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 به نام خدا

 سابقه علمي :

 

 دكتر سيد محسن ميرحسيني
 
  وپیوند قلب بورد فوق تخصصي جراحي قلب و عروقدارای  

 

 بیمارستان مدرس دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتيدانشیارفارغ التحصیل از دانشگاه پاریس و 

 
 متاهل -كرمان 1431تولد :م

   11234122تلفن:      – قلب بخش جراحي –شهید مدرس  بیمارستان -سعادت ابادخیابان :آدرس 

  23111114040تلفن : همراه 

 com   -     mohsenmirhosseini@sbmu.ac.ir.mohsenmirhosseini.@yahooآدرس الكترونیكي:
 

 تحصیالت :

 
   (34)                                                                                                                             ایران جراحي قلببوردفوق تخصصي  -

( وارائه Pierre- et marie curie)0كسب مدرك دانشگاهي در زمینه جراحي قلب و عروق و توراكس از دانشگاه پاریس   -

پروفسور گنج  جراحي قلب و پیوند ساله بخش 11در زمینه بیماري تروماي ایستموس آئورت وتجارب  پایان نامه جراحي قلب

 (34)                           بخش ونتایج عملي آن .

Plancheدانشگاه پاریس بخش پروفسوور   Marie- Lannelongueدوره دستیاري جراحي قلب اطفال و نوزادان در بیمارستان  -

            (31-32) 

 ) 31)                                                آمریكا UCLAكسب تجربه در زمینه جراحي قلب وچگونگي روش پژوهش از دانشگاه  -

پروفسوور گونج  جراحوي قلوب و پیونود  بخوش 0دانشگاه پواریس  Pitie - Salpetriereدوره دستیاري جراحي قلب بزرگساالن در بیمارستان  -

 (72-32)                                                                                                                                                                             بخش

 (72)                          شروع تجربه جراحي قلب در بیمارستان امام خمیني  -

                              (71-73)                                                              تهران  كرمان و دوره دستیاري جراحي عمومي دانشگاه علوم پزشكي -

(04-72)                                                                              وتهراندوره پزشكي عمومي دانشگاه علوم پزشكي كرمان  -

     

 تجربیات ودوره ها:-2

 
  ( ۵۹)                              قلب دانشگاه مسقط در عمان با همكاري  در تالیف پروتكل پیوند قلباندازي بخش پیوند فعالیت در جهت راهو 

اطفووال                                 در تووالیف پروتكوول پیونوود قلووب كموو و بیمارسووتان موودرس قلب انوودازي بخووش پیونوود در جهووت راهبووا اعیوواي تووی  همكوواري ووو 

(۵۹ )  
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                                                                                                               (۵۹)                                                                                                          بارسلوندراروپاشركت در كنگره جراحي قلب و عروق -
 (33)                                                                                                                آمستردام  دراروپاشركت در كنگره جراحي قلب و عروق -

 (33)                                                                                                                                  در تهران   EACTSكنگره و كارگاه جراحي ك  تهاجمي قلب وعروق  -

 

 (33)                             در كوثر                                                                                                                       Peer Reviewكارگاه  -
 عبارتنداز:   (34 دي و بهمن )   روش تحقیق در دانشكده شهید بهشتي كارگاهپانزده  گذراندن- 

 روش تحقیق .1

 روشهاي نمونه گیري .1

 مطالعه مورد شاهدي .4

   Scopusو جستجو  Pubmedجستجو در  .3

 دستبرد علمي .2

 روش تحقیق مطالعات همگروهي .0

 متدولوژي تحقیق مقدماتي .7

 اصول نگارش  پروپوزال .3

 روش تحقیق مطالعات مقطعي .3

 نگارش مقاالت كارآزمایي بالینياصول  .12

 اصول نگارش مقاالت توصیفي تحلیلي .11

 روش تحقیق مطالعات كار آزمایي بالیني .11

14. SPSS مقدماتي 

13. SPSS پیشرفته 

12. End note 
 
 (34)            وین اتریش زوکرمنندره آپروفسور بخش جراحي قلبپیوند قلب و قلب مصنوعي  در بازدید و بهره مندي از آخرین تجربیات   -

 (34)                                                                                                                                         شركت در كنگره جراحي قلب میالن ایتالیا   -
 - Pitieر پاسووكال لووو پوورنس در بیمارسووتانپروفسووو بخووش جراحووي قلووبپیونوود قلووب در بازدیوود و بهووره منوودي از آخوورین تجربیووات  -

Salpetriere(31)            ودانشگاه كلن و فرانكفورت                                                                                               0دانشگاه پاریس 

 (31)                                                                                                             همایش اصالحات در آموزش پزشكي                               -

 Minimally invasive techniques (EACTS)                                                                      (31)شركت در كار گاه وكنگره -

 ( 31)                              در بارسلون                                                                                  اروپاشركت در كنگره جراحي قلب و عروق  -

       (31)                                                                          استانبول                                                    شركت در كنگره جراحي قلب -

در بخش جراحي قلب پروفسور  Mechanical Circulatory Suport Devicesو قلب وندیبازدید و بهره مندي از آخرین تجربیات پ -

 (32)                                                                                                            0دانشگاه پاریس   Pitie - Salpetriereمارستانیدر ب يپاو

 (33)                                                                   مشهد                                                          ECMOه تجربیات در كارگاه ٍئشركت وارا -
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 دانشگاه پاریسPitie - Salpetriereپروفسور پاوي در بیمارستان بخش جراحي قلبپیوند قلب در بازدید و بهره مندي از آخرین تجربیات  -

0                                                                                                                                                                                                 (33) 

 (33)                                                                                                                    كارگاه آموزشي نحوه جستجو در بانكهاي اطال عاتي  -

          

 (37)                        پرتقال -لیسبونشركت در كنگره جراحي قلب و عروق اروپا و استفاده از آخرین تجربیات جراحي قلب در  -
 

دانشوگاه شوهید و روشوهاي پوژوهش  End noteنورم افوزار  و دانشوگاه دیجیتالتابخانه راهكارهاي استفاده از منابع ك هايشركت در كارگاه -

 (37)                                                                                                                                             بهشتي
                                                   

   (37)                            نگارش مقاالت بزبان انگلیسي مقدماتي و پیشرفته  -

   

  (37)                           گذراندن دوره مدیریت بحران، معاونت درمان دانشگاه شهید بهشتي  -

   

 (37)                                                                                                                                 كنگره پرفیوژن در جراحي قلب  -

                                                                                                                                     

 (30)                                  سوییس -جربیات جراحي قلب در ژنوشركت در كنگره جراحي قلب و عروق اروپا و استفاده از آخرین ت -

 0دانشوگاه پواریس  Pitie - Salpetriereپروفسوور گونج بخوش در بیمارسوتان بازدید و بهره مندي از آخرین تجربیات بخش جراحي قلب -

(32) 

          

 ( 33)               طي بازدید از بخش جراحي قلب دانشگاه تورنتو كانادا   Davidو پروفسور  Weiselبهره مندي از تجربیات پروفسور  -

 (31)                         ) كاربرد لیزر در ري واسكوالریزاسیون میوكارد( TMLRكسب تجربه باروش  -

(31)                                                                                              ( در آمریكاMilwaukee)wisconsinاز انستیتو قلب وریه  بازدید  -

    

 Pitieبیمارستانكسب تجربه در زمینه تكنیهاي پیوند قلب و پي گیري درمان بیماران پیوند شده و بیوپسي قلب ، بخش پروفسور گنج بخش ،  -

- Salpetriere  

-32)                                                                          پیوند قلب ( 1222) با سابقه حدود 

72) 

  ) به عنوان دستیار اول( و كسب تجربه در زمینه هاي : Acarري نزدی  با پروفسور همكا -

   روشهاي نوین ترمی  دریچه میترال 

   كاربرد هموگرافت میترال 

  ( بكارگیري تكنیكهاي درمان جراحي فیبریالسیون دهلیزيCOX  وMAZ) 

  (77-32)                             بررسي نتایج استفاده از شریان رادیال در باي پس كرونر 

                      بخووشدر بخووش پروفسووورگنج Mechanical Circulatory Suport Devicesدر زمینووه  Pavieهمكوواري بووا پروفسووور  -

(32-77) 

 Lecompte                 (32)پاریس و بهره گیري از تجربیات پروفسور  Massyسابقه كار در بیمارستان غیر دولتي  -

 (32)                  پاریس  Cochinبه عنوان دستیار در زمینه عروق محیطي، بیمارستان  Safsatiهمكاري با دكتر  -

 (77-32)                انستیتو جراحي پاریس  تحقیق تجربي در آزمایشگاه حیوانات و جسد، -
 

 (32)                   انستیتو جراحي پاریس شركت در كارگاه آموزشي عملي و جراحي حیوانات با الپاراسكوپ، -
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-  

 

 

 (32)                    شركت در كارگاه آموزشي عملي جراحي میكروسكوپي، انستیتو جراحي پاریس  -

بیمارسوتان در زمینه ترمی  دریچوه میتورال و درموان فیبریالسویون دهلیزي، Coxو پروفسور  Carpentierشركت در كارگاه آموزشي پروفسور  -

European (73)                                                                                                                                                                      پاریس 

                                                                                                                                                         

در زمینوه تورمی  دریچوه میتورال و درموان فیبریالسویون دهلیوزي  Duranو پروفسوور  Acarشركت در كارگاه آموزشي پروفسوور  -

 Pitie - Salpetriere                          (73)بیمارستان 

 

 (73)         در زمینه ترمی  میترال، انستیتو جراحي پاریس Pavieو پروفسور  Acarشركت در كارگاه آموزشي پروفسور  -

 

 (77)                                 ي فوریتهاي پزشكي و سیست  ارجاعدر زمینهمشاركت در اجراي كارگاه آموزشي  -
 

 (72)                                    شروع تجربه جراحي قلب در بیمارستان امام خمیني -

بیماریهاي اسهالي، بیماریهواي شركت در كارگاههاي آموزشي و بهداشتي متعدد از جمله در زمینه هاي واكسیناسیون، هپاتیت، ایدز،  -

 (72 -71)                                                                                      تنفسي و مدیریت هاي بهداشتي و سیست  ارجاع

 

 

 سوابق كاری: -4

 
 (   33 ..)                                               پزشکی قانونی استان تهرانعیو كمیسیون تخصصي جراحي قلب و عروق اداره كل    -  

 

  (34 .. )                              كارشناس تخصصي رشته جراحي قلب و عروق در دادسرا و هیئت هاي انتظامي سازمان نظام پزشكي    -

         

  (32..)                                                                                                                   جراحي قلب بیمارستان مدرس  دانشیار -

-    

 (31..)                قلبوندیپ 19 موفقیت امیز جراحي  وانجاماهلل  قلب ونارسایي قلب دانشگاه بقیهوندیپریاست بخش راه اندازي و  -

-  

 ISHLTیوند قلب و ریهپعیو انجمن بین المللي  -

 (31..)                                 عیو مركز تحقیقات قلب دانشگاه شهید بهشتي                                                                        -

 

    (31..)                                                                                                                   مجله ترومامقاالت  عیوهیت داوري  -

 (31..)                                  مقاالت مجله تنفس و مركزتحقیقات ریه و پیوند مسیح دانشوري                     عیوهیت داوري  -

 (31..)                                                            بهداشت و درمان و آموزش پزشكي قلب معاونت درمان وزارتوندیپعیو كمیته علمي  -
 

 (32-31 )                                                                                     يدانشور حیدكتر مس مارستا نیب    ECMOمسئول تی    -
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                            وشوووووووووووركت در جلسوووووووووووات اموزشوووووووووووي بیمارسوووووووووووتان طالقووووووووووواني                                                                                       تووووووووووودریس  ،بیمووووووووووواران مشووووووووووواوره  -

(..33) 

 (33..)                                                                                              علوم پزشكي شهید بهشتي دانشگاه وندیپ تهیعیو كم -

 (37-31)              دكتر مسیح دانشوري  بیمارستانعیو كمیته پیوند  -

 (37-31)           دكتر مسیح دانشوري بیمارستانكمیته بحران، فعال عیو فوریتها و دبیر كمیته سوانح و  -

 
 

 

با سابقه حدود اهلل  هبیمارستانهاي مسیح و بقی دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي و عیو فعال در گروه پیوند قلب  )استادیار( عیو هیئت علمي -

 وندیپهمزمان  عمل موفقیت امیزواولین  قلب وكلیه  وندیپهمزمان  عمل موفقیت امیز دو وانجام و ریه قلبهمزمان پیوند قلب و ی  پیوند 122

واولین پیوند موفق موفق در عمل مجدد بیمار كاوازاكي در خاورمیانه  قلب وندیپ واولین دكتر مسیح دانشوري بیمارستاندر  در ایرانوكلیه  قلب

  (30-30)                                                                                                                                                           مجدد اطفال در ایران 

 

 

 (34-30)                              سال                                                                               3جراح قلب بیمارستان لواساني بمدت  -

   (34-30)                            و مدرس دانشجویان پزشكي دانشگاه  عیو هیئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي -

 (34-30)                                                                                              جراح قلب و عروق در بیمارستان نفت )بعنوان مشاور( -

 (31..)                                                                                                                       عیو فعال انجمن جراحان قلب اروپا  -

     

 

 (32-31)                          پاریس  Massyهمكاري به عنوان دستیار جراح قلب در بیمارستان غیر دولتي  -

 

درموان وزارت بهداشوت و درموان و ، مامور در حوزه معاونت )بیمارستان دكتر مفتح ورامین( جراح عمومي دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي -

      (72)                              اورژانس كشور و فعالیت در زمینه امور پژوهشي آموزش پزشكي

 

 (03-73)   رفسنجان پزشكيعلومودانشگاهآزاداسالمي كرمان، وپیراپزشكيپزشكيعلومعمومي، دانشگاههايآناتومي، جراحيمدرس -
 

 (72 – 71)                                                                                                                           اجتماعي در كرمانپزش  تأمین  -

         

 (72-71)     انكرمي معاونت بهداشتي جهت دانشجویان وكارورزان دانشگاه علوم پزشكيدرحوزهمسئولیت تدریس پزشكي اجتماعي -

 

فعالیوت به عنوان پزش  عمومي و در سمت ریاست شبكه بهداشت شهرستان كرموان و خدمت در مناطق محروم دانشگاه علوم پزشكي كرمان  -

    (72-71)                                                                                       بهداشت دانشگاه علوم پزشكي كرمان معاونت در حوزه 

                                 

 (03 -72)                                                                                                             خدمت در سازمان انتقال خون كرمان -

  

 (03)                                                                                                     خدمت در جبهه هاي جنگ بعنوان امدادگر پزشكي -

  

 (02-04)                                                                       دبیر آموزش وپرورش و معل  جبهه هاي جنگ جهت رزمندگان -
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 شركت در كنگره ها ، ارائه مقاله و كارهای علمي :-4
 

 مقاالت:

 

 Limb Ischemia after Heart Transplantation: An Unusual Case of Tissue Embolism.J Tehran Heart 

Cent. 2017 Apr;12(2):92-94 

 

 Anterior Spinal Artery Syndrome Following Coronary Artery Bypass Grafting: a Case 

Report.Braz J Cardiovasc Surg. 2017 Mar-Apr;32(2):136-137 

 
 Refractory Vasoplegic Syndrome in an Adult Patient with Infective Endocarditis: Case Report and 

Review of the Literature , The Journal of Tehran University Heart Center”2015 

 

 

 

 Establishing Standard Heart Allocation Protocol in Iran ,The Journal of Heart and Lung     

TransplantationApril 2015Volume 34, Issue 4, Supplement, Pages S157–S158 

 

 Limb ischemia after heart transplantation :An unusual case of tissue Embolism : 2014, The  Journal 

of Tehran University Heart Center 

 

 Echocardiographic Evaluation of Orthotopic Heart Transplantation: Single-Center Experience 

Arch Cardiovasc Imaging. Research Artic,2014 November; 2(4): e24391. DOI: 

10.5812/acvi.24391 

 Asymptomatic Mycotic Aneurysm of Ascending Aorta afterTransplantation;acase report: 

2014 ,Journal Transplantation Proceedings 

 

 Fast-track extubation in Heart Transplant Surgery Patients: 2014 ,International Journal of  Critical 

Illness and injury Science 

 

 

 

 Superior vena cava obstruction after heart transplantation. JAsianCardiovascThorac Ann. 2014 Apr 

14 

 

 

 Ten-year evaluation of cardiac myxoma in ShahidModarresHospital.JTehran Univ Med J 2014, 

72(2): 87-95 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28828026
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28492795
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28492795
http://www.jhltonline.org/issue/S1053-2498%2815%29X0007-6
http://tumj.tums.ac.ir/files/site1/user_files_40de64/tums-A-10-25-5195-bac8b76.pdf
http://tumj.tums.ac.ir/browse.php?mag_id=1021&slc_lang=en&sid=1
http://tumj.tums.ac.ir/browse.php?mag_id=1021&slc_lang=en&sid=1
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 Heart-lung Transplantation in Iran :a case report and overview of relevant issues : Journal Archives  

 

of Iranian Medicine 2013 

 

 

 

 Risk factors affecting the survival rate in patients with symptomatic pericardial effusion 

undergoing surgical intervention : Journal InteractiveCardioVascular and Thoracic Surgery 16 

(2013) 495–500 

 

 Orthotopic heart transplantation for treatment resistant cardiomyopathy in Kawasaki 

syndrome:Report of a successful case , journal progress in transplantation2013 

 

 A case of cardiac Hydatidosis :Role for Transesophageal Echocardiography in Evaluating Bilateral 

Pulmonary Nodules,  journalpneumologia:2013 

 

 

 Cutaneous AlternariosisWithTrichosporon Infection in a Heart Transplant Recipient: A Case 

Report.JExpClin Transplant. 2013 Mar 26 

 

 Pericardial Hydatid Cyst in Oblique Sinus, Obstructing All Pulmonary Veins: A Rare Presentation 

JTanaffos 2013; 12(1): 78-80 

 

 Chest CT Manifestations in Children with CVID: A 10-Year ReportTanaffos. 2012;11(4):56-9 

 
 

 First Successful Combined Heart and Kidney Transplant in Iran: A Case Report, JournalExpClin 

Transplant2012 Oct 17 

 
 

 

 Surgical management of traumatic rupture of aortic isthmus: a 25-year experience 2012 Dec 

25,JournalGen ThoracCardiovascSurg 

 

 Continuous renal replacement therapy versus furosemide for management of kidney impairment in 

heart transplant recipients with volume overload. Journal Interact CardiovascThorac Surg. 2012 

Dec 5 

 

 Successful surgical intervention in an unusual case of Aspergillus Endocarditis with Acute Myloid 

Leukemia journal : J ActaMedicaIranica ,2012 

 

 Mulibreynanism in a35 years Iranian Female with constrictive pericarditis : J Tanaffos, 2011 

 

 Acute torsion of the gall bladder: A report of two cases, J kmusjourna Vol. 3, No. 4, 199 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=mohsen+mirhosseini
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                                                                         ارائه سخنرانی و شرکت در کنگره:

                                                            

 (32)بین المللي نارسایي قلب تحت عنوان رویكرد جراحي در كاردیومیوپاتي هاو پانل ایسكمی  كاردیومیوپاتي ایراد سخنراني درپنجمین كنگره-

 Poulmonarythromboendarterectomy in chronicایراد سخنراني در چهارمین كنگره مشترك قلب در شهد رجایي تحت عنوان -

thromboembolic poulmonaryhypertension :A review of current practice and our experience ( 33)  

 
 

 ISHLT                             ( 33)پیوند قلب در كنگره بین المللي قلب وریه در نیس فرانسه  الوكاسیون دردر زمینه  سخنرانيایراد -

 

   (33 شركت در همایش برنامه تعالي اخالق حرفه اي در عرضه سالمت با رویكرد قرآن و عترت در دانشگاه علوم پزشكي بقیه اهلل   )-

 

                                    (33 )                                                 ابوریحان بیروني دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتيشانزدهمین جشنواره پژوهشي  شركت در-

                                    (33 )                                                    دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي شركت دربرنامه ه  اندیشي با عنوان اقتصاد مقاومتي در-

 (  34)                                                                                                         شركت در كنگره دریچه پروفسور الخوري از بروكسل

 Peripartumدانشگاه شهید بهشتي عیو هیئت علمي كنگرهو المللي نارسایي قلبشركت و ارائه دو سخنراني در چهارمین كنگره بین  -

cardiomyopathy1  )1)  Assist device                                                                                                                (34) 

 محل برگزاري : سالن اجالس 1431اسفندماه  3-0رك قلب و عروق ایران تهرانشركت دردومین كنگره بین المللي مشت -

 (31)                                                           در اولین كنگره بین المللي مازندران     سخنراني 1مقاله و 3شركت وارائه -

                                        

1-Pulmonary thromboendarterectomy in chronic thromboembolic pulmonary hypertension :A review 

of current practice and our experience 

2- Left ventricle assist device :When and which patients should we refer and results of mechanical 
 

 

 (31)                                                        پمپوزیوم اتفاقات حین پایین در دومین سمپ EFدر بیماران با پمپسخنراني كنترل  -

 

- Heart transplantation in advanced peripartum cardiomyopathy  بیماریهواي قلبوي وعروقوي  ومیسومپوزتیتر سخنراني در

 (31)                                           در شیراز                                                                                                                     

-  

 (32)                                                                   پمپ نیح اتفاقات ومیسمپوز دراولین  قلب وندیپدرپمپ استفاده از  يسخنران -

 (32)                                    سخنراني در سومین كنگره بین المللي نارسایي قلب ایران 1ارائه  -

1- Heart transplantation in advanced peripartum cardiomayopathy 

 

2-  Pulmonary endarterectomy in Iran 

3-  

 

  )ISCS                                         (33 يالملل نیكنگره بدر ششمین  pulmonarythromboembolectomyسخنراني  -

-  
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 Iranian Heartدر كنگوووره  Heart transplantation in advanced peripartum cardiomyopathyسوووخنراني  -

association     (33) 

 (33)                                                                                                         عملكرد و راهكارها در اردبیل قلب وندیپسخنراني  -

                                                                

 (33)                                                                                                                     سخنراني پیوند قلب و راهكارها در كرمان  -

 

 كنگره بین المللي بیماریهاي ریه نجمینپسخنراني در 1ارائه  -

 

 
 

 

1. Results of  pulmonary artery endarterectomy in Iran   

2. Methods and complications of surgery in heart and lung transplantation 
 

 

 (           33)                                                                               روق  رضوي مشهدي قلب و عالملل نیبشركت در كنگره  -

 (33)                   شركت در كنگره یازدهمین تازه هاي قلب و عروق و عیو هیئت علمي كنگره  -

 (33)         نگره نارسایي قلب و عیو هیئت علمي كنگرهكدر CTEPHارائه سخنراني در زمینه ترومبوآمبولي مزمن و هیپرتانسیون ریه  -
             

 (37)   دكتر مسیح دانشوريدر بیمارستانهاي امام خمیني و  32 -37در زمینه ترومبوآمبولي طي سالهاي  تحقیقتحقیق و نظارت بر انجام  -

                  

 (30) و ارائه مقاله  يبعنوان عیو هیئت علمي و اجرای تازه هاي قلب و عروق انجمن آرترو اسكروزشركت در كنگره  -

 

 CABG  (32)   و  Low-EFشهیدبهشتي و ارائه سخنراني در زمینه نتایج دراز مدت بیماراندانشگاه شركت دركنگره نارسایي قلبي -

 

  CAD (33)شركت در هفتمین كنگره تازه هاي قلب و عروق و ارائه مقاله در زمینه درمان نارسایي دریچه میترال و  -

 

 (33)   ریس  آئورت شركت در چهارمین كنگره بین المللي جراحان قلب و ارائه مقاله تحت عنوان آنو -

 

 (34)   «در ایران و نتایج آن  TMLRتجربه » شركت در چهاردهمین كنگره  قلب تهران و ارائه مقاله  -

 

 (34)  « در ایران  TMLRشروع تجربه »در كنگره  تازه هاي قلب وعروق مشهد و ارائه مقاله تحت عنوان شركت  -

 

وعروق)تهران( به عنوان عیو هیئت علمي و اجرایي خارج از كشور وارائوه مقالوه سراسري تازه هاي قلب كنگره  در چهارمین شركت  -

 (32)                       «درمان جراحي صدمات آئورت »تحت عنوان 
-  

پاریس و ارائوه مقالوه  International college of Medcinie and surgery  ،American hospitalشركت در كنگره  -

 Les Nouveautes en Insuffisance Cardiaque  »     (73)»تحت عنوان 

 (32)  «بررسي نتایج ترمی  دریچه میترال »شركت در كنگره جراحي قلب، بارسلون و ارائه مقاله تحت عنوان  -

 (73)     « آئورت صعوديهايآنوریس تكنیكهاي جراحينتایجبررسي»و ارائه مقاله تحت عنوان شركت در كنگره جراحي قلب پاریس -
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 …و دیگر  كنگره ها -

- Introuduction to Stem Cell Research                                                                                          (34)                                                                                            

 New surgical option to Treat Heart Failure : Repeated Adaptive Heart Compression      (34)پژوهش  -

 Protocol Adaptive Cardiac Binding                                                         (34)پژوهش تجربي در حیوانات  -

                  

 (31-31)                                                       بررسي بیماران مدیاستینیت بعد از جراحي قلب ، بیمارستان امام خمیني  -

 

 Sous Assistance Circulatoire ، ،La Pitie                                          (32)تحت عنوان  سخنرانيارائه  -

 Pitie                (32)در زمینه نتایج درمان آنوریس  هاي آئورت صعودي ، بیمارستان  وسخنراني تحقیق -

                            (73)                              پاریس La Pitieدر بیمارستان  ،«  Rejet et insuffisance»تحت عنوان سخنرانيارائه   -
    

 (73)                    پاریسBichatنتایج ترمی  میترال و درمان جراحي فیبریالسیون دهلیزي، بیمارستان سخنراني در مورد  -

 

 داوری مقاله و طرح تحقیقاتی:

 
 بر اندکس مچی بازویی در بیماران مبتال به بیماری عروق کرونر قلب   Stimol(بررسی تاثیر داروی 1
 
 بررسی اختال الت خواب در دانش آموزان شهر تهران  (2
 
 سی ارتباط الگو های استعمال دخانیات دانش آموزان و مو اجهه آنان با استعمال دخانیات معلمین ر(بر3
 
 ( بررسی وضعیت سالمت روانی بیماران مبتال به سل قبل و بعد از درمان در بیمارستان مسیح دانشوری 4
 
( در بیمراران تترت عمرل جراتری دیونرد عرروق قلبری در بیمارسرتان (ProBNPمنیرزی  برر روی نشرانگر قلبری  برسی اثرر سرولتات (5

 مدرس 
 
( برسی اثرر دکسرمدتو میردین برر تاییررات همرو دینامیرم مردت زمران تشرنی و رییراوری در بیمراران کاندیرد تشرنی درمرانی الیترییری  6

ECT) ) 
 
 (بررسی نگرش دانشجویان دزشیی در دوره کارورزی نسبت به گذراندن دوره ییماهه بیهوشی در کاورزی 7
 
 قبل از عمل ( مقایسه نیاز و عوارض رمی فنتانیل جهت کاهش درد بعد از عمل بر اساس تست دوز 8
 
 دوز قبل از عمل سی میزان نیاز و عوارض رمی فنتانیل در سنگ شینی با موج صوتی بر اساس تست ر( بر9
 

11 )Application intra aortic ballon pump in resection and anastomosis of trachea  
 

11 )Pulmonary  nodular lesions in a heart transplant recipient 
 

12 )Cardiac Injuries :A review of MDCT findings  
 

13 )Cardiac Myxoma Originating From the Anterior Mitral Leaflet  
 
 

14) Pattern and trend of injuries among Trauma Unit attendants in Upper Egypt 
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15 )Late Ventricular Septal Defect due to blunt trauma   
 

16 )Necessity for emergency chest X ray in multiple trauma patient with Injury Severity Score >15 
 و..

 

   تالیف، ترجمه کتاب وپایان نامه:
 

جراح  و پیوند قلب   1222)با سابقه بیش از  با مقدمه پروفسور گنج بخشنخستین كتاب تالیفي به زبان فارسي  "قلب وندیپ" كتاب تالیف -

 ( 32)     "کتاب برگزیده سال"عنوان به  تجربیات اینجانب در پیوند قلببا استفاده از مقاالت و اولین پیوند قلب در اروپا(

  

با قلب وایمني بیمار در بخش جراحي قلب    ICU،ایمني بیمار درایسكمي میوكارد، ,CRRTریكاردپ,ایان نامه در زمینه امبولي ریهپ0ارائه  -

 زشكي.  پدانشجویان 

 

 (33)                                                      نوشتن بخش آمبولي حاد و مزمن ریه در كتاب جراحي قلب جهت پرفیوژنیستها  -

    

، ترجموه بوه Pitie - Salpetriereساله درمان تروماي ایسوتموس آئوورت در بخوش جراحوي قلوب و عوروق بیمارسوتان  11بررسي تجارب  -

  (34)                                                                                                                                              فرانسهزبانهاي فارسي و

       

 (73)                                                                 ترجمه كتاب واژه هاي آناتومي به زبانهاي فرانسه، انگلیسي، عربي و فارسي  -

 (70) بیمار، پایان نامه جراحي عمومي 102در  تحقیق در زمینه كوله سیستیت و سنگ كیسه صفرا و مجاري صفراوي -

 (71)                                                                               ترجمه كتاب انگل شناسي از انتشارات سازمان بهداشت جهاني  -

 (72)                                                                                          ترجمه و جمع آوري بیماریهاي حلقه والدیر، سیست  لنفاوي -

 .هستند. در حال چاپدر جراحي قلب    CRRT كاربرد  و ریكاردپكتابهاي بیماریهاي  -

   : امتیازات-5
 وآشنایي با زبان عربيبه زبانهاي هاي فرانسه وانگلیسي  تسلط  -

 تسلط به روشهاي پژوهش بالیني و تجربي  -

 تسلط به انجام آزمایش و پژوهش در آزمایشگاه حیوانات  -

 با اساتید جراحي قلب دانشگاه پاریس  پیوسته ارتباط  -

در ایران و فرانسه و آشنایي كامل بوا سیسوت  هواي وقلب مصنوعي  و پیوند قلب در زمینه جراحي قلب وعروق سال تجربه  13حدود -

 آموزشي دو كشور 

 آمریكا وكانادا،اروپا پیوند قلب و قلب مصنوعي ،كسب تجربیات از مراكز برجسته جراحي قلب  -

 -Marieو Pitie - Salpetriereنشوگاهي پواریس، از داشوتن موقعیوت شو لي بوه عنووان جوراح قلوب در بیمارسوتانهاي دایوامت -

Lannelongue 
 توانایي و سوابق اجرایي در زمینه هاي درماني، آموزشي و بهداشتي،داشتن تجربه  -

 داشتن گواهي و تشویق نامه هاي متعدد از مراكز علمي و اساتید بزرگ جراحي قلب و عروق  -


