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 سوابق تحصیلی:-2
 

ف
دی

ر
 

عنوان درجه 

 تحصیلی
 محل تحصیل یلیرشته تحص

تاریخ 

 شروع

تاریخ 

 اتمام

 پزشکی  دکترا 1
دانشگاه 

 تهران
1365 1373 

 تخصص 2
گوش و حلق وبینی و جراحی سرو 

 گردن

دانشگاه 

 مشهد
1375 1379 

 اتولوژی-نورو فلوشیپ 3
دانشگاه 

 ع.پ. تهران
1394 1395 

 

 

 

 

 

 



 

 

 عنوان رساله)ها(:-3

 
 صب فاسیالعو  CEREBELLOPONTINE ANGLE ضایعات -1

بررسی واریاسیونهای آناتومیکی قنات دهلیزی در سیتی اسکن استخوان تمپورال بیماران مبتال به کم  -2

 یی حسی عصبی با علت ناشناختهاشنو

 
 

 سوابق خدمت آموزشی در داخل و خارج کشور: -4

 

ف
دی

ر
 

 نام مؤسسه محل تدریس
 مدت

 مقطع تحصیلی
عناوین دروس 

 تا از تدریس شده

 تاکنون 79 دانشکده پزشکی 1
دانشجویان پزشکی 

 عمومی 

 نشانه شناسی

دروس گوش و گلو و 

بینی و جراحی و سر و 

 گردن

 آموزان پزشکی عمومیرکا تاکنون 79 بیمارستان امیرالمومنین 2

دروس گوش و گلو و 

بینی و جراحی و سر و 

 گردن

 میکارورزان پزشکی عمو تاکنون 79 بیمارستان امیرالمومنین 3

دروس گوش و گلو و 

بینی و جراحی و سر و 

 گردن

 تاکنون 79 بیمارستان امیرالمومنین 4

دستیاران گوش و حلق 

وبینی و جراحی سر و 

 گردن

دروس گوش و گلو و 

بینی و جراحی و سر و 

 گردن

 دانشجویان دندانپزشکی تاکنون 81 دانشکده دندانپزشکی 5

دروس گوش و گلو و 

بینی و جراحی و سر و 

 گردن

 

 

 

 

 

 



 

 

 های تحقیقاتی مصوب : عناوین طرح-5

 

ف
دی

ر
 های تحقیقاتی ها و پروژه عناوین طرح 

نوع 

 فعالیت
)همکار، 
 مجری(

نام مؤسسه 

محل 

 پژوهش

 مدت

 تا از

1 

مقایسه نتایج جراحی لوزه برداری به کمک رادیوفرکانس با لوزه 

فونت مکرر برداری به روش متداول)سرد( در بزرگساالن مبتال به ع

 لوزه

 همکار

دانشگاه 

علوم 

 پزشکی

1386 1386 

 همکار ارزشیابی درونی گروه آموزشی گوش گلو بینی و جراحی سر و گردن 2

دانشگاه 

علوم 

 پزشکی

1383 1383 

3 
بررسی فراوانی نسبی وجود قارچ در مایع گوش میانی بیماران مبتال به 

 )ع( رشتاوتیت میانی سروز در بیمارستان امیرالمومنین 
 همکار

دانشگاه 

علوم 

 پزشکی

1384 1387 

4 
بررسی تاثیر آلپرازوالم بر روی وزوز گوش بیماران مراجعه کننده به 

 بیمارستان امیرالمومنین )ع( رشت
 همکار

دانشگاه 

علوم 

 پزشکی

1385 1388 

5 
بررسی همراهی دیس لیپوپروتینمی و کاهش شنوایی ناشی از سر و 

 صدا در جمعیت کارگران
 همکار

دانشگاه 

علوم 

 پزشکی

1388 1388 

6 
بررسی اثر رادیوتراپی ناحیه قاعده جمجمه و نازوفارنکس بر آزمونهای 

 آستانه و تشخیص بویایی بیماران
 مجری

دانشگاه 

علوم 

 پزشکی

1388 1388 

7 
و عود در بیماران مبتال به  p53بررسی همراهی بیان پروتئین 

 مارژین هیستوپاتولوژیک منفیکارسینوم سلول سنگفرشی حنجره با 
 همکار

دانشگاه 

علوم 

 پزشکی

1388 1389 

8 
بررسی فراوانی اختالالت تعادلی و راه رفتن در سالمندان مناق 

 روستاهای شهرستان رشت یک مطالعه پایلوت
 همکار

دانشگاه 

علوم 

 پزشکی

1389 1390 

9 
بررسی میزان مقاومت راه هوایی فوقانی به دنبال استفاده از 

SPREADER GRAFT در بیماران رینوپالستی 
 مجری

دانشگاه 

علوم 

 پزشکی

1389 1389 

10 
بررسی مقایسه تاثیر دگزامتازون و ترانکسامیک اسید بر میزان ادم و 

 اکیموز بعد از عمل در بیماران رینو پالستی
 همکار

دانشگاه 

علوم 

 پزشکی

1389 1390 

11 

وپالستی در بیماران مراجعه با  رین سرگیجه بررسی ارتباط  بروز انواع

-استان گیالن-کننده به  بیمارستان امیرالمومنین شهرستان رشت

 1390سال 

 همکار

دانشگاه 

علوم 

 پزشکی

1390 1392 



 

 

ف
دی

ر
 های تحقیقاتی ها و پروژه عناوین طرح 

نوع 
 فعالیت

)همکار، 

 مجری(

نام مؤسسه 

محل 

 پژوهش

 مدت

 تا از

12 
بررسی اندوسکوپیک واریاسیون های آناتومیک سینوس اسفنوئید، 

 1389 -ناحیه سلّا و هیپوفیز در اجساد بالغ پزشکی قانونی رشت
 همکار

اه دانشگ

علوم 

 پزشکی

1389 1390 

13 
بررسی میزان رضایت مندی بیماران تحت عمل جراحی سپتوپالستی، 

 ماه پس از عمل در مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین )ع( رشت 6
 همکار

دانشگاه 

علوم 

 پزشکی

1390 1391 

14 

بررسی کانال نازوپاالتین در توموگرافی کامپیوتری با دسته اشعه 

جمعیت گیالنی مراجعه کننده به مرکز رادیولوژی فک مخروطی در یک 

 و صورت

 همکار

دانشگاه 

علوم 

 پزشکی

1390 1391 

15 
 ییدر سالمندان مناطق روستا کینوالرنگولوژیاختالالت اتور یبررس

 شهر رشت
 همکار

دانشگاه 

علوم 

 پزشکی

1390 1391 

16 

زوفرنی با مقایسه فراوانی رینیت آلرژیک در بیماران مبتال به اسکی    

 گروه کنترل در مراجعین به مراکز بهداشتی استان گیالن

 

 مجری

دانشگاه 

علوم 

 پزشکی

13921392 1394 

17 

مقایسه کیفیت زندگی مرتبط با سالمت در بیماران مبتال به رینیت 

آلرژیک با گروه کنترل در مراجعین به بیمارستان امیرالمومنین )ع( 

 رشت

دانشگاه  مجری

علوم 

 پزشکی

13921392 1394 

18 

بررسی مقایسه ای کیفیت خواب، خستگی و عملکرد جنسی در 

بیمارستان  –رینیت آلرژیک با گروه های کنترل بیماران مبتال به

 امیرالمومنین مجری

دانشگاه  مجری

علوم 

 پزشکی

13921392  1394 

19 

بررسی مقایسه ای کیفیت خواب، خستگی و عملکرد جنسی در 

 –بل و بعد از درمان رینیت آلرژیکرینیت آلرژیک ق بیماران مبتال به

 بیمارستان امیرالمومنین

دانشگاه  مجری

علوم 

 پزشکی

13921392  1394 

20 

بررسی فراوانی بیماریهای همراه در بیماران مبتال به رینیت آلرژیک در 

 بیمارستان امیرالمومنین  ENT-HNSمراجعین به بخش و درمانگاه 

 1392-1393)ع( رشت

 مجری

دانشگاه 

علوم 

 یپزشک

13921392  1394 

21 

 مارانیب یزندگ تیفیبر ک نوسیس کیآندوسکوپ یاثر جراح یبررس

 ENT به درمانگاه نیمزمن در مراجع تینوزینوسیمبتال به ر

 ()عنیرالمومنیام مارستانیب

 همکار

دانشگاه 

علوم 

 پزشکی

13931393  1394 

22 

 مارانیدر ب کیآلرژ یقارچ یها تینوزینوسیر ینسب یفراوان یبررس

 نیرالمومنیام مارستانیدر ب یجراح یدایکاند ینیب پوزیه پولمبتال ب

 رشت

 همکار

دانشگاه 

علوم 

 پزشکی

13931393  1394 

23 
بررسی تاثیر طب سوزنی بر شدت وزوز گوش غیرضربان دار مزمن با 

 یک کارآزمایی بالینی دو سوکور

دانشگاه  همکار

علوم 

 پزشکی

13931393  1394 



 

 

ف
دی

ر
 های تحقیقاتی ها و پروژه عناوین طرح 

نوع 
 فعالیت

)همکار، 

 مجری(

نام مؤسسه 

محل 

 پژوهش

 مدت

 تا از

24 

و قارچی و الگوی مقاومت آنتی بررسی فراوانی آلودگی باکتریایی 

بیوتیکی باکتری ها در نمونه های حاصل از کشت بادکین تیوپ مجاری 

اشکی در بیماران تحت داکروسیستورینوستومی در بیمارستان  

 امیرالمومنین )ع( رشت.

 همکار

دانشگاه 

علوم 

 پزشکی

13931393  1394 

25 

و بدون  بررسی  مقایسه ای نتایج تست های تعادلی در سالمندان با

 همکار شکستگی هیپ

دانشگاه 

علوم 

 پزشکی

 تاکنون  13941394

26 

بررسی سبک زندگی افراد مبتال به سرطان مراجعه کننده به مراکز 

 آموزشی درمانی شهر رشت

 

 همکار

دانشگاه 

علوم 

 پزشکی

 تاکنون  13941394

27 

 دیدر افراد کاند ینیداخل ب یطرفبررسی انواع اختالالت تیغه و دیواره 

)ع( رشت  نیرالمومنیام یدرمان یدر مرکز آموزش یوپالستنیسپتور

95-1394 

دانشگاه  همکار

علوم 

 پزشکی

 تاکنون  13941394

28 

در بیماران مبتال به  هیدرینات دیمن و بتاهیستین مقایسه اثر

مراجعه کننده به بیمارستان  خیم خوش ای حمله وضعیتی سرگیجه

 1394-امیرالمونین)ع( رشت

دانشگاه  همکار

علوم 

 پزشکی

 تاکنون  13941394

29 

مقایسه اثر آزیترومایسین و کالریترومایسین در کنترل عود عالئم 

سینوزیت مزمن پس از عمل جراحی اندوسکوپی سینوس در مرکز 

 آموزشی درمانی امیرالمومنین رشت 

دانشگاه  همکار

علوم 

 پزشکی

 تاکنون  13941394

30 

خیص بویایی تعیین محدوده نرمال بویایی با استفاده از آزمون تش

 در استان گیالن (Ir-SIT)ایران

دانشگاه  همکار

علوم 

 پزشکی

 تاکنون  13941394

31 

در کودکان مبتال به عفونت حاد  D قایسه فراوانی کمبود ویتامینم

گوش میانی با کودکان سالم مراجعه کننده به بیمارستان امیرالمؤمنین 

 1394شهر رشت در سال 

 

 همکار

دانشگاه 

علوم 

 پزشکی

 تاکنون  13941394

32 
بررسی وضعیت تشخیص بویایی در بیماران مبتال به پارکینسون در 

 1394-رشت
 همکار

دانشگاه 

علوم 

 پزشکی

13951395  

 تاکنون

 
 
 
 

33 

بینی  گلو و ارزیابی ریسک فرایندهای منتخب بخش اورژانس گوش،

درمانی امیرالمونین با روش تحلیل حاالت و اثرات  -مرکز آموزشی

 1394- خطای مراقبت سالمت

دانشگاه  همکار

علوم 

 پزشکی

 تاکنون  13941394

34 

بررسی اثر افزودن تجویز پروبیوتیک بر درمان مرسوم در عالیم بالینی 

 بیماران مبتال به بیماریهای آلرژیک راه هوایی )رینیت آلرژیک و آسم(

دانشگاه  مجری

علوم 

 پزشکی

13941394  1395 



 

 

ف
دی

ر
 های تحقیقاتی ها و پروژه عناوین طرح 

نوع 
 فعالیت

)همکار، 

 مجری(

نام مؤسسه 

محل 

 پژوهش

 مدت

 تا از

35 

شهر  مدارس در مقطع ابتدایی آموزان دانش شنوایی غربالگری

 1394-رشت

دانشگاه  مجری

علوم 

 پزشکی

13941394  1395 

36 

از نظر اسکار پس از رینوپالستی  Inverted-V و V مقایسه دو برش

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

 1394-95سال 

دانشگاه  همکار

علوم 

 پزشکی

 تاکنون  13951395

37 
میگرن در افراد مبتال به منییر مراجعه کننده  بررسی فراوانی معیارهای

 1394-95به بیمارستان امیرالمومنین )ع( شهر رشت 

 همکار

دانشگاه 

علوم 

 پزشکی

13951395  

 تاکنون

 
 
 
 

38 

 یو گوارش ییهوا یراهها ،ینیگوش،گلو، ب یاجسام خارج  یبررس

 یدرمان یمراجعه کننده به مرکز آموزش مارانیدر ب یفوقان

 همکار 94-84)ع(  از سال  نیرالمومنیام

دانشگاه 

علوم 

 پزشکی

13951395  

 تاکنون

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 تألیف،تدوین، تصحیح و ترجمه کتاب: -6
 

ف
دی

ر
 

 عنوان کتاب
نوع کتاب )نگارش، ترجمه، 

 گردآوری و تصحیح(

نام و مشخصات 

 محل انتشار

تاریخ 

 انتشار

 83 دانشگاه گیالن تالیف پاسخهای شنوایی ساقه مغز 1

2 
چگونه بیمار مبتال به 

 سرگیجه را معاینه کنیم
 84 انتشارات گپ تالیف

 91 انتشارات تیمورزاده ترجمه بیماریهای عفونی گوش 3

4 
اشکاالت و نکات کلیدی در 

 جراحی سر و گردن
 89 انتشارات ارجمند ترجمه

5 

عملکرد  یراهنما و الگو

-یبر شواهد پرستار یمبتن

 نزیجانز هاپک مارستانیب

 94 انتشارات روشن کتاب ترجمه

6 
عفونت های گوش خارجی و 

 درمان موضعی اختالالت
  درحال چاپ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 :مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر داخلی -7
 

 نوع عنوان مقاله 

 مقاله

 نام و مشخصات

 نشریه

 همکار)ان(

1 

 گزارش سرومینا:گزارش موردی

 موردی

 

  ،،لیلیمیرمحمد جالمیرمحمد جال  نامه دانشگاهنامه دانشگاه

  

2 

 بررسی واریاسیونهای آناتومیکی قنات دهلیزی

 در سی تی اسکن استخوان تمپورال بیماران

مبتال به کاهش شنوایی حسی عصبی با علت 

 ناشناخته

  MMeeddiiccaall تحقیقاتی
jjoouurrnnaall  ooff  tthhee  iissllaammiicc  

rreeppuubblliicc  ooff  iirraann  

  

  ،،میرمحمد جاللیمیرمحمد جاللی

  دکتر پورصادقدکتر پورصادق

  دکتر هاشمیدکتر هاشمی

3 
  ،،میرمحمد جاللیمیرمحمد جاللی  پیکپیک مروری یانی حاد راجعهپیشگیری و درمان اوتیت م

  

4 
  ،،میرمحمد جاللیمیرمحمد جاللی  پیکپیک مروری رینوسینوزیت

  

5 
 بررسی فراوانی نسبی هلیکو باکتر پیلوری

 در کارسینوم دستگاه تنفسی فوقانی

  مجله علمی دانشگاهمجله علمی دانشگاه تحقیقاتی

  علوم پزشکی ایالمعلوم پزشکی ایالم

  ،،میرمحمد جاللیمیرمحمد جاللی

  

6 

 بررسی فراوانی نسبی وجود قارچ در کشت

 یع گوش میانی بیماران مبتال به اوتیتما

 میانی سروز

  مجله علمی دانشگاهمجله علمی دانشگاه تحقیقاتی

  علوم پزشکی ایالمعلوم پزشکی ایالم

  ،،میرمحمد جاللیمیرمحمد جاللی

  دکتر کوشادکتر کوشا

  دکتر هاشمیدکتر هاشمی

  دکتر فرقان پرستدکتر فرقان پرست

  دکتر کریمیدکتر کریمی

7 

 تاثیر سیپروفلوکساسین موضعی در

 پیشگیری از اتوره زودرس پس از گذاشتن

 کرومت در اوتیت میانی سروز

  مجله دانشکاهمجله دانشکاه یتحقیقات

  علوم پزشکی گیالنعلوم پزشکی گیالن

  ،،میرمحمد جاللیمیرمحمد جاللی

  دکتر کوشادکتر کوشا

8 

 ارتباط افزایش بیلی روبین غیر مستقیم

 (ABR)خون بر تغییرات شنوایی ساقه مغز

 در نوزادان مبتال به زردی

  مجله دانشکاهمجله دانشکاه تحقیقاتی

  علوم پزشکی گیالنعلوم پزشکی گیالن

  ،،میرمحمد جاللیمیرمحمد جاللی

  دکتر مجتبائیدکتر مجتبائی

  دکتر جنابیدکتر جنابی

  سلجوقیسلجوقی

9 

 بیماران و پزشک بررسی رضایت

 از جا اندازی بسته شکستگی بینی
 

  مجله دانشکاهمجله دانشکاه تحقیقاتی

  علوم پزشکی گیالنعلوم پزشکی گیالن

  ،،میرمحمد جاللیمیرمحمد جاللی

  دکتر حیدرزاده،دکتر حیدرزاده،

  دکتر نینا علویدکتر نینا علوی

10 

DDeetteeccttiioonn  ooff  FFuunnggaall  DDNNAA  

iinn  tthhee  MMiiddddllee  EEaarr  EEffffuussiioonn  

ooff  PPaattiieennttss  ssuuffffeerriinngg  ffrroomm  

OOttiittiiss  MMeeddiiaa  wwiitthh  EEffffuussiioonn  

  ,,IIrraanniiaann  JJ  PPuubbll  HHeeaalltthh  تحقیقاتیتحقیقاتی

  
  ،،میرمحمد جاللیمیرمحمد جاللی

  دکتر رضاییدکتر رضایی

  دکتر کوشادکتر کوشا

  دکتر سعادتدکتر سعادت

  دکتر بناندکتر بنان

  



 

 

 نوع عنوان مقاله 

 مقاله

 نام و مشخصات

 نشریه

 همکار)ان(

11 

MMaannaaggeemmeenntt  ooff  ddrroooolliinngg  

ffoorr  ppaattiieennttss  iinn    tthhee  nnoorrtthh  

ooff    IIrraann::  AAnnaallyyssiiss  ooff    tthhee  

ssuurrggiiccaall  mmaannaaggeemmeenntt  

-J Res Med Sci. 2010 Jan  تحقیقاتیتحقیقاتی

Feb; 15(1): 1–5. 

  

  ،،میرمحمد جاللیمیرمحمد جاللی

  دکتر نقویدکتر نقوی

12 

Assessment of Olfactory 

Threshold in Patients Und 

ergoing Radiotherapy for 

Head and Neck Malignancies.. 

 

 Iranian Journal of  تحقیقاتیتحقیقاتی

Otorhinolaryngology, Vol.26 

(4),2014 

 میرمحمدجاللی

 گرامی،هوشنگ

 ،عباس رحیمی،جعفری

13 

 -مقایسه اثر اندانسترون

 دگزامتازون -وپرامیددگزامتازون، متوکل

 -و اندانسترون

 نرمال سالین در کاهش تهوع

 و استفراغ بعد از جراحی

 گوش میانی

  ،،میرمحمد جاللیمیرمحمد جاللی  طبیب شرقطبیب شرق تحقیقاتی

  دکتر حدادیدکتر حدادی

  دکتر مرزباندکتر مرزبان

  دکتر خوشرنگدکتر خوشرنگ

  دکتر خرم نیادکتر خرم نیا

  دکتر حسن زادهدکتر حسن زاده

14 

 با دگزامتازون مقایسه

 میزان بر اسید ترانکسامیک

 رینوپالستی عمل از بعد اکیموز و ادم

 

 

 

   تحقیقاتی

 گیالن، پزشکی علوم دانشگاه مجله

 1391. 81 شماره ویکم بیست دوره

 

 

 

 

  دکترمیرمحمد جاللی،دکترمیرمحمد جاللی،

  ساقی موسویساقی موسوی

  ،ساغر فاطمی،ساغر فاطمی

  نن،دکتررحمت اله بنا،دکتررحمت اله بنا

15 

 نتایج تونسیلکتومی با رادیوفرکانس

 در بزرگساالن مبتال به تونسیلیت راجعه.

 ازی,مجله علوم پزشکی ر تحقیقاتی

 , شهریور87, شماره 18دوره 

1390 

 دکتر شادمان نعمتی

 دکترعبدالرحیم کوشا

 دکتر رحمت اله بنان

 دکتر میر محمد جاللی

 دکترهوشنگ  گرامی

 دکتر نسیم کوشا

16 

 کاهش روی بر لیپیدمی دیس اثرات

 صدا. و سر از ناشی شنوایی

  مجله علوم پزشکی رازی،مجله علوم پزشکی رازی، تحقیقاتی

  1818دوره دوره 

  13901390من من ، به، به9292، شماره ، شماره 

  

 دکتر رحمت اله بنان

 ،دکتر میرمحمد جاللی

 دکتر حیدرزاده،

 دکترمجتبی مهرداد،

 دکتر رضوان روحی،

 فتانه بخشی

http://journal.gums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C
http://journal.gums.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C


 

 

 نوع عنوان مقاله 

 مقاله

 نام و مشخصات

 نشریه

 همکار)ان(

17 

 یافته های گوش وشنوایی سنجی

 با نقص ایمنی اکتسابیدر بیماران 

 مثبت(.HIVانسانی)

  پزشکیپزشکی  علومعلوم  مجلهمجله تحقیقاتی

 13931393//گیالنگیالن

 ،دکتر میر محمد جاللی

 دکتر رحمت اله بنان

 ،دکتر مسلم واحدی پور

18 

 نگرش دانشجویان مقطع بالینی رشته

تیاران تخصصی دانشگاه علوم پزشکی پزشکی و دس

 .گیالن درباره طب مکمل جایگزین

 پژوهش درآموزش تحقیقاتی

 1392/علوم پزشکی

 سلیمانیدکتر 

 ،،دکتر میر محمد جاللی

 دکتر احمدی

19 

 مجله دانشگاه علوم پزشکی گیالن. تحقیقاتی .ارتباط سرگیجه با رینوپالستی
 ؛93تابستان  - 90، شماره 23دوره 

 74-66صفحات 

 شادمان نعمتی

 ،میرمحمد جاللی

 حسان کاظم نژاد،فتانه بخشی،ا

 هیال فرخ پی

20 

Psychometric Properties of the Persian 

Version of the Tinnitus Handicap 

Inventory) (THI-P 

 Iranian Journal of تحقیقاتی

Otorhinolaryngology 

/2015 

 ،میرمحمدجاللی

 ربابه سلیمانی،

 مهناز فالحی،

 محمد آقاجان پور

 ،معصومه الهی

21 

Comparison of cartilage with 
temporalis fascia tympanoplasty: A 
meta-analysis  

 

 Iran J Med Sci /ISI تحقیقاتی

 

Robabeh 
Soleimani1,Maryam 
Kousha,Homa 
Zarrabi,Seyede Mahnaz 
Tavafzadeh-haghi,Mir 
Mohammad Jalali 
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http://www.gums.ac.ir/Upload/Modules/Contents/asset69/130.pdf
http://www.gums.ac.ir/Upload/Modules/Contents/asset69/130.pdf
http://www.gums.ac.ir/Upload/Modules/Contents/asset69/140.pdf
http://www.gums.ac.ir/Upload/Modules/Contents/asset69/140.pdf
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 عنوان مقاله
نوع 

 مقاله
 همکار)ان( نام ومشخصات نشریه

1 
یکی در کاندیداهای ژمقایسه شاخص های سایکولو

 رینوپالستی با سپتوپالستی
 ایرانی دوبیبیمارستان  تحقیقاتی

 دکتر مدبرنیا

 دکتر سبحانی

 دکتر موحدی

 دکتر موسوی رینه

 دکتر سلیمانی طالمی

 کارسینومای کیست تیروگلوس 2
گزارش 

 موردی
Medical science monitor دکتر نقوی 

 آدنو سیستیک کارسینوما 3
گزارش 

 موردی
CRCPR دکتر کوشا 

4 The effects of alprazolam on tinnitus: A 

cross over randomized clinical trial 
 /Medical science monitor تحقیقاتی

2009 Nov 

 دکتر کوشا

 دکتر نقوی

 دکتر سلیمانی

 دکتر بنان

5 

PP5533  oovveerreexxpprreessssiioonn  iimmppaaccttss  oonn  tthhee  pprrooggnnoossiiss  

ooff  llaarryynnggeeaall  ssqquuaammoouuss  cceellll  ccaarrcciinnoommaass..  
یقاتیتحق   AAssiiaann  PPaacciiffiicc  JJoouurrnnaall  OOff  

CCaanncceerr  PPrreevveennttiioonn..2011 
دکتر جاللی،دکتر حیدر 

زاده،دکتر 

 زواری،دکترسرمست

6 

Balance performance in older adults and 

its relationship with falling 
 Aging Clin Exp Res. 2014  تحقیقاتی

Oct 7. 

 

میرمحمد جاللی 

هوشنگ گرامی، آبتین ،

 حیدر زاده،ربابه سلیمانی

7 
Comparison of effects of spreader grafts 

and flaring sutures 

on nasal airway resistance in rhinoplasty 

 Eur Arch تحقیقاتی

Otorhinolaryngol. 2014 

Oct 15. 

 میرمحمد جاللی

8 

Therapeutic impact of repetitive 

transcranial magneticstimulation (rTMS) 

on tinnitus: a systematic review and meta-

analysis 

 Eur Arch تحقیقاتی

Otorhinolaryngol/2015 
ربابه سلیمانی،میر محمد 

جاللی،طلوع حسن دخت 

، 

9 

The Impact of Methylphenidate on Motor 

Performance in Children with both 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder 

and Developmental Coordination Disorder: 

A Randomized DoubleBlind Crossover 

Clinical Trial 

 

 Laryngoscope/2016 تحقیقاتی

 

 

jalali MM,  

Motasaddi M, 

Kouhi A, Dabiri S, 

Soleimani R. 

 

 
 
 
 

 
 

http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84864348912&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=B164D0AAF9EA72C7467AFFDAEC195099.kqQeWtawXauCyC8ghhRGJg%3a800&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2826534494100%29&relpos=0&relpos=0&citeCnt=4&searchTerm=
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84864348912&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=B164D0AAF9EA72C7467AFFDAEC195099.kqQeWtawXauCyC8ghhRGJg%3a800&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2826534494100%29&relpos=0&relpos=0&citeCnt=4&searchTerm=
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25286899
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Comparison+of+effects+of+spreader+grafts+and+flaring+sutures
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Comparison+of+effects+of+spreader+grafts+and+flaring+sutures
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 نوع مقاله عنوان مقاله

تاریخ 

چاپ یا 

 ارائه

عنوان همایش  یا 

کنفرانس و محل 

 برگزاری

 همکار)ان(

یکی در ژمطالعه آینده نگر واکنش سایکولو

 کاندیداهای رینوپالستی
 1380 تحقیقاتی

کنگره بین المللی جراحی 

 الستیکپ
 دکتر سلیمانی

 82 سخنرانی عفونتهای لوزه وسینوس
مدون ویژه پزشکان 

 عمومی
 

  ENTمدون متخصصین 82 سخنرانی بیماریهای گوش  گلو و بینی و سر و گردن

  ENTمدون متخصصین 83 سخنرانی توانبخشی در اختالالت اودیو وستیبولر

 83 سخنرانی اوتیت اکسترن
مدون ویژه پزشکان 

 عمومی
 

  ENTمدون متخصصین 84 سخنرانی صدمات وارده بر غدد بزاقی

بررسی مقایسه ای فراوانی نسبی عفونت 

هلیکوباکتر پیلوری در مبتالیان به کارسینوم 

 دستگاه تنفسی گوارشی فوقانی

تحقیقاتی 
_    
 

 سخنرانی 

84 

همایش اپیدمیولوژی، 

تشخیص و درمان عفونت 

با میکروب هلیکوباکتر 

 پیلوری
_ 

دانشگاه علوم پزشکی 

 تهران

 

بررسی فراوانی نسبی وجود قارچ در کشت مایع 

 گوش میانی بیماران مبتال به اوتیت میانی سروز

تحقیقاتی 
_    
 

 سخنرانی 

84 

نهمین کنگره بین المللی 

جامعه جراحان گوش و گلو 

 و بینی و سر و گردن ایران

دکتر کوشا، دکتر 

هاشمی، دکتر 

کریمی، دکتر 

 پرستفرقان

فراوانی نسبی هلیکوباکتر پیلوری در کارسینوم 

 دستگاه تنفسی گوارشی فوقانی

تحقیقاتی 
_    
 

 پوستر

84 

نهمین کنگره بین المللی 

جامعه جراحان گوش و گلو 

 و بینی و سر و گردن ایران

 

 84 سخنرانی عفونتهای لوزه وسینوس
مدون ویژه پزشکان 

 عمومی
 

 84 سخنرانی اوتیت اکسترن
ون ویژه پزشکان مد

 عمومی
 

 84 سخنرانی اپیستاکسی و ترومای بینی
مدون ویژه پزشکان 

 عمومی
 

  ENTمدون متخصصین 84 سخنرانی صدمات وارده بر غدد بزاقی



 

 

 نوع مقاله عنوان مقاله

تاریخ 

چاپ یا 

 ارائه

عنوان همایش  یا 

کنفرانس و محل 

 برگزاری

 همکار)ان(

 بررسی روشهای مختلف 

 تهویه در بیهوشی برای برونکوسکپی در اطفال
 85 سخنرانی

 نهمین کنگره سراسری 

 بیهوشی و احیاء

 دکتر حدادی،

دکتر بنان، دکتر  

مرزبان، دکتر 

موحدی، دکتر 

 ایمان طلب

 85 سخنرانی اورژانسهای راه هوایی )کریکوتومی/تراکئوستومی(
مدون ویژه پزشکان 

 عمومی
 

 85 سخنرانی CPRروشهای تهاجمی در اداره راه هوایی در
مدون ویژه پزشکان 

 عمومی
 

 85 سخنرانی 1فوریتهای 
مدون ویژه پزشکان 

 عمومی
 

بررسی روشهای مختلف تهویه در بیهوشی برای 

 برونکوسکپی در اطفال
 85 سخنرانی

نهمین کنگره سراسری 

 بیهوشی و احیاء
 

 86 سخنرانی 1فوریتهای 
مدون ویژه پزشکان 

 عمومی
 

 86 سخنرانی عصب فاسیال
مدون ویژه پزشکان 

 متخصص
 

 86 سخنرانی شیمی درمانی
مدون ویژه پزشکان 

 متخصص
 

Detection of Fungal DNA in the Middle 

Ear Effusion of Patients 

Suffering from Otitis Media with 

Effusion 

 

 تحقیقاتی 

 سخنرانی
87 

یازدهمین کنگره بین 

المللی جامعه جراحان 

گوش و گلو و بینی و سر و 

 گردن ایران

 

 87 سخنرانی شیمی درمانی
مدون ویژه پزشکان 

 متخصص
 

 87 سخنرانی انولوماتوز گوشبیماریهای گر
مدون ویژه پزشکان 

 متخصص
 

 84 سخنرانی مراقبت های بهداشتی اولیه چشم و گوش در اطفال
مدون ویژه پزشکان 

 متخصص
 

   88 سخنرانی (OSCE)کارگاه روش های ارزشیابی بالینی

 88 سخنرانی اوتیت اکسترن 
مدون ویژه پزشکان 

 عمومی
 

 88 سخنرانی اپیستاکسی و ترومای بینی
مدون ویژه پزشکان 

 عمومی
 

 88 سخنرانی توانبخشی صوتی
مدون ویژه پزشکان 

 متخصص
 



 

 

 نوع مقاله عنوان مقاله

تاریخ 

چاپ یا 

 ارائه

عنوان همایش  یا 

کنفرانس و محل 

 برگزاری

 همکار)ان(

 87 سخنرانی اوتیت اکسترن 
مدون ویژه پزشکان 

 عمومی
 

 87 سخنرانی اپیستاکسی و ترومای بینی
مدون ویژه پزشکان 

 عمومی
 

 87  مهارتهای عملی فوری
مدون ویژه پزشکان 

 عمومی
 

  ویژه دستیاران 88 سخنرانی مبتنی بر شواهد کارگاه پزشکی

 89 پوستر یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی

همایش کشوری یادگیری 

الکترونیکی در علوم 

 پزشکی

 

دیدگاه دانشجویان جدید الورود از کاربرد نرم افزار 

 ثبت نام تحت وب در دانشگاه علوم پزشکی گیالن
 89 پوستر

همایش کشوری یادگیری 

ترونیکی در علوم الک

 پزشکی

 

  ویژه دستیاران 89 سخنرانی کارگاه پزشکی مبتنی بر شواهد

  ویژه اعضای هیئت علمی 89 سخنرانی کارگاه حاکمیت خدمات بالینی

 89 سخنرانی 1بینی 
مدون ویژه پزشکان 

 متخصص
 

 89 سخنرانی سینوس
مدون ویژه پزشکان 

 متخصص
 

 89 سخنرانی 1حی سر و گردن بیماریهای گوش  گلو و بینی و جرا
مدون ویژه پزشکان 

 عمومی
 

 89 سخنرانی 2بیماریهای گوش  گلو و بینی و جراحی سر و گردن 
مدون ویژه پزشکان 

 عمومی
 

 90 سخنرانی  اعجاز الحان قران در درمان
همایش کشوری قران 

 پژوهی و طب
 

2گوش وحلق و بینی    مدون 90 سخنرانی 

2مباحث گوش    مدون 90 سخنرانی 

1گوش و حلق و بینی    مدون 90 سخنرانی 

  مدون 90 سخنرانی مباحث استخوان تمپورال در گوش و حلق و بینی

سیزدهمین کنگره سراسری جراحان گوش ،گلو، 

 بینی وسروگردن ایران
 سخنرانی

 همایش و کنگره 91
 

  مدون 91 سخنرانی  غدد بزاقی

تالالت ناحیه گردن در گوش و حلق و بینیاخ   مدون 91 سخنرانی 

  سمینار 92 سخنرانی سیمینار دوروزه سارکوئیدوز

1مباحث کلی در گوش و حلق و بینی    مدون 92 سخنرانی 



 

 

 نوع مقاله عنوان مقاله

تاریخ 

چاپ یا 

 ارائه

عنوان همایش  یا 

کنفرانس و محل 

 برگزاری

 همکار)ان(

2مباحث کلی در گوش و حلق و بینی    مدون 92 سخنرانی 

1گوش و حلق و بینی    مدون 92 سخنرانی 

2گوش وحلق و بینی    مدون 92 سخنرانی  

  کنفرانس علمی یک روزه 92 سخنرانی سرگیجه

  کنفرانس علمی یک روزه 92 سخنرانی تظاهرات چشمی بیماریهای سیستمیک

Reliability and validiyof the persian 

version of the tinnitus handicap 

inventory(THI-P) 
 سخنرانی

چهاردهمین کنگره  93

 گوش،گلو وبینی
 

Otologic and audiologic findings of 

human immunodeficiency virus –

infected patients 

 سخنرانی
چهاردهمین کنگره  93

 گوش،گلو وبینی
 

Assessment of Olfactory 

Threshold in Patients Und 

ergoing Radiotherapy for 

Head and Neck Malignancies. 

 93 سخنرانی
ه چهاردهمین کنگر

 گوش،گلو وبینی
 

Comparison of Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder frequency 

between the children with hearing loss 

and controls in Rasht, 2013 
 95 پوستر

پانزدهمین کنگره بین 

المللی جراحان گوش و 

گلو و بینی و سرو گردن 

 ایران

 

Evaluation of allergic rhinitis' 

frequency and its comorbidities in the 

patients referring to ENT-HNS 

Department at Amiralmomenin hospital 

of Rasht  

 95 پوستر

پانزدهمین کنگره بین 

المللی جراحان گوش و 

گلو و بینی و سرو گردن 

 ایران

 

Evaluation of the effect adding 

probiotic administration on 

conventional  treatment in clinical 

finding in patients with allergic rhiniti   
 95 پوستر

پانزدهمین کنگره بین 

المللی جراحان گوش و 

گلو و بینی و سرو گردن 

 ایران

 

Hearing Screening Among Elementary 

School Students in Rasht City 

 95 پوستر

ن پانزدهمین کنگره بی

المللی جراحان گوش و 

گلو و بینی و سرو گردن 

 ایران

 

Outcomes of stapes surgery in about 

one thousand Iranian patients 

 95 پوستر

پانزدهمین کنگره بین 

المللی جراحان گوش و 

گلو و بینی و سرو گردن 

 ایران

 

Personality Patterns in patients with 

Allergic Rhinitis: A Case-Control Study 

 95 پوستر

پانزدهمین کنگره بین 

المللی جراحان گوش و 

گلو و بینی و سرو گردن 

 ایران

 



 

 

 نوع مقاله عنوان مقاله

تاریخ 

چاپ یا 

 ارائه

عنوان همایش  یا 

کنفرانس و محل 

 برگزاری

 همکار)ان(

Modern diagnostic tests to assess 

olfactory function; a review 

 95 پوستر

پانزدهمین کنگره بین 

المللی جراحان گوش و 

گلو و بینی و سرو گردن 

 ایران

 

The evaluation of olfactory function in 

patients with schizophrenia 

 95 پوستر

پانزدهمین کنگره بین 

المللی جراحان گوش و 

گلو و بینی و سرو گردن 

 ایران

 

Endoscopic sinus surgery on quality of 

life patients with chronic rhinosinusitis  

 95 پوستر

پانزدهمین کنگره بین 

گوش و المللی جراحان 

گلو و بینی و سرو گردن 

 ایران

 

The Relationship Between Allergic 

Rhinitis And Schizophrenia In Guilan, 

2013-2014: A Case-Control Study 

 

 95 پوستر

کنگره ایمونولوژی، آسم و 

  آلرژی

The Relationship Between Allergic 

Rhinitis And Schizophrenia In Guilan, 

2013-2014:A Case-Control Study 

 

 95 پوستر

کنگره ایمونولوژی، آسم و 

  آلرژی

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 عضویت در مجامع علمی داخلی و خارجی: -10
 

ف
دی

ر
 

 نام مجمع
موضع 

 فعالیت
 شهر و کشور مبداء نوع فعالیت

 مدت

 تا از

1 AO Alumni 

Association   81 سوئد = 

 

 

 :و تقدیرها و جوائزها  تشویق -11
 

ف
دی

ر
 

 عنوان
  تاریخ

 دریافت
 دریافت محل  علت دریافت

نام و سمت مقام 

 اعطا کننده

 79شهریور  لوح تقدیر 1

احراز مقام اول کشوری در چهل و 

هفتمین دوره امتحانات دانشنامه 

 رشته تخصصی گوش و حلق و بینی

وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

 دکتر فرهادی 

بهداشت،  وزیر

درمان و آموزش 

 پزشکی

 13/12/83 تشویق نامه 2

نزدیک بودن تجویز دارو ، 

پاراکلینیک به استاندارد کشوری و 

 جهانی

بیمه خدمات درمانی 

 استان گیالن

 دکتر امینیان

مدیر کل بیمه 

خدمات درمانی 

 استان گیالن

3 

اجرای برنامه 

های آموزش 

 مداوم

 همکاری مستمر 12/5/85

علوم پزشکی  دانشگاه 

و خدمات بهداشتی 

 درمانی گیالن

 دکتر منفرد

معاون آموزشی 

 دانشگاه

 تشویق نامه 4
فروردین 

89 
 شرکت در شورای پژوهشی دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی  

و خدمات بهداشتی 

 درمانی گیالن

 دکتر بهبودی

رییس دانشگاه 

علوم پزشکی 

 گیالن

 روز پزشک 85مرداد  تشویق نامه 5

ه علوم پزشکی  دانشگا

و خدمات بهداشتی 

 درمانی گیالن

 دکتر بهبودی

رییس دانشگاه 

علوم پزشکی 

 گیالن

 تشویق نامه 6
اردیبهشت 

88 
 - ارتقاء به رتبه دانشباری

 دکتر لنکرانی

وزیر بهداشت، 

درمان و آموزش 

 پزشکی

 کارگاه آموزش پزشکی 88آبان  تشویق نامه 7

دانشگاه علوم پزشکی  

شتی و خدمات بهدا

 درمانی گیالن

 دکتر منفرد

معاون آموزشی 

 دانشگاه



 

 

 پژوهشگر نمونه 88آذر  تشویق نامه 8

دانشگاه علوم پزشکی  

و خدمات بهداشتی 

 درمانی گیالن

 دکتر بهبودی

رییس دانشگاه 

علوم پزشکی 

 گیالن

 روز پزشک 88شهریور  تشویق نامه 9

دانشگاه علوم پزشکی  

و خدمات بهداشتی 

 درمانی گیالن

 

 دکتر بهبودی

رییس دانشگاه 

علوم پزشکی 

 گیالن

 

 تشویق نامه 10
فروردین 

89 

کارگاه آموزش پزشکی ویژه 

 دستیاران

دانشگاه علوم پزشکی  

و خدمات بهداشتی 

 درمانی گیالن

 دکتر منفرد

معاون آموزشی 

 دانشگاه

 تشویق نامه 11
اردیبهشت 

90 
 فرآیند آموزشی برتر

وزارت بهداشت، 

زش درمان و آمو

 پزشکی

دکتر وحید 

 دستجردی

 استاندار فعالیت با بسیج 89مهر  لوح سپاس 12
روح ا... قهرمانی 

 چابک

 ارائه خدمات به دانشجویان 89اسفند  تشویق نامه 13

دانشگاه علوم پزشکی  

و خدمات بهداشتی 

 درمانی گیالن

 دکتر بهبودی

رییس دانشگاه 

علوم پزشکی 

 گیالن

 ه و ندوین کتاب مجموعه قوانینتهی 89دی تشویق نامه 14

دانشگاه علوم پزشکی  

و خدمات بهداشتی 

 درمانی گیالن

 دکتر بهبودی

رییس دانشگاه 

علوم پزشکی 

 گیالن

 دکتر محققی معاون آموزشی MPHاجرای دوره  89خرداد  تشویق نامه 15

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

های  شتهرل سازی و گسترش مؤسسه یا واحد یایا تاسیس و یا فعا راه اندازی -12

 جدید و تحصیالت تکمیلی:

 نام موسسه یا واحد
زمان 

 انجام
 شرح همکار)ان(

مرکز تحقیقات گوش و گلو بینی و جراحی و سرو 

 گردن 
1386 

دکتر کوشا، دکتر بنان، دکتر 

 گرامی،دکتر نعمتی
 از بنیانگذاران

راه اندازی درمانگاه فوق تخصصی بیماریهای آلرژیک 

 رالمومنینبینی و سینوس مرکز امی
 دکترنعمتی 1392

راه اندازی برای نخستین 

 بار در دانشگاه

 

 سمت های علمی و اجرایی)داخل و خارج دانشگاه(: -31

 

ف
دی

ر
 

 محل سمت و نوع فعالیت
 مدت

 تا از

 - 79 بیمارستان  امیرالمومنین)ع( سرپرست علمی اورژانس 1

2 
عضو کمیسیون تخصصی گوش و حلق وبینی اداره کل 

 زشکی قانونی استان گیالنپ

اداره کل پزشکی قانونی استان 

 گیالن
 تاکنون 82

 - 82 بیمارستان  امیرالمومنین)ع( رئیس بخش اورژانس  3

 پزشک معتمد دانشگاه 4
دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات 

 بهداشتی درمانی گیالن 
 تاکنون 83

 - 85 مارستان  امیرالمومنین)ع(بی معاون آموزشی مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین)ع( 5

 معاون پژوهشی دانشکده پزشکی رشت 6
دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات 

 بهداشتی درمانی گیالن
85 89 

 معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیالن 7
دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات 

 بهداشتی درمانی گیالن
89 - 

 تاکنون 88 انشکده پزشکید استاد مشاور جهت دانشجویان مقطع بالینی 8



 

 

 تاکنون 85 دانشکده پزشکی مسئول کمیته ارزشیابی درونی 9

10 

مسئول کار گروه حوزه منابع آموزشی و پژوهشی 

استانداردهای پایه آموزش پزشکی عمومی دانشکده 

 پزشکی

 تاکنون 87 دانشکده پزشکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 های سرپرستی شده: نامه پایان -41

ف
دی

ر
 

 نامه عنوان پایان

 عنوان دوره تحصیلی

نوع 

پایان 

 نامه

 تاریخ

 محل انجام

اسامی 

همکاران به 

ترتیب 

اولویت)شامل 

 نام متقاضی(

سمت در 

ارتباط با پایان 

 نامه

شد
 ار

ی
س

نا
ش

ار
ک

 

ی
وم

عم
ی 

تر
دک

 

ی
ص

ص
خ

ه ت
ور

د
 

را)
کت

د
P

H
D

) 

ی
یق

حق
ت

 

ره
غی

وع 
شر

 

ن
ایا

پ
 

 

1 

بررسی شاخصهای 

جمع تمپانومتری با میزان ت

مایع در گوش میانی و 

 کاهش شنوایی

  *  *  80 81 
بیمارستان 

 امیرالمومنین)ع(
 استاد راهنما ـــــ

2 

بررسی رابطه بین 

هلیکوباکتر پیلوری و 

کارسینومای دستگاه 

 گوارشی تنفسی فوقانی

  *  *  82 83 
بیمارستان 

 (امیرالمومنین)ع
 استاد راهنما ـــــ

3 

بررسی شاخص های روانی 

ر بیماران رینوپالستی و د

 سپتوپالستی

  *  *  80 81 
بیمارستان 

 (امیرالمومنین)ع
 استاد مشاور ـــــ

4 
بررسی ارتباط افزایش بیلی 

روبین غیرمستقیم خون با 

 وضعیت شنوایی
  *  *  83 84 

بیمارستان 

 (امیرالمومنین)ع
 استاد راهنما ـــــ

5 

بررسی فراوانی نسبی وجود 

وش میانی و قارچ در مایع گ

بافت آدنوئید بیماران مبتال 

به اوتیت میانی سروز در 

بیمارستان امیرالمومنین 

)ع( رشت از تاریخ دی ماه 

 1384تا دی ماه  1383

  *  *  83 85 
بیمارستان 

 (امیرالمومنین)ع
 استاد راهنما دکتر کوشا

6 

بررسی فراوانی نسبی وجود 

قارچ در پولیپ بیماران 

وزیت مبتال به رینوسین

 مزمن

  *  *  83 85 
بیمارستان 

 (امیرالمومنین)ع
 استاد راهنما دکتر کوشا

7 

بررسی همراهی دیس 

لیپوپروتینمی و کاهش 

شنوایی ناشی از سر و صدا 

 در جمعیت کارگران

 

 

 

  *  *  88 90 
بیمارستان 

 (امیرالمومنین)ع
 استاد راهنما دکتر بنان



 

 

ف
دی

ر
 

 نامه عنوان پایان

 عنوان دوره تحصیلی

نوع 

پایان 

 نامه

 تاریخ

 محل انجام

اسامی 

همکاران به 

ترتیب 

اولویت)شامل 

 نام متقاضی(

سمت در 

ارتباط با پایان 

 نامه

شد
 ار

ی
س

نا
ش

ار
ک

 

ی
وم

عم
ی 

تر
دک

 

ی
ص

ص
خ

ه ت
ور

د
 

را)
کت

د
P

H
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) 

ی
یق

حق
ت

 

ره
غی

وع 
شر

 

ن
ایا

پ
 

 

8 

بررسی مقایسه تاثیر 

رانکسامیک دگزامتازون و ت

اسید بر میزان ادم و اکیموز 

بعد از عمل در بیماران رینو 

 پالستی

 *   *  89 90 
بیمارستان 

 (امیرالمومنین)ع

 دکتر بنان

دکتر 

 حیدرزاده

 خانم موسوی

 استاد راهنما

9 

تعیین فراوانی نسبی 

هیپرلیپیدمی 

)هیپرتریکلیسریدمی و 

هیپر کلسترولمی( در 

 بیماران مبتال به میگرن

 *   *  89 90 

بیمارستان 

پورسینا و 

 امیرالمومنین

 دکتر صابری

 دکتر حاتمیان
 استاد مشاور

10 
بررسی فراوانی اختالالت 

تعادلی در سالمندان مناطق 

 روستایی شهر رشت
 *   *  89 90  

دکتر 

بنان،دکتر 

 حیدرزاده

 استاد راهنما

11 
بررسی بروز انواع سرگیجه 

با رینوپالستی در بیماران 

 راجعه کنندهم
 *   *  90 91 

بیمارستان 

 (امیرالمومنین)ع

دکتر 

نعمتی،دکتر 

 کاظم نژاد

 استاد

 راهنما

12 

بررسی خصوصیات 

دموگرافیک بیماران 

تونسیلکتومی شده در 

بیمارستانهای خصوصی 

 شهر رشت

 

 

 *   *  90 91 

بیمارستانهای 

خصوصی شهر 

 رشت

دکتر 

بنان،دکتر 

 کاظم نژاد

 استاد راهنما

13 

بررسی فراوانی اختالالت 

اتوالرینگولوژیک در 

سالمندان مناطق روستایی 

 شهرستان رشت

 

 

 

 

 

 

 

  *  *  91 93 

بیمارستان 

 امیرالمومنین)ع

دکتر 

گرامی،دکتر 

 کاظم نژاد

 استاد راهنما
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 نامه عنوان پایان

 عنوان دوره تحصیلی

نوع 

پایان 

 نامه

 تاریخ

 محل انجام

اسامی 

همکاران به 

ترتیب 

اولویت)شامل 

 نام متقاضی(

سمت در 

ارتباط با پایان 

 نامه

شد
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ی
س
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ش
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ک

 

ی
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ی 
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ص
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) 
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وع 
شر

 

ن
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14 

مقایسه ویژگیهای شخصیتی 

بیماران مبتال به رینیت 

آلرژیک با گروه کنترل در 

بیمارستان مراجعین به 

 امیرالمومنین)ع( رشت

 *   *  92 94 

بیمارستان 

 دکتر جاللی امیرالمومنین)ع

 دکتر گرامی

 دکتر کاظم نژاد

 استاد راهنما

15 

 اختالل نقص مقایسه فراوانی

 توجه/ بیش فعالی در کودکان

مبتال به کاهش  و نوجوانان

شنوایی با گروه کنترل در 

 1392 شهرستان رشت

 *   *  92 94 

یمارستان ب

 دکتر بنان امیرالمومنین)ع

 دکتر جاللی

سلیمانیدکتر   

 استاد

 راهنما

16 

بررسی مقایسه ای  اختالالت 

تعادلی کودکان  _شنوایی 

با گروه 1مبتال به دیابت نوع 

کنترل  درمراجعه کنندگان  به 

شهریور و  17بیمارستانهای 

 امیرالمؤمنین شهرستان رشت

 

  *  *  92 94 

بیمارستان 

میرالمومنین)عا  

 دکتر جاللی

 دکتر کوه منایی

سلیمانیدکتر   

 استاد راهنما

17 

بررسی عوامل موفقیت 

دستیاران رشته های 

دانشگاه علوم  تخصصی

پزشکی گیالن در آزمون 

-1392دانشنامه طی سالهای 

1384 

 *   *  93 94 

بیمارستان 

 امیرالمومنین)ع
 دکتر جاللی

 دکتر بنان

 فقیهدکتر 

 مااستاد راهن

18 

بررسی اثر اسپری 

فلوتیکارون بر روی عالیم 

انسدادی ناشی از هیپر تروفی 

 آدنویید...

    *  92 92 

بیمارستان 

 دکتر جاللی امیرالمومنین)ع

 دکتر ابوطالب
 استاد راهنما

19 

بررسی فراوانی نسبی اختالل 

شنوایی در بیماران مبتال به 

 آرتریت روماتویید...
  *  *  90 90 

ستان بیمار

 دکتر زینی امیرالمومنین)ع

 دکتر جاللی

 استاد

 راهنما

20 

بررسی مقایسه ی عملکرد 

بویایی در بیماران مبتال به 

 -اسکیزوفرنی با گروه کنترل

بیمارستان شفا و بیمارستان 

 (امیرالمومنین)ع

 *   *  92 93 

بیمارستان 

 دکتر بنان امیرالمومنین)ع

 دکتر جاللی

سلیمانیدکتر   

 هنمااستاد را
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 نامه عنوان پایان

 عنوان دوره تحصیلی

نوع 

پایان 

 نامه

 تاریخ

 محل انجام

اسامی 

همکاران به 

ترتیب 
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سمت در 

ارتباط با پایان 

 نامه
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21 

بررسی مقایسه ای تأثیر 

آستانه شنوایی بر روی 

عملکرد تحصیلی و رفتارهای 

مقابله ای کودکان مبتال به 

-کاهش شنوایی و گروه کنترل

1392 

 

 *   *  92 94 

بیمارستان 

 امیرالمومنین)ع
 

 دکتر بنان

 دکتر جاللی

سلیمانیدکتر   

 

 

 استاد

 راهنما

22 

بررسی اثربخشی  

د  موضعی در ترانکسامیک اسی

کاهش خونریزی حین و بعد از 

عمل جراحی سپتورینوپالستی 

در مرکز آموزشی درمانی 

 سال  -امیرالمومنین )ع( رشت 

 
 

 

 *   *  95 
درحال 

 اجرا

بیمارستان 

 امیرالمومنین)ع
دکتر علی فقیه 

دکتر علی ،

 اشرف 

دکتر میر محمد 

جاللی، 

دکتراحسان 

 کاظم نژاد

 

 مشاوراستاد

23 

اثر بتاهیستین و دیمن  مقایسه

هیدرینات به همراه مانور اپلی 

در بهبود عالیم بیماران مبتال 

به سرگیجه وضعیتی حمله ای 

 1394-خوش خیم

 

  *  *  94 
درحال 

 اجرا

بیمارستان 

 امیرالمومنین)ع

دکتر هوشنگ 

گرامی ، دکتر 

میر محمد 

 جاللی

دکتر عالیا   

صابری              

دکتراحسان 

 کاظم نژاد

 

 استاد راهنما

24 

مقایسه عالئم بالینی و 

پاراکلینیکی و پیش آگهی 

بیماران مبتال به رینوسینوزیت 

مزمن با و بدون پولیپ  بینی 

مراجعه کننده به بیمارستان 

سال -امیرالمومنین)ع( رشت

1394 

 *   *  94 
درحال 

 اجرا

بیمارستان 

 امیرالمومنین)ع
دکتر میر محمد 

دکتر جاللی، 

امیهوشنگ گر  

دکتر علی فقیه 

دکتر هوشنگ ،

 گرامی

 

 استاد راهنما

25 

بررسی وضعیت تشخیص 

بویایی بیماران مبتال به 

سال  -پارکینسون در رشت

1395 

 

  *  *  95 
درحال 

 اجرا

بیمارستان 

 امیرالمومنین)ع

دکتر میر محمد 

دکتر جاللی، 

 علی رودباری

دکتر ربابه 

سلیمانی ،  دکتر 

 هوشنگ گرامی

 هنمااستاد را
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26 

بررسی میکروبیولوژی )کشت 

و واکنش زنجیره پلیمراز( 

مخاط سینوس ماگزیلری در 

بیماران مبتال به رینوسینوزیت 

بیمارستان  –مزمن 

-95امیرالمومنین )ع( رشت

1394 

 

 *   *  94 
درحال 

 اجرا

بیمارستان 

دکتر میر محمد  امیرالمومنین)ع

جاللی، دکتر 

 علی فقیه

،دکتر احسان 

 ادکاظم نژ

 

 استاد راهنما

27 

مقایسه کیفیت زندگی مرتبط 

با سالمت در بیماران مبتال به 

رینیت آلرژیک با گروه کنترل 

در مراجعین به بیمارستان 

امیرالمومنین )ع( رشت 

1393-1392 

 *   *  93 95 

بیمارستان 

دکتر میر محمد  امیرالمومنین)ع

دکتر جاللی، 

 علی فقیه

 

 استاد راهنما

28 

  
مقایسه ای نتایج   بررسی

تست های تعادلی در 

سالمندان با و بدون شکستگی 

 هیپ

 *   *  94 
درحال 

 اجرا

بیمارستان 

 امیرالمومنین)ع

دکتر میر محمد 

جاللی، دکتر 

 میربلوک

آقای  دکتر 

 هوشنگ گرامی

 

 استاد راهنما

29 

تعیین محدوده نرمال بویایی 

با استفاده از آزمون تشخیص 

در  (Ir-SIT) بویایی ایران

 استان گیالن

 

 *   *  95 
درحال 

 اجرا

بیمارستان 

 امیرالمومنین)ع

دکتر میر محمد 

دکتر  ،جاللی

 هوشنگ گرامی

دکترمهدی 

 قربانی

، دکتر احسان 

 کاظم نژاد

 

 استاد راهنما

30 

بررسی اپیدمیولوژی 

آسپیراسیون جسم خارجی 

مری و عوارض بعد عمل 

 جراحی آندوسکوپی

 

 *   *  94 95 

مارستان بی

 امیرالمومنین)ع

دکتر شیده 

 مرزبان

سودابه  دکتر

 حدادی
 

دکتر میر محمد 

 جاللی

دکتر زهرا عطر 

رکا   

 استاد مشاور
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31 

استاندارد سازی پرسشنامه 

 Dizzinessاختالل سرگیجه )

handicap inventory در  )

 استان گیالن

 

*     *  93 
درحال 

 اجرا

دکتر میر محمد  

 جاللی

دکتر بابک 

ایش ، خانم بخش

دکتر ربابه   

 سلیمانی

 

 استاد راهنما
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 کارگاه ارزشیابی   * 1
دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات 

 بهداشتی درمانی گیالن

لغایت  30/9/81

1/10/81 

 OSCEکارگاه ارزشیابی بالینی به روش    * 2
دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات 

 بهداشتی درمانی گیالن
29/11/81 

3 *   
، مهارتهای کارگاه مرکز مهارتهای بالینی

 OSCE، ارتباطی

دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات 

 بهداشتی درمانی گیالن
8/3/82 

4 *   
لی )طراحی کارگاه ارزشیابی پیشرفت تحصی

 سواالت چند گزینه ای(

دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات 

 بهداشتی درمانی گیالن

لغایت  4/6/83

5/6/83 

 طبابت مبتنی بر مستندات و شواهد   * 5

دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات 

 بهداشتی درمانی گیالن

 

 9/10/83و  10

6   * 
           کارگاه مقدماتی ارتقاء کیفیت
FOCUS-PDCA 

دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات 

 بهداشتی درمانی گیالن

لغایت  12/7/84

14/7/84 

 کارگاه روش تحقیق  *  7
دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات 

 بهداشتی درمانی گیالن

و  10و    26/8/84و  19

17/9/84 

 کارگاه مقاله نویسی  *  8
دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات 

 بهداشتی درمانی گیالن
4/12/84 

 کارگاه روش تحقیق کیفی   * 9
دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات 

 بهداشتی درمانی گیالن
 18/3/85و 17



 

 

 کارگاه اخالق در تحقیق  *  10
دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات 

 بهداشتی درمانی گیالن
29/4/85 

 کارگاه آموزشی ارزشیابی درونی   * 11
دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات 

 نی گیالنبهداشتی درما
16/5/85 

 کارگاه اخالق در پژوهش  *  12
دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات 

 بهداشتی درمانی تبریز
 18/8/85و17

 کارگاه آموزش بالینی   * 13
دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات 

 بهداشتی درمانی گیالن
29/11/86 

14  *  
Fundamental of biostatistics and 

SPSS 

گلو، بینی و  مرکز تحقیقات گوش،

 جراحی سر وگردن
1/10/88 

 کارگاه آموزش روشهای نوین ارزشیابی بالینی   * 15
دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات 

 بهداشتی درمانی گیالن
25/10/87 

 کارگاه آموزش روشهای نوین ارزشیابی بالینی   * 16
دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات 

 بهداشتی درمانی گیالن
9/7/87 

 کارگاه آموزشی تدوین طرح درس   * 17
دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات 

 بهداشتی درمانی گیالن
7/7/87 

 کارگاه آموزشی تدوین طرح درس   * 18
دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات 

 بهداشتی درمانی گیالن
10/6/87 

19 *   
کارگاه نحوه ارائه مقاالت بصورت سخنرانی و به 

 زبان انگلیسی

زشکی  و خدمات دانشگاه علوم پ

 بهداشتی درمانی گیالن
28/9/86 

20 *   
کارگاه نحوه ارائه مقاله در قالب پوستر و به 

 زبان انگلیسی

دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات 

 بهداشتی درمانی گیالن
28/9/86 

 کارگاه مهارتهای ارتباطی پزشک با بیمار   * 21
دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات 

 نبهداشتی درمانی گیال
24/9/86 

 کارگاه انتقال دانش   * 22
دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات 

 بهداشتی درمانی تهران
 21/4/86و  20

 Bedside teachingکارگاه آموزشی بالینی    * 25
دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات 

 بهداشتی درمانی گیالن
1/12/85 

 کارگاه ادغام در آموزش پزشکی   * 26
ی  و خدمات دانشگاه علوم پزشک

 بهداشتی درمانی گیالن
28/3/88 

 interprofessionalismکارگاه    * 27
دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات 

 ایران بهداشتی درمانی
2009/02/15 

 evaluating the evidenceکارگاه    * 28
دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات 

 ایران بهداشتی درمانی
2009/02/14 

 Endnoteکارگاه   *  29
دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات 

 بهداشتی درمانی گیالن
30/4/88 

 کارگاه ثبت کارآزمایی بالینی  *  30
دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات 

 بهداشتی درمانی گیالن
4/12/87 

31  *  
Graphic Appraisal Tool for 

Epidemiology 

دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات 

 تبریز بهداشتی درمانی
27/1/88 

 16/4/89دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات  کارگاه دانش پژوهی   * 32



 

 

 بهداشتی درمانی گیالن

 OSCEکارگاه روش های بالینی    * 33
دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات 

 بهداشتی درمانی گیالن
 17/12/88و18

 کارگاه پژوهش در آموزش   * 34
دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات 

 نبهداشتی درمانی گیال
11/3/89 

35 *   
کارگاه مشاوره و راهنمایی تحصیلی 

 استاد مشاور -دانشجویان

دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات 

 بهداشتی درمانی گیالن
7/9/89 

 کارگاه استدالل بالینی   * 36
دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات 

 بهداشتی درمانی گیالن
 19/8/89و 20

 کارگاه مدیکال ژورنالیزم  *  37
شگاه علوم پزشکی  و خدمات دان

 بهداشتی درمانی شیراز
 3/9/89تا  30/8/89

 کارگاه معیارهای انتخاب روش تدریس   * 38
دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات 

 بهداشتی درمانی گیالن
15/7/89 

 کارگاه پزشکی مبتنی بر شواهد   * 39
دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات 

 بهداشتی درمانی گیالن
 21/12/89و 22

 کارگاه کشت گامت و جنین  *  40
دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات 

 بهداشتی درمانی گیالن
5/10/89 

 کارگاه کار با حیوانات آزمایشگاهی  *  41
دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات 

 بهداشتی درمانی گیالن
5/10/89 

 کارگاه متاآنالیز  *  42
دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات 

 ی گیالنبهداشتی درمان
20/3/89 

 کارگاه اخالق پزشکی  *  43
دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات 

 بهداشتی درمانی گیالن
20/11/93 

 کارگاه مرور سیستماتیک و متا آنالیز  *  44
دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات 

 بهداشتی درمانی گیالن
2/11/93 

 استخوان تمپورالریح کارگاه تش   * 45
و خدمات   دانشگاه علوم پزشکی

 بهداشتی درمانی گیالن
13/2/93 

 startupکارگاه   *  46
مرکز تحقیقات بیماریهای بینی 

 وسینوس
17/12/95 
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1 

در بیماران  OAEو  ABRبررسی نتایج تست های 

مبتال به تینیتوس با شنوایی نرمال در مرکز آموزشی  

 درمانی  امیرالمومنین )ع( رشت

 

* 

  89 

2 

لینگوال در  -بررسی اثر تمرینات ورزشی اوروفارنژیال

درمان خروپف اولیه ی مبتالیان مراجعه کننده به مرکز 

 ین )ع( رشت.آموزشی درمانی  امیرالمومن

 

* 

  90 

3 

بررسی فراوانی استفاده از آنتی بیوتیک های پروفیالکتیک در 

 1394مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین )ع( در سال 
 

*   94 

4 

بررسی فراوانی عوامل باکتریایی و قارچی نمونه های 

حاصل از بیماران جراحی شده به دلیل انسداد مزمن 

مارستان امیرالمومنین )ع( اکتسابی مجرای اشکی در بی

 .رشت

* 

  93 

5 
بررسی تاثیر طب سوزنی برشدت وزوزگوش غیرضربان 

 دار مزمن، یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده
*   92 

6 

شنوایی سنجی –بررسی ویژگی های جمعیت شناختی 

 ناشنوایان شهر رشت

 
 

*   94 

7 

در OH-Vit D25مقایسه میانگین سطح سرمی 

رینوسینوزیت مزمن با وبدون پولیپ در مبتالیان به 

 مراجعه کنندگان به درمانگاه

 

  * 94 

8 
بررسی فراوانی استفاده از آنتی بیوتیک های 

 پروفیالکتیک در مرکز آموزشی و درمانی امیرالمومنین
 *  95 
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