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 دانشگاه علىم پزشكي و                                                            

درماني جهرم -خدمات بهداشتي                                                                         

 

 

 مشخصات فردی

 

  بستان وام پذر:    شجاعی    محمذ وام خاوًادگی: وام ي 

 ایران-جُرم محل تًلذ)شُر/کشًر(:         02/11/94تاریخ تًلذ:

  shojaie1300@yahoo.com پست الکتريویکی: 

Personal Information          First name: Mohammad 

Last name: Shojaie            Date of Birth: 10 Feb 1971 

Place of Birth: Jahrom, Iran             Natinality: Iranian 

Marital status: Married with two child             Health condition: fine  

Job title:  Associated Professor 

Organization:  Jahrom University of Medical Sciences,Jahrom, Iran 

Fax:00987154  235308                E-mail: shojaie1300@yahoo.com 

 
 

Education: 

High school Diploma: 1990, Jahrom, Iran 

M.D 1997 

Shiraz University of Medical Science (SUMS) 

Shiraz, Iran 

 

Post Doctoral Training: 

Cardiology Residency: 1997- 2001 

Department of Internal Medicine, Esfahan University of Medical Science 

Esfahan, Iran 

Faculty Appointments: 

Assistant Professor since oct 2002 
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Associated Professor since 2010 

 

Academic Appointment: 

 

Vice chancellor for curative affairs 2005-2007 

  Jahrom University of Medical Sciences   

 Jahrom, Iran 

- Vice chancellor for Food and Drug , Jahrom University of Medical Sciences  Jahrom, 

Iran2005-2006 

-Chief of Internal Medicine Department 2003-2007 

 Jahrom University of Medical Sciences  Jahrom, Iran 

-Member of Research committee since 2005 

 Jahrom University of Medical Sciences  Jahrom, Iran 

- Member of Health System Research committee in           

Jahrom University of Medical Sciences  2005-2007 

- Member of Strategic planning in Jahrom University of Medical Sciences   

- Member of Educational committee since 2003-2007 

  Jahrom University of Medical Sciences   

 Jahrom, Iran 

 -Chief of Internal Medicine Department 2013-2016 

 Jahrom University of Medical Sciences  Jahrom, Iran 

 

Non Academic Appointment : 

 

Member of Iranian Society of Medical Education 

Member of International Atherosclerosis Society 

Member of Iranian Heart Foundation 

Teaching duties : 

1- Cardiology course for Medical student 

2- Clinical Cardiology teaching for Medical student 

3- Lectures for CME course for general practitioners in Jahrom  
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 سًابق پژيَشی

 مقاالت :
 

1-Association of Rose angina with cardiovascular risk factors among men and women: a 

population-based study , Jentashapir J Health Res; Volume 5, Issue 1, Isc,2014. 

2-Insulin Resistance and Serum Levels of Interleukin-17 and Interleukin-18 in Normal 

Pregnancy, IMMUNE NETWORK Vol. 14, No. 3: 149-155, June 2014, pubmed. 

3-Obesity and overweight among primary school children in Iran, MINERVA PEDIATR, 2014, 

ISI. 

 

4-Anti-Cardiolipin Antibody in Acute Myocardial Infarction, American journal of Immunology, 

scopus,  0202 . 

5-Cardiotrophin-1 in patients Acute Myocardial infarction, American journal of Applied 

sciences, scopus,  0202 . 

در ثیوبراى ُوْدیبلیسی هراجعَ کٌٌذٍ ثَ ثخع  B12هیساى ضرهی ُوْضیطتئیي ، اضیذ فْلیک ّ ّیتبهیي -6

دّرٍ ًِن / غوبرٍ یک / ثِبر  ،فصلٌبهَ داًػگبٍ علْم پسغکی جِرم ُوْدیبلیس ثیوبرضتبى اضتبد هطِری جِرم،

02. 

7-Prevalence of metabolic syndrome in an adult urban population in the south of iran, Iranian 

journal of diabetes and obesity,  0200  ISC. 

فصلٌبهَ داًػگبٍ  ،ریْی ّهغسی -ثررضی اثر آهْزظ رّی چگًْگی اضتفبدٍ از دارُّب در فرایٌذ احیبء قلجی-8

 .0902ن / ّیژٍ ًبهَ قلت ّ عرّق / دّرٍ ًِ ،علْم پسغکی جِرم

9-Anti-B2 glycoprotein-I antibody in acute myocardial infarction, American journal of applied 

sciences, SCOPUS, Dec2011. 

 ،داًػگبٍ علْم پسغکی زاثل -رضتویٌَ ،پرٍ دیبثت ّ پیع پرفػبری خْى در ثسرگطبالى ضبلن غیر ضیگبری-02

 .0900 -0غوبرٍ  -4دّرٍ 

11-The prevalence of pre-hypertension and its association to established cardiovascular risk 

factors in south of iran, BMC Research notes, pubmed,  0200 . 

12-Primary hypothyroidism presenting with Torsades de pointe type tachycardia: a case report, 

CASESJournal, NOV2008. 

13-Single left coronary artery with origin of right coronary arte from left circumflex: a case 

report, CASESJournal, NOV2008. 
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، داًػگبٍ علْم پسغكي 0981ثررضي ًطخَ ُبي ثخع ُبي ثیوبرضتبى پیولٌیَ ّ هطِري در خردادهبٍ -01

 مجِر

، داًػگبٍ علْم  قلجي در ایجبد ثرادي كبردي-ثررضي ارتجبط هبًْرُبي ّاگْتًْیك ثب رفلكص چػوي-01

 پسغكي جِرم

اًتي ثبدي،االًیي اهیٌْتراًطفراز ّ اضپبرتبت اهیٌْ تراًطفراز در ثیوبراى ُوْدیبلیسي  HCVاًتي -06

 ، داًػگبٍ علْم پسغكي جِرمهراجعَ كٌٌذٍ ثَ هركس ُوْدیبلیس

ضدب  هجدتب ثدَ اًفدبرکتْش حدبد هیْکدبرد،        12ثررضی عْارض اضترپتْکیٌبز ّریدذی درثیودبراى ثدبالی    -01

 0988فصلٌبهَ داًػگبٍ علْم پسغکی جِرم
 

18-Annexin v and anti-annexin v antibodies: two interesting aspects in acute myocardial 

infarction, Thrombosis journal, 2009. 

19-Homocysteine level in Iranian patients with premature acute myocardial infarction 2009 

 

20-Fibrinogen as a risk factor for premature myocardial infarction in Iranian patients:A case 

control study, Original research2009. 

21-Is adiponectin associated with acute myocardial infarction in Iranian non obese patients, 

Lipids in Health and Disease, 2009, 

22-Association of Mycoplasma pneumoniae Infection with Myocardial Infarction, American 

Journal of Immunology 5 (3): 84-88,2009. 

23-Relation of  type 2 diabetes mellitus with gender, education, and marital status in an Iranian 

urban population, Reports of biochemistry & molecular biology vol.1, no.2, April2013, 

Chemical abstract, 

24-ANTI-PHOSPHATIDYLSERINE ANTIBODIES IN ACUTE MYOCARDIAL 

INFARCTION,American journal of immunology 9 (4), 2013, scopus. 

25-THE PRESENCE OF ANTI-PHOSPHATIDYLETHANOLAMINE ANTIBODIES IN 

ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, OnLine Journal of Biological Sciences 13 (4): 126-

130, 2013, scopus. 

26Association of anti-phosphatidylcholine antibodies with acute myocardial infarction: a 

comparative study, American journal of immunology 9(4):116-119, 2013, scopus. 

27-A COMPARATIVE STUDY OF ANTI-PHOSPHATIDYL INOSITOLE ANTIBODIES IN 

PATIENTS WITH MYOCARDIAL INFARCTION AND HEALTHY SUBJECTS,American 

Journal of Immunology 10 (1): 10-13, 2014, scopus. 
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28-No Association Between Antiphosphatidic Acid Antibodies And Myocardial Infarction, 

KASMERA JOURNAL FORMAL ACCEPTANCE LETTER,0201, ISI. 

 

28-Dehydroepiandrosterone Sulfate as a Risk Factor for Premature Myocardial Infarction: A 

Comparative Study, Korean J Fam Med, 2015, Pubmed. 

 

 

30-Anti-Phosphatidylcholines and Anti-phosphatidylethanolamine Antibodies in ST elevated 

versus non-ST elevated Acute Myocardial Infarction, Journal of Novel Applied Sciences, 2015. 

31-Prevalence Of Prediabetes And Its Association To Cardiovascular Risk Factors, Jokull 

journal, 2015, ISI. 

32-gender differences in the prevalence of cardiovascular risk factors in an iranian urban 

population, OnLine Journal of Biological Sciences .06/22/2015. 

33- Lack of Association Between rs17568 Polymorphism in OX401 Gene and Myocardial Infarction, 

Southern of Iran.Mehrnoosh Maalhagh · Mohammad Shojaei · Saeideh Erfanian et al · 

Global journal of health science 01/2016; 8(6).  

34-  The Association Between Pre-Diabetes With Body Mass Index and Marital Status in an Iranian 

Urban Population.Karamatollah Rahmanian · Mohammad Shojaei · Abdolreza Sotoodeh 

Jahromi · Abdolhossein Madani ·Global journal of health science 01/2016; 8(4).  

 

35- Different clinical and angiographic finding in a set of Iranian identical twin: A case report 

Mohammad Shojaie · Mohammad Yasin Karami · Mahdi Karimyar Jahromi · Abdolreza Sotoodeh 

Jahromi · Alireza Makarem ·OnLine Journal of Biological Sciences 09/2013; 13(3):95-98.  

 

 

 شرکت در کىگرٌ ي سخىراوی

 کىگرٌ َای داخلی )بیه المللی یا مىطقٍ ای(
1-Different Angiographic Finding and Clinical Outcomes in a Set of Iranian Identical Lady 

Twin:A Case Report, کیع  1389. 

2- یک در ثیوبراى ظکتِ للجی حبد –آًتی ثتب دٍ گلیکَپرٍتئیي   , چْبرهیي کٌگرُ آزهبیؽگبُ ٍ ثبلیي تْراى  ,1390 

3- Cardiotrophin-1 in patients with Acute Myocardial Infarction, یبزدُویي كٌگرٍ ثیي الوللي ایوًْْلْژي  

تِراى-ّ آلرژي ایراى ,1391 

4- Increasing prevalence of obesity among school children: Progressive problem -in sem 

industrialized society, Jahrom, Iran, 2009, -ضْهیي كٌگرٍ كویتَ تحقیقبت داًػجْیي غجكَ ُوكبر جٌْة 

 .1391,جِرم

http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=6400153168&origin=recordpage
https://www.researchgate.net/publication/282327265_Lack_of_Association_Between_rs17568_Polymorphism_in_OX40_Gene_and_Myocardial_Infarction_Southern_of_Iran?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/282327265_Lack_of_Association_Between_rs17568_Polymorphism_in_OX40_Gene_and_Myocardial_Infarction_Southern_of_Iran?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/researcher/2054786852_Mehrnoosh_Maalhagh
https://www.researchgate.net/researcher/2029204901_Saeideh_Erfanian
https://www.researchgate.net/publication/280979265_The_Association_Between_Pre-Diabetes_With_Body_Mass_Index_and_Marital_Status_in_an_Iranian_Urban_Population?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/280979265_The_Association_Between_Pre-Diabetes_With_Body_Mass_Index_and_Marital_Status_in_an_Iranian_Urban_Population?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/researcher/84415578_Karamatollah_Rahmanian
https://www.researchgate.net/researcher/60529857_Abdolreza_Sotoodeh_Jahromi
https://www.researchgate.net/researcher/60529857_Abdolreza_Sotoodeh_Jahromi
https://www.researchgate.net/researcher/42460885_Abdolhossein_Madani
https://www.researchgate.net/publication/256841851_Different_clinical_and_angiographic_finding_in_a_set_of_Iranian_identical_twin_A_case_report?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/researcher/59309851_Mohammad_Yasin_Karami
https://www.researchgate.net/researcher/2060916809_Mahdi_Karimyar_Jahromi
https://www.researchgate.net/researcher/60529857_Abdolreza_Sotoodeh_Jahromi
https://www.researchgate.net/researcher/60529857_Abdolreza_Sotoodeh_Jahromi
https://www.researchgate.net/researcher/2030921129_Alireza_Makarem
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یبى ثَ اًفبرکتْش قلجی هراجعَ کٌٌذٍ ثَ ثخع قلت غیْع آًتی ثبدی ُبی ضذ هبیکْ پبضوب ًْهًْیب درافراد ضبلن ّ هجتب -1

           1387   0981ثیوبرضتبى پیوبًیَ جِرم در ضب  

 1387غیْع آًتی ثبدی ُبی ضذ هبیکْپبضوب ًْهًْیب در ثیوبراى هجتب ثَ اًقبرکتْش قلجی -6

درداًػجْیبى پسغکی جِرم، کٌگرٍ  ثیي ارزیبثی هِبرت ُبی ثبلیٌی ثَ رّظ آضکی، آزهْى جبهع ّ اهتحبى پبیبى ثخع  -1

 0981الوللی کیع،

8- Adiponectin and cigarette smoking in acute myocardial infarction, کٌگرٍ  ثیي الوللی ُرهسگبى  , 

2009. 

0-               ّ  آیب اضدترش ُدبی از دضدت دادى ّ ثذضدت آّردى ثدب ضدکتَ قلجدی ارتجدبط دارًدذ یدبزدُویي کٌگدرٍ ضراضدری تدبزٍ ُدبی قلدت 

 0988عرّق؟

10-Adiponectin ,triglyceride and cholesterol in acute myocardial infarction , دُودیي کٌگدرٍ ثدیي الوللدی      

 1388تِراى

00- Blood serum levels of li-1a, il-6 and TNF-a in patients on Maintenance Hemodialysis  ٍکٌگدر ،

 0988ثیي الوللی ًفرّلْژی کیع

00- Interferon-Y level and insulin resistance during normal pregnancy,     ثیطت ّ یکویي کٌگدرٍ ثدیي الوللدی

 1392,تجریس-فیسیْلْژی ّ فبرهبکْلْژی ایراى

13- Anti-phosphatidylcholines and anti-phosphatidylethanol amine antibodies in ST elevated 

versus non-ST elevated acute myocardial infarction, jivhk 1394. 

14- Investigation of association between GATA 2gene polymorphism and premature coronary 

artery disease in Iranian patients, 0909تِراى  

 کنگره بین المللی خارجی

1- Anticardiolipin  antibody in acute myocardial infarection, ضْئذ  ,1389. 

2- Blood serum levels of IL- 1a , IL-6 and TNF- a in patients on maintenance hemodialysis, 

 1389,ضْئذ

3- Adiponectin ,triglyceride and cholesterol in acute myocardial infarection, ضْئذ  1389. 

4- adiponecetin level  in Iranian non obese with acute myocardial infarection, 0980ضْئذ  . 

5- Association between G/A455 fibrinogen polymorphism and premature coronary artery 

disease in Iranian patients, چِبرهیي کٌگرٍ ثیي الوللی پسغکی هْلکْلی ترکیَ  , june2011 

6- Association of  dehydrepiandestrone sulfate in patients with premature myocardial 

infarction, اضترالیب  ,2008. 
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7- Low Annexin v level as a risk factor in Iranian patients with Acute myocardial infarction 

 .2008,اضترالیب

8- Evaluation of the medical students skills by objective structured exam and comparison 

with their score in comprehensive exam and their score in the end of major clinical 

courses, Singapore,2009. 

9- PREMATURE   MYOCARDIAL  INFARCTION AS  A  SERIOUS PUBLIC HEALTH 

IN IRAN.AN  EPIDEMILOGIC SURVEY OF PREMATURE MYOCARDIAL 

INFARCTION IN SOUTH OF IRAN, ایتبلیب  , 2006. 

10- Non invasive evaluation of left ventricular end diastolic pressure by echocardiography in 

ischemic heart disease, 2006 ,ایتبلیب. 

11- ASSOCIATION OF ADIPONECTIN WITH ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION 

IN IRANIAN PATIENTS IS INDIPENDENT OF SEX, AGE AND BMI, الوبى  , 2007. 

12- EVALUATION OF FIBRINOGEN AND HOMOCYSTEIN AS THE RISK FACTORS 

OF PREMATURE MYOCARDIAL INFARCTIONIN IN IRANIAN YOUNG MEN. 

 .2007 .الوبى

13- EVALUATION OF TYPE D PERSONALITY AND LEVEL OF ANGER IN 

PATIENTS WITH PREMATURE CORONARY ARTERY DISEASE. ایتبلیب  . 2007. 

14- Seroprevalence of Mycoplasma Pneumoniae in patients with acute myocardial infarction, 

28june-2july 2009پْضتر ،ضْئذ 

15- Annexin V and anti-annexin V antibody :two interesting aspects of acute myocardial 

infarction, Jun2009, پْضتر  , ثْضتي  . 

16- Prevalence of prediabetes and its association to cardiovascular risk factors, 

 .1394,ثرلیي)آلوبى(

17- Association of adiponectin with acute myocardial infarction, FEBS)1393,فراًطَ)پبریص 

18- Annexin V and anti-Annexin V Antibodies in acute myocardial infarction. 

 1393,فراًطَ)پبریص(

 

 

 طرحُای تحقیقاتی

 1389ثررظی ّوخَاًی ًتبیذ ظیگٌبل ٍکتَر کبردیَگرافی ٍ آًصیَگرافی در ثیوبراى زى هجتال ثِ ایعکوی -1
یک در ثیوبراى هجتال ثِ اًفبرکتَض للجی هرارعِ کٌٌذُ ثِ ثخػ للت  -دٍگلیکَپرٍتئیي-همبیعِ ؼیَع آًتی ثبدیْبی ضذ ثتب -2

 1389پیوبًیِ رْرمثیوبرظتبى 

ٍ ظیتَکیي ّبی التْبثی در ثیوبراى هجتال ثِ اًفبرکتَض للجی حبد هرارعِ کٌٌذُ ثِ  Fetuin –Aثررظی هیساى ظرهی  -3
 1389ثخػ للت ثیوبرظتبى پیوبًیِ رْرم

لت همبیعِ ؼیَع آًتی ثبدیْبی ضذ فعفب تیذیل ظریي در ثیوبراى هجتال ثِ اًفبرکتَض للجی هرارعِ کٌٌذُ ثِ ثخػ ل -4
 1391ثیوبرظتبى پیوبًیِ رْرم
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 1391احر عصبرُ ثبدام تلخ کَّی ثر لٌذ ٍ لیپیذّبی ظرم در هَغ صحرایی دیبثتی ًر -5

 1391تعییي احر اظکَلتیي در پرٍفبیل چرثی در خرگَغ ّبی ّیپرلپیذهیک -6

 1391ثب خبًَادُ ٍی MIثررظی اًطجبق الگَی ضبیعبت کرًٍر در آًصیَگرافی ثیوبر هجتال ثِ  -7

همبیعِ ؼیَع آًتی ثبدیْبی ضذ فعفب تیذیل کَلیي در ثیوبراى هجتال ثِ اًفبرکتَض للجی هرارعِ کٌٌذُ ثِ ثخػ للت  -8
 1391ثیوبرظتبى پیوبًیِ رْرم

 1391ثب ثیوبری عرٍق کرًٍری زٍدرض در ثیوبراى ایراًی GATA 2ثررظی ّوراّی پلی هَرفیعن شى  -9

 1391ثب ثیوبری عرٍق کرًٍری زٍدرض در ثیوبراى ایراًیVII(FVII) شى فبکتَر R353Qثررظی ّوراّی پلی هَرفیعن  -11

 1391رْرم 91ٍ افت فؽبر خَى در افراد دیبلیسی در ظبل  Iتعییي ّوعَیی ثیي هیساى ترٍپًَیي  -11

در دٍراى ثبرداری Resistinٍγ-interferonٍIL-17ٍ IL-18 ٍTGF-βثررظی ٍ همبیعِ همبٍهت اًعَلیٌی، غلظت  -12
 1391یر ثبرداریطجیعی ثب دٍراى غ

همبیعِ ؼیَع آًتی ثبدیْبی ضذ فعفب تیذیل آتبًَل آهیي در ثیوبراى هجتال ثِ اًفبرکتَض للجی هرارعِ کٌٌذُ ثِ ثخػ للت  -13
 1391ثیوبرظتبى پیوبًیِ رْرم

ثب ثیوبری عرٍق کرًٍری زٍدرض در   Renin-angiotensin systemشى  C573Tثررظی ارتجبط پلی هَرفیعن  -14
 1391بى رْرمثیوبراى ؼْرظت

-Beta2-microglobulin  ٍhigh sensitive C-Reactive Protein (hsثررظی همبیعِ ای هیساى ظرهی  -15

CRP) 1391در ثیوبراى هجتال ثِ اًفبرکتَض للجی حبد هرارعِ کٌٌذُ ثِ ثخػ للت ثیوبرظتبى پیوبًیِ رْرم ٍ افراد ظبلن 

 87رم در ظبل ثررظی ؼیَع چبلی در داًػ آهَزاى اثتذایی ؼْرظتبى رْ -16

در ثیوبراى هجتال ثِ اًفبرکتَض للجی هرارعِ کٌٌذُ ثِ  5 -اًذازُ گیری دٍرُ ای ظطح پالظوبیی آًتی ثبدی علیِ آًکعیي -17
 1387ثخػ للت ثیوبرظتبى پیوبًیِ رْرم

ثررظی ارتجبط ظکتِ للجی زٍدرض درهرداى ثبظطح ّوَظیتیي ٍفیجریٌَشى ظرم درثیوبرظتبًْبی ؼْرظتبى رْرم از  -18
 84تب فرٍردیي هبُ  82رٍردیي هبُ ف

ثررظی آًتی ثبدیْبی ضذ کبردیَلیپیي درثیوبراى هجتال ثِ اًفبرکتَض للجی هرارعِ کٌٌذُ ثِ ثخػ للت ثیوبرظتبى پیوبًیِ  -19
 1384رْرم

 پیوبًیِ ثیوبرظتبى للت ثخػ ثِ کٌٌذُ هرارعِ للجی اًمبرکتَض ثِ هجتال درثیوبراى 5 – آًکعیي ظرهی هیساى ثررظی -21
 1384رْرم

 ثیوبرظتبى للت ثخػ ثِ کٌٌذُ هراحعِ للجی اًفبرکتَض ثِ هجتال درثیوبراى پًَکتیي آدی ضذ ثبدیْبی آًتی ؼیَع ثررظی -21
 1385رْرم پیوبًیِ

 1385هیساى ظرهی آدی پًَکتیي در ثیوبراى هجتال ثِ اًفبرکتَض للجی هرارعِ کٌٌذُ ثِ ثخػ للت ثیوبرظتبى پیوبًیِ رْرم -22

اظترپتَکیٌبز ٍریذی درثیوبراى اًفبرکتَض حبد هیَکبرد ثر اظبض ظي ٍ رٌط ثعتری در ثخػ هرالجت ثررظی عَارض  -23
 1385ّبی ٍیصُ للجی

ثررظی ؼیَع آًتی ثبدیْبی ضذ هبیکَ پالظوب ًَهًَیب درثیوبراى هجتالثِ اًفبرکتَض للجی هرارعِ کٌٌذُ ثِ ثخػ للت  -24
 1385ثیوبرظتبى پیوبًیِ رْرم

 ظرهی دی ّیذرٍاپی اًذظترٍى ظَلفبت در هجتالیبى ظکتِ للجی زٍدرضثررظی هیساى ظطح  -25

 85-86در ثیوبراى هجتال ثِ ظکتی  للجی زٍدرض هرارعِ کٌٌذُ ثِ ثیوبرظتبى پیوبًیِ  OXIDIZEDثررظی غلظت ظرهی  -26
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ّوَدیبلیس ٍ ظیتَکیي ّبی التْبثی در ثیوبراى تحت ّوَدیبلیس هرارعِ کٌٌذُ ثِ ثخػ  Fetuin-Aثررظی هیساى ظرهی  -27
 1386رْرم

 1386ثب ثیوبری عرٍق کرًٍر زٍدرض در ثیوبراى ایراًی ًمػ دارد؟ 4آیب پلی هَرفیعن شى ترٍهجَظپًَذیي  -28

ارزیبثی هْبرتْبی عولی ثِ رٍغ آظکی در داًؽزَیبى پسؼکی کبرآهَز ٍ کبرٍرز ثخػ داخلی ٍ اطفبل ٍ ارتجبط آى ثب ًورُ  -29
 1386پبیبى ثخػ

ثرکبّػ لٌذ خَى در ثیوبراى دیبثتی ًَع دٍم هرارعِ کٌٌذُ ثِ کلیٌیک دیبثت ثیوبرظتبى پیوبًیِ ثررظی عرق درهٌِ کَّی  -31
86 

 1386ثررظی احر ظترزیي ثر رٍی هذلْبی خرگَؼی ّیپرلپیذهیک ٍ آترٍظکلرٍتیک -31

لت در ثیوبراى هجتال ثِ اًفبرکتَض للجی حبد هرارعِ کٌٌذُ ثِ ثخػ ل  Cardio trophin-1ثررظی هیساى  ظرهی  -32
 1386ثیوبرظتبى پیوبًیِ رْرم

ثررظی کیفیت فرایٌذ احیب للجی،ریَی،هغسی ثر اظبض اظتبًذارد ٍ ارتمب اى در ثخػ فَریت ّبی ثیوبرظتبى پیوبًیِ ٍاثعتِ  -33
 1385ثِ داًؽکذُ علَم پسؼکی رْرم در ظبل 

 1386ثیوبراى ایراًیثتبى فیجریٌَشى ثب ثیوبری عرٍق کرًٍر زٍدرض در  G/Aثررظی ّوراّی پلی هَرفیعن شى  -34

 1386              87عرٍلی در ؼْر رْرم در ظبل  –ثررظی ؼیَع ثیوبری للجی  -35

 1386تعییي احر اظکَلتیي دررلَگیری از پیؽرفت پرٍظِ آترٍاظکلرٍز در خرگَغ ّبی ّیپرلپیذهیک -36

ًبپبیذار ظکتِ هغسی ، عفًَت درثیوبراى هجتال ثِ آًسین صذری  5-اًذازُ گیری ظطح پالظوبیی آًتی ثبدی علیِ آًکعیي  -37
 1388ریِ هرارعِ کٌٌذُ ثِ ثیوبرظتبى پیوبًیِ رْرم ٍ همبیعِ آى ثب افراد ظبلن

در ثیوبراى هجتال ثِ اًفبرکتَض للجی حبد هرارعِ کٌٌذُ ثِ ثخػ للت ثیوبرظتبى  Relaxinثررظی هیساى ظرهی ریالکعیي  -38
 1388پیوبًیِ رْرم

( ثب ثیوبری عرٍق کرًٍری زٍدرض در ثیوبراى ایراًی ًمػ TSP-1A2210G1) 1 آیب پلی هَرفیعن شى ترٍهجَظپًَذیي -39
 1388دارد

در ثیوبراى هجتال ثِ اًفبرکتَض للجی حبد هرارعِ کٌٌذُ ثِ ثخػ للت  Relaxinثررظی هیساى ظرهی ریالکعیي  -41
 1388ثیوبرظتبى پیوبًیِ رْرم

 1388براى ثب ظکتِ للجی زٍدرضدر ثیو 1شى ترهجَظپًَذیي G1678A ثررظی ّوراّی پلی هَرفیعن -41

ثب ثیوبری عرٍق کرًٍری در ثیوبراى هجتال ثِ ظکتِ للجی هرارعِ  OX40ثررظی ّوراّی ٍریٌت ّبی شًتیکی ظیعتن  -42

 1393کٌٌذُ ثِ ثیوبرظتبى پیوبًیِ

پیوبًیِ رْرم طی ثررظی فراٍاًی هرگ ٍ فبکتَرّبی خطر در ثیوبراى هجتال ثِ ظکتِ حبد للجی هرارعِ کٌٌذُ ثِ ثیوبرظتبى  -43

 92-89ظبلْبی 

( ٍ غیر ST Elevation MIصعَدی ) STظرهی در ثیوبراى هجتال ثِ ظکتِ للجی ثب لطعِ  3همبیعِ هیساى پٌتراکعیي  -44

   Non ST EMI1393  صعَدی 

 1393در ثیوبراى هجتال ثِ آًصیي صذری ًبپبیذار ٍ پبیذار 3همبیعِ هیساى ظرهی پٌتراکعیي  -45
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در ثیوبراى هجتال ثِ عرٍق کرًٍری ٍ افراد OX40Lشى rs3850641ثررظی همبیعِ ای ّوراّی پلی هَرفیعن  -46

 1393ظبلن

 1393ثررظی همبیعِ ای فراٍاًی آًتی ثبدیْبی ضذ فعفبتیذیک اظیذ در ثیوبراى هجتال ثِ اًفبرکتَض للجی ٍ افراد ظبلن -47

هرارعِ کٌٌذُ ثِ ثیوبرظتبى پیوبًیِ  2ری در ثیوبراى دیبثتی تیپ هطبلعِ ارتجبط غلظت ظرهی کَرتیسٍل ٍ هیکرٍآلجَهیٌَ -48

 1393رْرم

-B(Apo-A1/Apoثِ  A1(ٍ ًعجت آپَلیپَپرٍتئیي ACTHهطبلعِ ارتجبط غلظت ظرهی آدرًَکَرتیکَترٍپیک َّرهَى ) -49

B 1393هرارعِ کٌٌذُ ثِ ثیوبرظتبى پیوبًیِ رْرم 2( در افراد ظبلن ٍ ثیوبراى دیبثتی تیپ 

هرارعِ  2در افراد ظبلن ٍ ثیوبراى دیبثتی تیپ  CYP27B1ارتجبط فٌَتیپی ٍ ّبپلَتیپی ٍاریبًت ّبی پرٍهَتر شى  هطبلعِ -51

 1393کٌٌذُ ثِ ثیوبرظتبى پیوبًیِ رْرم

در ثیوبراى هجتال ثِ عرٍق کرًٍری زٍد رض هرارعِ کٌٌذُ ثِ  vآًکعیي kozak ثررظی ارتجبط پلی هَرفیعن ًبحیِ  -51

 1393ثیوبرظتبى پیوبًیِ ؼْرظتبى رْرم

در ثیوبری ّبی عرٍق کرًٍری زٍدرض در ثیوبراى هرارعِ کٌٌذُ TLR 4  (Toll like receptor)ثررظی ٍاریبًت ّبی -52

 1393ثِ ثیوبرظتبى پیوبًیِ رْرم

 ST1393بى ثِ ظکتِ حبد للجی ثب ٍ ثذٍى صعَد لطعِ همبیعِ غلظت ظرهی ًئَپتریي در هجتالی -53

 1393همبیعِ غلظت ظرهی ًئَپتریي در هجتالیبى ثِ آًصیي صذری پبیذار ٍ ًبپبیذار -54

 1394   ّوراُ تلفي ٍ کبهپیَتر رٍی ثر اظتفبدُ لبثل طجیعی غیر هَارد از للت ًَار اطلط آهَزؼی فبرظی افسار ًرم طراحی -55

 1394ًبپبیذار ٍ پبیذار صذری آًصیي ثِ هجتالیبى در کَپپتیي ظرهی غلظت همبیعِ -56

 ST1394 لطعِ صعَد ثذٍى ٍ ثب للجی حبد ظکتِ ثِ هجتالیبى در کَپپتیي ظرهی غلظت همبیعِ -57

 

 پایان وامٍ

یک در ثیوبراى هجتال ثِ اًفبرکتَض للجی هرارعِ کٌٌذُ ثِ ثخػ للت  -دٍگلیکَپرٍتئیي-همبیعِ ؼیَع آًتی ثبدیْبی ضذ ثتب -1
 1389ثیوبرظتبى پیوبًیِ رْرم

ٍ ظیتَکیي ّبی التْبثی در ثیوبراى هجتال ثِ اًفبرکتَض للجی حبد هرارعِ کٌٌذُ ثِ ثخػ  fetuin-Aثررظی هیساى ظرهی  -2
 1389رظتبى پیوبًیِ رْرمللت ثیوب
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در ثیوبراى هجتال ثِ آًسین صذری ًبپبیذار، ظکتِ هغسی،عفًَت ریِ ٍ  5-اًذازُ گیری ظطح پالظوبیی آًتی ثبدی علیِ آًکعیي-3
 1389ترٍهب هرارعِ کٌٌذُ ثِ ثیوبرظتبى پیوبًیِ رْرم ٍ همبیعِ آى  ثب افراد ظبلن

یي در ثیوبراى هجتال ثِ اًفبرکتَض للجی هرارعِ کٌٌذُ ثِ ثخػ للت همبیعِ ؼیَع آًتی ثبدی ّبی ضذ فعفبتیذل ظر -4
 1391ثیوبرظتبى پیوبًیِ رْرم

همبیعِ ؼیَع آًتی ثبدی ّبی ضذ فعفبتیذل کَلیي در ثیوبراى هجتال ثِ اًفبرکتَض للجی هرارعِ کٌٌذُ ثِ ثخػ للت  -19
 1391ثیوبرظتبى پیوبًیِ رْرم

 1387کیذهیپرلپیّ یّب خرگَغ در آترٍاظکلرٍز پرٍظِ ؽرفتیپ از یریرلَگ در يیاظکَلت احر يییتع -21

 1387ثررظی تأحیر آًبلَگ فیجریک اظیذ ثر هیساى تری گلیعریذ ظرهی ٍ احرات پبتَلَشیک آى در خرگَغ ًیَزلٌذی ظفیذ -21

 85 ظبل رْرم ؼْرظتبى در للت ایعکویک ثیوبری ثِ هجتال ثیوبراى در اظترض ظطح ثررظی -22

 1385للجی ظکتِ ثیوبراى در پالظوب هبیکَ ضذ ثبدی آًتی هیساى ثررظی -23

 1385ثررظی هیساى ظطح ظرهی دی ّیذرٍاپی اًذظترٍى ظَلفبت در هجتالیبى ظکتِ للجی زٍدرض -24

 MI1385هجتال ثِ  درثیوبراى 5 –ثررظی ؼیَع آًتی ثبدی علیِ آًکعیي  -25

 1384......پیوبًیِدرثیوبراى هجتال ثِ هرارعِ کٌٌذُ ثِ  5-ثررظی هیساى ظرهی آًکعیي  -26

 1384هرارعِ کٌٌذُ ثِ ....... پیوبًیِ MIثررظی ؼیَع آًتی ثبدیْبی ضذ کبردیَلیپیي درثیوبراى هجتال ثِ -27

ثررظی هیساى ظرهی آدی پًَکتیي درثیوبراى هجتال ثِ اًفبرکتَض للجی هرارعِ کٌٌذُ ثِ ثخػ للت   ثیوبرظتبى پیوبًیِ  -28
 1384رْرم

 1384ر ظکتِ للجی درزى ٍ هرد درثیوبرظتبى پیوبًیِ رْرمثررظی تفبٍت هیساى هرگ ٍ هی -29

 1384ؼخصیتی در ثیوبراى هرد هجتال ثِ ثیوبری کرًٍری زٍدرض  Dثررظی ؼیَع خؽن ٍ تیپ  -31

 در رْرم ؼْرظتبى ثیوبرظتبًْبی در ظرم فیجریٌَشى ٍ ّوَظیعتئیي ظطح ثب درهرداى زٍدرض للجی ظکتِ ارتجبط ثررظی -31
 82-84 فرٍردیي ظبلْبی فبصلِ

 83 تب 81 اردیجْؽت از رْرم پیوبًیِ ثیوبرظتبى در زٍدرض للجی ظکتِ فراٍاًی ثررظی -32

ٍ ظیتَکیي ّبی التْبثی در ثیوبراى تحت ّوَدیبلیس هرارعِ کٌٌذُ ثِ ثخػ ّوَدیبلیس  Fetuin-Aثررظی هیساى ظرهی  -33
 1386رْرم

 1388رْرمظبل ثِ ثبالی ؼْر  31ثررظی فراٍاًی اختالالت چرثی خَى درافراد  -34

ررظی هیساى ظرهی ریالکعیي در ثیوبراى هجتال ثِ اًفبرکتَض للجی حبد هرارعِ کٌٌذُ ثِ ثخػ للت حبد هرارعِ کٌٌذُ ثِ  -35
 1388ثخػ للت ثیوبرظتبى پیوبًیِ رْرم

در دٍراى ثبرداری طجیعی ثب دٍراى غیر  Resistin ٍIL-17  ٍIL-18ثررظی ٍ همبیعِ همبٍهت اًعَلیٌی ، غلظت  -36

 1391ثبرداری

 1391ثب ثیوبری عرٍق کرًٍری زٍد رض در ثیوبراى ایراًی  GATA2 ثررظی ّوراّی پلی هَرفیعن شى -37

Resistin  ٍ𝛶ثررظی ٍهمبیعِ همبٍهت اًعَلیٌی ، غلظت  -38                ٍTumor Growth Factor-α 

 1391در دٍراى حبهلگی طجیعی ثب دٍراى غیر ثبرداری

 رْرم 1391ٍ افت فؽبر خَى در افراد دیبلیسی در ظبل   Iتعییي ّوعَیی ثیي هیساى ترٍپًَییي  -39

 1391ثب ثیوبری عرٍق کرًٍری زٍدرض در ثیوبراى ایراًی  VII(FVII)شى فبکتَر  R353Qثررظی ّوراّی پلی هَرفیعن  -41
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-Beta2-microglobulin  ٍhigh sensitive C-Reactive Protein (hsثررظی همبیعِ ای هیساى ظرهی  -41

CRP)  1391در ثیوبراى هجتال ثِ اًفبرکتَض للجی 

 1391حبد هرارعِ کٌٌذُ ثِ ثخػ للت ثیوبرظتبى پیوبًیِ رْرم ٍ افراد ظبلن -42

ثررظی همبیعِ ای فراٍاًی آًتی ثبدیْبی ضذ فعفبتیذیل اتبًَل آهیي در ثیوبراى هجتال ثِ آًفبرکتَض للجی هرارعِ کٌٌذُ ثِ  -43
 1391ثیوبرظتبى پیوبًیِ رْرم ٍ افراد  ظبلنثخػ للت 

 ST    1394 لطعِ صعَد ثذٍى ٍ ثب یللج حبد ظکتِ ثِ بىیهجتال در يیًئَپتر یظره غلظت عِیهمب -44

 1394ًبپبیذار ٍ پبیذار صذری آًصیي ثِ هجتالیبى در ًئَپتریي ظرهی غلظت همبیعِ -45

 ST  1394 لطعِ صعَد ثذٍى ٍ ثب للجی حبد ظکتِ ثِ هجتالیبى در کَپپتیي ظرهی غلظت همبیعِ -46
 1394  ًبپبیذار ٍ پبیذار صذری آًصیي ثِ هجتالیبى در کَپپتیي ظرهی غلظت همبیعِ -47
 1394ّوراُ تلفي ٍ کبهپیَتر رٍی ثر اظتفبدُ لبثل  طجیعی غیر هَارد از للت ًَار اطلط آهَزؼی فبرظی افسار ًرم طراحی -48

 یللج ظکتِ ثِ هجتال ثیوبراى در کرًٍری عرٍق ثیوبری ثب  OX40 عتنیظ rs17568 یکیشًت ٌتیٍر یّوراّ یثررظ -49

 1393ِیوبًیپ وبرظتبىیث ثِ کٌٌذُ هرارعِ

 ِیوبًیپ وبرظتبىیؼذُ در ث یثعتر وبراىیدر ث یخطر هرتجط ثب ظکتِ حبد للج یٍ فبکتَرّب ریهرگ ٍه یَلَشیذهیاپ یثررظ -51

 1393    89-92 یظبلْب یرْرم ط

 1393در ثیوبراى هجتال ثِ آًصیي صذری ًبپبیذار ٍ پبیذار 3پٌتراکعیي همبیعِ هیساى ظرهی  -51

 ثِ کٌٌذُ هرارعِ رض زٍد یکرًٍر عرٍق ثِ هجتال وبراىیث در v يیآًکعkozak  ِیًبح عنیهَرف یپل ارتجبط یثررظ -52

 1393رْرم ؼْرظتبى ِیوبًیپ وبرظتبىیث

هرارعِ  وبراىیزٍدرض در ث یعرٍق کرًٍر یّب یوبری( در ثToll like receptor) TLR 4  یّب بًتیٍار یثررظ -53
 1393رْرم ِیوبًیپ وبرظتبىیکٌٌذُ ثِ ث

 

 پایان وامٍ  دايری    

 1389ثررظی فراٍاًی عول پرکَتبًئَض ظَپر اپَثیک ظیعتَلیتَتَهی در درهبى ظٌگْبی ثسرگ هخبًِ ٍ عَارض آى -1
کلیَی از طریك پَظت ٍ هیساى عَارض آى در ثررظی فراٍاًی عول رزکعیَى کیعت ّبی ظبدُ ثسرگ ٍعالهت دار  -2

 1389ثیوبراى

همبیعِ ظطح ظرهی پتبظین در ثیوبراى دریبفت کٌٌذُ ّپبریي هعوَلی حیي دیبلیس در همبثل ّپبریي ثب ٍزى هَلکَلی پبییي  -3
 1389درثیوبراى ّوَدیبلیس

 ICUs،1391درثیوبراى دچبر ظبًحِ هتصل ثِ ًٍتیالتَر در   chest tubeارزیبثی زهبى خبرد کردى -4

در ثیوبراى تبالظوی هرارعِ کٌٌذُ ثِ هرکس تبالظوی TTVTransfusion Transmitted Virus)ثررظی فراٍاًی)  -5
 1391رْرم

وَهی عرٍلی الریٌگَظکَپی در ثیوبر ثب ٍضعیت ع –همبیعِ تبحیر لیذٍکبئیي ٍ فٌتبًیل در پیؽگیری از عَارض للجی  -6
 1391ظبلن

 84ثررظی ؼیَع ّیپَتیرٍئیذیعن در ثیوبراى تبالظوی هبشٍر ؼْرظتبى رْرم در ظبل  -7
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ثررظی ارتجبط ظطح فرتیي ظرم ثب عَارض للجی در ثیوبراى تبالظوی هبشٍر ثخػ کَلیس ثیوبرظتبى هطْری ؼْرظتبى  -8
 1384رْرم

9- Relationship between Systemic Blood Pressure and Intraocular Pressure1385 

        85-86ثررظی ؼیَع ظرٍاپیذهیَلَشیک آًتی ثبدی ّبی ضذآثلِ هرغبى در زًبى در ؼرف ازدٍاد ؼْرظتبى رْرم درظبل  -11
1388 

 icus1391در ثیوبراى دچبر ظبًحِ هتصل ثِ ًٍتالتَر در   chest tubeارزیبثی زهبى خبرد کردى  -11

از عَارض للجی ٍعرٍلی الریٌگَظکَپی در ثیوبر ثب ٍضعیت عوَهی  همبیعِ تبحیر لیذٍکبئیي ٍفٌتبًیل در پیؽگیری -12

 1391ظبلن

در ثیوبراى تبالظوی هرارعِ کٌٌذُ ثِ هرکس تبالظوی   Transfusion Transmitted Virus(TTv)ثررظی فراٍاًی   -13
 1391رْرم

 1392رْرم ؼْرظتبى کیبثتید وبراىیث در 2 ًَع بثتید ثب  PPARY شى Rs3856806 عنیهَرف یپل یّوراّ یثررظ -14

 ؼْرظتبى کیبثتید وبراىیث در 2 ًَع بثتید ثب يیپًَکتیآد شى Rs266729یّب عنیهَرف یپل یّوراّ یثررظ -15

 1392رْرم

 1392یرراح عول از پط لرز کبّػ در یعوَه یَْؼیث يیح در يیکتبه یذیٍر داخل كیتسر ریتبح یثررظ -16

 ؼْرظتبى کیبثتید وبراىیث در 2 ًَع بثتید ثب يیپًَکتیآد شى Rsl7361539 یّب عنیهَرف یپل یّوراّ یثررظ -17
 1392رْرم

 هرداى در یطاس بِ ابتال خطر ٍ راست( D:4D2) دست چْارم بِ دٍم اًگطت  طَل ًسبت يیب یّوراّ یبررس -81

 8931سالِ 02 تا 02

 در خَى فطار صیافسا با واراىیب در يیَتاًسیآًص يیرً ستنیس شىC573T سنیهَرف یپل ارتباط یبررس -83

 8931جْرم ضْرستاى

 8931یصحرائ هَش در یپَست زخن نیتره بر يیتَئ یفٌ ٍ ضتر خار اُیگ عصارُ اثر سِیهقا -02

 ایٌترهذیا ، هاشٍر یتاالسو بتا بِ هبتال واراىیب در هطترک ذیکارٍت اىیضر ایهذ وایاًت ضخاهت سِیهقا ٍ یبررس -08

 8931سالن افراد با ٌَریه ٍ

 8931هتادٍى با ًگْذارًذُ هرکس بِ خَدهعرف يیهعتاد هاى در ییکارا یبررس -22

 1393یذهیلپ پریّ یّب خرگَغ در طیاترٍاظکلرٍز ثر تراکًَبزٍلیا یهْبر احر-23

 فعبلیت ثذٍى هرداى در گبهب ایٌترفرٍى ٍ 11 ایٌترلَکیي ظرهی ظطح ثر اظتمبهتی توریي ّفتِ ّؽت تبحیر ثررظی-24

 1393ثذًی

 1393 ظبل در یدرهبً خَد درثبرُ رْرم یؼْر یخبًَارّب عولکرد ٍ ًگرغ یثررظ-25
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 کارشىاسی پایان وامٍ    

 ICUs1389درثیوبراى دچبر ظبًحِ هتصل ثِ ًٍتیالتَر در   chest tubeارزیبثی زهبى خبرد کردى -1
 1389، در ثیوبراى تبالظویکIL-17 ،  TGF-B،IL-21 تغییرات پرٍفبیل ظبیتَکبیٌْبی -2

عرٍلی الریٌگَظکَپی در ثیوبر ثب ٍضعیت عوَهی  –همبیعِ تبحیر لیذٍکبئیي ٍ فٌتبًیل در پیؽگیری از عَارض للجی  -3
 1389ظبلن

 2ثررظی ارتجبط ًَرٍپبتی هحیطی دیبثتی ثب طَل هذت اثتال ثِ دیبثت ٍ کیفیت کٌترل لٌذ خَى در هجتالیبى ثِ دیبثت ًَع -4
 1389در ؼْرظتبى رْرم

 1391کًَبزٍل ثر اترٍاظکلرٍزیط در خرگَغ ّبی ّیپر لپیذهیاحر هْبری ایترا -5

ثررظی احر دٍهپریذٍى ثر هیساى تَلیذ ؼیر هبدر در خبًن ّبی چبق یب دارای اضبفِ ٍزى )ثراظبض ٍزى لجل از ثبرداری(هرارعِ  -6
 92الی  91کٌٌذُ ثِ ثیوبرظتبى پیوبًیِ  رْرم از ظبل 

 87ثسرگ ٍ عالهت دار کلیَی از طریك پَظت در ثیوبراًی کِ از هرداد ثررظی ًتیزِ ثخؽی رزکعیَى کیعت ّبی ظبدُ  -7
 1387ثِ ثیوبرظتبى پیوبًیِ رْرم هرارعِ کردُ اًذ

 87تب خرداد  86ثررظی ًتیزِ ثخؽی عول پرکَتبًئَض ظَپر اپَثیک ظیعتَلیتَتَهی در درهبى ظٌگ ّبی هخبًِ از خرداد  -8
 1387در ثیوبرظتبى پیوبًیِ رْرم

 1384ّیپَتیرٍئیذیعن ؼیَع ٍ ظرم فرتیي ظطح -9

ثررظی تَاًبیی ایٌذکط رذیذی درظًََگرافی ثرای تخویي اًذازُ ظٌگ هَرَد در حلج هیبًی حبلت در ثیوبراى هجتال ثِ  -11
RENAL COLIC .....1385 

 1385ثررظی تأحیر تتراهتیل پرازیي در پیؽگیری از ایزبد کَلیت اٍلعر در هَغ -11

 1388کٌترل فؽبرخَى ٍ ضرثبى للت در ثیوبراى تحت عول رراحی آة هرٍاریذ ثررظی احر کلًَیذیي خَراکی در -12

 1388ظبل درهبًگبُ ارٍلَشی ثیوبرظتبى پیوبًی12ِدر کَدکبى زیر  PCNLثررظی عول  -13

 1391یذهیلپ پریّ یّب خرگَغ در طیاترٍاظکلرٍز ثر تراکًَبزٍلیا یهْبر احر -14
( ثبرداری از لجل ٍزى ثراظبض)  ٍزى اضبفِ دارای یب  چبق ّبی خبًن در هبدر ؼیر تَلیذ هیساى ثر دٍهپریذٍى احر ثررظی -15

 92 الی 91 ظبل از رْرم پیوبًیِ ثیوبرظتبى ثِ کٌٌذُ هرارعِ

 1392یرراح عول از پط لرز کبّػ در یعوَه یَْؼیث يیح در يیکتبه یذیٍر داخل كیتسر ریتبح یثررظ -16
 1392یصحرائ هَغ در یپَظت زخن نیتره ثر يیتَئ یفٌ ٍ ؼتر خبر بُیگ عصبرُ احر عِیهمب -17

 1393هتبدٍى ثب دارًذُ ًگِ درهبى هرکس ثِ هعرف خَد يیهعتبد درهبى ییکبرا یثررظ -18

  NSAIDs ثب آى عِیهمب ٍ رْرم یدرهبًگبّْب ثِ کٌٌذُ هرارعِ وبراىیث در ٌِیظ درد ثر یهَضع پرٍشظترٍى ریتبح یثررظ-19
1393 
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 طرح دايری

 1383دکترؼبدهٌذ ثِ هرثَط  تبالظوی -1

 1384پرًیبى ٍخبًن کبظویبى دکتر آلبی ثِ هرثَط ٍهبرگسیذگی عمرة -2

 

 کارشىاسی طرح 

 1389ثررظی ّوخَاًی یبفتِ ّبی اختالل حرکت دیَارُ خلفی للت-1

 1389در ثیوبراى تبالظوی هرارعِ کٌٌذُ TTVثررظی فراٍاًی  -2

 1389ثررظی ظیگٌبل ٍکتَر کبردیَگرام درتعییي هحل صذهِ دیذُ درثیوبراى اًفبرکتَض للجی -3

 1391آیب کبّػ التْبة در عرٍلی کِ صذهِ ًبؼی از اًذٍتلیي دارًذ کبرٍ ظبختوبى رگ را ثْتر هی کٌذ؟-4

 1391    1در ثیوبراى هجتال ثِ دیبثت ًَع IL-21,IL-17,TGF-Bتغییرات پرٍفبیل ظبیتَکبیٌی -5

( در ایسٍلِ ّبی  blaLMP,blaVIM(ٍهتبلَثتبالکتبهبزی )VEB,PERثررظی فراٍاًی شًْبی همبٍهت ثتبالکتبهبزی )-6

 PCR  1391ظَدٍهًَبض آئرٍشیٌَزای رذا ؼذُ از ًوًَِ ّبی ثبلیٌی ثِ رٍغ 

 1391دیبثتیک ؼْرظتبى رْرمدر ثیوبراى  2شى آدیپًَکتیي ثب دیبثت ًَع RS17360539ثررظی ّوراّی پلی هَرفیعن ّبی  -7

 1391در ثیوبراى دیبثتیک ؼْرظتبى رْرم 2ثب دیبثت ًَع  PPARγثررظی ّوراّی پلی هَرفیعن شى -9

 1391در ثیوبراى دیبثتیک ؼْرظتبى رْرم 2شى آدیپًَکتیي ثب دیبثت ًَع RS266729ثررظی ّوراّی پلی هَرفیعن -11

ثررظی احر دٍهپریذٍى ثر هیساى تَلیذ ؼیر هبدر در خبًن ّبی چبق یب دارای اضبفِ ٍزى )ثراظبض ٍزى لجل از ثبرداری(هرارعِ  -11
 92الی  91کٌٌذُ ثِ ثیوبرظتبى پیوبًیِ  رْرم از ظبل 

تبحیر دٍ ًَع ثرًبهِ "ةّفتِ توریي اظتمبهتی ٍ همبٍهتی ثر عولکرد تٌفعی داًؽزَیبى پعر عٌَاى رذیذ هصَ 8همبیعِ تأحیر -12

 "ٍرزؼی ٍیصُ ثر عولکرد تٌفعی داًؽزَیبى پعر

 1387رْرم وبرظتبىیث یللج یّب ثخػ در ؼذُ یثعتر وبراىیث کیَلَشیه ذیاپ یثررظ-13

 87 ظبل در رْرم نیهم یّب یدرافغبً B تیّپبت عفًَت یررظث-14

 1384ًبصرحعیٌی(ردیبثی فؽبرخَى در کَدکبى هذارض اثتذایی رْرم)ظیذ -15

16-.....IHAT)1384......ظل)هرثَط ثِ دکترپَراحوذ 

 1384ظطح فرتیي ظرم ٍ ؼیَع ّیپَتیرٍئیذیعن-17
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 1385اظجبة ثبزی ّبی دارٍ رظبى-18

 1385ؼیَع عفًَت ادراری درًَزاداى ٍ زردی پبتَلَشی-19

 اختالل عولکرد اًذٍتلیبل.....-21

(ًمػ رزظتیي ٍ فبکتَر ًکرٍزیط ثبفتی-21 TNF-   (درهمبٍهت اًعَلیٌی دیبثت ًَع II  1385 

 1385ثررظی اپیذهیَلَشیک حَادث ًبؼی از هَتَرظَاری در ؼْرظتبى رْرم در ظبل -22

 1386ثررظی احر ضذ دردی عصبرُ درهٌِ-23

 1386حبد للجیثررظی ارتجبط ثیي درهبى ثب اظترپتَکیٌبز ٍ ثرٍز آریتوی در ثیوبراى دچبرظکتِ -24

 1386(در اّذا کٌٌذگبى خَى هرارعِ کٌٌذُ ثِ پبیگبُ اًتمبل خَى رْرمTTVثررظی ؼیَع )-25

 PCNL 1386الکترٍکَتریساظیَى ًمبط خًَریسی دٌّذُ در هعیرآهپالتسؼیت در کٌترل خًَریسی ثعذ از اتوبم-26

 1388ًبرظبیی للجی ٍ ثعذ از درهبى ثب کبرٍدیلَل( در SVDثِ ؼیَُ تزسیِ همبدیر هٌفرد )QTارزیبثی پراکٌذگی فبصلِ -27

 1388ثررظی ظیگٌبل ٍکتَر کبردیَ گرام در تعییي هحل صذهِ دیذُ در ثیوبراى اًمبرکتَض-28

 T1388 اهَاد ثب عالهت ى ثذٍ وبراىیث در یٌیثبل یصیتؽخ یّب رٍغ یبثیارز-29

 1391ّیپر لپیذهیاحر هْبری ایتراکًَبزٍل ثر اترٍاظکلرٍزیط در خرگَغ ّبی -31

ثررظی احر دٍهپریذٍى ثر هیساى تَلیذ ؼیر هبدر در خبًن ّبی چبق  یب دارای اضبفِ ٍزى  )ثراظبض ٍزى لجل از ثبرداری( هرارعِ -31
 92الی  91کٌٌذُ ثِ ثیوبرظتبى پیوبًیِ رْرم از ظبل 

 1392یجراح عول از پس لرز کاّص در یعوَه یَْضیب يیح در يیکتاه یذیٍر داخل قیتسر ریتاث یبررس -22

 1392یصحرائ هَش در یپَست زخن نیتره بر يیتَئ یفٌ ٍ ضتر خار اُیگ عصارُ اثر سِیهقا -23

 1392ضْرستاى جْرم در  فطارخَى صیافسا با بیوارى در يیَتاًسیآًص يیرً ستنیس شى C375Tهَرفیسن پلی ارتباط یبررس -24

 افراد با ٌَریه ٍ ایٌترهذیا هاشٍر، یتاالسو بتا بِ  هبتال واراىیب در هطترک ذیکارٍت اىیضر ایهذ وایاًت ضخاهت سِیهقا ٍ یبررس -25

 1392سالن

 GIPR (gastricپرٍهَتر شى  rs34125392 ،rs4380143  ٍrs112410571هطبلعِ ارتجبط پلی هَرفیعن ّبی  -26

inhibitory polypeptide receptor افرادکٌترل هرارعِ کٌٌذُ ثِ  2ًَع ( ثب غلظت اًعَلیي در ثیوبراى ثب دیبثت ٍ

 1394ثیوبرظتبى هطْری رْرم

 1394حر کرم ّیذرٍکیٌٌَى ٍ هیکرًٍیذلیٌگ  در همبیعِ ثب آهیٌَکبپرٍییک اظیذ ٍهیکرًٍیذلیٌگ  در درهبى هالظوبا-27



17 
 

هطْری رْرم در طی ظبل ثررظی هیساى ؼیَع کجذ چرة در ثیوبراى ثب ظٌذرم حبد کرًٍری ثعتری در ثخػ للت ثیوبرظتبى -28

 1396تب  1394ّبی 

در دختراى پبیِ ؼؽن ؼْرظتبى رْرم ٍ ارتجبط آى ثب ظي اظتخَاًی ٍ ؼبخص ّبی  Dررظی فراٍاًی کوجَد ٍیتبهیي ث-29
 1394اًترٍپَهتریک لجل ٍ ثعذ از درهبى در هْرهبُ 

 1394رْرم ؼْرظتبى یهطْر اظتبد وبرظتبىیث سیبلیّوَد ثخػ وبراىیث در سیبلید تیکفب یثررظ-31

 یط در رْرم یهطْر وبرظتبىیث للت ثخػ در یثعتر وبراىیث در ًؽذُ رجراى یللج ییًبرظب ذیتؽذ در خطر  عَاهل یثررظ-31
 1396 تب 1394 یّب ظبل

 1393خَى فؽبر ثِ هجتال ّوعر یدارا زًبى در( یرٌع احمبق ٍ یرٌع یثذکبرکرد یثبٍرّب ،ییزًبؼَ یدلسدگ) یرٌع اختالالت-32

 1393درهبى ثِ همبٍم گَیلیتیٍ ثِ هجتال وبراىیث عبتیضب درهبى در ییتٌْب ثِ هَ کبؼت ٍ سریل فراکؽٌبل ثذًجبل هَ کبؼت یثررظ-33

 1393ذیّوَرٍئ یرراح عول از پط درد ساىیه ثر يیگبثبپٌت یخَراک یدارٍ ػیپ ریتأح یثررظ-34

 هرارعِ یسیبلیّوَد وبراىیث در( یکرًٍر عرٍق یوبریث خطر) ثب( TNFα)آلفب طیًکرٍز تَهَر شى عنیهَرف یپل  ارتجبط یثررظ-35

 1393فبرض اظتبى یدرهبً هراکس ثِ کٌٌذُ

 هراکس ثِ کٌٌذُ هرارعِ یسیبلیّوَد وبراىیث در یکرًٍر عرٍق یوبریث خطر ثب 6 يیٌترلَکیا شى عنیهَرف یپل  ارتجبط یثررظ-36
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