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 ١٣۶۶، سال )اهواز(عمومي، دانشگاه شهيد ران ـ پزشكي 

ران               ـ   شهيد  شگاه  شكي، دان شم پز شته چ صي در ر آرتاي ختص د
 ١٣٧۶، )اهواز(
 

 :ها پايان نامه
 ١٣۶۶ـ تروما و حاملگي، جهت دريافت درجه دآرتاي طب، اسفند 

بدنبا        يو  يوب رفرآت غيري ع سي ت سم    ـ برر حي اسرتابي مال جرا ل اع
صي در          ض بر روي ع  آرتاي ختص جه د فت در هت دريا قي، ج توس اف الت رآ

  ١٣٧۶رشته چشم پزشكي، شهريور 
 

 :مسئوليتهاي آموزشي
مدير     شكي              ـ  لوم پز شگاه ع شكي دان شكده پز شم دان گروه چ

 تاآنون ١٣٨۶آرمانشاه از دمياه
انشگاه  پزشكي د رشته  دانشجويان  ـ تدريس در رشته چشم پزشكي،      

 علوم پزشكي آرمانشاه
 

  :ها عضويت در آميته
 تاآنون ١٣٧۶چشم پزشكان ايران از سال ـ عضو اجنمن 

 يزي آموزش پزشكيـ عضو آميته برنامه ر
 

 :ها شرآت در آارگاه
قدماتي،         يق م موزش روش حتق گاه آ يت   ٢/٨/٧٧ـ آار ، ۶/٨/٧٧لغا

 .دانشگاه علوم پزشكي آرمانشاه
لغايــت  ١٢/١٢/٧٧، )OSCE(ليين ـــ آارگــاه ارزشــيابي بــا   

 .، دانشگاه علوم پزشكي آرمانشاه١٣/١٢/٧٧
 ٢۶/۴/٧٨ـ آارگاه آموزشي ياددهي و ارزيابي مهارهتاي باليين،        

 .، دانشگاه علوم پزشكي آرمانشاه٢٧/۴/٧٨لغايت 
گر،           عه ن شكي جام موزش پز گاه آ يت   ٧/٧/٧٨ـ آار ، ٨/٧/٧٨لغا

 .دانشگاه علوم پزشكي آرمانشاه



 ٢

ــ آار ــي،  ـ ــوژي آموزش ــاه تكنول ــت  ١٩/٧/٧٨گ ، ٢٢/٧/٧٨لغاي
 .دانشگاه علوم پزشكي آرمانشاه

شكي،            قاالت پز ئه م گارش و ارا گاه ن يت   ١١/٩/٧٨  ـ آار لغا
 .، دانشگاه علوم پزشكي آرمانشاه٩/٧٨/١٢۵

ــي،    ــزي آموزش ــه ري ــاه روش برنام ــ آارگ ــت  ١١/١٢/٧٨ـ لغاي
 .، دانشگاه علوم پزشكي آرمانشاه١٢/١٢/٧٨

ت در دوره آموزش آوتاه مدت حرفه اي رفراآشن، اپتيك و       ـ شرآ  
ساري،       يوب انك صالح ع شهاي ا يت   ١٢/۵/٧٩رو من  ١۴/۵/٧٩لغا ، اجن

 .چشم پزشكي ايران
فال               صني اط يژه متخص مداوم و موزش  مدون آ مه  شرآت در برنا ـ 

سخنران   ( نوان  يت   ١١/٧/٧٩، )بع لوم    ١۴/٧/٧٩لغا شگاه ع ، دان
 .پزشكي آرمانشاه

گاه آ    شنامه،       ـ آار يل پرس حي و حتل شي طرا يت   ١/٧/٨١موز لغا
 .، دانشگاه علوم پزشكي آرمانشاه١٨/٧/٨١

شم،          سونوگرايف چ موزش  گاه آ ضرت    ٨/٣/٨٢ـ آار ستان ح ، بيمار
 .، هتران)ص(رسول اآرم

پوگرايف،       موزش تو گاه آ سول     ١٢/۴/٨٢ـ آار ضرت ر ستان ح ، بيمار
 .، هتران)ص(اآرم

به عنوان   ( در دوره ساملندي  ـ آارگاه آموزشي شيوه زندگي سامل      
ــدرس ــت  ١٢/٧/٨٢، )م ــكي  ١٣/٧/٨٢لغاي ــوم پزش ــگاه عل ، دانش

 .آرمانشاه
و سييت اسكن و نقش آـا در امـراض    MRIـ آارگاه آموزش اصول 

) ص(، جمتمع آموزشي و درماني حضرت رسول اآرم       ١١/١٠/٨٢چشمي،  
 .هتران

زشي و  ، جمتمع آمو ٩/١١/٨٢ـ آارگاه آموزش لنزهاي پروگرسيو،       
 .هتران) ص(درماني حضرت رسول اآرم

لغايـت   ٢٨/١١/٨٢، )SPSS(ـ آارگاه آشنايي با روشهاي آماري 
 .، دانشگاه علوم پزشكي آرمانشاه٢٩/١١/٨٢

 ۵/٩/٨٣لغايت  ٩/٨٣/E.B.M( ،۴(ـ آارگاه پزشكي مبيت بر شواهد 
 .، دانشگاه علوم پزشكي آرمانشاه

لغايـت   ٣٠/١٠/٨٣، )E.B.M(ـ آارگاه پزشكي مـبيت بـر شـواهد     
 .، دانشگاه علوم پزشكي آرمانشاه ١/١١/٨٣

لغايـت   ١٢/٨٣/E.B.M( ،۵(ـ آارگاه پزشـكي مبـتين بـر شـواهد     
 .، دانشگاه علوم پزشكي آرمانشاه ١٢/٨٣/۶

موزان             نش آ گري در دا غري وا هاي  آنرتل بيماري شي  گاه آموز ـ آار
سخنران    ( نوان  يت   ٢٩/٣/٨۴، )به ع شگاه  ٢/۴/٨۴لغا لوم  ، دان ع

 .پزشكي آرمانشاه
مومي               شكان ع يژه پز مداوم و موزش  مدون آ مه  شرآت در برنا ـ 

 .، دانشگاه علوم پزشكي آرمانشاه٨/۵/٨۴، )بعنوان سخنران(
ــاه   ــ آارگ ــي،  CVـ ــكي  ۴/١١/٨۴نويس ــوم پزش ــگاه عل ، دانش

 .آرمانشاه
، دانشگاه علوم پزشكي    ۶/١١/٨۴ـ آارگاه ترمجه متون انگليسي،      

 .آرمانشاه
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شرآ    شبكيه،          ـ  يه و  نوان زجاج با ع مداوم  موزش  ت در دوره آ
 .، دانشگاه علوم پزشكي ايران١٩/۵/٨۵لغايت  ٨۵/۵/١٧
، ٢٣/٩/٨۵آارگاه اصالحات و ادغام در برنامه آموزش پزشكي،       ـ  

 .دانشگاه علوم پزشكي آرمانشاه
باليين،         طرح درس  گاه  شكي      ٨/٩/٨۶ـ آار لوم پز شگاه ع ، دان

 .آرمانشاه
طرح     گاه  لي ،    ـ آار باليين تكمي لوم   ٧/١٢/٨۶درس  شگاه ع ، دان
 .پزشكي آرمانشاه

ـ آارگاه حنوه ارائه شفاهي مقاالت انگليسي در خارج از آشور،          
 .، دانشگاه علوم پزشكي آرمانشاه  ١۶/١٢/٨۶لغايت  ١٢/٨۶/١۵
ساعت   ٨جلسه در آميته استانداردهاي آموزش پزشكي معادل        ٢  ـ 

 .انشگاه علوم پزشكي آرمانشاه، د١٣٨۶فعاليت آموزشي، سال 
ـ شرآت در آالسهاي مقدماتي و پيشرفته زبان انگليسي به مدت           

سال     ٩٠ مربيج،         ٨۶-٨٧ساعت ،  شگاه آ نده دان كاري مناي با مه  ،
 .دانشگاه علوم پزشكي  آرمانشاه

قدماتي،          تدريس م موزش  گاه آ يت   ١٢/٢/٨٧ـ آار ، ٣٠/٢/٨٧لغا
 .دانشگاه علوم پزشكي آرمانشاه

 
 :ها و مسينارها در آنگره شرآت

هاي چشم    ـ دمهني آنگره ساالنه بيمارستان فارابي حتت عنوان تازه         
 .، دانشگاه هتران٨/٩/٧۵لغايت  ۵/٩/٧۵پزشكي، 

، ٢۶/١٢/٧۶لغايت   ٢٣/١٢/٧۶هفتمني مهايش سراسري چشم پزشكي،       ـ 
 .دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

شكي،            شم پز سري چ مهايش سرا شتمني  يت  لغ ٢/٩/٧٧ـ ه ، ۵/٩/٧٧ا
 .دانشگاه علوم پزشكي ايران

شكي،            شم پز سري چ مهايش سرا مني   يت   ٣٠/٨/٧٨ـ ، ۴/٩/٧٨لغا
 .دانشگاه علوم پزشكي هتران

ـ يازدمهني مهايش سراسري و دومني آنگره بني املللي چشم پزشكي،             
 .، اجنمن چشم پزشكي ايران٣٠/٩/٨٠لغايت  ٢٧/٩/٨٠

ــ دوازدمهــني آنگــره سراســري چشــم پزشــ  لغايــت  ٢٠/٩/٨١كي، ـ
 .، اجنمن چشم پزشكي ايران٩/٨١/٢۴

بــه عنــوان ( Approach to caseـــ شــرآت در مسينــار چهــار روزه 
ــخنران ــت  ۵/۵/٨٣، )س ــكي  ٨/۵/٨٣لغاي ــوم پزش ــگاه عل ، دانش
 .آرمانشاه

ــ  لغايــت  ١۵/٩/٨۴پــانزدمهني آنگــره سراســري چشــم پزشــكي،  ـ
 .، دانشگاه علوم پزشكي هتران١٨/٩/٨۴

شرآت د    نوان            ـ  حتت ع فارابي  ستان  ساليانه بيمار نار  ر مسي
، دانشگاه علوم    ١۵/٢/٨۵لغايت   ١٣/٢/٨۵عفونت، آلرژي و چشم،    

 .پزشكي هتران
شكي،          شم پز سي چ گره سرا شانزدمهني آن يت   ٢٩/٨/٨۵ـ    ٣/٩/٨۵لغا

 .، اجنمن چشم پزشكي ايران)به عنوان سخنران غري اول(
، ١۶/٩/٨۶لغايت   ١٢/٩/٨۶ـ هفدمهني آنگره سراسري چشم پزشكي،        

 .اجنمن چشم پزشكي ايران



 ۴

شكي،           شم پز سري چ گره سرا جدمهني آن يت   ۵/٩/٨٧ـ ه ، ٨/٩/٨٧لغا
 .دانشگاه علوم پزشكي ايران

 
 :سرپرسيت پايان نامه

شم              لي چ با تنب ماران  يوپي در بي مان آمبل تايج در سي ن ـ برر
به درمان     نده  عه آن مخيين        مراج مام  ستان ا تومرتي بيمار گاه اپ

شاه   فه       (آرمان آرتاي حر جه د هت در مه ج يان نا نوان   )اي پا به ع  ،
 .١٣٧٩استاد راهنما، اسفندماه 

با             ـ   آت  حي آاتارا مل جرا عد از ع بل و ب تومرتي ق سي آرا برر
در  Scleral tunnel cataract extraction with thermal scleroplastyتكنيـــك 

آننده به مرآز آموزشي ـ درماني امام مخيين            بيماران مراجعه  
شاه،   مومي          (آرمان آرتاي ع جه د خذ در هت ا مه ج يان نا به  )پا  ،

 .١٣٨٢عنوان استاد مشاور، فروردين 
اي  ـ بررسي توزيع ريسك فاآتورهاي انسداد وريد مرآزي و شاخه         

مرت از      ماران آ مخيين        ۵٠شبكيه در بي مام  ستان ا سال در بيمار
شاه   يان (آرمان فه          پا آرتاي حر جه د خذ در هت ا مه ج به  )اي نا  ،

 .١٣٨٣عنوان استاد راهنما، ارديبهشت 
 

 :مقاالت چاپ شده
. نيا، حممودرضا پناهي بزاز، فريبا شيخي شوشرتي        ـ غالمرضا خامتي   

سم             حي اسرتابي مال جرا بال اع به دن ساري  يوب انك غيري ع سي ت برر
شگاه علوم   بر روي عضالت رآتوس افقي چشم، جمله علمي پزشكي دان        

 .١٣٧٨پزشكي اهواز، آذرماه 
يد           ـ   يديان، فر يل ام صاري، جل ضا ان شرتي، حممدر شيخي شو با  فري

شگر  با              . دان يال  نومي فاميل يس اتو به د بتال  مار م عريف بي م
بود،               شي هب مي پژوه صلنامه عل فه، ف يه دو طر خم قرن ظاهر ز ت

   .١٣٨١پاييز 
ي           يل ام صاري، جل ضا ان شرتي، حممدر شيخي شو با  يد  ـ فري ديان، فر

گزارش يك مورد رشد قارچ آلرتناريا        . دانشگر، ابراهيم قادري   
مي               صلنامه عل مار، ف يك بي نرم  سي  نز متا تا در روي ل آلرتنا

 .١٣٨٣پژوهشي هببود، زمستان 
صري      سعود نا يد            ـ م شيخي، فر با  صاري، فري ضا ان پور، حممدر

قادري       براهيم  يديان، ا يل ام شگر، جل پاتي و   . دان شيوع رتينو
به           عوا نده  عه آن يابيت مراج ماران د مهراه آن در بي طرزاي  مل خ

شاه         بت آرمان قات ديا آز حتقي مي    )١٣٧٢-٧٨(مر صلنامه عل ، ف
 .١٣٨۴پژوهشي هببود، زمستان 

ـ حممدرضا انصاري، فريبا شيخي، فريد دانشگر، جليل اميديان،          
اجنـام شـده در تيـزبيين     PRPتـأثري ليزرهـاي   . ابراهيم قادري
در بيمارســتان امــام مخــيين  CRVOو  PDR ،BRVOبيمــاران بــا 

 .١٣٨۵، فصلنامه علمي پژوهشي هببود، هبار )١٣٨٠(آرمانشاه 
يديان،     يل ام پوربي     ـ جل ضا  ضا      حممدر شيخي، ممدر با  آزار، فري

شيوع اختالالت بينايي    . انصاري، فريد دانشگر، ابراهيم قادري      
صلنامه  ، ف)١٣٧٩(در دانش آموزان مقطع ابتدايي شهر آرمانشاه      

 .١٣٨۵علمي پژوهشي هببود، تابستان 



 ۵

فريبا شيخي، حممدرضا انصاري، جليل اميديان، فريد دانشگر،         ـ  
قادري   براهيم  مام       . ا ستان ا يوپي در بيمار مان آمبل تايج در ن
، فصلنامه علمي پژوهشي هببود، پاييز      )١٣٧٧-٧٩(مخيين آرمانشاه   

١٣٨۵. 
ر، جليل اميديان،   ـ فريبا شيخي، حممدرضا انصاري، فريد دانشگ       

جم        تاحي  گان ف قادري، مژ براهيم  يد      . ا سداد ور طر ان مل خ عوا
به               نده  عه آن ماران مراج شبكيه در بي يد  شاخه ور آزي و  مر

شاه         مخيين آرمان مام  ستان ا مي    )١٣٧٨-٨١(بيمار صلنامه عل ، ف
  .١٣٨۵پژوهشي هببود، زمستان 

شيخ            با  قادري، فري براهيم  مدني، ا يد  صاري، مح ضا ان ي، ـ حممدر
بررسي حساسيت آنيت    . جليل اميديان، فريد دانشگر، هبروز نعيمي      

آت             به آاتارا بتال  ماران م مه بي يال ملتح لور باآرت يوتيكي ف ب
، فصلنامه  )١٣٨٣(جراحي شده در بيمارستان امام مخيين آرمانشاه      

هــاي عفــوني و گرمســريي وابســته بــه اجنمــن متخصصــني   بيمــاري
، تابستان  ٣٧دوازدهم، مشاره   بيماريهاي عفوني و گرمسريي، سال     

١٣٨۶. 
 

 :ارائه مقاالت در آنگره ها
مهراه آن در          ـ   طرزاي  مل خ پاتي و عوا شيوع رتينو يزان  عيني م ت

بيمــاران ديــابيت مراجعــه آننــده بــه مرآــز حتقيقــات ديابــت 
سيزدمهني  در ) نويسنده مهكار    پوسرت ـ     (ارائه شده   آرمانشاه،  

هتر           يران،  شكي ا شم پز سري چ گره سرا يت   ١٠ان، آن آذر  ١٣لغا
١٣٨٢. 
اجنـام شـده در تيـزبيين     PRPليزرهـاي  تـأثري  بررسي ميـزان  ـ 

در بيمارســتان امــام مخــيين  CRVOو  PDR ،BRVOبيمــاران بــا 
شاه   شده    ، )١٣٨٠(آرمان ئه  كار   (ارا سنده مه سيزدمهني  در ) نوي

هتران،            يران،  شكي ا شم پز سري چ گره سرا يت   ١٠آن آذر  ١٣لغا
١٣٨٢. 

يك      گزارش  نز         ـ  تا در روي ل يا آلرتنا قارچ آلرتنار شد  مورد ر
در ) پوسرت ـ نويسنده اصلي      (متاسي نرم يك بيمار، ارائه شده       

 ١٣لغايت   ١٠سيزدمهني آنگره سراسري چشم پز شكي ايران، هتران،         
 .١٣٨٢آذرماه 

 ۴٠در بيمـاران زيـر    BRVOو  CRVOبررسي ريسك فاآتورهـاي  ـ 
مام مخيين آرمانشاه، ارائه     سال مراجعه آننده به بيمارستان ا     

در چهاردمهني آنگره سراسري چشم     ) سخنران ـ نويسنده اصلي    (شده  
 .١٣٨٣آذرماه  ٢٧لغايت  ٢۴پزشكي ايران، هتران، 

سم،           ـ   حي اسرتابي مال جرا پس از اع تومرتي  غيريات آرا سي ت بررر
شده    ئه  كار  (ارا سنده مه شم      ) نوي سري چ گره سرا هاردمهني آن در چ

 .١٣٨٣آذرماه  ٢٧لغايت  ٢۴ران، پزشكي ايران، هت
ترمال اسكلروپالسيت و تأثري آن بر روي تغيريات آراتومرتي پس         ـ  

مل  نل        از ع سكلرال تا به روش ا آت  حي آاتارا شده   جرا ئه  ، ارا
كار   ( سنده مه گره سرا   ) نوي هاردمهني آن شكي      سدر چ شم پز سي چ ر

 .١٣٨٣آذرماه  ٢٧لغايت  ٢۴ايران، هتران، 



 ۶

نيت       جه آ عه نتي شم         ب ـ مطال شده در چ يه  شتهاي هت يوگرام از آ
شده               ئه  حي، ارا بل از جرا آت ق مل آاتار يد ع ماران آاند بي

در چهاردمهني آنگره سراسري جشن پزشكي ايران،       ) نويسنده مهكار  (
 .١٣٨٣آذرماه  ٢٧لغايت  ٢۴هتران، 

 

 :ها جوايز و نشان
هاي            بت بيماري شي مراق گزاري دوره آموز هت بر مه ج قدير نا ـ ت

 .١٢/۶/٨۴در دانش آموزان،  غري واگري
هاي آموزش مداوم     ـ تقدير نامه جهت مهكاري در اجراي برنامه        

 ٢٧/۶/٨۵جامعه پزشكي دانشگاه علوم پزشكي آرمانشاه، 
 


