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زندگينامه :

اينجانب عباس تفاخری در سال  1531در شهر ساری متولد شدم .از اول راهنمايي در مدرسه استعدادهای درخشان پذيرفته شده و تا
اخذ ديپلم در بيمارستان شهيدبهشتي شهر ساری (استعدادهای درخشان) مشغول تحصيل بودم .در سال  1511با رتبه سوم منطقه  2در
كنکور سراسری پذيرفته شده و در دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران مشغول تحصيل شدم .در آزمون جامع علوم پايه
كشوری در سال  08رتبه هشتم كشور را كسب نموده و در سال  08فارغ التحصيل گرديدم .بدليل برخورداری از شرايط استعدادهای
درخشان دانشگاه ،حق شركت مستقيم در امتحان رزيدنتي بدون گذراندن طرح را داشته و در همان سال در رشته بيماريهای مغز و
اعصاب دانشگاه علوم پزشک ي تهران پذيرفته شده و در بيمارستان امام خميني(ره) مشغول به تحصيل شدم .در سال  18با اخذ رتبه اول
بورد تخصصي رشته بيماريهای مغز و اعصاب فارغ التحصيل شده و از تاريخ  18/1/21تاكنون بعنوان استاديار اين مركز به مشغول به
انجام خدمت مي باشم.
فعاليت ها و پست هاي اجرائي :

 -1رتبه اول آزمون دانشنامه رشته تخصصي بيماريهای مغز و اعصاب در سال 1518
 -2عضوهيئت علمي بخش نورولوژی از تاريخ 18/1/21
 -5عضو كميته امور هيئت علمي مجتمع بيمارستاني امام خميني(ره) از تاريخ 15/4/21
 -4سرپرست درمانگاههای مجتمع بيمارستاني امام خميني(ره) از تاريخ 13/3/28
 -3معاون آموزشي دانشجويان بخش نورولوژی از تاريخ 18/18/3
 -8معاون آموزشي دانشجويان گروه بيماريهای مغز و اعصاب از سال 12
 -1معاون آموزشي كارورزان بخش نورولوژی از تاريخ 18/4/24
 -0نماينده كارگروه آموزش به بيمار بخش نورولوژی از تاريخ 14/8/0
 -1دبير شورای راهبردی حاكميت خدمات باليني بخش نورولوژی از بهمن ماه 11
 -18مسئول ويزيت روزانه بيماران نورولوژی در بخش های اورژانس E2 ،و  E3و ICUجنرال مجتمع بيمارستاني امام خميني(ره)
از تاريخ 18/1/18
 -11مسئول برگزاری جلسات آموزش نظری ،تئوری و  OSCEبيماريهای مغز و اعصاب جهت دستياران سال چهارم نورولوژی
بيمارستان امام خميني(ره)
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 -12مسئول آموزش مصاحبه دانشجويان پزشکي با بيمار استاندارد شده (مهارت های ارتباطي) مهارتهای باليني دانشکده پزشکي
 -15مسئول كميته مرگ و مير بخش نورولوژی از سال 12
 -14مجری طرح های  HSRدرمورد تهيه گايدالين های بومي سازی شده سرگيجه ،تشنج و سردرد
 -13رابط ندای تندرسي مركز تحقيقاتي بيماريهای مغز و اعصاب و بخش نورولوژی مجتمع بيمارستاني امام خميني(ره) با دانشگاه
از تاريخ 14/3/23
 -18عضو شورای پژوهشي مركز تحقيقات بيماريهای مغز و اعصاب از تاريخ 12/18/4
 -11عضو كميته مديريت درمان سکته حاد مغزی بيمارستان امام خميني(ره) از تاريخ 13/1/8
 -10عضو فعال كلينيک چند تخصصي درد بيمارستان امام خميني(ره) از آذرماه 18
 -11عضو كميته تدوين گايدالين های باليني (جلسه معاونين آموزشي بخشهای مجتمع)
 -28عضو هيات ممتحنه آزمون  OSCEمباني طب باليني (مهارتهای باليني) دانشکده پزشکي
 -21عضو هيات ممتحنه آزمون ارتقاء – گواهينامه دستياران نورولوژی در سال 18
 -22عضو هيات ممتحنه رشته بيماريهای مغز و اعصاب از تاريخ 18/4/22
 -25عضو هيات ممتحنه آزمون پيش كارورزی از تاريخ 13/8/8
 -24عضو هيات ممتحنه دانشجويان دكترای گفتار درماني دانشکده توانبخشي
 -23عضو جلسه بحث ادغام يافته اعصاب دانشکده پزشکي
 -28عضو هيئت ممتحنه گروه بيماريهای مغز و اعصاب از تاريخ  15/5/28بمدت يک سال
 -21عضو كميته كارآموزی-كارورزی مجتمع بيمارستاني امام خميني(ره) از تاريخ 15/8/21
 -20عضو كميته تعيين تکليف بيمار مجتمع بيمارستاني امام خميني(ره) از تاريخ  15/0/20بمدت يک سال
 -21عضو كميته تدوين برنامه استراتژيک آموزشي و پژوهشي مجتمع بيمارستاني امام خميني(ره)
 -58عضو شورای پژوهشي مجتمع بيمارستاني امام خميني(ره) از تاريخ 15/11/28
 -51عضو بنياد ملي نخبگان از سال 08
 -52عضو شركت كننده در تدوين و بازنگری مجموعه راهنمای باليني مبتني بر شواهد برای پزشکان خانواده و عمومي سال 15
 -55عضو كميسيون تخصصي نورولوژی در سازمان پزشکي قانوني كشور از تاريخ  13/0/24به مدت يکسال
 -54همکاری با موسسه مفتاح كرامت (موضوع شناسي مرگ مغزی و ابهامات فقهي آن) از تاريخ 11/1/11
 -53همکاری با كلينيک كاركنان دانشگاه علوم پزشکي تهران از تاريخ 14/3/15
 -58سرپرست بخش الکتروانسفالوگرافي و  Video EEG Monitoringمركز تحقيقات بيماريهای مغز و اعصاب
از تاريخ 18/3/51
 -51نماينده گروه نورولوژی در آزمون  OSCEصالحيت باليني و پيش كارورزی از تاريخ 18/3/3
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فعاليتهاي آموزشي:
 -1مدرس واحد اعصاب نظری پرديس پورسينا (دانشگاه علوم پزشکي تهران)
 -2مدرس واحد اعصاب نظری پرديس بين الملل
 -5مدرس واحد اعصاب نظری دانشجويان مقطع كارشناسي شنوايي سنجي دانشکده توانبخشي
 -4مدرس واحد اعصاب نظری دانشجويان مقطع كارشناسي گفتار درماني دانشکده توانبخشي
 -3مدرس واحد اعصاب نظری دانشجويان مقطع كارشناسي فيزيوتراپي دانشکده توانبخشي
 -8مدرس واحد اعصاب نظری دانشجويان مقطع دكترای گفتار درماني دانشکده توانبخشي
 -1مدرس واحد اعصاب نظری دانشجويان مهارتهای باليني دانشکده پزشکي
 -0مدرس واحد اعصاب نظری جهت دانشجويان  Ph.Dگروه ژنتيک
 -1مدرس كارگاه مراقبتهای ويژه بزرگساالن ( )ICUكاركنان دانشگاه علوم پزشکي تهران
 -18مدرس كارگاه اخالق و تعهد حرفه ای جهت دستياران گروه نورولوژی
 -11برگزاری كالس های آمادگي بورد جهت دستياران سال چهارم نورولوژی
 -12برگزاری كالس های آمادگي بورد جهت دستياران سال چهارم گروه داخلي
 -15تهيه نرم افزار شبيه ساز الکتروميوگرافي تحت وب

کسب جوایز آموزشي (فعاليتهاي آموزشي):
مرجع اهدا کننده
ردیف
1

*عنوان

دانشگاهي کشوري
×

جشنواره مطهری

بين
المللي

**اسامي همکاران به ترتيب
اولویت (شامل نام متقاضي)
دكترپيمان -دكتر عالمه-دكتر پاسبخش-

سمت در ارتباط با
طراحي ،اجرا و ارزشيابي جلسات

دكتر نجفي -دكتر تفاخری -

های ادغام يافته علوم پايه و باليني در بلوک

دكترمهاجری تهراني -دكترگوهي مقدم-

های ارگان سيستم دوره علوم پايه برنامه

حسن زاده -دكتر سيفي -دكتر

پزشکي عمومي ورودی  12دانشگاه علوم

دكتر

نبوی زاده -دكتر الرتي -دكتر گرايلي-

پزشکي تهران :تجربه تدريس مشترک اساتيد

مريم عليزاد -دكترعلي آبادی -دكتر

علوم پايه و باليني

نصيری طوسي -دكتر فقيهي -دكتر گل
محمدی -دكتر انصاری -دكتر اكبری-
دكتر رحيمي -دكتر باقری -دكتر ايماني-
دكتر فرومندی -دكتر علمداری -دكتر
عدالتي فرد -دكتر نادری -دكتر
ميرعبدالحق -دكتر خواجوی راد -دكتر
مرتاض هجری -سپيده متين نژاد
2

جشنواره

ابن

سينا

بحث

×

دكتر تفاخری

(حکيم جرجاني)
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آموزشگر برتر

کسب جوایز آموزشي (فعاليتهاي پژوهشي):

ردیف

عنوان

محل بکارگيري

1

طراحي ،اجرا و ارزشيابي جلسات بحث های ادغام

دانشگاه علوم پزشکي

يافته علوم پايه و باليني در بلوک های ارگان سيستم

تهران

دوره علوم پايه برنامه پزشکي عمومي ورودی 12
دانشگاه علوم پزشکي تهران :تجربه تدريس
مشترک اساتيد علوم پايه و باليني

4

تاریخ
سال

12

ماه

محل انتشار

جشنواره مطهری

فهرست مقاالت چاپ شده انگليسي
Row

عنوان مقاله هاي انگليسي

مجله چاپ شده

Vol., No.

سال

1

Evaluation of partial epilepsy in Iran: role of videoEEG, EEG, and MRI with epilepsy protocol.
Onion grating as an alternative to pilocarpine drops in
a patient with Adie pupil.
Serum and CSF PDF-AA and FGF-2 in relapsingremitting multiple sclerosis: a case-control study.
Adie's pupil during migraine attack: case report and
review of literature.
Sympathetic skin response (SSR) in multiple sclerosis
and clinically isolated syndrome: a case-control study.
Should we think of Urbach-Wiethe disease in
refractory epilepsy? Case report and review of the
literature.
The prospective profile of endovascular coiling of
cerebral aneurysms: the impact of clinical
presentation, procedural results, aneurysm rupture and
location.
Diabetic ketoacidosis as a rare complication of
electromyography and nerve conduction velocity
examination.
Paget's disease of bone presented as normal pressure
hydrocephalus: a case report and review of literature.
NMO-IgG antibody in neuromyelitis optica (NMO):
Sensitivity and specificity in Iranian patients
Evaluation of the Persian version of modified fatigue
impact scale in Iranian patients with multiple
sclerosis.
Curable episodic ataxia? History taking versus
advanced diagnostic instruments.

Iranian Journal of
Neurology
Neurologia I
Neurochirugia Polska
European Journal of
Neurology

10(1-2):9-15

2011

2
3
4
5
6

7

8

9
10
11

12
13

Clinical applications of repetitive transcranial magnetic
stimulation (rTMS) in treatment of neurological disorders

14

From a simple chronic headache to neurobrucellosis: a
case report.

15

Sepoprevalence of NMO-IgG antibody in neuromyelitis
optic (NMO) and its specificity in differentiating NMO
from other demyelinating diseases with overlaps symptoms:
an Iranian experience

16
17
18
19
20
21

Hashimoto encephalopathy in case of progressive
cognitive impairment; a case report
Relationship between sleep quality and quality of life
in patients with multiple sclerosis
Implication of Mauk Nursing Rehabilitation model on
Adjustment of Stroke Patients
Neuromyelitis optica and nucleotide variations of
aquaporin-4 gene
Epileptic syndrome: from clinic to genetic; review
article
An inverse association between serum vitamin D level
with the presence and severity of impaired nerve
conduction velocity and large fiber peripheral
neuropathy in diabetic subjects
3

2012
19:241-247

2012

111,66-68

2011

Neurophysiologic
Clinique (ELSEVIER MASSON)

41, 161-171

2011

Journal of the
Neurological Sciences
320

149-152

2012

Vol:1
Issue:10

2012

Polish Journal of
Neurology and
Neurosurgery

N:46

2012

Iranian Journal of
Neurology

11(3):
115-117

2012

Acta Neurol. Belg.

Open Access Scientific
Reports
(Research Article)

Iranian Journal of
Neurology
Journal of the
Neurological Sciences
Iranian Journal of
Neurology
Medical Journal of the
Islamic Republic of Iran

12(1):1-4

12902.
NO.1
12 (suppl 1):
92
Vol:28
NO.1

Iran J Allergy Asthma
Immunology
Emergency
Ijpm.in
Iranian Rehabilitation
Journal9
Iranian Journal of
Ophthalmology
Iranian Journal of
Neurology

2013
April
2013
Feb.
2014
March

2014
2(3):144146
Vol.5
NO.12
Vol.12
NO.22

Vol.:26
NO.:4
14(1)
DOI

Neurol Sci

3.Oct
2012
2013

10.1007/s1007
2-015-2207-0

2014
Dec.
2014
Dec.
2014
2014
2015
April
2015

Row

عنوان مقاله هاي انگليسي

22

Granulocyte colony-stimulating factor for
amyotrophic lateral sclerosis: A randomized, doublebind, placebo-controlled study of Iranian Patients
What about common carotid ultrasonography in heart
failure?
Effects of early intervention of swallowing therapy on
recovery from dysphagia following stroke
Variation in the miRNA-433 binding site of FGF20 is
a risk factor for Parkinson's Diseases in Iranian
population
Extriantestinal involvement of rotavirus infection in
children
Evaluation of 99m Tc-TRODAT-1 in the diagnosis of
Parkinson's disease versus other progressive
movement disorders
Memantine for prophylactic treatment of migraine
without aura: a randomized double-blind placebocontrolled study
The analysis of association between SNCA, HUSEYO
and CSMD1 gene variants and Parkinson's disease in
Iranian population
Unilateral Thalamic and Basal Ganglia Edema
Associated with Deep Venous Thrombosis Following
Bacterial Meningitits
RIT2 polymorphisms: is there a differential
association?

23
24
25

26
27

28

29

30

31
32

33

34

35

مجله چاپ شده

Mutation in TWINKLE in a large Iranian family with
progressive external ophthalmoplegia, myopathy,
dysphagia and dysphonia and behavior change
Paracetamol 325mg/tramadol 37.5mg effect on pain
during needle electromyography: a double-blind
crossover clinical trial
Quantitative evaluation of BAFF, HMGB1, TLR4 and
TLR7 expression in patients with relapsing remitting
multiple sclerosis
Sensing of Alzheimer's disease and multiple sclerosis
using Nano-Bio interfaces

8

J Clin Neurol
Biological System: Open
Access
Iranian Journal of
Neurology
Journal of Neurological
Science
Archives of Iranian
Medicine
Ann Nucl Med

Vol., No.

سال

11(2):
164-171

2015

Vol.4
Issue 1
14(3):119124
72-74

2015

Vol.:18,
NO.:9

Sep.2
2015
17
Nov.2
2015

DOI 10.1007/s12149015-1042-y

Doi:10.1111/hea

Americhan Headache
Society
Neurol Sci
Case Reports in Clinical
Practice
Mol Neurobiol
Archives of Iranian
Meidicine

2015
2015

d.13732

13
Sep.
2015

DOI

2015

10.1007/s1007
2-015-2420-x

Vol.:1, NO.:1

2016

DOI

2016

10.1007/s1203
5-016-9815-4

Vol.:19,
NO.:2

2016

DOL

2016

Acta Neurol Belg

10.1007/s1376
0-016-0621-6

Iranian Journal of
Allergy Asthma and
Immunology
Journal of Alzheimer's
Disease

15(1):75-81

2016

59:11871202

2017

ردیف

شرکت در کنگره هاي داخلي و بين المللي
کنگره

عنوان سخنراني

زمان برگزاري
از تاریخ

محل برگزاري

ارائه

سخنران

مقاله

لغایت

شرکت

دبير

دبير

عضو

کننده

علمي

اجرایي

پانل

نوزدهمين كنگره نورولوژی

1

11/2/11

و الکتروفيزيولوژی باليني

×

ايران

2

5

4

3

كنگره نوروموسکوالر و

11/4/14

الکترودياگنوزيس
The 9th
International MS
Congress of Iran
(نهمين كنگره صرع)
چهارمين كنگره ملي
ضايعات نخاعي
20th congress of
neurology and
electrophysiology
of Iran

NMO-IgG
antibody in
neuromyelitis
optica (NMO):
Sensitivity and
specificity in
Iranian patients
الکتروفيزيولوژی در
ضايعات نخاعي

×

دانشگاه علوم
11/1/12

11/1/14

11/11/23

11/11/21

پزشکي شهيد

×

×

×

بهشتي
مركز همايشهای
بين المللي رازی

×

×

×

Clinical applications of repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) in treatment of
neurological disorders, Iranian Journal of Neurology, 12 (supply 1): 92, 2013, Hotel
Olympic

چهارمين كنگره
بين المللي تازه ترين

8

دستاوردهای پژوهش در
پزشکي مولکولي ،سلولي و

تحريک مغزی
ترانس كرانيال

تاالر امام
12/0/4

12/0/1

بيمارستان

×

×

×

امام خميني(ره)

باليني

دانشگاه علوم
1

نهمين كنگره صرع

12/1/12

12/1/14

12/2/18

12/2/15

12/11/58

12/12/2

×

پزشکي شهيد
بهشتي

0
1

بيستمين كنگره نورولوژی
و الکتروفيزيولوژی
چالشهای باليني در

كنترل تنشج در

بيماريهای مغز و اعصاب

بيماران پيوندی

×
دانشگاه علوم

×

پزشکي كرمان

×

بيست و يکمين كنگره
18

نورولوژی و

15/5/28

×

15/5/25

الکتروفيزيولوژی
مركز تحقيقات

11

كنگره علوم اعصاب پايه
و باليني

؟؟؟؟؟؟؟؟

15/0/1

15/0/1

15/0/21

15/0/25

14/2/58

14/5/1

سلولي و مولکولي
دانشگاه علوم

؟

؟

×

پزشکي تهران

12

15

كنگره ساليانه پزشکي
هسته ای
نخستين كنگره سراسری
الکتروفيزيولوژی

×

×
تاالرامام

؟؟؟؟؟

بيمارستان امام
خميني

1

×

×

سي و سومين كنگره
14

ساالنه انجمن علمي
روانپزشکان ايران

بيمارستان ميالد –
سالن غرضي

13/1/58

13/1/21

بيمارستان امام

عنوان جلسه :سمپوزيوم جنبه های عصب روانپزشکي مولتيپل

خميني

اسکلروزيس

شرکت در سمينارها
ردیف

1

2

سمينار

عنوان سخنراني

دومين سمينار كشوری

ارزيابي بيماران با

نوروموسکولواسکلتال

ضعف عضالني

سمينار سردرد

انواع سردرد ميگرني
و درمانهای داروئي

محل

ارائه

زمان برگزاري
از تاریخ

لغایت

برگزاري

مقاله

11/1/21

11/1/20

ساری

11/18/1

11/18/0

تازه ترين دستاوردهای
5

پژوهش در دانش پزشکي
از پزشکي مولکولي تا

ترانس كرانيال

12/0/4

12/0/0

پزشکي باليني

4

( Entrapment
)neuropathy

3

پروگزيمال مدين
نوروپاتي

12/1/21

12/1/22

روانپزشکي و نوروساينس

علوم
پزشکي

×

×

×

علوم
پزشکي

×

×

مازندران
مركز تحقيقات مولتيپل
15/0/1

15/0/2

×

اسکلروزيس دانشگاه علوم پزشکي
تهران

سمينار مشترک گروههای
8

×

×

×

×

دانشگاه

(ام اس)

جراحي اعصاب،

×

×

×

تهران

برنامه مالتيپل اسکلروزيس

بيماريهای مغز و اعصاب،

سينا

کننده

علمي

اجرایي

پانل

دانشگاه
تحريک مغزی

اعصاب محيطي تحت فشار

بيمارستان

سخنران

شرکت

دبير

دبير

عضو

مركز تحقيقات
Medial
Temporal Lobe
Epilepsy

18/2/20

همانروز

بيماريهای مغز و

×

اعصاب – تاالر

×

پروفسور بريماني

(علوم اعصاب)

شرکت در همایش ها
ردیف

همایش

1

اختالالت خواب

عنوان سخنراني

اپي لپسي و اختالالت
خواب

زمان برگزاري
از تاریخ

لغایت

13/2/0

همانروز

0

محل برگزاري

ارائه

سخنران

مقاله

×

×

شرکت

دبير

دبير

عضو

کننده

علمي

اجرایي

پانل

×

شرکت در سمپوزیوم
ردیف

سمپوزیوم

عنوان سخنراني

1

15th symposium
of Iranian Child
neurology
society

Open discussion on
acute seizures and
SE

زمان برگزاري
از تاریخ

محل برگزاري

ارائه

سخنران

مقاله

لغایت

6 February
2014

شرکت

دبير

دبير

عضو

کننده

علمي

اجرایي

پانل

×

شرکت در کنفرانس هاي علمي یک روزه؛ هم اندیشي و برنامه مدون
ردیف

1

کنفرانس

عنوان سخنراني

سردرد و كمردرد

سردردهای حاد در

(دبيرعلمي)

اورژانس

كنفرانس علمي ادواری

الکتروفيزيولوژی در

چند تخصصي درد

تشخيص درد

محل برگزاري

زمان برگزاري
از تاریخ

لغایت

11/18/1

همانروز

12/5/20

همانروز

ارائه

سخنران

مقاله

×

دانشکده بهداشت

شرکت

دبير

دبير

عضو

کننده

علمي

اجرایي

پانل

×

مركز تحقيقات
2

ضايعات مغزی و

×

نخاعي دانشگاه علوم
پزشکي تهران

پزشکي هسته ای و طب
5

سالمندان ( 1دمانس و

انواع مختلف دمانس

12/3/5

همانروز

اختالل شناختي)

انجمن علمي پزشکي

×

هسته ای

×

مركز تحقيقات
4

كنفرانس علمي ادواری
چند تخصصي درد

نورالژی تری ژمينال

12/3/21

همانروز

ضايعات مغزی و

×

نخاعي دانشگاه علوم
پزشکي تهران

برنامه تازه ترين
دستاوردهای پژوهش
3

در دانش پزشکي
ملکولي از پزشکي

؟

12/0/4

12/0/0

دانشگاه علوم پزشکي
تهران

؟

؟

×

ملکولي تا پزشکي
باليني
برنامه محيطي تحت
8

فشار ( Entrapment

؟

12/1/21

12/1/22

)Neuropathy
1

برنامه بيماری ام.اس

صرع در مالتيپل
اسکلروزيس

دانشگاه علوم پزشکي
مازندران

؟

؟

×

مركز تحقيقات
12/1/25

همانروز

بيماريهای مغز و
اعصاب ايران

1

×

×

×

كنفرانس علمي ادواری
0

مركز تحقيقات
بيماريهای مغز و

مركز تحقيقات
درمان صرع پايدار

12/11/13

×

بيماريهای مغز و

×

اعصاب ايران

اعصاب
كنفرانس علمي ادواری
1

برنامه درمان دارويي

پانل سردرد مقاوم به

تشنج حاد و صرع پايا

درمان

12/11/11

همانروز

دانشگاه علوم پزشکي

×

تهران

در كودكان
برنامه چالشهای باليني
18

در بيماريهای مغز و

؟؟؟؟؟؟

12/11/58

12/12/2

اصعاب
برنامه اختالالت خواب،
11

تشخيص ،درمان و

15

كرمان

؟

؟

×

مركز تحقيقات
--

15/2/0

همانروز

پيشگيری
12

دانشگاه علوم پزشکي

×

بيماريهای مغز و
اعصاب ايران

كنفرانس علمي يک

درمان استاتوس

روزه تازه های صرع

non-convulsive

كنفرانس تشنج فوكال و

مباني آسيب شناسي و

تصويربرداری فانکشنال

تشخيص و درمان

مركز تحقيقات
15/2/20

همانروز

15/4/3

همانروز

×

بيماريهای مغز و
اعصاب ايران
پزشکي هسته ای

×

بيمارستان دكترشريعتي

×

اهميت يافته های
14

كنفرانس تشنج فوكال و

تصويربرداری در

تصويربرداری فانکشنال

تشخيص و پيگيری

15/4/3

همانروز

پزشکي هسته ای

×

بيمارستان دكترشريعتي

×

بيماران مبتال به صرع
كنفرانس بين المللي
13

يافته های نوين پژوهشي
در مهندسي برق و علوم
كامپيوتر
جلسه تدوين برنامه

18

استراتژيک آموزشي و
پژوهشي مجتمع

بررسي عددی تاثير
ميگرن بر روی طيف

14/8/11

همانروز

دانشگاه تهران

×

×

×

توان امواج مغزی
سه ماهه پاياني سال 10( 14

مجتمع بيمارستاني امام

ساعت)

خميني

18

×

×

شرکت در کارگاهها
ردیف

عنوان کارگاه

1

معاينه همکالسي

2

مقاله نويسي سطح 1و2

5

داوری مقاالت

زمان برگزاري
از تاریخ

4

3

8

1

برنامه ريزی آموزشي
پيشرفته
سونوگرافي سيستم
عضالني اسکلتي
How to publish a
scientific journal
article
آموزش اصول پايه تعهد
حرفه ای

محل برگزاري

مقاله

لغایت

نيمسال اول 11

ارائه

سخنران

شرکت

دبير

دبير

عضو

کننده

علمي

اجرایي

پانل



دانشکده پزشکي



11/1/28

11/0/12

14/4/4

همانروز

معاونت پژوهشي مجتمع

14/3/1

همانروز

بيمارستاني امام خميني

11/1/25

همانروز

11/11/20

11/12/2


مركز مطالعات و توسعه


آموزش علوم پزشکي
دانشگاه تهران

11/11/20

18 February
2013

Tehran University
of Medical
Sciences



(by Springer and
)Edanz

معاونت آموزشي مجتمع
14/5/1

14/5/8



بيمارستاني امام
خميني(ره)
تاالر پروفسور بريماني

0

مرورس سيستماتيک

14/1/25



مركز تحقيقات بيماريهای
مغز و اعصاب

1

18

مراقبتهای ويژه بزرگساالن
()ICU
تزريق Botulinum
Toxin Xeomin
اخالق و تعهد حرفه ای

11

جهت دستياران سال دوم
گروه نورولوژی

13

دانشگاه علوم پزشکي
تهران





تاالر پروفسور بريماني
18/4/22

مركز تحقيقات بيماريهای





مغز و اعصاب


18/3/1
18/3/0

دانشکده پزشکي






اصول اخالق پزشکي و تعهد حرفه ای
اصول اخالق پزشکي و تعهد حرفه ای بر
مبنيای بيمار

جهت هدايت بحث در گروههای

اخالق و تعهد حرفه ای

13

دانشکده پزشکي

كوچک با محوريت اخالق و
تعهد حرفه ای ( 28ساعت)

11

شرکت در کارگاههاي فرهنگي
ردیف

محل برگزاري

عنوان کارگاه

شماره مجوز

تاریخ

/188/155ن15/

15/2/1

انجام فعاليت
از تاریخ

نشست دانش افزايي استادان

1

دانشگاه " استاد و اخالق"

لغایت

15/1/51

مدت بر حسب
ساعت

2

دانشگاه علوم پزشکي تهران

(فرهنگي)
نشست دانش افزايي استادان

2

دانشگاه " استاد و اخالق"

15/2/51

/212/151ن15/

2

15/2/21

دانشگاه علوم پزشکي تهران

(فرهنگي)
نشست دانش افزايي استادان

5

دانشگاه " استاد و اخالق"

15/4/11

/411/151ن15/

2

15/5/28

دانشگاه علوم پزشکي تهران

(فرهنگي)
طرح آموزشي ضيافت انديشه

4

استادان " معرفت شناسي سطح

/411/24ن.ع.پ14/

14/8/21

14/8/2

14/8/2

18

دانشگاه علوم پزشکي تهران

يک"

3
8

معاونت پژوهشي مجتمع

آموزش اصول پايه تعهد حرفه ای

14/5/18

14/5/8

14/5/8

بيمارستاني امام خميني(ره)

برنامه هم انديشي اساتيد بسيجي

دانشگاه علوم پزشکي

(اقتصاد مقاومتي)

شهيد بهشتي

14/0/20

8182/112

14/0/20

12
0

1

سبک زندگي بر مبنای حيا ()2

دانشگاه علوم پزشکي تهران

14/5/2/121

14/1/0

14/0/21

14/0/21

2

0

جريان شناسي فکری بعد از انقالب

دانشگاه علوم پزشکي تهران

14/5/2/121

14/1/0

14/0/8

همانروز

2

ارائه پوستر در کنگره ها ،سمينار و ....
ردیف

عنوان پوستر

کنگره ،سمينارو ...

& Volume
Number

1

NMO-IgG antibody in
neuromyelitis optica:
sensitivity and specificity
in Iranian patients

Twenty-second meeting of
the European Neurological
Society

Supplemetn:1
Volume: 259

2

Sympathetic skin response
in multiple sclerosis and
clinically isolated
syndrome: a case-control
study

Twenty-second meeting of
the European Neurological
Society

Supplemetn:1
Volume: 259

12

زمان چاپ

9-12 June
2012

9-12 June
2012

چاپ در مجله

Journal of
Neurology

Journal of
Neurology

ليست پایان نامه ها
الف – بعنوان استاد راهنما
مقطع تحصيلي
ردیف

کارداني

کارشناسي

کارشناسي ارشد

Ph.D

دکتري عمومي

بررسي مقايسه ای ارزش تشخيصي سکانس پالسي  SWIو T1W

دكتر همايون نظری نيا

دکتري تخصصي

1

عنوان

مجري

×

بعد از تزريق در آشکارسازی پالک های فعال  MSدر سالهای -18
( 12درحال اجرا)

2

بررسي اثر ترامادول  /پاراسيتامول در كاهش درد در

×

دكتر سيدصادق كالنتر

الکتروميوگرافي در سالهای ( 12-18درحال اجرا)

5

بررسي مقايسه ای ارزش تشخيصي سکانس پالسي  SWIو T1W

حسن فاتحي

بعد از تزريق در آشکارسازی پالک های فعال  MSدر مبتاليان به

(فيزيک پزشکي)

×

 MSدر فاز  attackمراجعه كننده به بيمارستان امام خميني(ره) در
سال 11-12

3

بررسي الکتروفيزيولوژيک رفلکس قرنيه در سردردهای ميگرن

×

دكتر زهرا شريفي بهرام

تنشن و سرويکوژنيک

8

شيوع عوامل خطر در بيماری آميوتروفيک لترال اسکلروزيس در

×

اميرافراز فالح

مراجعين به بيمارستان امام خيمني در طي سالهای 14-18

1

بررسي اثر احساس بر توانايي فرا-شناخت ،و تفسير نتايج آن بر

×

مرتضي پيش نمازی

رابطه بين شناخت و فرا-شناخت

0

شبيه ساز الکتروميوگرافي تحت وب

1

بررسي تغييرات نياز به مصرف ترياک در معتاداني كه دچار سکته

احسان سرائي

×

مسعود بيک پور

×

شده اند بر حسب منطقه مغزی درگير در مراجعين به مركز بيمارستان
امام خميني در سال 15-12

18

مقايسه دو سويه كور تصادفي ممانتين با دارونما در بيماران مبتال به

×

دكتر رضوان نوروززاده

ميگرن بدون اورای مراجعه كننده به بيمارستان امام خميني

11

بررسي بيوماركرهای ايمني و ارتباط آن با عاليم باليني بيماران مبتال

×

رفعت تركي

به مالتيپل اسکلروزيس در سال 15-12

12

مدل سازی الگوی شليک عصبي با هدف كنترل تحريک مغزی در
درمان ميگرن

15

سمانه السادات سعيدی نيا

×

15

بررسي ديدگاه بيماران و همراهان آنها در مورد اثر خوراكيها در

مريم خيرانديش

×

كاهش يا افزايش حمالت بيماران مصروع مراجعه كننده به
بيمارستان امام خميني(ره) در سالهای 15-12

14

 Blink Reflexدر سردرد سرويکوژنيک و ميگرن

13

بررسي ضخامت  )Retinal Nerve Fiber Layer( RNFLدر

×

دكتر زهرا شريفي
حسين كزو

×

بيماران آلزايمر مراجعه كننده به درمانگاه نورولوژی بيمارستان
امام خميني(ره) در مقايسه با گروه كنترل از سال 12-15

18

مطالعه عوامل موثر بر بروز اميوتروفيک لترال اسکلروزيس در

دكتر حريرچيان

بيماران مراجعه كننده به بيمارستان امام از فروردين  12تا تير 15

11

دكتر تفاخری  -دكتر حسيني

×

بررسي اثربخشي تزريق موضعي ديسپورت در كنترل درد ناشي از

دانيال سياح

×

نورالژی تری ژمينال در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان امام
خميني طي سال 14

10

بررسي  FABدر بيماران تشنج لوب تمپورال

نسيما عسگری راد

11

بررسي مقايسه ممانتين در مقايسه با پالسبو در بهبود ميزان خستگي

دكتر زينب فلسفي

×
×

بيماران مبتال به مولتيپل اسکلروز

28

بررسي اثر كوركومين بر بيماری آميوتروفيک لترال اسکلروزيس در

×

دكتر سيده منا احمدی

بيماران

21

بررسي ارتباط سطح فعاليت فيزيکي و ويژگيهای سردرد در افراد

نيلوفر جوهری

×

مبتال به ميگرن مراجعه كننده به درمانگاه نورولوژی بيمارستان
امام خميني تهران در سال 14

22

بررسي بيان ژن  Foxo3aو  Foxo1در بيماران نورودژنراتيو

مهناز مروی

×

مراجعه كننده به كلينيک بيماريهای مغز و اعصاب بيمارستان
امام خميني در سال 18

25

بررسي ارتباط بين وجود  HLA-A*3101و بروز حساسي پوستي

×

دكتر حامد نادری

در بيماران تحت درمان با كاربامازپين

24

بررسي اثر داروی ممانتين بر روی بيماران Optic Neuritis

×

دكتر دينا معتمدی

مراجعه كننده به بيمارستان امام خميني

23

بررسي اعتبار و پايايي پرسشنامه  MDS-UPDRSبه زبان فارسي
در بيماران مبتال به پاركينسون مراجعه كننده به بيمارستان امام خميني
و روزبه تهران در سال 18

14

هادی كريمي مبين

×

ب -بعنوان استاد مشاور
مقطع تحصيلي
ردیف

کارداني

کارشناسي

کارشناسي ارشد

Ph.D

دکتري عمومي

بررسي اثر  GCSFدر بيماران  ALSمراجعه كننده به

دكترنسيبه اميرزرگر

دکتري تخصصي

1

عنوان

مجري

×

بيمارستانهای امام خميني(ره) و دكتر شريعتي از سالهای 12 – 11

2

بررسي وضعيت سالمت دهان و دندان در بيماران مبتال به صرع و

سودابه حيدری

مقايسه با افراد سالم از نظر سيستميک در مراجعين بيمارستان امام

(دندانپزشک)

×

خميني(ره)

5

بررسي حساسيت  Pulsatility indexتوسط داپلر ترانس كرانيال ومقايسه

×

دكتر بنفشه پرويزی

آن با پونکسيون لومبردر ارزيابي فشار  CSFبيماران مبتال به
 Psudotumor Cerebriمراجعه كننده به مركز تحقيقات بيماريهای مغز
واعصاب بيمارستان امام خميني در

4

سالهای. 1512-1515

×

مقايسه شاخصهای سرعت جريان خون شريان مغزی مياني
(شاخصهای بيماری ميکروواسکوالر) به روش اولتراسونوگرافي
داپلر ترانس كرانيال ( )TCDدر بيماران ديابت تيپ  2با و بدون
فشارخون باال ارجاع شده به بخش سونوداپلر مركز تحقيقات
بيماريهای مغز و اعصاب بيمارستان امام خميني در سال 15

3

نظرسنجي از دانشجويان و اساتيد در مورد جلسات بحث های ادغام

دكتر پيمان – دكتر عالمه

يافته علوم پايه و باليني ،در بلوكهای ارگان سيستم دوره علوم پايه

دكتر ميرزازاده -دكتر
تفاخری

برنامه جديد دوره پزشکي عمومي دانشگاه علوم پزشکي تهران

8

×

بررسي تاثير ماساژ بازتابي كف پا بر شدت و دفعات درد بيماران

دكتر رفيعي -دكتر خاچيان

×

دكتر تفاخری-

مبتال به سردرد تنشي

دكترميرالشاری
دكتر حقاني

1

×

اثر فاكتور محرک كلوني گرانولوسيت در درمان بيماران مبتال به
اسکلروز جانبي آموتروفيک مراجعه كننده به مراكز بيمارستاني امام
خميني و شريعتي در سال 11-12

0

The effect of dysport injection in treatment of
diabetic

13

دكتر طاهره رضائي نور

×

ليست پایان نامه ها
ج– بعنوان داور
مقطع تحصيلي
ردیف

کارداني

کارشناسي

کارشناسي ارشد

Ph.D

دکتري عمومي

بررسي نقش كانالهای پتاسيمي  Kir4.1در سركوب منتشر قشری

ابراهيم بهزاد

×

در مدل حيواني استروک ايسکميک

2

ارزيابي شيوع ريسک فاكتورهای متفاوت در ميان بيماران مبتال به

سميه محمد طاهری

×

استروک كه از سالهای  12-15به بيمارستان امام خميني(ره)
مراجعه نموده اند

5

طراحي و ايجاد سامانه تحت وب ثبت بيمارستاني و تشخيص
هوشمند سکته مغزی (پيش دفاع)

18

عظيمه دانش شهركي

دکتري تخصصي

1

عنوان

مجري

×

:طرح هاي پژوهشي و تحقيقاتي
:مجري طرح

.22518-34-81-12: شناخت با كد- و تفسير نتايج آن بر رابطه بين شناخت و فرا، شناخت- بررسي اثر احساس بر توانايي فرا-1
Emotional modulation of metacognitive ability: insights into interrelation of cognition and metacognition.

.22130-34-81-12 : و مقايسه ان با افراد سالم با كدcervicogenic  در ميگرن و وسردردBlink reflex-2
Blink reflex in migraine cervicogeni headache in compare healthy controls.

: مقايسه دوسويه كور تصادفي ممانتين با دارونما در بيماران مبتال به ميگرن بدون اورای مراجعه كننده به بيمارستان امام خميني با كد-5
.22152-34-81-12
Double bined Randomised placebo controlled trial to evaluate memantine efficacy in Migraine without
aura patients Referred to Imam Khomeini Hospital.

.11-84-83-28113 : بومي سازی راهنمای باليني تشخيص و مديريت سرگيجه در بالغين جهت طرح پزشک خانواده با كد-4
Diagnosis and Management of Epilepsy in Adults.

.11-84-83-28112: بومي سازی راهنمای باليني تشخيص و مديريت تشنج در بالغين جهت طرح پزشک خانواده با كد-3
Adaptation of clinical guideline for DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF HEADACHE IN
ADULTS.

.11118-34-82-11 : پاراسيتامول در كاهش درد در الکتروميوگرافي با كد/ بررسي اثر ترامادول-8
Evaluation of Tramadol / paracetamol effect in Reducing EMG pain.

: با كدMS  بعد از تزريق در آشکارسازی پالک های فعالT1W  وSWI  بررسي مقايسه ای ارزش تشخيصي سکانس پالسي-1
.11011-34-82-11
Comparison of diagnostic value of SWI pulse sequence and post contrast T1W images in detecting
active multiple sclerosis (MS) plaques.

Urbach (  ژنتيک و تصويربرداری بيماران مبتال به سندرم ليپيوييد پروتئينوز، باليني، نوروفيزيولوژيک، بررسي عصب روانشناختي-0
.)Wiethe
.22818-131-81-12 : بررسي بيوماركرهای ايمني و ارتباط آنها با عالئم باليني بيماران مبتال به مالتيپل اسکلروزيس با كد-1
Investigating the immune biomarkers and their correlation with clinical outcomes of patients with
multiple sclerosis.
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 -18بررسي اثر وراپاميل بر كنترل حمالت تشنج در بيماران با اپيلپسي مقاوم به درمان مراجعه كننده به بيمارستان امام خميني (ره) به
روش دو سويه كور با كد28231-58-82-15:
Evaluation of verapamil efficacy in decreasing convulsion frequency in patients with drug resistant
epilepsy referred to Imam Khomeini hospital,a double.blind randomized controlled clinical trial.

 -11مقايسه دو سويه كور تصادفي ممانتين با والپرات سديم در بيماران مبتال به ميگرن بدون اورای مراجعه كننده به بيمارستان
امام خميني(ره) با كد28230-34-82-15 :
Memantine versus valporate in episodic migraine, a double blind randomized controlled trial.

 -12بومي سازی راهنمای باليني تشخيص و مديريت سرگيجه در بالغين جهت طرح پزشک خانواده با كد.11-84-83-28124:
Adaptation of clinical guideline for DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF VERTIGO IN ADULTS.

 -15بررسي ضخامت  Retinal nerve fiber layerدر بيماران آلزايمر مراجعه كننده به درمانگاه اعصاب بسمارستان امام و روزبه در
مقايسه با گروه كنترل در سال 1515-1512با كد.23530-34-81-15:
Retinal nerve fiber layer in Alzheimer patients referring to Imam Khomeini and Ruzbeh hospital.

همکار طرح:

 -1بررسي اثر  GCSFدر بيماران  ALSمراجعه كننده به بيمارستان های امام خميني(ره) و دكتر شريعتي از سالهای  – 11در حال
اجرا (مجری طرح آقای دكتر حريرچيان)
 -2عوامل دموگرافيک تعيين كننده ی نحوه ی كنترل درد در سطوح اول و دوم خدمات درماني12-82-03-21112 /
 -5ايجاد سيستم ثبت رايانه ای و بانک اطالعاتي برای مطالعه ی كنترل درد در سطح سوم خدمات درماني (فاز -81-03-22814 / )1
11
 -4ايجاد سرويس كنترل درد حاد  /همکار 12-85-03-24813 /
 -3بررسي تاثير فعال كننده بافتي در بيماران آفازی دوزبانه و تک زبانه در بهبود عملکرد زبان /آقای فضل ا ...افشنگيان

داور طرح:

 -1مقايسه شاخص  pulsatility indexتوسط داپلر ترانس كرانيال و پونکسيون لومبر در ارزيابي فشار  CSFدر بيماران مبتال و غير
مبتال به  psudotumor cerebriمراجعه كننده به مركز تحقيقات بيماريهای مغز و اعصاب بيمارستان امام خميني در سالهای 12-15

10

کتب :
الف -تاليفي:
بخش ترومای از درسنامه بيماريهای مغز و اعصاب – چاپ انتشارات تيمورزاده – سال 1514بخش  subdural and epidural empymaاز كتاب نوروبروسلولزيس ( – )Neurobrucellosisچاپ انتشارات  – Springerسال2813

ب -ترجمه:
-1آسيب شناسي ،ويني كومار؛ رمزی كاترن؛ استنليلئونارد رابينز  -سماط  820 -صفحه  -وزيری (شوميز)  -چاپ  1سال .1504
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