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سوابق مقطع دستیاری -دکتر پیام صراف:
 -1نفر دوم آزمون دانشنامه تخصصی (بورد داخلی اعصاب) در دانشگاه علوم پزشکی تهران
 -2نفر دوم آزمون ارتقاء ،سال سوم به چهارم در دانشگاه علوم پزشکی تهران ( سال )1151-53
 -1نفر دوم آزمون پذیرش دستیاري سال  1151-52در رشته مغز و اعصاب
 -1دستیار ارشد بخش مغز و اعصاب بیمارستان امام خمینی(ره) 1153-58
 -3دستیار ارشد مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در سال 1153-58
 -8شروع همکاري با دپارتمان حافظه و نورولوژي رفتار (با سرپرستی استاد سركار خانم دكتر نوروزیان) در تهیه و تاسیس نرم افزار بانک اطالعاتی حافظه و نورولوژي در طی دوران دستیاري

سوابق تحصیلی در مقطع دکتری عمومی (دانشکده پزشکی تهران – دانشگاه آزاد):
 -1دانشجوي ممتاز مقطع علوم پایه سال تحصیلی  31-31در دانشگاه علوم پزشکی
 -2رتبه اول آزمون علوم پایه سال تحصیلی  31-31در دانشگاه علوم پزشکی
 -1رتبه سوم آزمون پیش كارورزي در سال تحصیلی  38-33در دانشگاه علوم پزشکی
 -1رتبه اول مقطع فیزیوپاتولوي در سال تحصیلی 31-31
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سوابق خدمات قانونی طرح نیروی انسانی در مقطع دکتری عمومی:
 -1مسئول مركز بهداشتی درمانی در شهرستان علی آباد كتول (استان گلستان)

فعالیت ها و پست های اجرائی :
 -1هیات علمی پیمانی تمام وقت جغرافیائی بخش نورولوژي از تاریخ 09/1/1
 -2معاون آموزشی دستیاران گروه بیماریهاي مغز و اعصاب از تاریخ 01/3/3
 -1معاون آموزشی دستیاران بخش نورولوژي از سال  09تاكنون
 -1عضو كمیته بازنگري برنامه هاي آموزش تخصصی دانشکده پزشکی از تاریخ 01/2/21
 -3عضو هیات ممتحنه گروه بیماریهاي مغز و اعصاب از تاریخ  01/1/21بمدت یک سال
 -8دبیر هیات ممتحنه گروه بیماریهاي مغز و اعصاب از تاریخ  01/1/13بمدت یک سال
 -3عضو كمیته ارزشیابی برنامه آموزش تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی از تاریخ 01/3/20
 -5عضو شوراي پژوهشی مركز تحقیقات بیماریهاي مغز و اعصاب از تاریخ  01/1/3تاكنون
 -0عضو كارگروه تخصصی تدوین پروتکل و سند درمان سکته هاي مغزي معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران از تاریخ 01/3/3
 -19عضو كمیته مدیریت درمان سکته حاد مغزي مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) از تاریخ 03/0/8
 -11عضوكمیته مرگ و میر ،عوارض ،آسیب شناسی و نسوج مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) از تاریخ  01/12/29به مدت یک سال
 -12عضو كمیته تعیین تکلیف بیمار مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) از تاریخ  01/5/25بمدت یک سال
 -11عضو تیم  Critical care managementمجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) از تاریخ 01/5/1
 -11عضو تیم مراقبت هاي بحرانی مادران پر خطر از تاریخ 03/1/22
 -13عضو گروه تشخیص و تایید مرگ مغزي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی از تاریخ  01/3/11به مدت چهار سال
2

 -18عضو مركز آموزش ،پژوهش و درمان دردهاي دهان و صورت و اختالالت  TMJاز تاریخ 01/11/5
 -13عضو گروه ضایعات غیرتروماتیک مركز تحقیقات ضایعات نخاعی از تاریخ 09/12/20
 -15سرپرست اورژانس مغز و اعصاب مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) از سال  09تاكنون
 -10مسئول درمانگاه بیماریهاي مغز و اعصاب بیمارستان امام خمینی(ره) از تاریخ 02/2/28
 -29مسئول ویزیت بیماران در بخش هاي اورژانس  1و  2و بخش هاي غیر مرتبط از سال  09تاكنون
 -21نماینده بخش نورولوژي جهت شركت در جلسات برنامه ریزي استراتژیک درمانگاههاي مجتمع از تاریخ 01/3/21
 -22نماینده بخش نورولوژي جهت تدوین پروتکل هاي بیمارستانی از تاریخ 01/3/23
 -21نماینده بخش نورولوژي بمنظور برنامه ریزي واحد بیمه و درآمد از تاریخ 09/0/21
 -21ن ماینده گروه بیماریهاي مغز و اعصاب در راه اندازي سامانه لوگ بوک الکترونیکی دستیاران در دانشکده پزشکی از تاریخ 08/2/0
 -23نماینده بخش بیماریهاي مغز و اعصاب در پیش نویس پنجم دستورالعمل انجام مشاوره هاي بالینی مجتمع بیمارستانی امام خمینی از تاریخ 03/12/5
 -28نماینده بخش بیماریهاي مغز و اعصاب در فوكال پوینت مشاوره هاي صبح مجتمع بیمارستانی امام خمینی از تاریخ 03/11/29
 -23مسئول برنامه ریزي واحد بیمه و درآمد بخش نورولوژي از تاریخ  09/0/22تاكنون
 -25رابط بخش نورولوژي با كمیته  CPRمجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) از تاریخ 01/5/3
 -20راب ط بخش نورولوژي با واحد بیمه و درآمد مجتمع جهت تهیه پروسیجرهاي این بخش از تاریخ 01/19/23
 -19رابط اجرائی گروه بیماریهاي مغز و اعصاب با طرح سامانه دستیار از تاریخ 01/19/21
 -11رابط مركز تحقیقات بیماریهاي مغز و اعصاب با معاونت پژوهشی مركز تحقیقات ضایعات مغزي نخاعی جهت برگزاري ژورنال كالب هاي علوم اعصاب ترجمانی ( Translation
 )Neuroscienceاز تاریخ 01/8/5
 -12رابط مركز تحقیقات بیماریهاي مغز و اعصاب با معاونت آموزشی پژوهشکده علوم اعصاب از تاریخ 02/0/29
 -11همکاري با كمیته دارو و تجهیزات طرح تحول نظام سالمت مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) از تاریخ 01/3/19
 -11همکاري در برنامه آموزشی گروه تخصصی پزشکی خانواده از تاریخ 03/1/11
 -13داور شوراي انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران
 -18داور مقاالت مجله ) Iranian Journal of Neurology (IJNLاز تاریخ 03/1/23
 -13داور در  5طرح تحقیقاتی در دانشکده پزشکی از تاریخ 03/1/22
 -15عضو كمیسیون تخصصی نورولوژي در سازمان پزشکی قانونی كشور از تاریخ 03/3/11
 -10آزمونگر آزمون آسکی پایان دوره مبانی طب بالینی در تاریخ  02/19/21و 08/1/1
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 -19مدرس مهارتهاي بالینی پایه دانشکده پزشکی از سال 01
 -11مدرس دوره كارشناسی رشته گفتار درمانی دانشکده توانبخشی از سال 02
 -12مدرس آناتومی عملی جهت دستیاران سال دوم گروه نورولوژي در تاریخ 02/5/18
 -11همکاري با بخش  VIPپژوهشکده بازتوانی علوم اعصاب
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The combined effects of Omega3 fatty acids and nano-curcumin
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inflammatory and endothelial factors in migraine patients: studyprotocol
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The first attack of multiple sclerosis presented immediately after voluntary
and intensive weight loss: A case series
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عنوان مقاله های انگلیسی

Epileptic syndromes: from clinic to genetic
Application of ultrasound elastography for determining carpal tunnel
syndrome severity
Nutritional aspects of treatment in epileptic patients

8
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6(1):e37333

Jundishapour J Chronic Dis
Care

2018
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Multiple Sclerosis and Related
Disorders

Pelvic floor muscle training instruction to control urinary incontinence and
its resulting stress, anxiety and depression in patients with multiple
sclerosis
Worldwide prevalence of familial multiple sclerosis: A systematic review
and meta-analysis

3

شرکت در کنگره های داخلی و بین المللی
خالصه سخنرانی یا متن کامل

محل برگزاری

POEMS syndrome: update on diagnosis and
management

تهران

Workshop: Neuromuscular sonolography,
muscle MRI, single fiber EMG and EMG
guided BTX injection

Giant all arteritis
Electrophysiology and neuropathies

تاریخ

دعوت یا
ماموریت

ردیف

03/2/21-21

دعوت

1

 مازندران- ساري

23 Congress of Neurology and Clinical
Electrophysiology of Iran
 ایرانMS دوازدهمین كنگره

01/5/21-22

دعوت

2

 تركیه-استامبول

31 International Epilepsy congress

01/8/11-15

دعوت

1

 تركیه-استامبول

The second Iranian Congress of
Neuromuscular Disorders

01/1/11-15

دعوت

1

مجتمع بیمارستانی امام

اولین كنگره بین المللی درد دانشگاه علوم پزشکی تهران و دوازدهمین

 تاالر امام-خمینی

همایش بین المللی انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران

01/2/21-23

دعوت

3

دعوت

8

مجتمع بیمارستانی امام

نخستین كنگره سراسري الکتروفیزیولوژي

 تاالر امام-خمینی
مجتمع بیمارستانی امام
 تاالر امام-خمینی

The role of intravenous immune globulin
(IVIG) in neuromuscular disease

هتل المپیک تهران

بیماري لیم گیلدل ماسکوالر دیستروفی

دانشکده شهید بهشتی

Management of Clinically Isolated Syndrome
(CIS)

هتل المپیک

Challenge and optimal treatment in patient
with anticoagulant-related intracranial
hemorrhage: optimal timming resumption of
anticoagulant drug

موضوع بحث مجمع

 لغایت01/2/19
01/1/1

اولین كنگره بین المللی الکتروفیزیولوژي

01/19/19-11

دعوت

3

 كنگره نورولوژي و الکتروفیزیولوژي بالینی21

01/2/29-21

دعوت

5

02/12/3-11

دعوت

0

01/5/2-1

دعوت

19

12th congress on Advanced Diagnosis of
Genetic Disorders Program
th
11 international congress of MS
(Multiple Sclerosis)
The 12th Congress & Workshop of Rare
Disease

02/12/3-11

The 1st International Congress on
Challenges in Clinical Neurology

02/11/19-12/2

كرمان
5

دعوت

دعوت

11

12

11

دعوت

02/0/8-5

6th National & the first International Iranian
Stroke
Congress

تبریز

11

دعوت

02/2/19-11

 29كنگره نورولوژي و الکتروفیزیولوژي بالینی

هتل المپیک تهران

13

دعوت

01/11/23-23

4th National Congress on Spine Cord
Injuries

هتل رازي

18

دعوت

01/5/11-12

نهمین كنگره بین المللی MS

هتل المپیک

13

دعوت

01/1/11-15

كنگره نوروموسکوالر و الکترودیاگنوزیس

15

دعوت

09/1/21-23

 15كنگره مغز و اعصاب

10

دعوت

50/12/12-11

مركز همایشهاي شهرداري
تهران
تهران

اولین كنگره بین المللی نوروسونولوژي و همودینامیک مغزي
ایران

همایش هاي بین المللی رازي

29

دعوت

50/5/11-11

هفتمین كنگره ام اس ایران

تهران

21

دعوت

50/1/1-3

هفدهمین كنگره نورولوژي ایران

هتل الملپیک تهران

22

دعوت

50/2/1-1

دومین كنگره بین المللی سردرد

21

دعوت

55/5/1

)19th World Congress of Neurology (WCN
""Innovation in Neurolgy

21

دعوت

55/2/20-1/1

شانزدهمین كنگره بین المللی بیماریهاي مغز و اعصاب

23

دعوت

53/5/21-21

پنجمین كنگره بین المللی ام اس ایران

28

دعوت

53/5/11-18

كنگره سراسري صرع

23

دعوت

53/1/13-3

پانزدهمین كنگره بین المللی بیماریهاي مغز و اعصاب ایران

همایشهاي بین المللی امام
خمینی بیمارستان امام خمینی

تایلند  -بانکوک

مركز همایشهاي بین المللی
امام خمینی
دانشگاه علوم بهزیستی و
توانبخشی
0

The diagnostic role of transcranial magnetic
stimulation in neurological disease
Medical management of acute spinal cord
injuries
Spinal cord involvement in multiple sclerosis
Chronic Relapsing Inflammatory Optic
)Neuropathy (CRION
Monoclonal gammopathy and neuropathy

15th International Congress of Neurology &
Clinical Electrophysiology

58/1/8

دعوت

25

دومین كنگره بین المللی ام اس

51/5/20

دعوت

20

19

شرکت در سمینارها

ردیف

دعوت یا

تاریخ

موضوع بحث مجمع

1

دعوت

03/11/23

سمینار دو روزه اختالالت خواب

2

دعوت

01/11/12

سمینار یک روزه درمان MS

1

دعوت

01/3/25-23

دومین سمینار كشوري نوروموسکولواسکلتال

ساري

1

دعوت

09/1/18-13

چهارمین سمینار سکته هاي مغزي (ترومبوز وریدها و

همایشهاي بین المللی

سینوسهاي مغزي)

امام خمینی

3

دعوت

09/2/21

8

دعوت

50/5/3-3

هفتمین سمینار صرع

3

دعوت

55/5/25-20

سمینار سراسري صرع

5

دعوت

55/1/23-25

The first Iranian Headache Seminar

0

دعوت

51/0/21-23

سمینار تازه هاي تشخیص و درمان بیماري آلزایمر

ماموریت

محل برگزاری

خالصه سخنرانی یا متن کامل

تاالر پروفسور بریمانی مركز
تحقیقات بیماریهاي مغز و

ناركولپسی

اعصاب بیمارستان امام خمینی
تاالر پروفسور بریمانی مركز
تحقیقات بیماریهاي مغز و

اختالل اسفنگتري در بیماران MS

اعصاب بیمارستان امام خمینی

اولین سمینار آشنایی با سامانه ارجاع بیماران سکته مغزي حاد
به مراكز مجهز به استروک یونیت

دانشگاه علوم پزشکی تهران
همایشهاي بین المللی
بیمارستان امام خمینی
دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی
تاالر امام بیمارستان
امام خمینی

11

ارزیابی بیماران با ضعف عضالنی

شرکت در همایش ها

ردیف

دعوت یا

تاریخ

موضوع بحث مجمع

1

دعوت

51/11/11-18

اولین سمینار صرع و بیماریهاي مربوط به صرع

2

دعوت

03/2/5-19

هفتمین همایش سراسري اختالالت خواب

1

دعوت

03/2/21-21

چهاردهمین همایش گفتار درمانی ایران

1

دعوت

01/1/23-19

 12همایش علمی-كاربردي پزشکان عمومی سراسر كشور

3

دعوت

02/11/19-12/2

8

دعوت

01/5/11-12

شركت در سمپوزیوم MS

3

دعوت

01/1/25-19

چهاردهمین همایش پزشکان عمومی سراسر كشور

5

دعوت

58/0/11-13

همایش صرع

0

دعوت

53/0/3-0

سومین همایش تخصصی صرع

تاالر امام بیمارستان امام خمینی

19

دعوت

53/5/19-0/1

همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران

تاالر بیمارستان میالد

11

دعوت

51/0/5-19

دومین همایش تخصصی صرع

ماموریت

محل برگزاری

خالصه سخنرانی یا متن کامل

تاالر امام بیمارستان
امام خمینی
مجتمع بیمارستانی امام
خمینی(ره) -تاالر امام
سالن عقیق مركز همایشهاي
بین المللی بیمارستان امام
خمینی

اولین گردهمایی بین المللی چالشهاي بیماریهاي مغز و
اعصاب

سالن اجالس سران
كشورهاي اسالمی

بیماریهاي نوروماسکوالر و اختالالت خواب
تاثیر مد اخالت بلع درمانی زود هنگام و تعداد جلسات درمانی
در میزان پنومونی بیماران سکته مغزي
درمان سردردهاي میگرنی و تنشی

كرمان
همایشهاي بین المللی رازي
مركز همایش هاي امام
خمینی دانشگاه شهید بهشتی

تاالر امام بیمارستان
امام خمینی

12

سردرد

شرکت در کنفرانس ها

ردیف

دعوت یا

تاریخ

موضوع بحث مجمع

محل برگزاری

1

دعوت

01/1/29-22

كنفرانس Recent Updates in Dementia

دبی

2

دعوت

01/3/23-28

1

دعوت

02/11/5

كنفرانس علمی ادواري بیماریهاي مغز و اعصاب

1

دعوت

55/12/23

كنفرانس ماهیانه انجمن طب فیزیکی و توانبخشی

3

دعوت

55/0/28

كنفرانس یکروزه آنفلوانزاي نوع )H1 N1( A

8

دعوت

58/0/1

كنفرانس ام اس ()MS

3

دعوت

53/11/13

5

دعوت

53/5/23

كنفرانس تشخیص و درمان وقفه تنفسی حین خواب

0

دعوت

53/5/21

كنفرانس اختالالت خواب و بیماریهاي اعصاب و روان

19

دعوت

53/5/21

كنفرانس اختالالت خواب و فعالیتهاي شغلی

ماموریت

كنفرانس علمی
Middle East Neurology and Rehabilitation

خالصه سخنرانی یا متن کامل

استامبول -تركیه
تاالر پروفسور بریمانی مركز
تحقیقات بیماریهاي مغز و
اعصاب بیمارستان امام
خمینی(ره)

انجمن طب فیزیکی و
توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
همایشهاي بین اللمللی صدا و
سیما

چهاردهمین كنفرانس ادواري سالمت در بالیا و حوادث
غیرمترقبه

آمفی تئاتر دانشکده بهداشت
تاالر امام بیمارستان
امام خمینی
تاالر امام بیمارستان
امام خمینی
تاالر امام بیمارستان
امام خمینی

11

داروهاي جدید ضد صرع

كنفرانس آلزهایمر با تاكید بر توانبخشی

51/12/23

دعوت

11

24 Annual Meeting of the European
Charcot Fundation
كنفرانس علمی

03/0/1-8

دعوت

12

08/1/13-18

دعوت

11

th

 باونو- میالن-ایتالیا
 تركیه-استامبول

6th Symposium on Stroke, Cognitive
Impaor,emt amd Neuropathy Management

11

شرکت در برنامه های علمی
ردیف

دعوت یا

تاریخ

موضوع بحث مجمع

محل برگزاری

خالصه سخنرانی یا متن کامل

1

دعوت

08/1/29

برنامه مهارتهاي بالینی

دانشکده پزشکی

Headache

2

دعوت

01/3/13-15

Masterclass

استامبول -تركیه

1

دعوت

01/8/8-3

1

دعوت

01/2/28

Basic Good Clinical Practice Training
Program
The future of diagnosis and management of
Alzheimer's Disease

آنکارا -تركیه

3

دعوت

01/19/3

برنامه مدون سردرد و كمردرد

8

دعوت

3

دعوت

5

دعوت

ماموریت

سالن اجتماعات دانشکده
بهداشت

09/3/3
01/1/19

دبی

همایش هاي رازي
دانشگاه شهید بهشتی

برنامه مدون اعصاب 2

همایشهاي بین المللی امام
خمینی

09/3/8-5
53/19/11
50/1/1

برنامه بلوک هاي مداوم آموزش مداوم

دانشگاه علوم پزشکی تهران

برنامه مدون  CTاسکن

دانشگاه علوم پزشکی تهران
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لیست پایان نامه ها
الف – بعنوان استاد راهنما

ردیف

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

1

دکتری عمومی

اثر تحریک زیرپوستی عصب تیبیال خلفی در درمان )Lower Urinary Tract Symptom (LUTS

دكتر سمیه باغانی

دکتری تخصصی

عنوان

مجری

مقطع تحصیلی

×

در بیماران مبتال به مالتیپل اسکلروزیس مراجعه كننده به بیمارستان امام خمینی(ره) در سال 1101-02
2

مقایسه دوسویه كور تصادفی وراپامیل با دارونما در بیماران مبتال به صرع مقاوم به درمان در بیماران مراجعه

×

دكتر زینب یکتا

كننده به بیمارستان امام خمینی(ره)
1

×

بررسی میزان شیوع ترومبوز سینوس وریدي درماههاي مختلف سال و تاثیر دماي هوا بر میزان شیوع این
بیماري در مراجعه كنندگان به بیمارستانهاي شریعتی و امام خمینی(ره)

1

بررسی كیفیت خواب در بیماران مبتال به صرع مراجعه كننده به درمانگاه مغز و اعصاب بیمارستان امام خمینی

دكتر خشایار فتاح

×

(ره) و بیمارستان روزبه در سال 03
3

بررسی كلیشه  SWIو  Conventional MRIبا پروتکل صرع ،در بیماران مبتال به صرع مقاوم به درمان

×

دكتر سکینه رنجی بوراچالو

دارویی بستري در بخش  LTMبیمارستان امام خمینی و داراي فوكوس در نوار مغز
8

غربالگري بیماري پومپه به روش  Dried blood spotدر بیماران مبتال به میوپاتی بدون علت قطعی در

آزاده شیري حمدآبادي

×

بیماران بستري در بیمارستان امام خمینی از سال  51لغایت 03
3

بررسی اعتبار و پایایی پرسشنامه  MDS-UPDRSبه زبان فارسی در بیماران مبتال به پاركینسون مراجعه

هادي كریمی مبین

×

كننده به بیمارستان امام خمینی و روزبه تهران در سال 08
5

بررسی اثر داروي ممانتین بر روي بیماران  Optic Neuritisمراجعه كننده به بیمارستان امام خمینی
18

دكتر دینا معتمدي

×

ب -بعنوان استاد مشاور

ردیف

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

1

دکتری عمومی

بررسی تاثیر مداخالت زودهنگام بلع درمانی كالسیک بر میزان بهبودي عملکرد بلع بیماران مبتال به سکته

دكتر جالل بختیاري (دانشکده توانبخشی)

دکتری تخصصی

عنوان

مجری

مقطع تحصیلی

×

مغزي09 -
2

×

بررسی میزان شیوع ترومبوز سینوس وریدي درماههاي مختلف سال و تاثیر دماي هوا بر میزان شیوع این
بیماري در مراجعه كنندگان به بیمارستانهاي شریعتی و امام خمینی(ره) (به جاي آقاي دكتر فاتحی)

1

بررسی ارتباط قطر عصب اپتیک با سونوگرافی با فشار داخل جمجمه

1

بررسی ارتباط افسردگی و میگرن بدون اوراي در بیماران مراجعه كننده به درمانگاه داخلی اعصاب بیمارستان

×

دكتر سودابه نزادي
دكتر مهسا مغانلو

×

هاي روزبه و امام خمینی(ره) در سال 03
3

بررسی اثر كوركومین بر بیماري آمیوتروفیک لترال اسکلروزیس در بیماران مراجعه كننده به مركز تحقیقات

دكتر منا احمدي

×

بیماریهاي مغز و اعصاب ایران
8

بررسی تاثیر سدیم والپروات بر پروفایل چربی و سطح اسیداوریک و هموسیستئین در بیماران مبتال به میگرن
مراجعه كننده به بیمارستان امام خمینی در سال 03-08

13

دكتر شیرین شکیبا

×

ج -بعنوان داور

ردیف

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

1

دکتری عمومی

بررسی اثر  tropisetronبر بهبود بیماران مالتیپل اسکلروزیس و سنجش اثر این دارو بر میزان سیتوكاینهاي

سائره حسین دوست

دکتری تخصصی

عنوان

مجری

مقطع تحصیلی

×

 TNF-αو  IL-1βو  IL-17و  IFN-و فاكتور نوردژنراتیو  pNF-Hدر خون محیطی بیماران – 01
2

ارزیابی شیوع ریسک فاكتورهاي متفاوت در میان بیماران مبتال به استروک كه از سالهاي  02-01به

سمیه محمد طاهري

×

بیمارستان امام خمینی(ره) مراجعه نموده اند.
1
1

The effect of Dysport Injection in Treatment of Diabetic
بررسی ارتباط سطح فعالیت فیزیکی و ویژگیهاي سردرد در افراد مبتال به میگرن مراجعه كننده به درمانگاه
نورولوژي بیمارستان امام خمینی تهران در سال 01

15

دكتر طاهره رضائی نور
نیلوفر جوهري

×
×

طرح های پژوهشی و تحقیقاتی:
 -1بررسی یافته هاي سونواالستوگرافی در بیماران مبتال به سندرم تونل كارپ مراجعه كننده به بیمارستان امام در سال  09-01و كد طرح01-91-31-10511 :
 -2مقایسه لیپید پروفایل ،صخامت انتیما – مدیاي شریان كاروتید ،شیوع كبد چرب در بیماران تشنجی كه تحت درمان با سدیم والپروات هستند با بیمارانی كه تحت درمان با كاربامازپین هستند و كد طرح:
01-91-31-13210
 -1اثر تحریک زیرپوستی عصب تیبیال خلفی در درمان  )LUTS( Lower Uninary Tract Symptomدر بیماران متبال به مالتیپل – اسکلروزیس مراجعه كننده به بیمارستان امام خمینی در سال 01-02
و كد طرح01-91-31-29251 :
-1بررسی كلیشه  MRI( SUSCEPTIBILITY WEIGHTED SWIو  IMAGINGبا پروتکل صرعف در بیماران مبتال به صرع مقاوم به درمان با یافته غیرطبیعی فوكال در نوار مغزي ،بستري در
بخش) () )Long term EEG monitoring (LTMبیمارستان امام خمینی از سال  01تا  03و كد طرح01-92-31-28282 :
-3ارزیابی و مقایسه وضعیت تغذیه اي بیماران مبتال به بیماریهاي مغز و اعصاب با استفاده از شاخص هاي آزمایشگاهی ،بدو بستري و زمان ترخیص از بشخ هاي مراقبت ویژه بیمارستان امام خمینی(ره) و كد
طرح01-91-31-23123 :
-8بررسی اثر ممانتین بر روي مبتالیان به نوریت اپتیک مراجعه كننده به بیمارستان امام خمینی(ره) و كد طرح01-91-31-19313 :

کتب :
الف – تالیفی:

ب -ترجمه:
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