکي 

النیگ  

 مجري طرح تاکنون 1393

56 
 ييايبو صیبا استفاده از آزمون تشخ ييتعیین محدوده نرمال بويا

 النی( در استان گIr-SIT)رانيا

 يمعاونت پژوهش

دانشگاه علوم پزشکي 

النیگ  

 همکار طرح تاکنون 1395

57 
شهر  انيناشنوا يسنج شنوايي– يشناخت تیجمع يها يژگيو يبررس

 رشت

 يمعاونت پژوهش

دانشگاه علوم پزشکي 

النیگ  

 مجري طرح تاکنون 1394

58 

منتخب بخش اورژانس گوش، گلو و بیني مرکز  يندهايفرا سکير يابيزار

 يحاالت و اثرات خطا لیبا روش تحل نیرالمونیام يدرمان -يآموزش

 1394-مراقبت سالمت 

 يمعاونت پژوهش

دانشگاه علوم پزشکي 

النیگ  

 همکار طرح تاکنون 1394

59 

نت حاد گوش در کودکان مبتال به عفو D مقايسه فراواني کمبود ويتامین

میاني با کودکان سالم مراجعه کننده به بیمارستان امیرالمؤمنین شهر 

 1394رشت در سال 

 يمعاونت پژوهش

دانشگاه علوم پزشکي 

النیگ  

 همکار طرح تاکنون 1394

60 
مراجعه کننده به  رییدر افراد مبتال به من گرنیم يارهایمع يفراوان يبررس

 1394-95رشت )ع( شهر  نیرالمومنیام مارستانیب

 يمعاونت پژوهش

دانشگاه علوم پزشکي 

النیگ  

 همکار طرح تاکنون 1395

61 

از نظر اسکار پس از رينوپالستي باز  Inverted-V و V مقايسه دو برش

سال  –در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امیرالمؤمنین)ع( رشت

95-1394 

 يمعاونت پژوهش

دانشگاه علوم پزشکي 

النیگ  

 طرح دهنده کنونتا 1395

62 
بررسي وضعیت تشخیص بويايي در بیماران مبتال به پارکینسون در 

 1394-رشت

 يمعاونت پژوهش

دانشگاه علوم پزشکي 

النیگ  

 همکار طرح تاکنون 1395

63 

ررسي کارآيي داروي دکسمدتومدين تزريقي  در میزان خونريزي ب

کوپي وکیفیت  فیلد جراحي در بیماراني که تحت جراحي آندوس

سینوس  در مرکز آموزشي و درماني امیرالمومنین)ع( رشت در سال  

 قرار مي گیرند 1395

 يمعاونت پژوهش

دانشگاه علوم پزشکي 

النیگ  
 همکار طرح تاکنون 1395

64 

ررسي فراواني اجسام خارجي گوش،گلو، بیني، راههاي هوايي و گوارشي ب

درماني  فوقاني در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشي

 .94-84امیرالمومنین )ع(  از سال 

 يمعاونت پژوهش

دانشگاه علوم پزشکي 

النیگ  

 همکار طرح تاکنون 1395
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دفعات  نوع کتاب عنوان کتاب رديف

 چاپ 

اسامي همکاران به ترتیب  ناشر

درج در شناسنامه علمي 

 کتاب
  ايشوير ترجمه تالیف

 

1 

سرگیجه, رويکردهاي 

عملي در تشخیص و 

 درمان

*   1 

انتشارات ارجمند و 

دانشگاه علوم 

پزشکي گیالن, 

1387 

 دکتر عالیا صابري

يدکتر شادمان نعمت  

 

2 
 1   * سیالوره )بزاق ريزش(

انتشارات گپ؛ 

1389 

 دکتر سید ابراهیم نقوي

يدکتر شادمان نعمت  

 

3 
 1  *  الفباي  رهبري بالیني

انتشارات گپ با 

دانشگاه  همکاري

 علوم پزشکي گیالن

1392 

 دکتر شادمان نعمتي

 دکتر عالیا صابري

مقدس طاهره   

 

4 

 

 تمرينات  صدادرماني

 

 

 *  1 

انتشارات دانشگاه 

علوم پزشکي 

1392گیالن،   

 دکتر شادمان نعمتي

 ستوا معصومه 

 

5 

تشخیص هاي افتراقي در 

بیماري هاي گوش، گلو، 

ي و سر و گردنبین  

 *  1 

انتشارات دانشگاه 

 يعلوم پزشک

1395 الن،یگ  

يدکتر شادمان نعمت  

 دکتر علي فقیه حبیبي

6 

 يافتراق هاي¬صیتشخ

 يها-يماریدر ب

وسرو  ينیگوش،گلو،ب

 گردن کودکان

 *  1 

انتشارات دانشگاه 

 يعلوم پزشک

1395 الن،یگ  

يدکتر شادمان نعمت  

 دکتر علي فقیه حبیبي
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 :چاپ شده فارسي  مقاالت -7

ف
دی

ر
 

 همكار)ان( نام و مشخصات  نشریه نوع مقاله عنوان مقاله 

1 
کري حسي عصبي ناگهاني  مولفه هاي 

اپیدمیولوژيک، ريسک فاکتورها، و 

 مشخصات بالیني و اوديو لوژيک

تحقیقاتي 

)نويسنده 

 مسئول(

مجله دانشگاه علوم 

پزشکي تهران، دوره 

ين  ، فرورد1، شماره 64

1385 ،37-44 

 دکتر اخوت -دکتر سنبلستان-دکتر امیري دوان

2 
بیمار  53بررسي مشخصات بالیني در 

مبتال به کري حسي عصبي ناگهاني و 

 چگونگي پاسخ به دو شیوه رايج درماني 

تحقیقاتي

)نويسنده 

 مسئول(

مجله دانشکده پزشکي 

، 24اصفهان، سال 

، بهار و 81و80شماره

 1385تابستان   

 دکتر جمشیدي -ر امیري دواندکت

3 
 tipبررسي مقايسه اي  میزان افت 

rotation  وtip projection پس از

 رينو پالستي به دو روش باز و بسته

 تحقیقاتي

مجله دانشکده پزشکي 

 22اصفهان؛ سال 

، پايیز  75و  74شماره 

 1383و زمستان 

 دکتر حسیني  –دکتر سهیلي پور  –دکتر هاشمي 

4 
مورد يوئینگ سارکوماي  معرفي يک

سینوسهاي پارانازال در بیمارستان 

 الزهراي اصفهان

گزارش 

موردي  

)نويسنده 

 مسئول(

مجله گوش و گلو بیني 

 16و حنجره ايران سال 

، پايیز   37شماره پیاپي 

1383 

 دکتر صانعي  -دکتر برجیس

5 
معرفي سه مورد بیمار با تظاهر اولیه کري 

 حسي عصبي ناگهاني 

ش گزار

موردي 

)نويسنده 

 اول(

مجله آروين )مرکز 

تحقیقات دانشجويي 

 1390د.ع. گیالن(، 

 مسعود اسدي  –دکتر امیر ي دوان 

6 
 53نتايج تستهاي شنوايي سنجي در 

بیمار با کري حسي عصبي  ناگهاني : آيا 

 میتوان براي درمان الگوريتمي ارائه داد؟

تحقیقاتي

)نويسنده 

 اول( 

 مجله دانشکده پزشکي

دانشگاه علوم پزشکي 

،  65تهران، دوره 

، 1386، تیر 4شماره 

31-24 

 دیدوان، مج يریمنوچهر ام ،يشادمان نعمت

 يمجلس رضایعل ،يصابر ایعال ،يدیجمش

7 
پرو فشنالیزم )حرفه اي گري ( پزشکي و 

 آموزش آن به دانشجويان

مروري 

)نويسنده 

 اول(

دو فصلنامه پژوهش در 

آموزش علوم  پزشکي؛ 

: بهار 12اره شم

 61-54؛ 89وتابستان 

 درزادهیح نیآبت ،يصابر ایعال ،يشادمان نعمت

8 
شکستن لوله تراکئوستومي و افتادن به 

داخل برونش: گزارش يک عارضه نا شايع  

 و مروري کامل  بر متون

گزارش 

موردي  با 

مرور بر 

متون 

)نويسنده 

 اول(

مجله دانشگاه علوم 

پزشکي گیالن؛  دوره 

, تابستان     74اره , شم19

1389  ,108-115 

کوشا،  میمرزبان،  نس دهیش ،يشادمان نعمت

 يحسن کردار
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9 
در بیماران کري حسي  MRIيافته هاي 

 عصبي ناگهاني 

تحقیقاتي

)نويسنده 

 مسئول(

 مجله دانشگاه

علوم پزشکي گیالن؛  

, 76, شماره 19دوره 

-77, 1389زمستان 

82 

 يشادمان نعمت ،يصابر ایعال

10 

در  يتخصص يرشته ها ارانیدست دگاهيد

 يعلم يمهارت ها يابیمورد روش ارزش

( در DOPS) میبا مشاهده مستق

 النیگ يدانشگاه علوم پزشک

 تحقیقاتي

دو فصلنامه پژوهش در 

آموزش علوم  پزشکي؛ 

, 13دوره دوم, شماره 

؛ 1389پائیز و زمستان 

40-45 

ماهدخت  ،يقیخوشرنگ، محمد حق نیحس

 ي, رضا عرفانيشادمان نعمت, يطاهر

11 
 –گزارش يک مورد بیماري کي  کوچي 

 فوجي موتو.

گزارش 

 موردي

مجله دانشگاه علوم 

پزشکي گیالن؛  دوره 

, 78, شماره 20

-84, 1390تابستان 

87 

اکبر  يعل ،يشادمان نعمت ،يعسکر لیاسماع

 يصادق

12 
بررسي ارتباط بین رينیت آلرژيک و 

  اوتیت میاني مزمن چرکي

تحقیقاتي

)نويسنده 

 اول(

مجله دانشگاه علوم 

پزشکي گیالن؛  دوره 

, پائیز 79, شماره 20

1390 ,84-89      

 لیاسماع ،يشادمان نعمت ،ينقو میابراه دیس

 میعبدالرح ب،یشک يرضا جعفر ،يعسکر

فتانه  ،يکوشا،رحمت اله بنان، نعمت اله عراق

 يبخش

13 
در نتايج تونسیلو تومي باراديو فرکانس 

 بزرگساالن  مبتال به تونسیلیت راجعه 

تحقیقاتي

)نويسنده 

 اول(

مجله علوم پزشکي 

, شماره 18رازي دوره 

؛  1390, شهريور87

44-52 

کوشا، رحمت اله  میعبدالرح ،يشادمان نعمت

احسان  ،يهوشنگ گرام ،يمحمد جالل ریبنان،م

 يکوشا، فتانه بخش میکاظم نژاد، نس

14 
و  نیکاربامازپ يداروها ریتاث يبررس

 بر وزوز گوش نیاکسکاربازپ

تحقیقاتي

)نويسنده 

 مسئول(

 يمجله دانشکده پزشک

 يدانشگاه علوم پزشک

، 55مشهد، سال 

،  1391، بهار 1شماره 

46-51 
 

 ،يصابر ایعال ،يشادمان نعمت ،يهوشنگ گرام

اکبر  ياحسان کاظم نژاد، عل ،ينقو میابراه دیس

 سرشت يمرجان گرام ،يصادق

 (2( و )1رگیجه درکودکان )س 15

مروري 

)نويسنده 

 اول(

ماهنامه پزشکان گیل 

,  86و 85شماره هاي 

-33, 1389آبان و آذر 

  32 -28و 37

 خانم دکتر عالیا صابري

16 
بررسي وضعیت شنوايي در بیماران 

 مولتیپل اسکلروزيس

تحقیقاتي

)نويسنده 

 مسئول(

 دانشگاه علمي مجله

 / گرگان پزشکي علوم

 / 14 دوره / 1391 بهار

 پي در پي) 1 شماره

   128-121صفحات  ؛ 41

دکتر حاتمیان و دکتر نقوي   –خام دکتر صابري 

 و همکاران

 

بررسي ارتباط بین رينیت آلرژيک و 

 میگرن

 

 

 

 

تحقیقاتي

)نويسنده 

 مسئول(

دانشکده پزشکي مجله 

 و بیست , سالاصفهان

,  161   شماره-نهم 

 1390ماه دي اول هفته

 ,1-6 

احسان کاظم نژاد،  عالیا صابري، شادمان نعمتي،

رضا جعفري شکیب، محمد  عبدالرحیم کوشا،

 باقر مالکي
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17 
مبتال به  مارانیدر ب ييکاهش شنوا

 سياسکلروز پلیمالت
 تحقیقاتي

دانشگاه  يمجله علم

گرگان؛  يعلوم پزشک

 ي)پ 1، شماره 14دوره 

 1391(، بهار 41يدر پ

 ،ينقو میابراه دیه بنان، سرحمت ال ،يصابر ایعال

احسان کاظم  ،يشادمان نعمت ان،یحاتم درضایحم

 زدانپناهيپور وشينژاد، دار

18 
ضخامت پوست  کیسونوگراف سهيمقا

در دو  ينوپالستير مارانیب ينینوک ب

 يروش با و بدون جراح

تحقیقاتي

)نويسنده 

 اول(

مجله دانشگاه علوم 

سال  ن؛يقزو يپزشک

، 2شانزدهم، شماره 

 28-21،  1391تابستان 

 زاده،یاحمد عل ،يرحمت اله بنان، شادمان نعمت

 يفتانه بخش ،ياحسان کاظم نژاد، حسن کردار

19 
اولويت بندي موضوعات پژوهش در 

آموزش دانشکده پزشکي دانشگاه علوم 

 پزشکي گیالن به روش دلفي 

تحقیقاتي

)نويسنده 

 اول(

دو فصلنامه پژوهش در 

آموزش علوم پزشکي 

، پايیز و  17شماره  -

-1؛ ص   1391زمستان  

8 

–دکتر بهادري  –دکتر صابري –دکتر حیدرزاده 

 خانم عسگري –دکتر حدادي 

20 

بررسي آندوسکوپیک  وارياسیونهاي 

آناتومیک سینوس اسفنوئید ، ناحیه 

سالو هیپوفیز در اجساد بالغ پزشکي 

 قانوني رشت

تحقیقاتي

)نويسنده 

 اول(

 يپزشک يمجله علم

 ،ساليانونق

،تابستان3،دوره16

1391 

 -دکتر هوشنگ گرامی  -دکتر شادمان نعمتی 
دکتر شاهرخ یوسف زاده  -دکتر حسین رضایی 

 -چابک 
 دکتر عباس مینوی

21 
آموزش حرفه اي گري پزشکي و نقش 

الگوئي اساتید دانشگاه علوم پزشکي 

 گیالن از ديدگاه دستیاران اين دانشگاه 

تحقیقاتي

)نويسنده 

 ئول(مس

مجله گام هاي توسعه 

در آموزش پزشکي 

1392  

دکتر  –دکتر فخريه اصل –دکتر صابري 

 دکتر فهیمي -حیدرزاده

22 
بررسي مراقبتهاي پس از تراکئوستومي 

 در بیمارستانهاي شهر رشت

تحقیقاتي

)نويسنده 

 اول(

مجله دانشگاه علوم 

؛ دوره پزشکي گیالن

؛  92تیر  -86شماره 22

 39  - 32 اتصفح
 

اله بنان،احسان کاظم  ،رحمتيشادمان نعمت

 طراوت ،فرزانهينژاد،هما موحد

23 
بررسي روش مطالعه و برخي مولفه ها در 

 پايان نامه هاي دستیاري پزشکي 
 تحقیقاتي

مجله دانشگاه علوم 

. دوره پزشکي گیالن

تیر   - 86، شماره 22

  31-24؛ صفحات 92

 

دکتر  –دکتر فخريه اصل  –دکتر صابري 

 دکتر منصوريان -یدرزادهح

24 
-تاثیر تمرين ورزشي اوروفارنکس

 لینگوال در درمان خروپف اولیه

تحقیقاتي

)نويسنده 

 اول(

مجله دانشگاه علوم 

. دوره پزشکي گیالن

 دي  - 88، شماره 22

  72-65؛ صفحات 92

 

کوشا، دکتر  میعبدالرح ،دکتريشادمان نعمت

، مقدم يدکتر سولماز خراسان ،يهوشنگ گرام

پور، فاطمه ستوا، فتانه  يسلطان لیدکتر سه

 يبخش

25 

ويژگي هاي پاسخ برانگیخته شنوايي 

ساقه مغز در افراد دچار وزوز مزمن با 

 آستانه هاي شنوايي هنجار و افراد بدون

 وزوز

تحقیقاتي 

)نويسنده 

 اول(

مجله شنوايي شناسي، 

، 23د.ع.پ.تهران، دوره

، 1393، بهار 2شماره 

 90-83صص: 

 می،عبدالرحيپناه ،رسوليدمان نعمتشا

 ،معصومه پستادست  يبیحب هیفق يکوشا،عل

26 

مقايسه نتايج داکريوسیستورينوستومي 

آندوسکوپي با داکريوسیستورينوستومي 

خارجي در انسداد اکتسابي مجراي 

 اشکي

تحقیقاتي

)نويسنده 

 اول(

مجله دانشگاه علوم 

. دوره پزشکي گیالن

  - 23شماره ، 23

؛ صفحات 93نفروردي

66-74  

 

 - يرینص دیدکتر مج - يدکتر شادمان نعمت

– يدکتر رضوان روح -يدکتر عبدالرضا مدقالچ

 يرنصی مقداد
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27 
از نسل پزشکان بیمارمدار، 

 اتوالرينگولوژيستهاي شش دانگ

مقاله 

فرهنگي/ 

حرفه اي 
به ياد دکتر 

 امیري دوان

 

مجله آواي دوست، 

-18، صص: 1392بهمن 

22 

 

 محمد آقاجان پور دی،سيگرامهوشنگ 

 ينوپالستيبا ر جهیارتباط سرگ 28

تحقیقاتي

)نويسنده 

 اول(

مجله دانشگاه علوم 

. دوره پزشکي گیالن

  - 90، شماره 23

؛ صفحات 93تابستان

66-74  

 

کاظم  ،احسانيمحمد جالل ری،ميشادمان نعمت

 يفرخ پ الی،هينژاد،فتانه بخش

29 
 يافته هاي بالیني، دموگرافي و

پاراکلینیکي سرگیجه هاي محیطي و 

 مرکزي

يقاتیتحق

)نويسنده 

 ول(مسئ

مجله دانشگاه علوم 

. دوره النیگ يپزشک

مهر   - 91ه ، شمار23

  7-1؛ صفحات 93

 عالیا صابري،شادمان نعمتي،پويا پور افشار

30 
و  يسپتوپالست ياز جراح مارانیب تيرضا

 نومانومترييتست ر جيانطباق با نتا

 

يقاتیتحق

نويسنده )

 ول(مسئ

مجله دانشگاه علوم 

. دوره نرگاگ يپزشک

)پي در پي  1ه ، شمار17

 94بهار   - (53

  76-72صفحات

 عبدالرحیم  ، بنان اهلل رحمت 

، نژاد قريشي نعمتي،سیدمحمد شادمان  ، کوشا

 نژاد احسانکاظم  

31 
بررسي اختالل شنوايي در سالمندان 

 مناطق روستايي شهرستان رشت

يقاتیتحق

)نويسنده 

 ول(مسئ

مجله دانشگاه علوم 

. دوره النیگ يپزشک

تیر   - 94ه ، شمار24

  28-24؛ صفحات 94

شادمان  میر محمد جاللي، هوشنگ گرامي،

 زهرا بنان، اله رحمت  داداشي، ارسالن  نعمتي،

 نژاد،معصومه کاظم احسان کريمي،

 بخشي پستادست،فتانه

32 

 بررسي فراواني نسبي رينوسینوزيتهاي

قارچي آلرژيک در بیماران مبتال به 

 پولیپوز بیني درشهررشت

 

يقاتیتحق

)نويسنده 

 ول(مسئ

مجله دانشگاه علوم 

 پزشکي قم

1395 

دکتر رحمت اله بنان، دکتر   ،يدکتر هوشنگ گرام

دکتر  ،ياکبر فالح ي، دکتر عل يشادمان نعمت

 هيپور، هد يدکتر سهیل سلطان ،يمجتهد يعل

 يرمضان

 

33 

مت رواني متقاضیان سنجش سال

رينوپالستي مراجعه کننده به 

بیمارستانهاي امیرالمؤمنین شهر رشت و 

افراد گواه پیش از انجام جراحي : مطالعه 

موردي شاهدي با نگاه به تفاوتهاي 

 جنسیتي

 

يقاتیتحق

)نويسنده 

 ول(مسئ

مجله پرستاري و 

 مامايي جامع نگر

 

اويس مهريار،فرهاد اصفري،شادمان 

علي فقیه حبیبي، قاسم  اس صادقي،نعمتي،عب

 صالح پور
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 مقاالت چاپ شده به زبان خارجي: -8

ف
دي

ر
 

 نوع مقاله عنوان مقاله

نام 

ناشر 

و 

محل 

 انتشار 

زبان 

 مقاله
 همكار)ان( نام ومشخصات نشريه

1 

Otoacoustic  

Emissions (OAES ) 

and  Auditory 

Brainstem  

Responses (ABR)  

Patients with  

Sudden 

Sensorineural 

Hearing  Loss : Do 

Otoacoustic  

Emissions have 

Prognostic  value? 

)نويسنده تحقیقاتي

 مسئول(
 انگلیسي ایران

Journal of Research in Medical 

Sciences(JRMS),vol.11,No 4, Jul-

aug 2006 

M. Amiri Davan, SM. 

Hashemi, 

2 

Prevalence of dental 

occlusal patterns and 

their association with 

Obstructive Airway 

Diseases in Primary 

School Children 

,Isfahan, Iran 

)نويسنده تحقیقاتي

 مسئول(
 انگلیسي ایران

Journal of Research in Medical 

Sciences(JRMS),Vol. 10, No.6, 

Nov. & sept.2005 
 

SM.Sonbolestan, 

M.Roghae, 

M.Mirmohammadsadeghi,  

3 

Otosclerosis among 

First & Second 

degree Relatives of 

Otosclerotic Patients 

 انگلیسي ایران تحقیقاتي

Journal of Research in Medical 

Sciences(JRMS),Vol. 11, No.6, 

Mar. & Apr.2006 

 

S.Soheilipour 

4 

AUDIOMETRIC 

STUDIES IN 53 CASES 

WITH SUDDEN 

SENSORINEURAL 

HEARING LOSS: CAN 

WE SUGGEST AN 

ALGORITHM FOR 

TREATMET 

Original 

Article 
 ایران
  

 تهران
TEHRAN UNIVERSITY 

MEDICAL JOURNAL (TUMJ) 

Laryngoscope /2007   

Shadman Nemati, 

 AMIRI DAVAN M, 
MAJLESI A, 
JAMSHIDI M 

 

5 

Otorhinolaryngologic 

Manifestations in 

Thalassemia Major 

Patients 

 Iran J Ped, Vol 17, No 1,Mar 2007 انگلیسي ایران تحقیقاتي

 
Berjis N, Sonbolestan SM 

6 

 Fracture of the 

tracheostomy tube 

and migration into 

the bronchus: A rare 

complication 

گزارش 

)نويسنده موردی

 اول(

 

 

آمری

 كا

 انگلیسي
The American Journal of Case 

Reports. Oct. 2009, 10: 132-134 

 

A. Kousha, N. Kousha, H 

Kerdari. 

7 

Bipolar 

Radiofrequency 

Tonsillotomy 

compared with 

Traditional Cold 

Dissection 

Tonsillectomy in 

)نويسنده تحقیقاتي

 اول(
 امریكا

  
 Otolaryngol. Head Neck surgery انگلیسي

2010; 143, 42-47 
R. Banan, A. Kousha 

http://en.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=96769
http://en.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=96769
http://en.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=96769
http://en.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=96769
http://en.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=96769
http://en.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=96769
http://en.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=96769
http://en.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=96769


15 

 

Adults with 

Recurrent Tonsillitis 

8 

Normal olfaction 

range of Rasht 

residents using a new 

test designed for the 

region. 

نامه به سردبیر 

 )نويسنده مسئول(
 ایران
  

 انگلیسي

Letter to Editor; JRMS/ 

September & October 2010; Vol. 

15, No 5; 1-2 

 

Hooshang Gerami, 

Rahmatollah Banana, 

Rezvan Rouhi 

9 

Otoacoustic 

Emissions in Sudden 

Sensorineural 

Hearing Loss: 

Changes of Measures 

with Treatment, 

)نويسنده تحقیقاتي

 اول(
 ایران
  

 انگلیسي
Iranian Journal of 

Otorhinolaryngology Vol. 23, 

No.1, Winter-2011 

 

Seyyed Ebrahim Naghavi, 

Ehsan Kazemnejad, 

Roozbeh Banan 

10 

Brain Single Photon 

Emission Computed 

Tomography in 

Anosmic Subjects 

after Closed Head 

Trauma 

 تحقیقاتي
 ایران

 

  

 :Acta Medica Iranica,  2011; 49(1) انگلیسي

13-17. 

Hooshang Gerami , 

Rahmatollah Banan, 

Farzad Abbaspour. 

11 

Investigating 

Helicobacter Pylori 

in nasal polyps using 

Polymerase Chain 

Reaction, Urease 

test, and Culture. 

)نويسنده تحقیقاتي

 اول(
 اروپا
  

 Eur. Arch. Otorhinolaryngol, 25 انگلیسي

Nov. 2011 DOI 10.1007/s00405-

011-1848-8 

Ali Mojtahedi, SE 

Naghavi, R.Banan, 

12 

Frequency of Minor 

Skin and Soft Tissue 

Complications in Facial 

and Periorbital Area 

after Septorhinoplasty 

)نويسنده تحقیقاتي

 اول(

 ایران
 

  

 انگلیسي

Iranian Journal of 

Otorhinolaryngology. No.3, Vol.24, 

Serial No.68, Summer-2012, 55-61 

 

Javad Golch Javad 

Golchay, Arsalan 

Alizadeh ay, Arsalan 

13 

Hearing Statement in 

Multiple Sclerosis: A 

Case Control Study 

Using Auditory 

Brainstem Responses 

and Otoacoustic 

Emissions 

)نويسنده تحقیقاتي

 مسئول(

 ایران
 

  

 انگلیسي
Acta Medica Iranica, 2012; 50(10): 

679-683 

 

Alia Saberi, Hamid Reza 

Hatamian, , Rahmatollah 

Banan 

14 

Frequency of acne 

vulgaris and its 

exacerbation in facial 

and periorbital area 

after septorhinoplasty 

)نويسنده تحقیقاتي

 اول(

 

امری

 كا
 انگلیسي

American Journal of 

Otolaryngology - Head and Neck 

Medicine and Surgery, 

doi:10.1016/j.amjoto.2013.01.012,  

Volume 34, Issue 5 , Pages 378-

381, September 2013 

 

Javad Golchay, 

Khosrow Iranfar, 

Arsalan Alizadeh 

15 

Middle Ear 

Exploration Results 

in Suspected 

Otosclerosis Cases: 

Are Ossicular and 

Footplate Area 

Anomalies Rare?  

)نويسنده تحقیقاتي

 اول(
 ایران
  

 انگلیسي

Iranian Journal of 

Otorhinolaryngology No.3, 

Vol.25, Serial No.72, June 2013, 

155-9 

 

S. Ebrahim Naghavi, 

Ehsan Kaemnejad,  S. 

Mohammad Aghjanpour, 

Omid Abdollahi,   

http://www.amjoto.com/issues?issue_key=S0196-0709(13)X0005-5
file:///D:/CVitae/Articles/Am%20J%20Otol%202013.htm
file:///D:/CVitae/Articles/Am%20J%20Otol%202013.htm
file:///D:/CVitae/Articles/Am%20J%20Otol%202013.htm
file:///D:/CVitae/Articles/Am%20J%20Otol%202013.htm


16 

 

16 
Association between 

allergic rhinitis and 

migraine.  

)نويسنده تحقیقاتي

 مسئول(
 ایران
  

 انگلیسي

J Res Med Sci. 2012 Jun; 

17(6):508-12 

 

Saberi A, Shakib RJ, 

Kazemnejad E, Maleki M. 

17 

Ultrasonographic 

Evaluation of long-term 

Results of Nasal Tip 

Defatting in 

Rhinoplasty Case, 

)نويسنده تحقیقاتي

 اول(
 امریكا

  
 انگلیسي

The Laryngoscope 

Volume 123, Issue 9, September 

2013, Pages: 2131–2135 DOI: 
10.1002/lary.23862 

 

Rahmatollah  Banan, 

Ahmad Alizadeh, Ehsan 

Kazemnejad Leili, Hassan 

Kerdari; 

18 

Otomycosis in the north 

of Iran; common 

pathogens and 

resistance to antifungal 

agents  

)نويسنده تحقیقاتي

 اول(
 اروپا
  

 انگلیسي

European Archives of Oto-Rhino-

Laryngology and Head & Neck; 

Apr 2013, DOI: 10.1007/s00405-

013-2486-0; Print ISSN: 0937-

4477, Online ISSN: 1434-4726 

 

R. Hassanzadeh, S. 

Khajeh Jahromi, A. 

Delkhosh Nasrollahabadi, 

19 

Effects of 

oxcarbazepine versus 

carbamazepine on 

tinnitus: A randomized 

double-blind placebo-

controlled clinical trial 

)نويسنده تحقیقاتي

 مسئول(
 ایران
  

 انگلیسي
Ir J Neurol 2012; 11(3): 106-110 

 

Hooshang Gerami, Alia 

Saberi, Ehsan 

Kazemnejad, Mohammad 

Aghajanpour 

20 

Survey of the attitudes 

of residents of Guilan 

University of Medical 

Sciences to Medical 

professionalism, and 

their professional 

behaviours. 

)نويسنده تحقیقاتي

 اول(
 ایران
  

 انگلیسي

Future of Medical Education 

Journal, Volume 3, Number 2, 

June 21, 2013, Pages 18-23 

 

Alia Saberi;Abtin 

Heidarzade. 

21 

Relative Frequency of 

Chronic Postoperative 

Pain in Patients 

Operated for Chronic 

Otitis Media 

)نويسنده تحقیقاتي

 اول(

 اروپا

  
 انگلیسي

Eur Arch Otorhinolaryngol 

DOI 10.1007/s00405-013-2696-5  
20 Sep 2013 

Naghavi SE, Okhovvat 

SA, Mikaeili S 

22 

Comparison of 

Surgical Conditions 

During Propofol or 

Isoflurane 

Anesthesia for 

Endoscopic Sinus 

Surgery  

 

 )نويسندهتحقیقاتي

 دوم به بعد( 
 انگلیسي ایران

 Anesthesiology and Pain 

Medicine. 2013 September; 

3(2):234-8 

Shideh Marzban , 

Soudabeh Haddadi , 

Hossein Mahmoodi , 

Abtin Heidarzadeh , 

Shadman Nemati , 

Bahram Naderi Nabi 

23 

Historical 

Applications of 

Nigella sativa L. 

(Black cumin) in the 

Treatment of Zokam 

and Nazleh in 

مقاله مروری 

)نویسنده دوم به 

 بعد(

 ایران
 

  

 انگلیسي

Journal of Research on History of 

Medicine, Vol 3, No 1 Feb (2014), 

PP: 11-19 

 

Homayoon Elahi, 

Mohammad Reza 

 ShadmanMasroorchehr, 

, Mohammad Nemati

Kamalinejad, Mehdi 

Besharat, Homa 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23626624
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23626624
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23626624
http://fmej.mums.ac.ir/?_action=article&vol=121&issue=135&_is=Volume+3%2C+Number+2%2C+Summer+2013%2C+Page+1-40
http://fmej.mums.ac.ir/?_action=article&au=7781&_au=Alia++Saberi
http://fmej.mums.ac.ir/?_action=article&au=7781&_au=Alia++Saberi
http://fmej.mums.ac.ir/?_action=article&au=7783&_au=Abtin++Heidarzade
http://fmej.mums.ac.ir/?_action=article&au=7783&_au=Abtin++Heidarzade
http://anesthpain.com/?page=article&article_id=9891
http://anesthpain.com/?page=article&article_id=9891
http://anesthpain.com/?page=article&article_id=9891
http://anesthpain.com/?page=article&article_id=9891
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http://anesthpain.com/?page=search&article_author_fname=Shideh&article_author_mname=&article_author_lname=Marzban&do_search=1&type=authors
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Persian Medicine Hajimehdipoor, Maryam 

Jalessi 

 

24 

Ultrasonographic 

results in Nasal Bone 

fracture; six months 

follow up: Can we 

estimate time of 

trauma? 

)نويسنده تحقیقاتي

 اول(

 اروپا

  
 انگلیسي

Eur Arch Otorhinolaryngol. 2014 Jul 

2. [Epub ahead of print] 

PMID: 24986427 

 

Rahmatollah  Banan, Ali 

Babaei Jandaghi, Ehsan 

Kazemnejad Leili, 

mohammad Aghajanpoor 

25 

Cochlear and 

Brainstem 

Audiologic Findings 

in Normal Hearing 

Tinnitus 

Subjects in 

Comparison with 

Non-Tinnitus 

Control Group 

 

)نويسنده تحقیقاتي

 اول(

 ایران
 

  

 ,Acta Medica Iranica انگلیسي
2014;52(11):822-26 

Ali Faghih Habibi, Rasool 

Panahi, and Masoomeh 

Pastadast 

26 

The effects of 

oropharyngeal–

lingual exercises in 

patients 

with primary snoring 

)نويسنده تحقیقاتي

 اول(

 اروپا

  
 انگلیسي

Eur Arch Otorhinolaryngol 
(2015)272:1027-1031 

DOI 10.1007/s00405-014-3382-y 

Hooshang Gerami, 
Soheil Soltanipour, 
Alia Saberi, 
S Khorasani Moghadam, 

Fatemeh Setva 

27 

Benign Paroxysmal 

Positional Vertigo 

Prevalence in 

Meniere’s Disease: Is 

Meniere's Disease a 

Predisposing Factor? 

 

)نويسنده تحقیقاتي

 مسئول(
 ایران
  

  /انگلیسي

د.ع.پ. 

 گیالن
Caspian J Neurol Sic 2015; 1(1):7-11. 

Motasaddi-Zarandi 

Masoud , Nemati 

Shadman * , Panahi 

Rasoul, Akbari Maryam 

28 

Allergic Rhinitis in 

Adults with Chronic 

Suppurative Otitis 

Media 

 

Original 

Article 

 )نویسنده اول(

 ایران
  

 / انگلیسي

د.ع.پ. 

 شهدم

Iranian Journal of 

Otorhinolaryngology, Vol.27 (4), 

Serial No.81, Jul 2015 

261-6 

 

Shadman Nemati, Reza 

Jafari Shakib, Maryam 

Shakiba, Nematollah 

Araghi, Seyyede Zeinab 

Azimi 

29 

Tracheobronchial 

Foreign-Bodies in 

Children; A 7 Year 

Retrospective Study 

Original 

Article 
 ایران
  

 / انگلیسي

د.ع.پ. 

 مشهد

Iranian Journal of 

Otorhinolaryngology, Vol.28 (5), 

Serial No.82, Sep 2015, 377-85 

Soudabeh Haddadi, 

Shideh Marzban, 

Shadman Nemati, Sepideh 

Ranjbar kiakelayeh, 

Arman Parvizi, Abtin 

Heidarzadeh 

30 

A safe-repositioning 

maneuver for the 

management of benign 

paroxysmal positional 

vertigo: Gans vs. Epley 

maneuver;a randomized 

comparative clinical trial 

Original 

Article 
 انگلیسي اروپا

European Archives of Oto- 

Rhino-Laryngology/2016 
 

Alia Saberi, Shadman 

Nemati, Salah Sabnan, 

Fatemeh Mollahoseini, 

Ehsan Kazemnejad 
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 :مقاالت در همايش ها و کنفرانس هاي داخلي و خارجي -9

 تاريخ ارائه ارائهنوع  عنوان مقاله رديف

عنوان همايش  يا 

کنفرانس و محل 

 برگزاري

 همکار)ان(

1 

Otoacoustic 

Emission(OAES) and 

Auditory Brainstem 

Responses (ABR) 

Patients with Sudden 

Sensorineural Hearing 

Loss: Do Otoacoustic 

Emissions have 

Prognostic value? 

 1386 سخنراني
 کنگره بین المللي جراحان

  ؛ تهرانگوش و گلو و بیني
 

2 

Otosclerosis among 

First&Second degree 

Regree Relatives of 

Otosclerotic Patients 

 1384 پوستر

سمپوزيوم بین المللي 

مکانیک گوش  میاني و 

و 2006اتو لوژي زوريخ 

 27-30زوريخ سوئیس 

2006 

دکتر 

 سهیلي پور 

3 

Prevalence of dental 

occlusal patterns and 

relationship with upper 

airway tract disorders 

in primary school 

childaren 

 88 پوستر
کنگره سراسرس کودک ، 

دندانپزشک و سالمت 

  ؛ رشتدهان

دکتر 

سنبلستان 

و دکتر 

دکتر  ع،رقا

میر محمد 

 صادقي 

4 

انتظارات اخالق حرفه اي 

دانشجويان پزشکي  از خود در 

 بدو ورود  به دانشکده پزشکي 

 1390 پوستر
همايش کشوري آموزش 

علوم پزشکي کشور در 

 مشهد 

دکترآبتین 

، درزادهحی

محمد  دکتر

هادي 

-بهادري 

هاجر 

 قاسمیان 

5 

Otoacoustic Emissions 

in Sudden 

Sensorineural Hearing 

Loss: Changes of 

Measures with 

Treatment. 

 1389 سخنراني 
کنگره بین المللي جراحان 

و رگوش و گلو بیني  و س

 ؛ تهرانگردن

 

6 

-The relationship 

between Allergic 

Rhinitis and Chronic 

Otitis Media(COM). 
 

 1389 سخنراني 
کنگره بین المللي جراحان 

گوش و گلو بیني  و سرو 

 گردن؛ تهران
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7 

-Bipolar 

Radiofrequency 

Tonsillotomy compared 

with Traditional Cold 

Dissection 

Tonsillectomy in 

Adults with Recurrent 

Tonsillitis 

 1389 سخنراني 
ن المللي جراحان کنگره بی

گوش و گلو بیني  و سرو 

 گردن؛ تهران

 

8 
ارتباط بین میگرن و رينیت  

 آلرژيک 
 1390 پوستر 

کنگره بین المللي نورو 

 لوژي  ايران 
 

9 

Endoscopic versus 

External 

Dacryocystorhinostomy 

Results for Acquired 

Nasolacrimal duct 

Obstruction:a New 

Test for PumpFunction 

of Lacrimal Sac 

 1390 سخنراني 
کنگره بین المللي راينو 

 لوژي ايران
 

10 
Evaluation of Hearing 

Status in Patients with 

Multiple Sclerosis 

  MSکنگره بین المللي  1390 پوستر

11 

-Otoacoustic emissions 

and ABR in patients 

with normal Hearing 

Tinnitus 

 

 نراني سخ
1391 

 

کنگره بین المللي جراحان 

گوش و گلو و بیني و سرو 

 گردن ايران

 

12 
-Nasal tip ptosis and its 

causes    
 

 سخنراني 
1391 

 

کنگره بین المللي جراحان 

گوش و گلو و بیني و سرو 

 گردن ايران

 

13 
-microbiology and 

mycoligy of lacrimal 

sac secretions 

 سخنراني 
1391 

 

کنگره بین المللي جراحان 

گوش و گلو و بیني و سرو 

 گردن ايران

 

 1391 سخنراني  سرطانهاي شايع سرو گردن  14
سمینار سه روزه 

 سرطانهاي شايع در گیالن 
 

15 
نقش هلیکو باکتر در پولیپ 

 بیني 
 1391 سخنراني 

سمینار کشوري انجمن 

آسم و آلرژي ايران و 

بیماريهاي آلرژي در گوش 

و حلق و بیني در 

بیمارستان حضرت رسول 

 تهران

 

16 
اثرات کاربامازپین و اکسکار 

 باز باپین در درمان تینیتوس
 1391 پوستر

کنگره بین المللي 

 نورولوژي

 

 

 

17 
مراقبتهاي پس از 

 تراکئوستومي 
 1391 پوستر

کنگره ملي حاکمیت 

 بالیني  تبريز

فتانه 

 بخشي
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 1390 سخنراني  سردرد 18
ر يک روزه سر درد  سمینا

 در بیمارستان آرياي رشت 
 

19 
و  "پزشکي مبتني بر شواهد"

 "پرو فشنالیزم پزشکي "
 سخنراني

1388 

1389 

1390 

کارگاههاي آموزشي ويژه 

 دستیاران جديد الورود
 

20 
و "پزشکي مبتني بر شواهد "

 "پرو فشنالیزم پزشکي"
 1390 سخنراني

کارگاههاي آموزشي ويژه 

 علمي  اعضاي هیئت
 

21 

 

پژوهش در "ژورنال کالبهاي 

دانشگاه علوم  "آموزش 

 پزشکي گیالن 

 سخنراني 
1389 

1390 

پژوهش "ژورنال کالبهاي 

دانشگاه  "در آموزش 

 علوم پزشکي گیالن

 

22 
اصول ارجاع در بیماريهاي 

 گوش, گلو, بیني و سر و گردن 
 سخنراني 

1386-

1391 

برنامه هاي مدون باز 

پزشکان  آموزي؛ براي

 عمومي

 

23 
 

اصول استفاده از آنتي 

  ENTبیوتیکها در 
 1387 سخنراني

برنامه هاي مدون باز 

آموزي؛ براي 

 استان   ENTمتخصصین

 

24 
اصول جراحي اداره راه هوايي 

 در شرايط اورژانس
 1386 سخنراني

برنامه هاي مدون باز 

آموزي؛ براي متخصصین 

 بیهوشي استان

 

25 
ي جراحي عصب انواع اپروچ ها

 فاسیال
 1386 سخنراني

برنامه هاي مدون باز 

آموزي؛ براي 

 استان   ENTمتخصصین

 

 1385 سخنراني اصول نوروالرنگولوژي 26
برنامه هاي مدون باز 

آموزي؛ براي 

 استان   ENTمتخصصین

 

 1389 سخنراني رينوسینوزيت هاي قارچي 27
برنامه هاي مدون باز 

آموزي؛ براي 

 استان   ENTمتخصصین

 

28 
اصول کاشت حلزون, 

 انديکاسیونها, تکنیک, عوارض
 1390 سخنراني

برنامه هاي مدون باز 

آموزي؛ براي 

 استان   ENTمتخصصین

 

29 

اپروچ هاي جراحي در درمان 

نئوپالسمهاي استخوان 

 تمپورال

 1391 سخنراني
برنامه هاي مدون باز 

آموزي؛ براي 

 استان   ENTمتخصصین

 

30 
جنین شناسي  آناتومي و

 سینوسهاي پارانازال
 1388 سخنراني

برنامه هاي مدون باز 

آموزي؛ براي 

 استان   ENTمتخصصین

 

31 
اختالالت خواب: تشخیص و 

 درمان
 1391 يسخنران

کنفرانس علمي ماهانه 

 دانشکده پزشکي
 

32 
وارياسیونهاي آناتومیک 

سینوس اسفنويید و منطقه 
 مهر 1392 سخنراني 

چهارمین کنگره بین 

 -المللي راينو لوژي ايران
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سالر و هیپوفیز در اجساد بالغ 

 زشکي قانوني رشتپ

 تهران

33 
آسیبهاي شغلي ناشي از سر و 

 NIHLصدا: 
  1392دي   سخنراني 

برنامه هاي مدون باز 

آموزي؛ براي پزشکان و 

   متخصصین طب کار

دانشکده  -استان

 بهداشت

 

34 
سرگیجه و اختالالت تعادل در 

 المندانس
 1392بهمن  سخنراني

برنامه هاي مدون باز 

آموزي؛ براي پزشکان 

عمومي و متخصصین 

گوش و گلو وبیني، 

کارشناسان شنوايي 

 شناسي  استان

 

35 

شیوه هاي جمع آوري 

اطالعات. چگونه مقاله 

 بنويسیم؟

 سخنراني
اسفند 

1392 

برنامه هاي مدون باز 

آموزي؛ براي 

 استان   ENTمتخصصین

 

36 
روشهاي تصويربرداري در 

ENT-HNS 
 سخنراني

اسفند 

1392 

برنامه هاي مدون باز 

آموزي؛ براي 

 استان   ENTمتخصصین

 

37 Chronic post surgical 

pain in mastoidectomy 
 سخنراني 

1393 

 

چهاردهمین کنگره بین 

المللي جراحان گوش و 

گلو و بیني و سرو گردن 

 ايران

 

38 Nasal tip defatting in 

rhinoplasty cases 
 سخنراني 

1393 

 

چهاردهمین کنگره بین 

المللي جراحان گوش و 

گلو و بیني و سرو گردن 

 ايران

 

 سخنراني تستهاي شنوايي شناسي 39
اسفند 

1393 

برنامه هاي مدون باز 

آموزي؛ براي 

استان    ENTمتخصصین

 تهران

 

40 
اتیت هاي مديا، مقدمات و 

 کلیات
 1393 بهمن سخنراني

سمینار يک روزه  اتیتهاي 

 مديا/ استاني منطقه اي
 

41 

 رينوسینوزيت قارچي آلرژيک

 

 

 

 

 1393اسفند سخنراني

سمینار يک روزه  

بیماريهاي آلرژيک بیني و 

سینوس/ استاني منطقه 

 اي

 

42 

25_OH_VitD serum in 

chronic rhinosinusitis 

with and without 

polyposis compared 

with control subjects 

 1394 سخنراني
پنجمین کنگره بین 

 المللي راينو لوژي ايران
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 1393 سخنراني پیرگوشي و درمانها 43
کنفرانس علمي يک روزه 

پیرگوشي و تازه هاي 

 کسمع

 

44 
اصول کار با فراورده هاي 

 خوني
  همايش هموويژوالنس 1392 

45 

Frequency Of 2 New 
Landmarks (Vascular Sign & 
Tail Sign) andProportion of 
Greater Auricular Nerve to 
Facial Nerve Diameter for 

Detectionof Facial Nerve In 
Parotid Tumors Surgeries 

 1395 پوستر

پانزدهمین کنگره بین 

المللي جراحان گوش و 

گلو و بیني و سرو گردن 

 ايران

 

 

46 
Endoscopic sinus surgery on 
quality of life patients with 

chronic rhinosinusitis  
 

 1395 پوستر

پانزدهمین کنگره بین 

المللي جراحان گوش و 

گلو و بیني و سرو گردن 

 ايران

 

 

47 

Clotrimazol versus 

Myconazol Creams in 

Pateints with Otomycosis 

 
 1395 پوستر

پانزدهمین کنگره بین 

المللي جراحان گوش و 

بیني و سرو گردن گلو و 

 ايران

 

 

48 

Evaluation of allergic rhinitis' 

frequency and its 

comorbidities in the patients 

referring to ENT-HNS 

Department at 

Amiralmomenin hospital of 

Rasht  

 

 1395 پوستر

پانزدهمین کنگره بین 

المللي جراحان گوش و 

گلو و بیني و سرو گردن 

 ايران

 

 

 

 
 

 عضويت در مجامع علمي داخلي و خارجي: -10

ف
دي

ر
 

 نام مجمع
موضع 

 فعالیت
 شهر و کشور مبداء نوع فعالیت

 مدت

 تا از

1 

مرکز پژوهشهاي 

دانشکده  دانشجويي

مجله "و  پزشکي 

)ارکان ان "پژواک

 (مرکز

 

عضو مرکز 

پژوهش و 

عضو هیات 

 تحريريه 

دانشگاه علوم پزشکي 

 تهران
1373 1376 

2 
مرکز تحقیقات غدد و 

گروه تحقیقاتي 
 

عضو مرکز 

تحقیقات و 

دانشگاه علوم پزشکي 

 تهران
1373 1376 
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مسئول  "نوروپاتي ديابتي "

گروه 

 تحقیقات 

3 

مرکز تحقیقات گوش و 

حلق و بیني و جراحي 

 سرو گردن
 

عضو هیئت 

 موسس

دانشگاه علوم پزشکي 

 گیالن
 تا کنون 1385

4 
ي عضو انجمن راينولوژ

 ايران
 تا کنون 1386 ايران عضو 

5 
عضو انجمن آموزش 

 پزشکي ايران
 تا کنون 1387 ايران عضو 

6 

انجمن  ودبیر   عضو

-ENTمتخصصان 

HNS  شاخه گیالن  از

 بدو تاسیس 

 تا کنون 1388 ايران عضو 

7 

عضو کارگروه برگزاري 

کارگاه توجیهي 

آشنايي اعضاي هیئت 

علمي  با استانداردهاي 

 پزشکي  آموزش

 دانشگاه علوم پزشکي عضو 

9692/1

 /پ3/

1388 

 تا کنون

8 

عضو هیئت تحريريه 

 مجله انگلیسي زبان 
Caspian Journal 

of Neurological 

Sciences 

 
عضو هیئت 

 تحريريه

دانشگاه علوم پزشکي 

 گیالن
 کنونتا  1391

9 

بولتن خبري  "پژواک"

بیمارستان 

 امیرالمومنین
 

مدير 

 مسئول

علوم پزشکي  دانشگاه

بیمارستان  -گیالن 

 امیرالمومنین

 تاکنون 1391

10 

عضو کمیسیون 

تخصصي گوش و حلق 

وبیني اداره کل 

پزشکي قانوني استان 

 گیالن 

  
دانشگاه علوم پزشکي 

 گیالن
 تاکنون 1389

11 
عضو کمیته  پژوهش 

 دانشگاه     در آموزش
  

دانشگاه علوم پزشکي 

 گیالن
 تاکنون 1392

12 

یته پیگیري مکعضو 

اجرايي تعهدات 

پذيرفته شدگان 
  

دانشگاه علوم پزشکي 

 گیالن
 تاکنون 1393
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دکتري تخصصي د.ع. 

پزشکي و خدمات 

بهداشتي درماني 

 استان

13 

از فعالین و مسوول 

کمیته پژوهش در 

 EDOآموزش 

 دانشکده پزشکي

  
دانشگاه علوم پزشکي 

 گیالن
 تاکنون 1393

14 

دبیري بسیاري از 

مه هاي مدون و برنا

مداوم آموزش پزشکي؛ 

 تخصصي و عمومي

 

دفتر 

آموزش 

مداوم 

 دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکي 

 گیالن
1394 

 تاکنون

 

 

 

 

15 

عضو کارگروه تخصصي 

بسته توسعه دانش و 

مطالعات سرطان 

 دانشگاه

 

معاون 

آموزشي 

 دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکي 

 گیالن
 تاکنون 1394

 

 :رها و جوائزها و تقدي تشويق -11

ف
دي

ر
 

 عنوان
  تاريخ

 دريافت
 دريافت محل  علت دريافت

نام و سمت مقام 

 اعطا کننده

 لوح تقدير   1
شهريور 

1385 

 کشوري اول  کسب مقام

در پنجاه و سومین دوره 

امتحان بورد تخصصي 

گوش و حلق و " هرشت

 "بیني

 ،وزارت بهداشت

درمان و آموزش 

 پزشکي 

آقاي دکتر باقري 

وزير  لنکراني

بهداشت، درمان 

 و آموزش پزشکي 

 لوح تقدير   2
شهريور 

1385 

کسب رتبه اول کشوري در 

امتحان بورد تخصصي 

گوش و حلق و "رشته 

 "بیني

دانشگاه علوم 

 پزشکي اصفهان

آقاي دکتر 

شیراني رياست 

 دانشگاه

 لوح تقدير   3
ارديبهشت 

1386 

کسب رتبه اول کشوري در 

امتحان بورد تخصصي 

گوش و حلق و " رشته

 "بیني

جامعه جراحان 

 ايران

آقاي دکتر ايرج 

فاضل  رئیس 

جامعه جراحان 

 ايران
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 1388 لوح تقدير  4
پژوهشگر برترد.ع.پ. 

 گیالن

دانشگاه علوم 

 پزشکي گیالن 

آقاي دکتر 

بهبودي رياست 

دانشگاه علوم 

 پزشکي گیالن

 لوح تقدير 5
20/09/

1390 

پژوهشگر برتر استان 

حوزه پزشکي در گیالن در 

 1389سال

تاالر عالمه امیني 

 دانشگاه گیالن

بنیاد ملي 

 نخبگان 

 لوح تقدير   6
شهريور 

1390 
 ارتقاء به مرتبه دانشیاري

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکي 

وحید خانم دکتر 

دستجردي  وزير 

بهداشت، درمان 

 و آموزش پزشکي 

 2/6/1389 لوح تقدير 7
. پزشک نمونه د. ع.پ

 گیالن

دانشگاه علوم 

 پزشکي گیالن 

آقاي دکتر 

بهبودي رياست 

دانشگاه علوم 

 پزشکي گیالن

 لوح تقدير 8
18/11/

1389 

با  ENT-HNSمتخصص

بیشترين عملکرد در 

استان گیالن از نظر 

 معاونت درمان دانشگاه 

دانشگاه علوم 

 پزشکي گیالن 

آقاي مهندس 

قهرماني استاندار 

 گیالن

 لوح تقدير 9
ريور شه

1390 
 ارتقاء به مرتبه دانشیاري

دانشگاه علوم 

 پزشکي گیالن 

آقاي دکتر 

بهبودي رياست 

دانشگاه علوم 

 پزشکي گیالن

 پژوهشگر برگزيده 1390 لوح تقدير 10
دانشگاه علوم 

 پزشکي گیالن 

آقاي دکتر 

بهبودي رياست 

دانشگاه علوم 

 پزشکي گیالن

 1389 لوح تقدير 11
رتقاء طراح برتر سئواالت ا

 دستیاري 
 /پ 11188/1/3 دانشکده پزشکي

 1390 لوح تقدير 12

 فرايند برتر آموزشي

دانشگاه ) ژورنال کالب 

پژوهش در آموزش و 

تدوين  سوگندنامه جشن 

 روپوش سفید(

دانشگاه علوم 

 پزشکي گیالن

معاون آموزشي 

دانشگاه آقاي 

 دکتر جاللي

 1390 لوح تقدير 13

 فرايند برتر آموزشي

گاه )تدوين  دانش

سوگندنامه جشن روپوش 

دانشگاه علوم 

 پزشکي گیالن

معاون آموزشي 

دانشگاه آقاي 

 دکتر جاللي
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 سفید(

 1391 لوح تقدير 14

کسب عنوان بیمارستان 

نمونه در حسابداري 

 تعهدي 

دانشگاه علوم 

 پزشکي گیالن 

آقاي دکتر 

بهبودي رياست 

دانشگاه علوم 

 پزشکي گیالن

 همکاري با بسیج کارمندي 1392 لوح تقدير 15
بسیج استان 

 گیالن

جانشین بسیج 

اداري بسیج 

 استان گیالن

  لوح تقدير 16
شرکت در اردوهاي 

 جهادي بسیج

بسیج استان 

 گیالن

مسئول سازمان 

بسیج دانشجويي 

 استان گیالن

  لوح تقدير 17
همکاري با کمیته امداد 

 امام خمیني )ره(

کمیته امداد امام 

خمیني استان 

 گیالن

مدير کل کمیته 

امداد امام 

خمیني استان 

 گیالن

18 
تقدير و 

 تشکر
1391 

اخذ موافقت اصولي مرکز 

تحقیقات بیماريهاي 

 آلرژيک بیني و سینوس

دانشگاه علوم 

 پزشکي گیالن

دکتر سبحاني 

معاونت تحقیقات 

 و فناوري/

19 

تشويق با 

درج در 

 پرونده

1391/10 

تالش در برگزاري سومین 

هارتهاي بالیني دوره م

 مقطع کارآموزي

 يدانشکده پزشک

ريیس دانشکده  

آقاي دکتر 

 حیدرزاده

20 

تشويق با 

درج در 

 پرونده

1391/10 

تالش در برگزاري 

هشتمین دوره مهارتهاي 

بالیني مقطع 

 فیزيوپاتولوژي

 يدانشکده پزشک

ريیس دانشکده  

آقاي دکتر 

 حیدرزاده

21 

با  قيتشو

درج در 

 پرونده

1392 

اد رضايتمندي در ايج

انجام فعالیتهاي آموزشي و 

 درماني   

دانشگاه علوم 

 پزشکي گیالن

معاون آموزشي 

دانشگاه آقاي 

 دکتر شفقي

 1392 لوح تقدير 22

 فرايند برتر آموزشي

دانشگاه)ادغام آناتومي و 

ENT) 

دانشگاه علوم 

 پزشکي گیالن

معاون آموزشي 

دانشگاه آقاي 

 دکتر شفقي

 لوح تقدير 23
1392/9/

27 

پژوهشگر برگزيده استان 

 گیالن

 استانداري گیالن

مجتمع خاتم 

 االنبیا

استاندار محترم 

جناب آقاي دکتر 

 نجفي

24 
تقدير و 

 تشکر
1392 

تدوين کورس پلن و 

برقراري دوره چرخشي 

دانشگاه علوم 

 پزشکي گیالن

آقاي دکتر 

بهبودي رياست 
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آناتومي براي 

 ENT – HNSدستیاران

دانشگاه علوم 

پزشکي گیالن / 

1392 

 همکاري با بسیج کارمندي 1392 لوح تقدير 25
بسیج اداري 

 استان

جانشین بسیج 

اداري استان 

 گیالن

 1393 ريلوح تقد 26

تالش به عنوان رياست 

بیمارستان آموزشي 

 درماني

دانشگاه علوم 

 پزشکي گیالن 

آقاي دکتر 

برزيگر رياست 

دانشگاه علوم 

 پزشکي گیالن

27 
 تقدير و

 تشکر
1393 

مصوب شدن گروه 

در  ENT_HNSآموزشي 

بازديد هیئت بورد 

 تخصصي

دانشگاه علوم 

 پزشکي گیالن 

آقاي دکتر گرامي 

 مدير گروه 

 استاديارتقاء به مرتبه  1395 لوح تقدير   28

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکي 

 

          
          

سازي و گسترش مؤسسه يا واحد يا يا تاسیس و يا فعال  راه اندازي -12

 هاي جديد و تحصیالت تکمیلي: رشته

ف
دي

ر
 

 شرح همکار)ان( زمان انجام نام موسسه يا واحد

1 
مرکز تحقیقات گوش و گلو بیني و 

 جراحي و سرو گردن 
1386 

دکتر کوشا، 

 دکتر بنان، ...
 از بنیانگذاران

2 

اجرا و آموزش اعمال پیشرفته 

 endoscopicبیني و سینوس 

DCR در بخشENT-HNS .د.ع

 پ. گیالن

 از پیشگامان - -

3 

اجرا و آموزش اعمال گلو حلق  

بااستفاده از تکنولوژي راديو 

-ENTبخش فرکانس  در  

HNSد.ع. پ. گیالن 

 از پیشگامان - -

4 

 اجرا و آموزش روشهاي نوين

ارزش از پیشگامان يابي دستیاران 

 دانشکده پزشکي د.ع.پ. گیالن

1386 

1387 
 از پیشگامان -
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5 

پزشکي "اجرا و آموزش اصول 

و تدوين دو  "مبتني بر شواهد 

واحد درسي براي دانشجويان 

پزشکي مقطع پاتو فیزيو لوژي 

 دانشکده پزشکي د.ع.پ. گیالن  

1390 

1391 
 از پیشگامان -

6 

تغییر در کوريکولوم آموزشي 

راديولوژي سر و گردن براي 

الس رزيدنتهاي بخش و اجراي ک

مشترک آموزشي راديولوژي سر و 

-ENTگردن براي رزيدنتهاي 

HNS   و رزيدنتهاي راديولوژي در

 بیمارستان امیرالمومنین 

 تغییر - مهر 1388

7 

روتیشن  دو  Course Planتدوين 

ماهه جراحي عمومي براي دستیاران 

ENT-HNS   و تصويب آن در

شوراي گروههاي مربوطه که بطور 

ین بار از مهر رسمي براي نخست

 اجرا میشود 1389

 تدوين - 1389

8 

حرکت در مسیر ايجاد و اجراي 

  "پروفشنالیزم پزشکي"کوريکولوم 

براي دانشجويان پزشکي 

سوگندنامه د.ع.پ.گیالن با طراحي 

جشن "و اجراي مراسم   خاص

براي داشجويان  "روپوش سفید

پزشکي قبل از ورود به دوره 

 ه پزشکي کارورزي بالیني در دانشکد

 از پیشگامان - 1388

9 

راه اندازي ژورنال کلوب پژوهش  -

 EDOدر آموزش واحد 

دانشکده پزشکي دوشنبه هاي 

 يک هفته در میان 

 

 از بنیانگذاران - 1388

10 

تغییر در فرمت کالسها و ژورنال  -

-ENTکلوب هاي دستیاران 

HNS   با نگاه به اصولEBM  

 تغییر - 1388

11 

روتیشن   Course Planتدوين  -

آناتومي بصورت عملي نظري 

 (integrated)ادغام يافته 

 تدوين - 1391
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با   ENT-HNSبراي دستیاران 

همکاري گوه آناتومي دانشکده 

پزشکي و تصويب آن در شوراي 

گروههاي مربوطه که بطور 

رسمي براي نخستین بار از مهر 

 د.شاجرا  1391

 

 

تدوين اولین لوگ بوک موضوعي    

  ENT-HNSدستیاران براي 

 

 تدوين - 1391

12 

راه اندازي خبرنامه فرهنگي آموزشي 

فصل  امهلخ ریلآم زهی  ل       )پژواک

فآهنگلل  هآ للو زهی  لل    هللما    

 (اهیآالمیهنین

 

   

13 

راه اندازي درمانگاه فوق تخصصي 

بیماريهاي آلرژيک بیني و سینوس 

 مرکز امیرالمومنین

 دکتر جاللي 1392

راه اندازي براي 

خستین بار در ن

 دانشگاه

14 

بیمارستان  HISراه اندازي سیستم 

امیرالمومنین بعنوان يکي از اولین 

 بیمارستانهاي دانشگاه

 دکتر نقوي 1391
سیستم رايانه 

 اي دانشگاه

15 

همکاري و مديريت در اجرايي شدن 

فازهاي اول طرح تحول سالمت در 

 بیمارستانهاي دانشگاهي گیالن

 

 دکتر آشوبي 1393
معاونت درمان 

 دانشگاه
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 شرکت فعال در انتشار مجالت علمي معتبر: -13

ف
دي

ر
 

 نام و نوع نشريه
تاريخ شروع 

 فعالیت

 نوع فعالیت

 نشريه
 سمت

1 

مجله معتبر الرينگوسکوپ و 

 مجله معتبر انگلیي زبان

JRMS)  چاپ)

د.ع.پ.اصفهان و مجله 

(چاپ   (IJOانگلیسي زبان 

 د.ع.پ.مشهد

1389 - 

داوري مقاالت 

تخصصي و فوق 

تخصصي اتو 

 الرينگو لوژي

2 

مجله دانشکده پزشکي 

اصفهان و مجله دانشکاه 

مجله  ، علوم پزشکي گیالن

پژوهش در آموزش علوم 

پزشکي مرکز توسعه آموزش 

 پزشکي د.ع.پ.گیالن

 داوري مقاالت - -

3 

مجله پیک نظام پزشکي 

)رضايت محیطي( و نشريه 

)دو شماره با پزشکان گیل 

 عنوان سر گیجه در اطفال(

- - 

ارائه مقاالت در 

مجالتغیر تخصصي 

 و صنفي 

4 

عضو هیئت تحريريه مجله 

 انگلیسي زبان 
Caspian Journal of 

Neurological Sciences 

 علمي پژوهشي 1391
عضو هیئت 

 تحريريه

5 

نشريه پژواک، دوماهنامه 

خبري بیمارستان 

 رشت )ع(امیرالمومنین

 مدير مسئول بولتن خبري  1392
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 سمت هاي علمي و اجرايي)داخل و خارج دانشگاه(: -14

ف
دي

ر
 

 محل سمت و نوع فعالیت
شماره و تاريخ  مدت

 ابالغ

 توضیحات

  تا از

 عضو شوراي پژوهشي 1
 مرکز تحقیقات

 گوش گلو وبیني
 تا کنون 86

2829/132/3/

 پ
- 

2  
آموزش و مسئول 

زان آزمونهاي کارور
ENT-HNS 

دانشگاه علوم 

 پزشکي 
 - - تا کنون 85

 - - تا کنون 86 دانشکده پزشکي  عضو شوراي پژوهشي 3

4 
مدير برنامه هاي 

 ENTدستیاري گروه 

دانشگاه علوم 

 پزشکي
 - - تا کنون 90

5 

عضو کار گروه پي 

گیري ضوابط اجراي 

کوريکولوم جديد 

رشته تخصصي گوش 

 و حلق و بیني 

  /پ5467/1/3 تا کنون 87 زشکيدانشکده پ

6 

مسئول کالسهاي 

آموزشي رزيدنتي در 

 ENT-HNSبخش 

دانشگاه علوم 

 پزشکي
 - /پ9/3/آ/91 تا کنون 88

7 

مسئول کارگروه 

 –آموزشي 

پژوهشي
Fundamentals of 

Biostatistics and 

SPSS 

دانشگاه علوم 

 پزشکي
 - /پ334/132/3 تا کنون 88

8 

معاون آموزشي مرکز 

وزشي درماني آم

امیرالمومنین )ع( 

 رشت

دانشگاه علوم 

 پزشکي
 92تیر  89

31992/117/3/

 پ
- 

9 

رئیس بخش اورژانس 

مرکز آموزشي درماني 

امیرالمومنین )ع( 

 رشت

دانشگاه علوم 

 پزشکي
 - /پ5377/9/3 92آذر  89
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10 
رئیس اتاق عمل گوش 

 و گلو و بیني

دانشگاه علوم 

 پزشکي
   تا کنون 89

11 

سمینار يک روزه دبیر 

پژوهش در  "

 "آموزش

دانشگاه علوم 

 پزشکي
90 - - - 

12 

عضو و مسئول 

کارگروه پي گیري 

نحوه انجام تعهدات 

پزشکان و متخصصین 

 استان گیالن

دانشگاه علوم 

 پزشکي
 تا کنون 91

17/4/1391 

18186/117/3/

 پ

 

13 
مسئول ارزشیابي 

  ENT دروني گروه 

دانشگاه علوم 

 پزشکي
   کنون تا  89

14 

عضو کمیته آموزش 

پزشکي مبتني بر 

 شواهد دانشگاه

دانشگاه علوم 

 –پزشکي گیالن 

 دانشکده پزشکي

   تا کنون 89

15 
عضو کمیته پژوهش 

 در آموزش دانشگاه

دانشگاه علوم 

 پزشکي گیالن
   تا کنون 89

16 

عضو کمیسیون 

تخصصي گوش و حلق 

و بیني پزشکي قانوني 

 استان گیالن

پزشکي  سازمان

 قانوني گیالن
  65027 تا کنون 89

17 

رياست مرکز آموزشي 

درماني امیرالمومنین 

 رشت

دانشگاه علوم 

 پزشکي

آذر 

1391  
 تا کنون

11385/117/3/

 پ
 

18 

و  همديرعضو هیئت 

  ENTانجمن دبیر 

 شاخه گیالن

سازمان نظام 

 پزشکي گیالن

مهر 

92 
   تا کنون

19 

دبیر سمینار يک روزه 

ي و تازه پیرگوش"

 "هاي سمعک 

با  ENTانجمن 

دانشگاه همکاري 

 علوم پزشکي

بهمن 

92 
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20 

برنامه بازآموزي دبیر 

متخصصین استان با 

مباحث کلي " عنوان

در گوش و گلو و 

 "بیني

دانشگاه علوم 

 پزشکي

 اسفند

92 
   

21 

رياست مرکز 

تحقیقات بیماريهاي 

بیني و سینوس 

 د.ع.پ. گیالن

دانشگاه علوم 

 يکپزش

بهار 

1393 
 تا کنون

ابالغ معاونت 

تحقیقات و 

فناوري و حکم 

رياست محترم 

 دانشگاه

 

22 
دبیر سمینار يک روزه 

 "اتیتهاي مديا "

 ENTانجمن 

شاخه گیالن با 

دانشگاه همکاري 

 علوم پزشکي

بهمن 

93 

آموزش  ریدب   

مداوم استان 

: خانم  النیگ

 هيدکتر صبا فخر

 اصل

 

23 

معاونت تحقیقات و 

فناوري دانشگاه علوم 

 پزشکیگیالن

دانشگاه علوم 

 يپزشک
95 

 رياست دانشگاه تاکنون

 

 

ها و شوراهاي دانشگاه، وزارتخانه، شوراي عالي انقالب  شرکت در کمیته -15

 فرهنگي و...  :

 
رد ف

ي
 

 مدت فعالیت نام کمیته يا شورا
 توضیحات شماره و تاريخ ابالغ

 تا از  

1 

ات ارتقاء مسئول کمیته امتحان

-ENT دستیاري

HNS5/3/87 

 - /پ2458/1/3 91 86

2 

عضو کمیته رسیدگي به 

اعتراضات آزمون ارتقاء 

 دستیاري دانشکده پزشکي 

 - /پ4189/1/3 تا کنون 87

3 
عضو کمیته ارزشیابي دروني 

 HNS- ENTگروه
 - = تا کنون 86
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4 

 -کودک "کمیته همايش  عضو 

 "دندانپزشک و سالمت دهان

اونت پژوهشي دانشگاه و در مع

 دانشکده پزشکي 

  /پ3616/132/3 تا کنون 87

5 

پژوهش در  "عضو کمیته 

معاونت آموزشي  "آموزش 

 د.ع.پ. گیالن 

  /پ9751/130/113/3 تا کنون 89

6 

پزشکي مبتني  "عضو کمیته 

دانشگاه  "EBMبر شواهد 

 علوم پزشکي گیالن

  /پ18932/13/113/3 تا کنون 89

7 

سیون تخصصي گوش عضو کمی

و حلق و بیني اداره کل پزشکي 

 قانوني استان گیالن

  65027 تا کنون 89

8 

عضو کمیته حاکمیت بالیني 

بیمارستان آموزشي درماني 

 امیرالمومنین )ع(

  - تا کنون 90

9 

عضو کمیته مرگ و میر 

بیمارستان آموزشي درماني 

 امیرالمومنین )ع(

  - تا کنون 86

10 

ح سئواالت عضو کمیته طر

 آزمون پیش کارورزي

  

  - تا کنون  91
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 هاي سرپرستي شده: نامه پايان -16

 

ف
دی

 ر

 مقطع نام دانشجو عنوان
 اساتید

 راهنما و مشاور

تاریخ 

 دفاع

تبیین زکام و نزله در طب سنتي ايران و بررسي اثربخشي  

انه بر رينوسینوزيت مزمن )زکام و نزله سرد(روغن سیاه د  
  

 دکتر همايون الهي

 دکتر مهدي بشارت

 دکترشادمان نعمتي

 مهندس محمد کمالي نژاد

 

قارچ شناسي اتومايکوزيس و الگوي مقاومت دارويي در  

1390درمانگاه امیرالمومنین رشت   
  

 عظیمه دلخوش

 دکتر شادمان نعمتي
 

1 

نه و سايرعوارض پوستي صورت و بررسي فراواني ايجاد آک

ناحیه پري اربیت پس از  رينوپالستي در مراجعین به 

 بیمارستان امیرالمومنین)ع( رشت

ارسالن 

 علیزاده
 اينترني

 دکتر نعمتي

 دکتر گلچاي
89 

2 

بررسي وجود هلیکوباکترپیلوري در پولیپ بیني بیماران 

 مراجعه کننده به بیمارستان امیرالمومنین ) ع(

 

زه ضیافیرو  رزيدنتي 

 دکتر نقوي

 دکتر نعمتي

 دکتر مجتهدي

 مريم شکیبا

89 

3 

بررسي تاثیر داروهاي کاربامازپین واکسکاربازپین بر روي 

وزوز گوش بیماران مراجعه کننده به بیمارستان  

 امیرالمومنین )ع( رشت

علي اکبر 

 صادقي
 رزيدنتي

 دکترگرامي

 دکتر نعمتي

 دکتر کاظم نژاد

90 

4 

نوگرافیک نتايج دراز مدت کاهش بافت زير بررسي سو

پوستي نوک بیني در بیماران رينوپالستي بیمارستان  

 امیرالمومنین )ع( رشت

حسن 

 کرداري
 رزيدنتي

 دکتر نعمتي

 دکتربنان

 دکتر کاظم نژاد

90 

5 

مقايسه نتايج جراحي لوزه هاي کامي توسط روش 

با  راديوفرکانس در تونسیلیت راجعه يا مزمن بزرگساالن

 جراحي روش سنتي

 

 رزيدنتي

 دکتر نعمتي

 
88 

6 
و آلرژي در بیماران مراجعه کننده به  COMرابطه 

 "بیمارستان امیرالمومنین رشت
 

 رزيدنتي

 دکتر نعمتي

 
89 

7 

بررسي باکتريايي شناسي و قارچ شناسي نمونه هاي حاصل 

از بیماران جراحي شده به دلیل انسداد مزمن اکتسابي 

 در بیمارستان امیرالمومنین )ع( رشتمجراي اشکي 

مريم 

 مشتاق نظم
 اينترني

 دکتر نعمتي

 دکتر مجتهدي

 دکتر محمدي

 دکتر سلطاني پور 

90 



36 

 

ف
دی

 ر

 مقطع نام دانشجو عنوان
 اساتید

 راهنما و مشاور

تاریخ 

 دفاع

8 
اثر دو داروي ايزوفلوران و پروپوفول بر وضعیت فیلد 

 جراحي در اندوسکوپي سینوسهاي پارانازال
  دکتر نعمتي رزيدنتي 

9 

عه و برخي مولفه هاي بررسي فراواني انواع روشهاي مطال

ديگر در پايان نامه هاي دستیاري پزشکي دانشگاه علوم 

 1387تا انتهاي  1383پزشکي گیالن از ابتداي 

 اينترني 

 دکتر عالیا صابري

 دکتر فخريه اصل

 دکترشادمان نعمتي

 دکتر آبتین حیدرزاده

 

 

 

10 
بررسي کیفیت پايان نامه هاي دستیاران دانشکده پزشکي 

 – "1390لي ا 1380از 
 اينترني 

 دکتر نعمتي

 
90 

11 
بررسي فراواني تیپ پتوزيس و برخي  عوامل مرتبط با آن  

 در بیماران رينوپالستي

کبري 

 حیدري
 اينترني

 دکتر نعمتي

 دکتر نصیري

 دکتر کاظم نژاد

91 

12 
بررسي فراواني درد مزمن پس از عمل در جراحي هاي 

 تمپانو ماستوئید

سامان 

 میکايیلي
ترنياين  

 دکتر نعمتي

 دکتر عسگري

 مريم شکیبا

91 

13 

سرگیجه مرکزي و محیطي در نسبي فراواني بررسي 

به  با شکايت از سرگیجه واقعي بیماران مراجعه کننده

 ي رشتو پورسینا )ع( بیمارستان هاي امیرالمومنین

پويا پور 

 افشار
 اينترني

 دکتر صابري

 دکتر نعمتي

 دکتر کاظم نژاد

91 

15 

 ابتيبه د انيدر مبتال ييشنوا تیوضع يا سهيمقا يبررس

مراجعه کننده  مارانیبر اساس کنترل قند خون در ب 2نوع 

 شهررشت ينایپورس مارستانیبه ب

 

سحر 

 ساجدي کیا
 اينترني

 دکتر نعمتي

 دکترمهرداد

 دکتر کاظم نژاد

91 

16 

بررسي يافته هاي جراحي گوش میاني در موارد اتواسکلروز 

بیمارستان هاي امیرالمومنین )ع( و گلسار  ارجاع شده به

 .1389لغايت 1380رشت در فاصله سال هاي 

 

امید 

 عبدالهي
 اينترني

 دکتر نعمتي

 دکترکوشا

 دکتر کاظم نژاد

 

 

91 

17 
بررسي فراواني اختالالت اتوالرنگولوژيک در سالمندان 

 مناطق روستائي شهرستان رشت

 زهرا

 کريمي
 رزيدنتي

 دکتر نعمتي

ميدکترگرا  

 دکتر کاظم نژاد

92 
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ف
دی

 ر

 مقطع نام دانشجو عنوان
 اساتید

 راهنما و مشاور

تاریخ 

 دفاع

18 

کموتراپي و -بررسي فراواني موکوزيت ناشي از راديوتراپي

عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتال به کارسینوم سر و 

 1391-گردن ارجاع شده به بیمارستان رازي رشت

محمود 

 میرحسیني
 رزيدنتي

 دکتر ساعدي

 دکتر نعمتي

 دکترسلطاني پور

92 

20 

لینگوال در  -ورزشي اوروفارنژيالبررسي اثر تمرينات 

درمان خرو پف اولیه مبتاليان مراجعه کننده به مرکز 

 آموزشي درماني امیرالمومنین )ع( رشت

 

سولماز 

خراساني 

 مقدم

 رزيدنتي

 دکتر نعمتي

 دکتر کوشا

 دکترسلطاني پور

92 

21 

بررسي يافته هاي سونوگرافي بیني در شکستگي حاد 

شده به بیمارستان  تروماتیک در بالغین ارجاع

 امیرالمومنین رشت

 

سید محمد 

 آقاجان پور
 رزيدنتي

 دکتر نعمتي

 دکتربنان

 دکتر بابايي

 دکتر کاظم نژاد

92 

22 

بررسي فراواني نسبي رينوسینوزيت هاي قارچي آلرژيک 

دربیماران مبتال به پولیپوز بیني تحت جراحي 

آندوسکوپیک سینوس در بیمارستان امیرالمومنین )ع( 

 1392شت در سالر

 

رضا 

 مجتبوي
 رزيدنتي

 دکترگرامي

 دکتر نعمتي

 دکترسلطاني پور

93 

 93 دکتر نعمتي   بررسي مسائل روانشناختي در موارد رينوپالستي 23

24 
 بررسي اختالل 

Body dysmorphism در موارد رينوپالستي 
 93 دکتر نعمتي  

25 

در رينوسینوزيت  vitD-OH-25مقايسه سطح سرمي 

ن با و بدون پولیپ درمراجعین به درمانگاه گوش، حلق مزم

 و بیني مرکز آموزشي درماني امیرالمومنین )ع( رشت

هومن 

 عاليي
 رزيدنتي

 دکترشادمان نعمتي

 دکتر هوشنگ گرامي

نژادکاظمدکتر احسان  

93 

26 

 Tail Signو  Vascular Signلندمارک  2بررسي فراواني

يکولر به فاسیال براي ي عصب گريتر اورو نسبت قطر تنه

هاي هاي تودهپیداکردن عصب فاسیال حین جراحي

پاروتید در دو مرکز  امیرالمومنین)ع( رشت و الزهراي 

 91-92اصفهان

مصطفي 

ضیابري و 

نسیم 

 مشايخي

 اينترني

 دکتر نعمتي

 دکترگرامي

 دکتر گازر

 دکتر کاظم نژاد

94 

27 
بیماران در  Epleyو  Gansهاي مانور درماني اثر يمقايسه

 (BPPVوضعیتي حمله اي خوش خیم ) سرگیجه مبتال به

صالح 

سبنان و 

خانم فاطمه 

 مالحسیني

 اينترني

 دکتر صابري

 دکتر نعمتي

 دکتر کاظم نژاد

94 



38 

 

ف
دی

 ر

 مقطع نام دانشجو عنوان
 اساتید

 راهنما و مشاور

تاریخ 

 دفاع

28 
بیماران مبتال به سرطان و مقايسه آن بررسي سبک زندگي 

 با افراد سالم در بیمارستانها و مراکز درماني رشت

گلوريا 

 محسني
نترنياي  

 دکترشادمان نعمتي

 دکتر عباس رحیمي

 دکتر احسان کاظم نژاد

 فتانه بخشي

94 

29 
شنوايي سنجي -بررسي ويژگیهاي جمعیت شناختي

 ناشنوايان شهر رشت

نسیم 

 کوچکي
 اينترني

 دکتر شادمان نعمتي

 دکتر عالیا صابري

 دکتر احسان کاظم نژاد
94 

30 
ني در بررسي اختالالت سپتوم و ديواره جانبي بی

 کانديدهاي رينوپالستي
 اينترني مريم کوشا

 دکتر شادمان نعمتي

 دکتر علي فقیه حبیبي

 دکتر رحمت اله بنان

 دکتر احسان کاظم نژاد

94 

31 
بررسي فراواني استفاده از آنتي بیوتیکهاي پروفیالکتیک 

 1394در مرکز آموزشي درماني امیرالمومنین رشت در سال 

ادريس 

 بهبودي
 اينترني

 دکترشادمان نعمتي

 دکتر رحمت اله بنان

 دکتر يوسف علیزاده

 دکتر احسان کاظم نژاد

94 

32 

( و يافته هاي ANCبررسي فراواني نسبي اگر نازي)

راديولوژيک همراه در بیماران کانديداي جراحي 

 در بیمارستان امیرالمومنین رشتداکريوسیستورينوستومي

 اينترني 

 دکترحسن بهبودي

تيدکترآبتین حیر  

 دکتر شادمان نعمتي

 دکترسهیل سلطاني پور

 

33 
بررسي تاثیر طب سوزني بر شدت وزوز گوش غیرضربان 

 دار مزمن با يک کارآزمايي بالیني دو سوکور

سپیده 

 پرستش
 اينترني

 دکتر شادمان نعمتي

 دکترعالیا صابري

دکتر بهرام نادري نبي    

 دکتر سهیل سلطاني پور

95 

24 

% با کرم کلوتريمازول 1رم  مايکونازول بررسي اثر درماني ک

% در اتومايکوزيس در مراجعین به درمانگاه گوش، حلق و 1

 بیني مرکز آموزشي درماني امیرالمومنین )ع( رشت

نوشین 

 شعباني
 رزيدنتي

 دکترشادمان نعمتي

 دکتر هوشنگ گرامي

 دکتر احسان کاظم نژاد
95 

25 

ي پروفیالکتیک بررسي فراواني استفاده از آنتي بیوتیک ها

 1394در مرکز آموزشي درماني امیرالمومنین )ع( سال 

 

ادريس 

 بهبودي
 اينترني

 دکتر شادمان نعمتي

رحمت اله بنان دکتر  

 دکتر يوسف علیزاده

 دکتر احسان کاظم نژاد
 

95 

26 
 يسنج شنوايي– يشناخت تیجمع يها يژگيو يبررس

 شهر رشت انيناشنوا

نسیم 

 کوچکي
 اينترني

 دکتر شادمان نعمتي

دکتر عالیا صابري،   

 دکتراحسان کاظم نژاد

 

در حال 

 اجرا



39 

 

ف
دی

 ر

 مقطع نام دانشجو عنوان
 اساتید

 راهنما و مشاور

تاریخ 

 دفاع

27 

بررسي انواع اختالالت تیغه و ديواره طرفي داخل بیني در 

افراد کانديد سپتورينوپالستي در مرکز آموزشي درماني 

 1394-95امیرالمومنین )ع( رشت 

 

 اينترني مريم کوشا

 دکتر شادمان نعمتي، 

 دکتر علي فقیه حبیبي

دکتر رحمت اله بنان،  

 دکتراحسان کاظم نژاد

 

در حال 

 اجرا

28 

بررسي فراواني معیارهاي میگرن در افراد مبتال به منییر 

مراجعه کننده به بیمارستان امیرالمومنین )ع( شهر 

 1395-1394رشت

 

تینا طاهر 

 زاده

 دکتر شادمان نعمتي،  اينترني

 دکتر علي فقیه حبیبي

 دکتر عالیا صابري، 

کتراحسان کاظم نژادد  

 

در حال 

 اجرا

29 

از نظر اسکار پس از  Inverted-Vو   Vمقايسه دو برش 

رينوپالستي باز در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان 

 95-94امیرالمؤمنین )ع(رشت در سال 

  

غزاله 

 محسني

 دکتر شادمان نعمتي، اينترني

  دکتر علي فقیه حبیبي

 دکتر هوشنگ گرامي 

سان کاظم نژاداحدکتر  

 

در حال 

 اجرا

30 

بررسی سبک زندگی بيماران مبتال به سرطان و 

مقايسه آن با افراد سالم در بيمارستانها و مراكز 

 درمانی رشت

گلوريا 

 محسني

 دکتر شادمان نعمتي اينترني

 دکتر عباس رحیمي

دکتر فتانه بخشي   

دکتراحسان کاظم نژاد   

 

در حال 

 اجرا

32 

سام خارجی گوش،گلو، بينی، بررسی فراوانی اج

راههای هوايی و گوارشی فوقانی در بيماران مراجعه 

كننده به مركز آموزشی درمانی اميرالمومنين )ع(  از 

94-84سال   

 

 مهسا نصري

 دکتر علي فقیه حبیبي اينترني

 ، دکتر شادمان نعمتي

 دکتراحسان کاظم نژاد

 
در حال 

 اجرا

33 

كتومی بر عملكرد بررسی اثر آدنوييدكتومی/تونسيل

95-96قلبی براساس شاخص های اكوكارديوگرافی  

 

 نیکو اختر

 دکتر شادمان نعمتي، اينترني

  دکتر رحمت اله بنان

 دکتر سودابه حدادي،

   دکتر محمد رضا آقاجان خواه
  
 

در حال 

 اجرا
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 هاي آموزشي، پژوهشي واجرايي: شرکت در دوره-17

ف
دي

ر
 

 نام دوره نوع دوره

 توضیحات تاريخ برگزاري گزاريمحل بر

ي
زش

مو
آ

ي 
ش

وه
پژ

ي 
راي

اج
 

 

1  *  

دوره روش تحقیق / 

 سطح متوسط

 

مرکز پژوهشهاي دانشجويي 

 دانشگاه ع.پ.تهران

الي  8/05/1379

12/05/1379  

2  *  
آمار حیاتي و  اصول 

SPSS 

 

 ENT-HNSمرکز تحقیقات 

 بیمارستان امیرالمومنین)ع(

در بهار و تابستان 

1388  

3 *   

/روشهاي کارگاه کشوري

آموزش بالیني و ارائه باز 

 خورد به فراگیران

  1388آذر وزارت بهداشت

4 *   

دوره تکنولوژي و 

کاربردهاي ترمو تراپي 

راديو فرکانس در گوش و 

 گلو و بیني

 آلمان  Celon AGشرکت 

 Certificateداراي 

آگوست 29به تاريخ 

2005 
 

5 *   

و  دوره عملي تشريح

جراحي اندوسکوپیک 

سینوس / مقدماتي و 

 پیشرفته

انجمن گوش و گلو و بیني 

ايران با همکاري مرکز 

 پرشکي قانوني کل کشور

24/2/1384 

 28/2/1384تا
 

6  *  

کارگاه نحوه ارائه مقاله در 

قالب پوستر به زبان 

 انگلیسي

دانشگاه علوم پزشکي  و 

خدمات بهداشتي درماني 

 گیالن

20/12/1386  

7   * 

کارگاه آموزش و مشاوره 

راهنمايي تحصیلي 

 دانشجويان

دانشگاه علوم پزشکي  و 

خدمات بهداشتي درماني 

 گیالن

-  

8 *   
آموزش روشهاي نوين 

 ارزشیابي بالیني

دانشگاه علوم پزشکي  و 

خدمات بهداشتي درماني 

 گیالن

26/10/1387  

9   * 
کارگاه ارزشیابي به شیوه 

OSCE 

م پزشکي  و دانشگاه علو

خدمات بهداشتي درماني 

 گیالن

7/12/1385  

  10/06/1387دانشگاه علوم پزشکي  و  آموزش تدوين طرح درس   * 10
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خدمات بهداشتي درماني 

 گیالن

 کارگاه آموزش بالیني *   11

دانشگاه علوم پزشکي  و 

خدمات بهداشتي درماني 

 گیالن

29/11/1386  

12   * 

کارگاه تشخیص و درمان 

عفونتهاي حاد تنفسي)کد 

( در 1120875

 د.ع.پ.لرستان

دانشگاه علوم پزشکي  و 

خدمات بهداشتي درماني 

 لرستان

لغايت 19/08/1378

20/08/1378 
 

13 *   
برنامه مدون آموزش 

 مداوم

دانشگاه علوم پزشکي  و 

خدمات بهداشتي درماني 

 گیالن

تا  25/01/1380

29/01/1380 
 

13 *   

ع سمینار کشوري اطال

رساني و آموزشي 

و  BMJمحصوالت 

 پزشکي مبتني بر شواهد

دانشگاه علوم پزشکي  و 

خدمات بهداشتي درماني 

 گیالن

13/09/1387  

 ادغام در آموزش پزشکي   * 14

دانشگاه علوم پزشکي  و 

خدمات بهداشتي درماني 

 گیالن

28/03/1388  

15  *  
کارگاه نرم افزار 

Endnote 

و  دانشگاه علوم پزشکي 

خدمات بهداشتي درماني 

 گیالن

08/05/1388  

16   * 
همايش سراسري دانش 

 در حیطه سالمت

دانشگاه علوم پزشکي  و 

خدمات بهداشتي درماني 

 گیالن

10/10/1388  

17 *   
کارگاه روشهاي ارزشیابي 

 OSCE -بالیني

دانشگاه علوم پزشکي  و 

خدمات بهداشتي درماني 

 گیالن

   17/12/1388  

18 *   
مهارتهاي ارتباطي پزشک 

 با بیمار

دانشگاه علوم پزشکي  و 

خدمات بهداشتي درماني 

 گیالن

15/06/1386  

19 *   
کارگاه آموزشي تدوين 

 طرح درس

دانشگاه علوم پزشکي  و 

خدمات بهداشتي درماني 

 گیالن

07/07/1387  

20   * 
کارگاه مهارتهاي ارتباطي 

 پزشک با بیمار

و   دانشگاه علوم پزشکي

خدمات بهداشتي درماني 

 گیالن

24/09/1386  
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21 *   
کارگاه آموزش بر بالین 

 بیمار

دانشگاه علوم پزشکي  و 

خدمات بهداشتي درماني 

 گیالن

الي  24/10/1386

25/10/1386 
 

22 *   
کارگاه آموزش روشهاي 

 نوين ارزشیابي بالیني

دانشگاه علوم پزشکي  و 

خدمات بهداشتي درماني 

 گیالن

18/07/1387  

23   * 
کارگاه مهارتهاي مشاوره 

 با دانشجو

دانشگاه علوم پزشکي  و 

خدمات بهداشتي درماني 

 گیالن

29/09/1386  

24 *   
کارگاه آموزش بالیني 

(Bedside Teaching) 

دانشگاه علوم پزشکي  و 

خدمات بهداشتي درماني 

 گیالن

الي  01/12/1385

02/12/1385 
 

25   * 

زمون کارگاه تحلیل آ

ارتقاء دستیاري و برنامه 

ريزي ارتقاء کیفیت 

 آزمونهاي دستیاري

دانشگاه علوم پزشکي  و 

 خدمات بهداشتي درماني

 گیالن

18/09/1387  

26 *   

کارگاه آموزشي) يک 

 Mixed  روزه( 

Method Research     

دانشگاه علوم پزشکي  و 

 خدمات بهداشتي درماني

 ايران

10/02/1389  

27 *   
پژوهش "رگاه آموزشي کا

 در آموزش

دانشگاه علوم پزشکي  و 

خدمات بهداشتي درماني 

 گیالن

19/03/1389  

28  *  
کارگاه آموزشي 

 "متاآنالیز"

دانشگاه علوم پزشکي  و 

خدمات بهداشتي درماني 

 گیالن

20/03/1389  

29 *   
دانش "کارگاه آموزشي 

 پژوهي آموزشي

دانشگاه علوم پزشکي  و 

 اشتي درمانيخدمات بهد

 گیالن

17/04/1389  

30 *  * 

کارگاه آموزشي 

حاکمیت بالیني و "

 "پزشکي قانوني

دانشگاه علوم پزشکي  و 

 خدمات بهداشتي درماني

 گیالن

14/12/1392  

31 *   

روزه  3کارگاه 

ديسکسیون استخوان 

 تمپورال با جراحي زنده

و   يدانشگاه علوم پزشک

 يدرمان يخدمات بهداشت

 تهران

5/1393  

32 *   

دوره فلوشیپ 

نورواتولوژي و قاعده 

 جمجمه

و   يدانشگاه علوم پزشک

 يدرمان يخدمات بهداشت

 تهران

1393-94  
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 داوري فعالیت هاي پژوهشي: -18

 
 

 

اسمه  همکم ان بخ تآتیب 

 اولییت

 ) مه  امم هتقمض (

 تم یخ ااجمم
 هح 

 ااجمم فعملیت
   یف ایع فعملیت

  آوع پمیمن

   
ساعت  در پاییز و  30بمدت 

 90زمستان 

داوری در جلسات شورای پژوهشی مرکز 

 تحقیقات گوش و گلو و بینی
1 

دکتر فقیه، دکتر جاللی، دکتر 

گرامی، دکتر مجتهدی، دکتر 

کاظم نژاد، بخشی، رمضانی، 

 نظام دوست

 1393 
مرکز تحقیقات بیماری های بینی 

 و سینوس

میکروبیولوژی ) بررسی داوری طرح تحقیقاتی 

کشت و واکنش زنجیره پلیمراز( مخاط سینوس 

ماگزیلری در بیماران مبتال به رینوسینوزیت مزمن 

 1394-95رشت( ع) امیرالمومنین بیمارستان –

2 

دکتر  –استاد راهنما: دکتر بنان 

 جاللی

 استاد مشاور: دکتر سلیمانی

 1393 
مرکز تحقیقات بیماری های بینی 

 و سینوس

ایان نامه بررسی مقایسه ی عملکرد بویایی در داوری پ

 -بیماران مبتال به اسکیزوفرنی با گروه کنترل

 "بیمارستانهای شفا و امیرالمونین)ع(

3 

 –استاد راهنما: دکتر جاللی 

 دکتر فقیه

 استاد مشاور: دکتر بنان

 1394 
مرکز تحقیقات بیماری های بینی 

 و سینوس

وفقیت دستیاران داوری پایان نامه بررسی عوامل م

دانشگاه علوم پزشکی گیالن  رشته های تخصصی

 1384-1392در آزمون دانشنامه طی سالهای 

4 

، دکتر بنان، دکتر  یدکتر جالل

دکتر کاظم نژاد، دکتر  ،یگرام

  ،یفتانه بخش ه،یدکتر فق ،یباقر

فاطمه نظام  ،یرمضان هیهد

 یدوست، شبنم وداد

 1394 
 ینیب یها یماریب قاتیمرکز تحق

 نوسیو س

و  ینیعالئم بال سهیمقای قاتیطرح تحق یداور

 یآگهداوری طرح تحقیقاتی  شیو پ یکینیپاراکل

  پیمزمن با و بدون پول تینوزینوسیمبتال به ر مارانیب

 )ع(نیرالمومنیام مارستانیمراجعه کننده به ب ینیب

 1394سال -رشت

5 

 –استاد راهنما: دکتر جاللی 

 گرامیدکتر 

 سلیمانیور: دکتر استاد مشا
 1395 

 ینیب یها یماریب قاتیمرکز تحق

 نوسیو س

ای کیفیت خواب، داوری پایان نامه بررسی مقایسه

خستگی و عملکرد جنسی در بیماران مبتال به رینیت 

آلرژیک، قبل و بعد از درمان، بیمارستان امیرالمومنین 

1393-1392 

6 
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  1390 تاکنون 

ینگوسکوپ و مجله داوری مقاالت مجله معتبر الر

(چاپ د.ع.پ.اصفهان و  (JRMSمعتبر انگلیی زبان 

 (چاپ د.ع.پ.مشهد  (IJOمجله انگلیسی زبان 

6 

مقاله در مجله دانشگاه  7 یداور

 90از سال  النیگ یعلوم پزشک

 تا کنون

 

؟؟؟ مورد در مجله پژوهش در 

 آموزش پزشکی

  تاکنون

اصفهان و  یمجله دانشکده پزشک

 یعلوم پزشکمجله دانشکاه 

مجله پژوهش در آموزش   الن،یگ

مرکز توسعه  یعلوم پزشک

 النید.ع.پ.گ یآموزش پزشک

 7 مجله دانشکده پزشکیمقاالت  یداور

 Caspian Journal ofداوری مفاله در     مورد 3

Neurological Sciences 
8 

    
 داوری ترجمه دو فصل کتاب

"Rapid interpretation of balance 

function test" 
9 

 10 داوری کتاب آنالیز جراحی پالستیک صورت    

    
 داوری کتاب

Advanced Assessment and treatment 

of Trauma, 2008 

11 

    
 داوری کتاب کار پزشکی مبتنی بر شواهد

Evidence based medicine toolkit / 

1391 

12 

 داوری کتاب     

Cummings Otolaryngology…. 2005 
13 



45 

 

 دکتر هوشنگ گرامیراهنما:

 دکتر رحمت اله بنان

دکتر علی فقیه حبیبی مشاور:  

 دکتر احسان کاظم نژاد

 
 

 1395 
 ینیب یها یماریب قاتیمرکز تحق

 نوسیو س

 بررسی اثر جراحی آندوسکوپیک "داوری پایان نامه

بر کیفیت زندگی بیماران مبتال به رینوسینوزیت مزمن 

 با و بدون پولیپ

14 

هنما:دکتر عبدالرحیم کوشارا  

 دکترمیرمحمد جاللی

دکتربابک بخشایش مشاور  

 دکتر ربابه سلیمانی

: 
 

 1395 
 ینیب یها یماریب قاتیمرکز تحق

 نوسیو س

عالیم و اختالالت  بررسی فراوانی "داوری پایان نامه

روانی در بیماران مبتال به سرگیجه مراجعه کننده به 

 سینابیمارستان امیرالمومنین و پور

 

15 
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