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:فعالیت هاي آموزشی : ب 

فعالیتسال

و انترنی –آموزش اکسترنی1372از سال 

تئوري پرستاري و مامائی 1372از سال 

تئوري ارولوژي 1372از سال

آموزش دستیاران ارولوژي 1372از سال 
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:حرفه اي –سوابق شغلی - ج

فعالیت سال 

دکتر عمومی 1368تا 1362از سال 

بورد تخصصی ارولوژي 1372تا 1368از سال 

لوژي ایران عضو انجمن ارو72از سال 

پزشک مشاور کارشناس در سازمان نظام پزشکی ارومیه 75از سال 

عضو هیات ممتحنه ارتقاء گواهینامه رشته ارولوژي وزارت بهداشت و درمان 79از سال 
)کشوري (آموزشی پزشکی 

پزشک معتمد و ماشور در سا زمان پزشکی قانونی 80از سال 

پژوهشی بیمارستان امام خمینی عضو کمیته تا کنون 81از سال 

به هت مقاالت و اعمال جراحی 81ارولوژیست مبتکر در کشور در سال 81سال 
الپاراسکوپی براي اولین بار در استان آذربایجان غربیاز طرف کنگره بین المللی 

ارولوژي 

فلوشیپ پیوند کلیه 1383تا سال 1382از سال 

اهبردي ارولوژي وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی عضو کمیته رتا کنون83از سال 

عضو کمیته تجدید نظر سازمان تامین اجتماعی 83از سال 

وزارت ) رزیدنتی( عضو هیات ممتحنه پزشکی عمومی و تخصصی بالینی تا کنون 1384از سال 
بهداشت و آموزش پزشکی

ري سرپرست کمیته امتحانات دستیا25/7/88تا 1385از سال 

عضو مشارکت در تدوین برنامه جامع کنترل سرطان استان آذربایجان غربی 86از سال 

عضو موسس مرکز تحقیقات نفروارولوژي و پیوند کلیه 87سال 

عضو کمیته کادر پزشکی مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی 88از سال 

خانواده عضو کمیته علمی کنگره سالمت باروري و تنظیم 89از سال 

7/8/89هیئت رئیس کنگره سالمت  تاریخ 89از سال 

اندازي دوره یکی از اعضاء هیات علمی گروه ارولوژي پیوند و موثر در راه91از سال 
فلوشیپ پیوند کلیه در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 

عضو هیئت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه به مدت دو سال 92از سال 

ریاست دانشکده پزشکی 93سال از 

دانشگاهشوراي عضو سال2به مدت 5/12/93سال از 

شوراي تحصیالت تکمیلی دانشگاهعضو سال2به مدت 12/9/93ل سااز 
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:طرح هاي تحقیقاتی

عنوان طرحسال 

و بررسی هورمونی آنها در مردان نابارور مراجعه 44XXبررسی فراوانی سندرم کالین فیلتر مرد 77
1379–1377کننده به مرکز سیتوژنیک و پزشکی مولکولی علوم پزشکی ارومیه        

)مجري طرح( 
)مجري طرح( ارزیابی درون بخشی ارولوژي 1384ا ت1383از سال 

تعیین تاثیر داروي تامسولوسین در پیشگیري از احتباس حاد ادراري پس از هرنیورافی  12/8/89
)مجري طرح( 

-EMDAبه همراه BCGبا BCGمقایسه درمان 89 Mitomycin در سرطان مثانه با ریسک
)صلی طرح تحقیقاتی همکار اصلی و مشاور ا( متوسط و باال 

==== ارض آدرنالکتومی الپاراسکوپیک ترانس پریتونئال با وبررسی مقایسه اي نتایج و ع89
)مجري طرح تحقیقاتی مرکز تحقیقات نفرولوژي و ارولوژي ( الپاراسکوپی رتروپریتونئال 

اسیون لنفاتیک عروق بررسی مقایسه اي عوارض ارولوژیک در بیماران پیوندي کلیه در دو گروه لیگ89
)مجري طرح تحقیقاتی مرکز تحقیقات نفرولوژي و ارولوژي ( ایلیاك با الکتروکوتري 

بررسی ارزش بالینی سونوگرافی کالر داپلر در ارزیابی نتایج پیلوپالستی در بیماران مبتال به تنگی 89
محل اتصال حالب  به لگنجه

رجی در نوزادان پسر متولد شده در بیمارستان شهید مطهريآنومالی اي مادرزادي دستگاه ژنیتال خا90

بررسی اثر بخشی Bبررسی تاثیر واریکوسلکتومی بر روي سمن آنالیز و سطح سرمی اینهیبین 90
استفاده از گرفت مخاط دهان در بازسازي آنومالی هاي پیچیده پیشابراه

حاد ادراري پس از اعمال  جراحی لگنتعیین تاثیر داروي تامسولوسین در پیشگیري از احتباس90

تاثیر داروي تولتردوین بر عوارض کوتاه مدت پس از رزکسیون پروستات از طریق مجرا90

مدل سازي و طراحی سیستم مدیریت الکترونیکی مراقبت هاي درمانی بیماران پیوندي در مرکز 90
طرح تحقثیقاتی( پیوند کلیه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 

تعیین تاثیر استفاده از استنت حالبی بر روي عوارض ارولوژیک در گیرندگان پیوند کلیه در مرکز 90
آموزشی و درمانی امام خمینی ارومیه 

بررسی اثر بخشی استفاده از گرافت مخاط  دهان در بازسازي آنومالی هاي پیچیده پیشابراه 92

)VUR(مان کودکان مبتال به ریفالکس وزیکواورترال ارزیابی میزان موفقیت تزریق وانتریس در در92
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:)پزشکان عمومی به عنوان استاد راهنما( طرح هاي تحقیقاتی پایان نامه 

) براي پزشکان عمومی به عنوان استاد راهنما (عنوان طرحسال 
درمان نوین سنگ هاي ادراري با سنگ شکن برون اندامی 1372

ا در ارونکولوژياهمیت تومورمارکره1372

سیستوپالستی با استفاده از فالپهاي معده 72

بررسی عوارض مزمن بعد از وازکتومی 72

بیماري هاي سمینال وزیکول و گزارش یک مورد از پاپیلري آدنوکارسینوماي سمینال وزیکول 73

تومورهاي کلیوي اطفال 73

:)ه عنوان استاد مشاورپزشکان عمومی ب( طرح هاي تحقیقاتی پایان نامه 

عنوان طرحسال 
و بررسی هورمونی آنها در مردان نابارور مراجعه XX46بررسی فراوانی سندرم کالین فیلتر و مرد 77- 79

کننده به مرکز سیتوژنیک و پزشکی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 
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:)اهنمامتخصصین  به عنوان استاد ر(طرح هاي تحقیقاتی پایان نامه

) به عنوان استاد راهنما ( پایان نامه هاي تخصصی سال 
کاربرد و اهمیت آزمایش نجزیه  کامل ادرار در بیماران پیوند کلیه74

تا 16/9/74
1375

TURPاثر کشش مجرا در کاهش خونریزي بعد از 

در بیماران مبتال به تومور BCGه اي بعد از تزریق مثان) آنتی ژن اختصاصی پروستات( PSAبررسی تغییرات 10/5/80
سال 50سطحی مثانه باالي 

بررسی مقایسه اي عوارض ارولوژیک تکنیک هاي ریمپالنتاسیون اورترونئوسیستومی باري و باري تاگوچی در 23/9/84
بیماران پیوند کلیه 

دید آناستوموزیس حالبی مثانه اي باري تعیین بروز ریفالکس وزیکویورترال در بیماران پیوند کلیه با روش ج84زمستان 
گوچی

درمان ریفالکس مثانه اي حالبی به روش الکتروکواگوالسیون 1386

بررسی درمان اندوسکوپیک رفالکس مثانه اي حالبی به روش الکتروکوآگوالسیون 86

) تکنیک جدید( چی مقایسه عوارض ارولوژیک تکنیک هاي ریمپالنتاسیون یورترووزیکال باري و باري تاکو86
در بیماران پیوندي

در ) و پیلوگرافی رتروگراد(IVPهلیکال با روش هاي معمول تشخیص CTمقایسه ارزش تشخیصی 1387تابستان 
و سونوگرافیKUBبیماران مبتال به درد حاد پهلو با بافت هاي  غیر تشخیصی  در 

اط آن با پوکی استخوان و تاثیر تجویز بیوفسفانات ، درمان کانسر پروستات به روش حذف آندروژن و ارتب87
در پروفیالکسی از آن Dویتامین 

بررسی اهمیت کلینیکی برآمدگی داخل مثانه اي پروستات در بیماران مبتال به هیپرپالزي خوش خیم پروستات 1388بهار 

یون ریفالکس حالبی بعد از یکسال  بررسی ماندگاري و عوارض احتمالی درمان آندوسکوپیک الکتروکواگوالس1389

تاثیر پیوند کلیه بر قدرت باروري و سطح استرس اکسیداتیو در مردان اورمیک تحت همودیالیز 20/7/89

بررسی مقایسه اي نقش سونوگرافی داپلر رنگی با سیستوگرافی هسته اي در تشخیص ریفالکس مثانه به حالب 21/7/89
در کودکان 

ه اي اثر سیلدنافیل و تامسولوسین در درمان هایپرپالزي خوش خیم پروستات در بیماران مراجعه بررسی مقایس89
کنده به بیمارستان امام خمینی ارومیه  

ینده نگر آدرنالکتومی الپاراسکوپیک ترانس پریتونئال و رتروپریتونئالمقایسه آ90

و الکتروکوتري بر بروز لنفوسل دور کلیه پیوندي مقایسه تاثیر بین بستن عروق لنفاوي ایلیاك با سوچور90

تاثیر داروي تولترودین بر عالیم تحریکی زودرس دستگاه ادراري تحتانی پس از رزکسیون پروستات از طریق 90
مجرا 

آنومالی هاي مادرزادي دستگاه ژنیتال خارجی در نوزادان پسر متولد شده در بیمارستان مطهري شهرستان 90
ارومیه 

بررسی اثر بخشی استفاده از گرافت مخاط  دهان در بازسازي آنومالی هاي پیچیده پیشابراه92

بررسی اثر بخشی استفاده از Bبررسی تاثیر واریکوسلکتومی بر روي سمن آنالیز و سطح سرمی اینهیبین 92
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گرفت مخاط دهان در بازسازي آنومالی هاي پیچیده پیشابراه

)VUR(وفقیت تزریق وانتریس در درمان کودکان مبتال به ریفالکس وزیکواورترال ارزیابی میزان م93

:)متخصصین  به عنوان استاد مشاور( طرح هاي تحقیقاتی پایان نامه

) مشاوربه عنوان استاد ( پایان نامه هاي تخصصی سال 
لیگواسپرمی مراجعه او- در مردان مبتال به آزواسپرمیYبررسی حذف ژنی بر روي کروموزوم 82

کننده به مرکز سیتوژنیک و پزشکی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 

بررسی مقایسه اي اثر سیلدنافیل و تامسولوسین در درمان هایپرپالزي خوش خیم پروستات در 89
بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی ارومیه 

پلر در ارزیابی نتایج پیلوپالستی در بیماران مبتال به بررسی کارایی سونوگرافی کالردا89
تنگی محل اتصال حالب به لگنچه

تعیین تاثیر استفاده از استنت حالبی بر روي عوارض ارولوژیک در گیرندگان پیوند 89
) ره(کلیه در مراکز آموزشی درمانی امام خمینی ارومیه 

در بازسازي آنومالی هاي پیچیده پیشابراه بررسی اثر بخشی استفاده از گرفت مخاط دهان90

تعیین تاثیر داروي تامسولوسین در پیشگیري از احتباس حاد ادراري پس از اعمال  جراحی لگن90

تاثیر داروي تولتردوین بر عوارض کوتاه مدت پس از رزکسیون پروستات از طریق مجرا90

اقبت هاي درمانی بیماران پیوندي در مرکز مدل سازي و طراحی سیستم مدیریت الکترونیکی مر90
)طرح تحقثیقاتی ( پیوند کلیه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 

تعیین تاثیر استفاده از استنت حالبی بر روي عوارض ارولوژیک در گیرندگان پیوند کلیه در مرکز 90
آموزشی و درمانی امام خمینی ارومیه 

عالئم وابسته به استنت حالبیاثر ترازوسین و تولترودین بر روي91

مقایسه عوارض و نتایج کوتاه روش مرسوم با تکنیک جدید در تعبیه استنت حالبی در زمان 92
بیمارستان امام خمینی ارومیهآناستوموز حالب به مثانه به روش باري در بیماران پیوندي

اري پیرونی ارزیابی تاثیر وراپامیل در مقایسه با پنتوکسی فیلین در بیم93
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:پژوهشی داخل و خارج از کشور –مقاالت منتشر شده در مجالت معتبر علمی 
نام مجله نویسندگان / نویسنده عنوان مقاله شماره و سال انتشار 

، سال هشتم ، زمستان 4شماره 
1376

بررسی اثر کشش کاتتر مجرا بعد از 
پروستاتکتومی به روش داخل مجرا 

درضا محمدي فالح، دکتر دکتر محم
عسگراژدر زاده اسکوئی

مجله پزشکی ارومیه

، سال دهم، زمستان 4شماره 
1378

-2دکتر محمدرضا محمدي فالح بررسی درد مزمن بیضه بعد از وازکتومی 
دکتر سعید صمدزاده

مجله پزشکی ارومیه

، سال یازدهم  پاییز 3شماره 
1379

سوسپانسیون گردن مثانه به روش 
Raz مورد 19تغییر یافته و نتایج آن در

دکتر –دکتر محمدرضا محمدي فالح 
سعید صمدزاده

مجله پزشکی ارومیه

شماره اول ، سال شانزدهم، 
1384بهار 

الگوي مناسب از نفرکتومی دهنده 
زنده الپاروسکوپیک براي کشورهاي در 

حال توسعه 

دکتر –دکتر محمدرضا محمدي فالح 
پژمان شادپور 

مجله پزشکی ارومیه

، سال شانزدهم،  4شماره 
1384زمستان 

تعیین بروز ریفالکس وزیکویورترال 
در بیماران پیوند کلیه با روش جدید 
آناستوموزیس حالبی مثانه اي باري 

گوچی 

دکتر –دکتر محمدرضا محمدي فالح 
دکتر کیوان –علی تقی زاده افشاري 

استیفائی 

مجله پزشکی ارومیه

نتایج اورترپیلوپلوستومی در کنترل ال چاپ در ح
عوارض حالبی بیماران پیوند کلیه 

سال شانزدهم ، شماره اول ، 
1384بهار 

الگوي مناسب از نفرکتومی دهنده 
زنده الپاروسکوپیک براي کشورهایی در 

حال توسعه 

–دکتر محمدرضا محمدي فالح 

دکتر پژمان شادپور 
مجله پزشکی ارومیه 

ره چهارم ، سال هحدهم، شما
1386زمستان 

بررسی نتایج یورتروپیلوستومی با 
استفاده از حالب گیرنده در کنترل 
عوارض حالبی بیماران پیوند کلیه 

–دکتر محمدرضا محمدي فالح 

دکتر علی –دکتر علی تقی زاده افشاري 
–دکتر علی غفاري مقدم –طهرانچی 

منیژه ساددل 

مجله پزشکی ارومیه

معرفی روش جدید 1386سال هجدهم زمستان 
یورترونئوسیستومی در بیماران پیوندي

به روش باري تاگوچی 

دکتر محمدرضا محمدي فالح، دکتر 
–دکتر اسدي –علی تقی زاده افشاري 

آقاي موالئی –دکتر علی غفاري مقدم 
خانم منیژه ساده دل –

مجله پزشکی ارومیه

ابستان ، سال نوزدهم، ، ت2شماره 
1387

هلیکال CTمقایسه ارزش تشخیصی 
(IVPبا روش هاي معمول تشخیص 

در بیماران مبتال ) و پیلوگرافی رتروگراد
به درد حاد پهلو با بافت هاي  غیر 

و سونوگرافی KUBتشخیصی  در 

دکتر محمدرضا محمدي فالح، دکتر 
منصور علیزاده، دکتر سروش تقی پور 

ن شرفی، دکتر بازرگانی، دکتر امیرحسی
محمد افشاریان، دکتر باقر برادران صفا

مجله پزشکی ارومیه
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:پژوهشی داخل و خارج از کشور–مقاالت منتشر شده در مجالت معتبر علمی 

نام مجله نویسندگان / نویسنده عنوان مقاله شماره و سال انتشار 

، سال نوزدهم، تابستان 2شماره 
1387

داخل تراپیBCGبررسی اثرات 
PSAمثانه اي بر سطح سرمی 

دکتر محمدرضا محمدي فالح، دکتر 
سوسن جعفري، دکتر منصور علیزاده، 

دکتر محمدرضا مختاري

مجله پزشکی 
ارومیه

، دوره نوزدهم ، زمستان 4شماره 
1387

بررسی تاثیر داروي تامسولوسین در 
درمان طبی سنگ هاي دیستال حالب

محمدرضا دکتر منصور علیزاده، دکتر 
محمدي فالح، دکتر مهدي شکوهی، دکتر 
امیرحسین شرفی، دکتر منوچهر مقصودي

مجله پزشکی 
ارومیه

مقایسه دو تکنیک ایمپالنتاسیون مجدد 1388، ، پاییز 31، دوره 3شماره 
یورترووزیکال باري و باري تاگوچی در 

بیماران پیوند کلیه

دکتر محمدرضا محمدي فالح، دکتر علی 
ه افشاري، دکتر علی غفاري مقدم، تقی زاد

دکتر موسی  اسدي

مجله پزشکی 
دانشگاه علوم 

پزشکی درمانی 
تبریز

گزارش سه مورد جراحی الپاراسکوپیک ٩١، بھار ٢٣دوره ١شماره 
توده آدرنال

دکتر –دکتر محمدرضا محمدي فالح 
دکتر افشین بدل زاده –علی طهرانجی 

دی دکتر ھادکتر امیر حسین شرفی –

دکتر علی صمیمی –فالحتی 

مجله پزشکی ارومیه

بررسی نتایج درمان آندوسکوپیک رفالکس ٩١، بھار ٣٤دوره ١شماره 
مثانه اي حالبی به روش الکتروکواگوالسیون 

دکتر –دکتر محمدرضا محمدي فالح 
دکتر امیرحسین –علی طهرانچی 

شرفی  

مجله پزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی 
تبریز

Number 2, Vol 12,
Auguest 1998 summer
1377.

Complication of
urological Complications
of Barry’s and modified
Licht’s techniques of
extraveseal
ureteroneoctostomy in
renal transplant patients in
urumeieh

دکتر –دکتر علی تقی زاده افشاری 
محمدرضا محمدی فالح

Medical
Journal of the
Islamic
republic of Iran

Number 2, Volume 1 ,
spring2004

The Evaluation of kidney
Transplantation Results in
HBs Ag Positive or HCV
Ab positive patients

–-–دکتر کمالی 
دکتر محمدی فالح 

Urology
Journal

Number 2, Volume 1 ,
2004

Radioisotope Renal Scan
in the Assessment of
choice of Nephrectomy
side in live kidney Donors

Soleimani MJ. Zargar MA,
Shahrokh H, Mohammadi
Fallah

Urology
Journal

Number 2, Volume 1 ,
2004

The Successful Launch
into Laparoscopic Donor
Nephrectomy after 17
Years of Open Renal
Transplantation

Shadpour P, Zargar MA,
Mohammadi Fallah

Urology
Journal
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Number 2, Volume 1 ,
2004

Spontaneous kidney
Allograft Rupture

Shadpour H, Zargar MA,
Mohammadi Fallah,
Shadpour P, Soleimani MJ

Urology
Journal

Number 2, Volume 1 ,
2004

Early common Surgical
Complications in 1747
Kidney Transplantations

Kamali K, Zargar MA,
Mohammadi Fallah MR

Urology
Journal

Number 2, Volume 1 ,
2004

Kidney Transplant Report
of 17 years Experience

Zargar MA, Soleimani MJ,
Shadpour P, Shahrokh H,

Mohammadi Fallah MR

Urology
Journal

Number 2, Volume 1 ,
2004

Early Postoperative
Ultrasound of normally
functioning transplanted
kidneys: abnormal finding
and significance

Mohammadi Fallah MR,
Zargar MA, Shahrokh H ,
Soleimani MJ, Kamali K ,
Shadpour P

Urology
Journal

Issue 7, Vol 37,
September 2005

Comparing Taguchi and
Anterior LichGregoir
ureterovesical
Reimplantation Techniques
for kidney

دکتر -٢دکتر محمد علی زرگر 
دکتر محمدرضا محمدی –شاھرخ 

دکتر زرگر–فالح 

Transplantation
proceedings
Journal

2007; 39,1219-1222Low Dose Versus High-
Dose Cyclosporine
Induction Protocols in
Renal Transplantation

A. Gafri, K. Makhdoomi,
Ahmadpour , AT Afshar,
Mohammadi Fallah MR,

Transplantation
proceedings
Journal

Vol 1(2) 2010;Comparision of  Barry and
Barry – Taguchi
Ureterovesical
Reimplantion tech+niques
in kidney transplantations:
A Randomized Clinical
Trial

Mohammadi Fallah MR,
Tagizade Afshar A, Asadi

International
Journal of
Organ
Transplantation
Medicine

Vol 21, No.2. 2010Frequency of Occurrence
of Vesico- Ureteral Reflux
in kidney Transplanted
patients with the New
Technique of Uretero-
Neo- Cystostomy ( Barry –
Taguchi)

Mohammadi Fallah MR,
Tagizade Afshar A, K.
Estifayi, et al.

The Saudi
Journal of
kidney
Diseases and
Transplantation

2011Ureteroneocystostomy
technical modification in
renal transplantation( A 18
years experience)

Mohammadi Fallah MR,
Tagizade Afshar A, sharafi
AH

Soudi Journal
Accepted for
edition

Vol 39 Issue 4 May 2007Tuberculosis in Iranian
kidney Transplant
Recipients: A single-
center experience

A, Ghafari, K. Makhdomi P.
Ahmadpoor, A.T. Afshari
M.M. Fallah and K. Rezae

Transplantation
pnoceedings

2011; 22(6): 1121-1127Technical Modifications of
ureteroneocystostomy in
Renal Transplantation: An
18- year Experience

Mohammad reza
Mohammadi fallah, Afshari
A. Taghizadeh, A.H. Sharafi

Saudi Journal
of Kidney
Diseases and
Transplantation
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نام مجلھ نویسندگان / نویسنده عنوان مقالھ شماره و سال انتشار 

2012; 53Preventive Effect of Tamsulosin
on Postoperative Urinary
Retention

دکتـر  –دکتر محمدرضا محمـدي فـالح   
دکتر علی طبیبی آذر–سپهر همدانچی 

Korean Journal
of Urology

2012; 31:55-61Comparative study of color
Doppler voiding
urosonography without
contrast Enhancement and
direct Radionuclide
voiding cystograpjy for
diagnosis of Vesicureteric
Reflux in children

Mohammad reza
Mohammadi fallah, Mehdi
falahati, Afshin
mohammadi, Mansour
Alizadeh, Nikol
Mladkova- suchy,
mohammad Ghasemi- Rad

Journal of
ultrasound of
medicine

2011-6;22Technical Modifications of
Ureteroneocytostomy in Renal
Transplantation: An 18- year
Experience

دکتـر  –دکتر محمدرضا محمـدي فـالح   
امیـر حسـین   –علی تقـی زاده افشـاري   

شرفی 

Saudi Journal
of kidney
Diseases and
Transpalantion

2014 Jul;6(3):208-11Effects of hydrochlorothiazide
on kidney stone therapy with
extracorporeal shock wave
lithotripsy

Tehranchi A, Rezaei Y,
Mohammadi-Fallah M,
Mokhtari M, Alizadeh M, Abedi

F, Khalilzadeh M, Tehranchi P

Journal List

2014- E- ISSN 1916-
9744

Comparison of DMSA Scan 99
m and EC Scan 99 m in
Diagnosis of cortical Defect and
Differential Renal Function

M. Mohammadi Fallah M.
Alizade _ Ahmadi Lavin

Global Journal
of Health
Science

2014- E- ISSN 1916-
9744

Evaluation of verapamil
efficacy in peyronie’s
disease comparing with
pentoxifylline

Alizadeh M., Karimi F.,
Fallah M.R.

Global Journal
of Health
Science
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:شرکت در همایش هاي داخلی و خارجی - و

مشخصات همایشسال 

دومین کنگره سراسري پیوند کلیه75شهریور 1مرداد 30

چهارمین کنگره پیوند اعضاء اصفهان1378آذر5تا 3

پنجمین کنگره ارولوژي ایران1381خرداد ماه 

ششمین کنگره ارولوژي ایران1382ردیبهشت و خرداد ا

26/3/83 - هفتمین کنگره ارولوژي ایران29/3/83

هشتمین کنگره ارولوژي ایران84خرداد 

نهمین کنگره ارولوژي ایران85اردیبهشت 
دهمین کنگره انجمن ارولوژي ایران1386اردیبهشت ماه 28-25

June 2005World congress of nephrology

Mesot 2008 November 17-
20 Shiraz - Iran

X1 The congress of the Middle east Socity for organ
Transplantions ( Mesot)

October 29- 31, 2008The 3 rd Congress of the Iranian Endourology and
Urolaparoscopy Society

سراسري هماتولوژي و انکولوژي ایرانهشتمین کنگره ١٣٨٧مھر ماه ١٨-٢٠
)Mesot(کنگره بین المللی پیوند اعضاء خاور میانه ٢٠٠٨، ٢٠-١٧

19-23 May 2006 دھمین کنگره نفرولوژی و دیالیز و پیوند ایران
15-18 May 2007 دستیاری(دھمین کنگره ارولوژی ایران(

١-٢٩May 2008یازدھمین کنگره ارولوژی
May, 14- 17 200912 th Congress of Iranian Urological Association

سیزدهمین کنگره بین المللی ارولوژي١٣٨٩اردیبھشت ماه ٢٢-٢٧
مھر ماه سال ١شھریور تا ٣٠-٣١

٩٠
سی و یکمین کنگره میان دوره اي جامعه جراحان ایران شاخه آذربایجان غربی 

ي اصفهان کنگره میان دوره اي ارولوژ١٠/٨/٩٠
13- 16 May 201013th Congress of Iranian Urological Association

3-6
May 2011

چهاردهمین کنگره ارولوژي

همایش قرآن پژوهی 
شانزدهمین کنگره انجمن ارولوژي ١٣٩٢اردیبھشت ماه سال ٢٧-٢٤

هفدهمین کنگره ارولوژي ١٢/٢/٩٣لغایت ٨/٢/٩٣
هفتمین کنگره اندویورولوژي یوروالپاراسکوپی١١/٧/٩٣لغایت ٧/٧/٩٣



١٣

:شرکت در کارگاهها و دوره هاي آموزشی - ز

مشخصات کارگاه سال 

کارگاه روش تحقیق مقدماتی 75

کارگاه پیشرفته 76

کارگاه مقاله نویسی 79

کارگاه روش تدریس 80

علوم بالینیکارگاه روش تحقیق پیشرفته در4/5/80لغایت 29/4/80

MCQکارگاه 81

بیمارستان لبافی نژاد تهران کارگاه آموزش الپاراسکوپی15/12/81

OSCEکارگاه 84

کارگاه کتابخانه دیجیتالی 86

کارگاه آموزش استقرار روش هاي نوین ارزشیابی 2/12/86

کارگاه آموزش تعاریف و مفاهیم آماري 9/9/87

:مه تالیف و ترج–ج 

مشخصات کتاب سال 

مروري بر پیوند کلیه انتشارات نسل نوین1385سال 

جامع ارولوژي ایران 1391سال 
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:ارائه خالصه مقاله در کنگره ها 

نام کنگرهنام مقاله سال 
بررسی مقایسه اي عوارض ارولوژیک 75شهریور 1مرداد 30

یورترونیوسیستوستومی بین تکنیک 
Barry, Modified liedکال اکستراوزی

در بیماران پیوند کلیه در بیمارستان 
طالقانی ارومیه  

پیوند کلیه –کنگره ارولوژي 

بررسی موفقیت عمل آنتی ریفالکس ژیل 75شهریور 1مرداد 30
ورنت در بیماران پیوندي و تاثیر عمل 
آنتی ریفالکس در میزان عفونت هاي 

ادراري پس از پیوند

گره سراسري پیوند کلیهدومین کن

چهارمین کنگره پیوند اعضاء اصفهانعوارض دراز مدت پیوند کلیه1378آذر5تا 3

26/3/83
29/3/83

هفتمین کنگره ارولوژي ایرانترمیم فتق اینگوینال بروش الپاراسکوپیک

نقش انفوزیون داخل مثانه اي سرم پیش از 1386اردیبهشت ماه 28-25
تر در کاهش احتباس خارج کردن کات
، یک مطالعه TURادراري پس از 

تصادفی شاهد دار

دهمین کنگره انجمن ا رولوژي ایران 

هلیکال با CTمقایسه ارزش تشخیصی 1386اردیبهشت ماه 25-
و IVP(روش هاي معمول تشخیص

در بیماران مبتال به ) پیلوگرافی رتروگراد
درد حاد پهلو با یافته هاي غیر تشخیصی 

و سونوگرافی  KUBدر 

دهمین کنگره انجمن ا رولوژي ایران

June 2005Immunosuppressive protocols
and trials mycophenolate
mofetile (MMF) pluslow dose
versus HIGH dose
cyclosporine A (CSA)
Induction Protocols in Renal
transplantation

World congress of
nephrology

May 19-23- 2006KidneyTransplantation
Department, Imam Hospital,
Urmia University of Medical
Sciences, Urmia

10 Th Iranian annual
congress of Nephrology ,
Dialysis and transplantion

May 19-23- 2006Malignancy in renal
Transplanted patient

10 Th Iranian annual
congress of Nephrology ,
Dialysis and transplantion
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:ارائه خالصه مقاله در کنگره ها 

May 19-23- 2006Results of ureteropylostomy in
management of ureteral
complication after renal
transplantation

10 Th Iranian annual
congress of nephrology ,
Dialysis Transplantation

May 19-23- 2006Evaluation of urologic
complications in 114 case of
kidney  Transplantation with
new technique (Barry –
Tagochi ureteroneo)

10 Th Iranian annual
congress of Nephrology ,
Dialysis and transplantion

May 19-23- 2006CT with 3- D reconstration for
the evaluation of vascular
anatomy

10 Th Iranian annual
congress of Nephrology ,
Dialysis and transplantion

تراپی داخل مثانھ ای بر BCGاثرات ١٣٨٧مھر ماه ١٨-٢٠
ژی ایران ھماتولوژی و انکولوPSAسطح سرمی 

May 2006; 19-23Malignancy in Renal
Transplanted patients

10 Th Iranian annual
congress of Nephrology ,
Dialysis and transplantion

18-15 May 2007 مقایسه ارزش تشخیصیCT هلیکال با
روش هاي معمولی در بیماران با درد حاد 

یصی در پهلو با یافته هاي غیر تشخ
KUBو سونوگرافی

( دهمین کنگره ارولوژي ایران 
)دستیاري 

Tehran, ctober 29- 31,
2008

Results of Laparoscopic
orchidopexy for unpalpable
testis

The 3 rd congress of the
Iranian Endourology and
Urolaparoscopy Society

Tehran, ctober 29- 31,
2008

Laparoscopic adernalectomy, a
safe procedure?

The 3 rd congress of the
Iranian Endourology and
Urolaparoscopy Society

Mesot 2008 ,
November 17- 20-

Shiraz- Iran

Comparing Barry and Barry –
Taguchi ureterovesical
reimplantation technioues for
kidney transplantations

XI th congress of the
middle EAST Society for
organ transplantation

Tehran 13- 16 May
2010

Complicatiopn and Efficacy
Perpetuity of Endoscopic
Treatment of the
Vesicoureteral Reflux by
Electrocoagulation

13th Iranian annual
Congress of Nephrology
Urological Association

Tehran october 2008;
29-31

Intial experience with surgical
unolaparoscopy

Th 3rd congress of the
Iranian endourology and
uno;aparoscopy society

1-29May

2008

Endoscopic treatment of
vesicoureteral reflux by
electrocoagulation

ازدهمین گنگروه ارولوژيی
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May, 14- 17 2009Ureteroneocystomy technical
modification in renal
transplantation (An 18 years
experience)

12 th Congress of Iranian
Urological Association

Tehran May 3-6 2011Comparitive study of the Effect
of Sildenafil Tamsolusin in
Threatment of BPH

14 th congress of Iranian
Urological Association

Tehran May 3Effect of Hydrochlorothiazide
on ESWL Treatment of Renal
Pelvis Calculi

14 th congress of Iranian
Urological Association

Tehran May 3Impact of Ureteral Stents on
Urological complications in
Renal Transplant Recipients in
Urmia Imam Khomeini
Educational center

14 th congress of Iranian
Urological Association

Tehran May 3Safety of Hol- YAGLaser
Application in large Impacted
UPJ stones without using
Ureteral Access sheath

14 th congress of Iranian
Urological Association
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:واحدهاي تدریس شده 

) واحد 1( تئوري ارولوژي به صورت موظف ) 1389سال ( تا کنون 1373از ترم بهار 
) واحد12( بالینی اکسترنی به صورت موظف 1373از ترم بهار 
)واحد12( لینی انترنتی به صورت موظف با) 1389(تا کنون 1373از ترم بهار 
) واحد 12( بالینی رزیدنتی به صورت موظف 1373از ترم بهار 
) واحد 1( تئوري پرستاري و مامائی به صورت حق التدریس 1378تا ترم پاییز 1373از ترم بهار 
) د واح1( تئوري ارولوژي به صورت موظف ) 1391سال ( تا کنون 1389از ترم بهار 
) واحد12( بالینی اکسترنی به صورت موظف 1389از ترم بهار 
)واحد12( بالینی انترنتی به صورت موظف ) 1391(تا کنون 1389از ترم بهار 
) واحد 12( به صورت موظف ) 1391(بالینی رزیدنتی تاکنون 1389از ترم بهار 
)واحد12(بالینی اکسترنی به صورت موظف 92از ترم بهار 
)واحد12(ی به صورت موظف نبالینی انتر92از ترم بهار 
) واحد 12(بالینی رزیدنتی به صورت موظف 92از ترم بهار 
)واحد12(بالینی اکسترنی به صورت موظف 93از ترم بهار 
)واحد12(بالینی انترنی به صورت موظف 93از ترم بهار 
) واحد 12(بالینی رزیدنتی به صورت موظف 93از ترم بهار 
)واحد12(بالینی اکسترنی به صورت موظف 93از ترم پاییز 
)واحد12(بالینی انترنی به صورت موظف 93از ترم پاییز 
)واحد 12(بالینی رزیدنتی به صورت موظف 93از ترم پاییز 



  : سوابق مديريتي 

  93عضو شوراي دانشگاه در سال  - 

  93عضو شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه در سال  - 

  94عضو شوراي هماهنگي و برنامه ريزي آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشكي اروميه در سال  - 

  94عضو هيأت علمي مركز تحقيقات نفرولوژي و پيوند كليه در سال  - 

  94پزشكي دانشگاه در سال عضو شوراي اخالق  - 

  94عضو شوراي بورسيه داشگاه در سال  - 

  94عضو كميته رسيدگي به نحوه پايبندي به اصول حرفه اي در سطح دانشگاه علوم پزشكي استان در سال  - 

  94عضو هيأت مميزه دانشگاه در سال  - 

  95عضو شوراي بين المللي سازي دانشگاه در سال  - 

  95ميته نظارت بر انجمن هاي علمي دانشكده پزشكي در سال نماينده دانشگاه در ك - 

  95عضو كارگروه آموزش پاسخگو و عدالت محور دانشگاه در سال  - 

  95عضو كارگروه آينده نگاري و مرجعيت علمي در آموزش پزشكي دانشگاه در سال  - 

 95عضو كارگروه اعتالي اخالق حرفه اي دانشگاه در سال  -  

  ، دارو و تجهيزات پزشكي بيمارستان عضو كميته دانشگاهي اقتصاد درمان - 
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