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 )1مشخصات فردي
نام  :علي اکبر
نام خانوادگي :صابر مقدم رنجبر
جنسيت :مرد
رشته تحصيلي :چشم پزشکي
گروه آموزشي :چشم
مرتبه علمي :استاديار

آدرس محل كار :بلوار شهيد قرني -بيمارستان خاتم االنبيا (ص)
تلفن محل كار)+15893( 1198877 :
آدرس پست الكترونيكSaberAA@mums.ac.ir :
 )2تحصيالت دانشگاهي
 .1پزشکي عمومي ،دانشگاه علوم پزشکي مشهد1186 ،
 .2تخصص چشم پزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي مشهد1131 ،
 .1دوره تکمیلي در بخش اربیت و پالستیک بیمارستان فارابي دانشگاه علوم پزشکي تهران به مدت یکسال از تاریخ 36/9/11
 .4فلوشیپ استرابیسم  ،بیمارستان فارابي دانشگاه تهران ( ،شهریور )1161

 )3گذراندن دوره هاي آموزشي:
 .1شرکت و قبولي در امتحان انجمن بین المللي چشم پزشکي ( ) International Council of Ophthalmologyدر
سال  1162و ) Basic, Clinical, Optic( 1161
 .1دوره اموزشي جراحي رفرکتیو
 .8شرکت در کارگاه مقدماتي مباني آموزش پزشکي () 1162
.3

شرکت در کارگاه مقدماتي آشنایي با بانکهای اطالعاتي و ژورنالهای پزشکي () 1161

.6

شرکت در کالسهای آموزش فتوشاپ در دانشکده پزشکي () 1162

.9

شرکت در کارگاه طرح سئوال() 1161

 .11شرکت در کارگاه پزشکي مبتني بر شواهد ( 1161 ) EBM

1191  کارگاه مقدماتي روش تحقیق.11
 تجربيات آموزشي.4
 ساعت در درمانگاه24  ساعت کالس تئوری در هر ماه و4  تدریس در کالس کارآموزان پزشکي حداقل.1
 ساعت در درمانگاه24 تدریس در کالس کارورزان پزشکي حداقل یک کالس تئوری درماه و.2
 معرفي،کنفرانسهای اتندینگ، ژورنال کالب، اتاق عمل، آموزش دستیاران چشم پزشکي شامل اموزش در درمانگاهها.1
طبق برنامه گروه...بیمارو
 آموزش دستیاران رشته های اطفال (در درمانگاه) و جراحي فک و صورت (درمانگاه و اتاق عمل) طبق برنامه گروه.4
 تدریس در کالس های دانشجویان فوق لیسانس بینایي سنجي طبق برنامه گروه.1
 فعاليت هاي پژوهشي.5
)ISI( :I الف) انتشار مقاله در ژورنالهاي علمي پژوهشي سطح

1. Nonabsorbable versus absorbable sutures in large, hang-back medial rectus muscle recessions.
Sabermoghadam A, Kiarudi MY, Sagheb S. Journal of American Association for Pediatric
Ophthalmology and Strabismus {JAAPOS}. 2017;21(6):517. (ISI)
2. The long-term outcomes in children who are not compliant with spectacle treatment for
accommodative esotropia. Sabermoghadam AA, Kiarudi MY. Journal of AAPOS. 2016;20(3):285.
(ISI)
3. Visual evoked potentials, short wave-length automated perimetry, standard automated perimetry,
contrast sensitivity and stereoacuity testing in visually asymptomatic eyes of patients with multiple
sclerosis. Heravian J, SaberMoghaddam AA, Najjaran M, Azimi A, Ostadimoghaddam H, Yekta A,
et al. Iranian Journal of Ophthalmology. 2013;25(1):45-52. (ISI)
4. Effects of Chalazion Excision on Ocular Aberrations. Sabermoghaddam AA, Zarei-Ghanavati
S, Abrishami M. Cornea. 2013;32(6):757-60. (ISI)
5. Lidocaine Cyclodextrin complex Ophthalmic Drop, a New Topical Anesthetic Choice
Sabermoghadam Ranjbar AA, Rajabi O, Salari R, Ashraf H, Iranian Red Crescent Medical Journal.
2012 September; 14(9): xx8. (ISI)
6. Diplopia as the primary presentation of foodborne botulism. Khakshoor H, Moghaddam
AA, Vejdani AH, Armstrong BK, Moshirfar M. Oman J Ophthalmol. 2012 May;5(2):109-11. (ISI)
7. Screening for amblyopia risk factors in preverbal children using the Plusoptix photoscreener: A cross
sectional population-based study, Ali akbar sabermoghaddam, Abbas Kargozar, Mehran Zarei
Ghanavati, British Journal of Ophthalmology, 2012;96(1):83-6.(ISI)
8. Isolated orbital endodermal sinus tumor. SaberMogaddam A, Memar B, Aledavood A, Eslampoor
A. Ophthalmic Plastic & Reconstructive Surgery. 2007;23(6):477-9. (ISI)
9. Report of 2 rare case of orbital hydatid cyst and reviewing of medical indices, Iranian j of
ophthalmology. 1380;13(1) 92-96(ISI)

10.Review of researches about Dissociated strabismus complex (CME article), Iranian j of ophthalmol.
1381;15(2)45-63(ISI)
11.Primary Orbital Malignant Melanoma in a patient with congenital Oculodermal Melanocytosis
“ Iranian j of ophthalmology. 2004;17(1):85-88(ISI)
12.preliminary results of early adjustment strabismus surgery “ Iranian j of ophthalmol. 1380;13(1):59(ISI)

)Index Medicus, Pubmed, Medline( :II ب) انتشار مقاله در ژورنالهاي علمي پژوهشي سطح

1. A modified vertical muscle transposition for the treatment of large-angle esotropia due to sixth nerve

palsy. Sabermoghadam A, Etezad Razavi M, Sharifi M, Kiarudi MY, Ghafarian S. Strabismus.
2018;26(3):145-9. (Medline)
2. The Results of Brown Syndrome Surgery with Superior Oblique Split Tendon Lengthening, Ali

Akbar Saber Moghadam, Mohammad Sharifi, Satar Heydari, Informa Healthcare (Strabismus),
2014; 22(1): 7–12 (Pub med)
3. Plusoptix S08 sensitivity in detecting strabismus as amblyogenic risk factor, AliAkbar Saber
Moghadam, Reza Alizadeh, Mehran Zarei-Ghanavati, Informa Healthcare(Strabismus), December
2013, Vol. 21, No. 4 , Pages 230-234. (Pub med).
4. Recurrence of pleomorphic adenoma of lacrimal gland after incomplete resection by neurosurgical
approach & …’’ Iranian J of otorhinolaryngology,2005;17(3):9-14. (Medline)
)Scopus, Chemical Abstract, Embase, Biological Abstract( :III ج) انتشار مقاله در ژورنالهاي علمي پژوهشي سطح

1. The role of early office-based needle aspiration in the management of subperiosteal
hematoma.Sabermoghaddam A, Sardabi M, Kiarudi MY, Shokoohi-Rad S. Orbit (London). 2018.
(Scopus)
2. The relationship of climate factors and pterygium disease; comparative study of the cities of
Mashhad and Zahedan, Iran.Validad MH, Mayvaneh F, Entezari A, Sabermoghaddam AA,
Baaghideh M, Akbari E. Journal of Isfahan Medical School. 2013;31(257). (Scopus)
3. Awareness and Attitude toward Refractive Error Correction Methods: A Population Based Study in
Mashhad, Saber Moghaddam Ranjbar, Pourmazar R, Gohary I, Patient safty & Quality
Improvement Journal, 2013; 1(1): 23-29, (EMRO)
4. Ali akbar Sabermoghaddam, Abbas kargozar, Tahereh Rashed, Maryam Kamal-al-dini, Evaluation
of the Results of the Culture of Fornix and Surgical Needle during Strabismus Surgery, Accepted to
publish by journal of Iranian society of ophthalmology 2011 (Scopus)
5. Sabermoghaddam A-A, Hosseinpoor SS. Preventing silicone tube extrusion after nasolacrimal
duct intubation in children. Journal of ophthalmic & vision research. 2010;5(4):280. (Scopus)

6. Ali akbar sabermoghaddam, setareh sagheb hosein poor, Assesment of the range of motion
following enucleation and hydroxyapatite implantation Vs. porous polyethylene (Medpor)
implantation, Abstract in Saudi journal of ophthalmology. 2006;20(1):80 (Scopus)
7. Assessment of the rate of nausea & vomiting and pain in strabismic patients anesthetized by
propofol, Asian J of ophthalmology 2005;7(2):30-33.(scopus) Also presented in 29th meeting of
European strabismological association (ESA) 2004, Izmir, Turkey

) (ساير سايتهاي تخصصي:IV د) انتشار مقاله در ژورنالهاي علمي پژوهشي سطح

1. prevalence of amblyopia and epidemiology of strabismus. Medical journal of mashhad university of
medical sciences. 2006;49(92):135-138
2. The effects of induced spherical anisometropia on sterepsis,

Avecina medical Journal.

2004:3(1):27-31. printed in germany, (English lang) ,Also presented in 29th meeting of European
strabismological association (ESA) 2004, Izmir,

 مقایسه میزان تفاوت بین رفرکشن،  سمیرا حسن زاده، محمد تقي شاکری، علي اکبر صابر مقدم،) عباس کارگزار1
1  مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد شماره،سیکلوپلژیک و غیر سیکلوپلژیک در گروه های مختلف سني
1166  پاییز12 سال
 دامنه حرکات ایمپلنت حدقه ای هیدروکسي آپاتیت در مقایسه با مدپور مجله چشم، شهرام سازنده، ) علي اکبر صابر مقدم2
1161 ،1 شماره12 پزشکي بینا دوره
 بررسي آمبلیوپي در مراجعین به کلینیک چشم، شهرام افضلي، مجید ابریشمي،  علي اکبر صابر مقدم،) عباس کارگزار1
1161  – تابستان49  سال-92  مجله دانشکده پزشکي مشهد شماره،پزشکي بیمارستان امام رضا
 مجله چشم پزشکي ایران جلد،Dissociated strabismus complex ) مروری بر تحقیقات انجام شده در باره4
1161  سال2 پانزدهم شماره
1161  سال1  مجله چشم پزشکي ایران جلد سیزدهم شماره،) معرفي دو مورد کیست هیداتیک اربیت و مروری بر مراجع1
:هـ) انتشار مقاله در ژورنالهاي علمي پژوهشي اندكس نشده
:و) ارائه مقاله دركنگره ها يا سمينارهاي خارجي

1.

Ali akbar sabermoghaddam, Evaluation of IOP Changes After Botulinum Toxin an Injection in
Extraocular Muscles of TRO Patients, 2012, WOC (World Ophthalmology Congress) 16-20
February, Abu Dhabi, United Arab Emirates. (Free Paper)

2. Ali akbar sabermoghaddam, Abbas Kargozar, Mehran Zarei Ghanavati, Screening for amblyopia
risk factors in preverbal children using the Plusoptix photoscreener: A cross sectional populationbased study, Astrabysmvlvzhy Congress of Europe, Bruges, Belgium, September 2011.
3. Sabermoghaddam AA, Vejdani AH †*, Khakshoor H , Balali Mod M , Afshari M , Shahabian M,
A Food borne Botulism in Mashhad ; Diplopia as a presenting symptom, Symposium on
Toxicology Iran
4. The effects of induced spherical anisometropia on sterepsis Assessment of the rate of nausea &
vomiting and pain in strabismic patients anesthetized by propofol Assessment of the risk of
endophthalmitis in accidental globe penetration during strabismus surgery, Poster, Congress
Astrabymsvlvzhysthay Europe, Izmir, June 2004

:ز) ارائه مقاله دركنگره ها يا سمينارهاي داخلي

1. The Role of Early Office-Based Needle Aspiration in the Management of Subperiosteal
Hematoma. 28th Annual Congress of the Iranian Society of Ophthalmology. 12-15 November
2018, Tehran, Iran.
2. Amblyopia Treatment in 7-20 Years Old Patients by Using CAM Visual Stimulation. 28th
Annual Congress of the Iranian Society of Ophthalmology. 12-15 November 2018, Tehran, Iran
3. Incidence of" monofixation syndrome " in treated accommodative esotropia patients, 23th Annual
Congress of the Iranian Society of Ophthalmology, Razi International Conference Center, 28
Oct- 1 Nov 2014
4.

evaluation of sensitivy and specificity of slit light with lens in the diagnosis of cycltorsion, 23th
Annual Congress of the Iranian Society of Ophthalmology, Razi International Conference
Center, 28 Oct- 1 Nov 2014

5. Premium IOLs in phaco surgery, 8th Annual Meeting Research Center and Department of
Ophthalmology, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, advances and innovations in
ophthalmology, Razi International Conference Center, Februrary 6-8, 2013
6. New Methods of Rectus Muscles Transposition & Augmented Method, XXII ANNUAL
CONGRESS OF THE IRANIAN SOCIETY OF OPHTHALMOLOGY, Razi Convention
Center, Tehran, Iran, October 29 - November 1, 2013
7. Orbital Cellulitis as Initial Clinical Manifestation of Primary Tuberculosism, XXII ANNUAL
CONGRESS OF THE IRANIAN SOCIETY OF OPHTHALMOLOGY, Razi Convention
Center, Tehran, Iran, October 29 - November 1, 2013

8. Photoscreener Plusoptix S08 sensitivity to detect strabismus as an amblyogenic risc factor, 21st
Ophthalmology Congress of Iran, Razi Convention Center Tehran/Iran, 14-17 Nov 2011
9. Assessment of Incidence and Clinical Characteristics of Strabismus in Drug Abusers, 21st
Ophthalmology Congress of Iran, Razi Convention Center Tehran/Iran, 14-17 Nov 2011
10. Relationship between Urinary Glycosaminoglycans and Clinical Activity of Thyroid
Ophtalmopathy, 21st Ophthalmology Congress of Iran, Razi Convention Center Tehran/Iran,
14-17 Nov 2011
11. New Concepts in Strabismus, 7th Annual Meeting of the Ophthalmic Research Center, Razi
Convention Center Tehran/Iran, February 1-3 2012
12. The innovations for Management of Amblyopia, 4th Zahedan ophthalmology
Zahedan, 7-9 march 2012

congress,

 نتایج غربالگری عوامل خطر تنبلي چشم با استفاده از دستگاه، مهران زارعي قنواتي، عباس کارگزار، علي اکبر صابر مقدم.11
1169/9/11  بیستمین کنگره ساالنه انجمن چشم پزشکي تهران،پالس اپتیکس
Intravascular papillary endothelial hyperplasia (Masson's ، فاطمه آرمانفر،  علي اکبر صابر مقدم.14
1169/9/11  بیستمین کنگره ساالنه انجمن چشم پزشکي تهران، پوستر،heamangioma)- a case report
،شهابیان.................،افشاری......... ، مهدی باللي مود، حمید خاکشور، امیر حسین وجداني،  علي اکبر صابر مقدم.11
 بیستمین کنگره ساالنه، پوستر،A Food borne Botulism in Mashhad ; Diplopia as a presenting symptom
1169/9/11 انجمن چشم پزشکي تهران
1164  کنگره پانزدهم چشم پزشکي ؛ تهران؛، مقایسه دامنه حرکات در ایمپالنتهای مدپور و هیدروکسي آپاتیت.18
–  سیزدهمین کنگره سراسری چشم پزشکي ایران، سخنراني،Chronic progressive external ophthalmoplegia .13
1162
1161-  دوازدهمین کنگره سراسری چشم پزشکي ایران، سمپوزیوم آمبلیوپي، سخنراني، Updates in Amblyopia .16
1161- سمپوزیوم انوفتالمیا دوازدهمین کنگره سراسری چشم پزشکي ایران، سخنراني، Enophthalmic socket .19
، درد و امکان تنظیم بخیه ها در بیماران مبتال به استرابیسم که با پروپوفول بیهوش شده اند،  بررسي میزان تهوع و استفراغ.21
1161-دوازهمین کنگره سراسری چشم پزشکي ایران
 دوازدهمین کنگره، پوستر،Primary orbital malignant melanoma in a patient with nevus of ota .21
1161 – سراسری چشم پزشکي ایران
 یازدهمین کنگره سراسری چشم پزشکي،preliminary results of early adjustment strabismus surgery .22
1161/9/11  لغایت23- ایران
1161/9/11  لغایت23 –  یازدهمین کنگره سراسری چشم پزشکي ایران، سخنراني، درمانهای جدید در آمبلیوپي.21
1161  کنفرانس علمي ماهانه انجمن چشم پزشکي ایران –بیمارستان فارابي دانشگاه تهران، سخنراني، اگزوتروپیا.24

 .6شركت و سخنراني در همايش ها و باز آموزي ها:
 .1شرکت و سخنراني در سومین همایش بهاره چشم پزشکي ،تهران 1196/1/26
 .2شرکت و سخنراني در کنفرانس علمي یک روزه چشم پزشکي و چالش های اخالق حرفه ای ،مشهد 1193/1/21
 .1شرکت و سخنراني در بیست و هشتمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکي ایران ،تهران 1193/6/21
 .4شرکت و سخنراني در برنامه مدون باز اموزی فوریت های پزشکي ؛ 1193/4/21
 .1شرکت و سخنراني در سمینار نگاه چند جانبه به بیماری های چشم کودکان ،مشهد 1193/1/11
 .8شرکت و سخنراني در سمینار اپتومتری نوین ،مشهد 1193/2/19
 .3شرکت و سخنراني در سمینار تازه های چشم پزشکي ،تهران 1193/2/12
 .6شرکت و سخنراني در کنگره جراحي سرطان ،مشهد 1198/12/9
 .9شرکت و سخنراني در کنگره چشم پزشکي ،چابهار ،زاهدان 1198/11/4
 .11شرکت و سخنراني در کنفرانس علمي یک روزه تصویربرداری اربیت ،مشهد 1198/6/11
 .11شرکت و سخنراني در بیست و هفتمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکي ایران ،تهران 1198/9/11
 .12شرکت و سخنراني در کنفرانس علمي ادواری اخالق پزشکي(درحیطه چشم پزشکي) ،مشهد 1198/4/22
 .11شرکت و سخنراني در کنفرانس علمي ادواری تازه های تشخیص ودرمان های نوین بیماریها گوش و حلق و بیني ،مشهد
1198/11/28
 .14شرکت و سخنراني در کنفرانس علمي ادواری تازه های درماني بیماریهای چشم ،مشهد 1198/1/28
 .11شرکت و سخنراني در سمینار تازه های جراحي کاتاراکت ،مشهد 1198/1/1
 .18شرکت و سخنراني در سمینار تازه های چشم پزشکي ،تهران 1198/2/8
 .13شرکت در بیست و ششمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکي ایران ،تهران 1191/9/22
 .16شرکت در کنگره پیشرفت های تصویربرداری در چشم پزشکي ،مشهد 1191/3/26
 .19شرکت و سخنراني در کنفرانس یک روزه عوارض اعمال جراحي زیبایي پلک ،مشهد 1194/3/21

 .21شرکت و سخنراني در کنفرانس یک روزه تازه های چشم پزشکي ،مشهد 1191/9/8
 .21شرکت و سخنراني در سمینار درمانهای جراحي و غیرجراحي استرابیسم ،مشهد 1192/1/11
 .22شرکت و سخنراني در برنامه مدون چشم پزشکي اطفال ،مشهد 1191/9/18
 .21شرکت و سخنراني در برنامه مدون بیماریهای پلک ،مشهد 1191/9/24
 .24شرکت در کنگره انجمن جراحان پالستیک چشم اروپا  ،چرنوبیو ایتالیا ،سپتامبر 2111
 .21شرکت و سخنراني در سمینار چشم پزشکي فارابي ( ،پنل اورژانسهای اربیت )تهران هتل المپیک اردیبهشت 1191
 .28شرکت و سخنراني در بیستمین کنگره ساالنه انجمن چشم پزشکي تهران 1169/9/11
 .23مسئول برگزاری سمپوزیوم Traumatic optic neuropathy

در بیستمین کنگره ساالنه انجمن چشم پزشکي

تهران 1169/9/11
 .26شرکت و سخنراني در سمینار ساالنه مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکي ایران enucleation & evisceration
1169/4/11 panel discussion
 .29سخنراني در نهمین کنگره اپتومتری خراسان خرداد  1169موارد خاص استرابیسم
 .11شرکت و سخنراني در کنگره چشم پزشکي زاهدان روشهای ترمیم پلک تحتاني چابهار 1166 /11/26
 .11شرکت و سخنراني در نوزدهمین کنگره ساالنه انجمن چشم پزشکي تهران 1166/6/26
 .12سخنراني در هشتمین کنگره اپتومتری خراسان اردیبهشت  1166درمانهای آمبلیوپي
 .11شرکت در کنفرانس علمي یک روزه جراحي رفرکتیو مشهد  22و  21اسفند 1163
 .14سخنراني در کنفرانس علمي ماهانه گوش و حلق و بیني اندیکاسیونهای اگزنتریشن مشهد  1بهمن 1163
 .11سخنراني در کنفرانس پاتولوژی چشم در اپتومتری و تداخالت دارویي بهمن 1163
 .18شرکت و سخنراني در هجدهمین کنگره ساالنه انجمن چشم پزشکي تهران  1163/9/4کتاب خالصه مقاالت
 .13شرکت و سخنراني در کنفرانس چشم پزشکي اربیت در تبریز 1و  2و 1163/1/1
 .16شرکت و سخنراني در هفتمین کنگره اپتومتری خراسان اردیبهشت  1163کتاب خالصه مقاالت

 .19شرکت و سخنراني در هفدهمین کنگره ساالنه انجمن چشم پزشکي تهران  1168کتاب خالصه مقاالت
 .41شرکت و سخنراني در سمینار سالیانه بیمارستان فارابي تهران 1168/2/19
 .41شرکت و سخنراني در ششمین کنگره اپتومتری خراسان اردیبهشت  1168کتاب خالصه مقاالت
 .42شرکت و سخنراني در کنفرانس باز آموزی استرابیسم  2مشهد 1168/2/1
 .41شرکت و سخنراني در برنامه مدون باز اموزی پزشکان عمومي ؛ بهمن ماه 1161
 .44شرکت و ارایه مقاله بررسي شیوع نابینایي در کودکاه مدارس نابینایان مشهد در کنگره شانزدهم چشم پزشکي ؛ تهران؛
1161
 .41شرکت و ارائه سخنراني در برنامه بازآموزی مدون استرابیسم ( 2استفاده از توکسین بوتولینیوم در استرابیسم)؛ مشهد؛ آبان
1161
 .48شرکت و ارائه سخنراني در برنامه بازآموزی مدون استرابیسم ( 1روشهای جراحي در استرابیسم) ؛ مشهد؛ اسفند 1164
 .43شرکت و سخنراني در چهاردهمین کنگره ساالنه انجمن چشم پزشکي تهران  1161/9/24کتاب خالصه مقاالت
 .46شرکت و سخنراني در کنفرانس بیمارستان فارابي تهران 1164/6/28
 .49شرکت در کنگره آسیایي چشم پزشکي ؛ دوبي  12-11دسامبر 2111
 .11شرکت و سخنراني در کنفرانس باز آموزی تجویز عینک  1161/11/28مشهد
 .11شرکت و سخنراني در کنفرانس باز آموزی چشم پزشکي اطفال معاینه زیر بیهوشي در اطفال  1161/11/24مشهد
 .12شرکت و سخنراني در کنفرانس یک روزه اموزش مداوم چشم پزشکي – پزشکان عمومي (بیماریهای شایع پلک) مشهد
1161/3/11
 .11شرکت و سخنراني در کنفرانس اموزش مداوم چشم پزشکي مشهد 1162/12/1
 .14شرکت و سخنراني در برنامه آموزش مدون دانشگاه علوم پزشکي ایران  11لغایت 1162/11/13
 .11شرکت و سخنراني تحت عنوان  Acute angle closure glaucomaدر برنامه آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکي
مشهد 1161/11/21
 .18شرکت و سخنراني تحت عنوان " عوارض چشمي پرکاری تیروئید " در تا الر شهید چمران بیمارستان قائم – 1161/1/21

 .13شرکت و سخنراني تحت عنوان "فارماکولوژی داروهای چشمي " در اولین دوره بازآموزی اپتومتری استان خراسان -
1161
 .16شرکت و سخنراني در کنفرانس باز آموزی مشترک با گروه جراحي تحت عنوان شکستگي های اربیت 1161/11/4
 .19شرکت و سخنراني تحت عنوان "تئوریهای جدید در مورد مکانیسم  " DSCبرنامه آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکي
مشهد 1161/1/6 -
 .81شرکت و ارائه سخنراني در دوره آموزش کوتاه مدت حرفه ای استرابیسم در دانشگاه علوم پزشکي تهران 1139/12/4
 .81شرکت و ارائه سخنراني در دوره آموزش کوتاه مدت حرفه ای رفرکشن  ،اپتیک و روشهای اصالح عیوب انکساری
انجمن چشم پزشکي ایران  -تهران–1139/1/14
 .82شرکت در کنگره سراسری چشم پزشکي ایران  1136/6/11لغایت 1136/9/4

 .7كارگاه ها:
 .1مسوول برگزاری کارگاه  anophthalmic socket syndromeدر بیستمین کنگره ساالنه انجمن چشم پزشکي تهرران
1169/9/11
 .2ار ائه و نمایش فیلم در کارگاه نمایش فیلم و بحث در باره اعمال جراحي مشکل چشمي تحت عنوان تکنیک جدید جراحي
عضله مایل فوقاني در سندروم  Brownدر بیستمین کنگره ساالنه انجمن چشم پزشکي تهران 1169/9/11
 .1مسئول برگزاری کارگاه  Non surgical management of strabismusدر بیستمین کنگره سراالنه انجمرن چشرم
پزشکي تهران 1169/9/11
 .4شرکت و سخنراني در کارگاه تجویز عینک در اطفال اصالح انحرافات چشمي با عینک در کنگره شانزدهم چشم پزشرکي ؛
تهران؛ 1161
 .1شرکت و برگزاری کارگاه روشهای جراحي در اربیت در کنگره پانزدهم چشم پزشکي ؛ تهران؛ 1164
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شرکت و ارائه سخنراني در کارگاه استرابیسم در کنگره پانزدهم چشم پزشکي ؛ تهران؛ 1164

 .8طرح هاي تحقيقاتي:
 .1فرموالسیون قطره چشمي ترانگزامیک اسید
 .2اندازه گیری میزان حرکات یک چشمي نگاه در  111فرد سالم

 .1بررسي موفقیت جراحي از راه بیني (اندونازال) در بیماریهای انسدادی سیستم اشکي
 .4بررسي مقایسه میزان تطابق آزاد شده با قطره سیکلوپلژیک در کودکان کمتراز 11سال مبتال به ایزوتروپي تطابقي با و بدون
سابقه استفاده از عینک حاصل از رفرکشن سیکلوپلژیک
 .1تعیین و مقایسه میزان تفاوت بین رفرکشن سیکلوپلزیک و غیر سیکلوپلزیک در گروههای سني مختلف
 .8مقایسه نقش پتانسیل تحریک شده بینائي ( ،)VEPبررسي میدان بینایي (پریمتری) ،تست حساسیت تمایز (کنتراست
سینسیتیویتي) و تست دید رنگي در تشخیص زودرس کمپرسیو اپتیک نوروپاتي ناشي از افتالمو پاتي تیروئیدی
 .3بررسي دید رنگ و حساسیت کنتراست قبل و بعد از تخلیه روغن سیلیکون از چشم
 .6بررسي میزان رفلکس های وازوواگال  ،زمان ریکاوری و امکان انجام تنظیم ( )adjustmentبالفاصله بعد از عمل جراحي
در بیماران استرابیسمي که با استفاده از پروپوفول بیهوش شده اند
 .9بررسي میزان تاثیرلوودوپا-کاربیدوپا بر درمان آمبلیوپي در افراد  3-21سال
 .11بررسي تزریق دگزا متازون داخل ویتره در درمان اندوفتالمیت حاد باکتریال بعد از عمل و بعد از ترومای نافذ چشمي
 .11بررسي بیماریهای چشمي در شهر مشهد
 .12بررسي شیوع و مشخصات بالیني انواع انحرافات چشمي در سوء مصرف کنندگان مواد
 .11بررسي اثر بخشي داکریوسیستورینوستومي ترانس کانالیکوالر با  Diode Laserدر درمان انسداد مجرای اشکي بزرگساالن
 .14بررسي شیوع عوامل خطر آمبلیوپي در کودکان  8تا  18ماه شهر مشهد با استفاده ازدستگاه فوتواسکرینر پالس اپتیک
 .11ارائه یک مدل حیواني آسیب عصب بینایي در موش صحرایي
 .18بررسي میزان تاثیر کورتیکواستروئید مگادوز در درمان نروپاتي تروماتیک عصب بینایي درموش
 .13تاسیس بانک  DNAاز مبتالیان به بیماری چشمي با زمینه ژنتیک در بیمارستان تخصصي چشم خاتم االنبیا(ص) مشهد
 .16بررسي ارزش تشخیصي استفاده از نور اسلیت با لنز ،91درتشخیص انحرافات چرخشي چشم
 .19بررسي مقایسه ای اختالالت ( VEP (pattern and multifocalدر چشم مبتال به  Deep amblyopiaو چشم سالم
 .21بررسي هیستوپاتولوژیک انواع تومورهای پلک وملتحمه در بیمارستانهای امام رضا(ع) ،قائم (عج) وخاتم النبیاء مشهد در
دوره ده ساله
 .21مقایسه نتایج د رماني ،آناتومیک و عملکرد بینایي فتورفراکتیو کراتکتومي به دو روش اصالح اسفریک و اصالح با کمک
جبهه موج
 .22بررسي میزان تغییرات فشار داخل چشمي بدنبال تزریق توکسین بوتولینوم Aدرعضالت خارج چشمي بیماران مبتال به
اربیتوپاتي تیروئیدی
 .21بررسي اثر بخشي قطره لیدوکایین  %1با  baseسیکلودکسترین در اعمال جراحي محدود چشمي
 .24بررسي تاثیر اریتروپویتین در درمان نروپاتي تروماتیک عصب بینایي درموش
 .21بررسي مقایسه ای پروتئین واکنشي  )c (hsCRPدر افراد مبتال و غیر مبتال به سدواکسفولیاسیون
 .28بررسي نتایج عمل جراحي نامتقارن در مبتالیان به انحراف چشم روی عضالت رکتوس افقي
 .23میزان تاثیر سم بوتولینوم در درمان ووضعیت کنترل فیوژن اگزوتروپیای گهگاهي
 .26بررسي ارتباط سطح گلیکوز امینو گلیکان ادرار با میزان فعالیت بالیني افتالموپاتي تیروئیدی

 .29مطالعه مقایسه ای آزمایشات پتانسیل برانگیخته بینایي حساسیت کانتراست میدان بینایي و دید عمق در مولتیپل اسکلروزیس
و افراد سالم
 .11بررسي میزان بهبود سردرد میگرني پس از اصالح عیب انکساری
 .11ارزیابي امکان ایجاد و کار آیي سیستم رجیستری بیماری انحراف چشم
 .12بررسي میزان شیوع سندرم مونوفیکسیشن در ازوتروپي تطابقي درمان شده
 .11بررسي ابعاد دیسک اپتیک و موقعیت مرکز ماکوال نسبت به دیسک اپتیک در جمعیت مشهد
 .14بررسي نتایج اصالح سندرم براون به کمک طوالني کردن تاندون عضله ی مایل فوقاني به روش اسپلیتینگ
 .11بررسي شیوع و علل اختالالت بینایي در جمعیت مشهد1169-1166
 .18بررسي میزان فشار داخل چشمي و شیوع گلوکوم در جمعیت شهر مشهد
 .13بررسي تغییرات احتمالي ابیرومتری قرنیه بر اثر عمل جراحي پتوزیس پلک فوقاني
 .16تعیین شیوع انحرافات چشمي در جمعیت شهر مشهد
 .19بررسي تغییرات فشار داخل چشمي در بیماران دچار انحراف چشم قبل و پس از عمل جراحي
 .41ارزیابي کیفي داده های ثبت شده در سیستم اطالعات بیمارس تاني دانشگاه علوم پزشکي مشهد و کاربرد آن در آموزش و
پژوهش پزشکي
 .41بررسي حساسیت کنتراست قبل وبعد از پچ تراپي در بیماران مبتال به آمبلیوپي خفیف در سنین  3-14سال
 .21طراحي و ایجاد رجیستری بومي بیماری های چشم
 .41مقایسه ی میزان بروز  Dissociated Vertical Deviationپس از عمل جراحي Myectomyدر مقابل Anterior
 Transpositionعضله ی مایل تحتاني در مبتالیان به ازوتروپي مادرزادی همراه با پرکاری عضله ی مایل تحتاني
 .44بررسي یافته های تصویربرداری quasi coronal MRIدر بیماران میوپي باال همراه با ایزوتروپي
 .41بررسي ارتباط فاکتورهای ژنتیکي مختلف با ایجاد افتالموپاتي تیروئیدی در بیماران مبتال به پرکاری تیروئید
 .48بررسي ابعاد پانکتوم با کمک OCTسگمان قدامي در افراد نرمال
 .43بررسي اثر درماني کورکومین و کروسین در بیماران مبتال به عوارض چشمي ناشي از پرکاری تیرویید
 .46بررسي تغییرات  OCTآنژیوگرافي در بیماران تیروئید افتالموپاتي و مقایسه آن با افراد سالم

 .9فعاليت هاي اجرائي:
 )1عضو هیئت علمي کنگره سراسری چشم پزشکي ایران (کمیته های اکولوپالستیک و استرابیسم) از سال 1164تا سال  1191به
مدت  3سال و شرکت در جلسات برنامه ریزی کنگره و انتخاب مقاالت
 )2رئیس مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکي مشهد از  69/11/6تا 1191
 )1مسئولیت اتاق عمل چشم بیمارستان خاتم االنبیا از  1161/12/19تاکنون
 )4عضویت در کمیته های پشتیباني و تجهیزات گروه چشم از  61/4/1تاکنون

 )1عضو کمیته غذا ،دارو ،درمان و تجهیزات پزشکي بیمارستان خاتم از  1161/11/8تاکنون
 )8عضو ک میته های آسیب شناسي و مرگ و میر و همچنین اورژانس  ،سوانح و فوریتهای پزشکي و حوادث غیر مترقبه از
 1164/4/4تاکنون
 )3عضو کمیته آسیب شناسي و مرگ ومیر و آموزش پرستاری از  1161/2/1تاکنون
 )6عضو کمیته کنترل عفونت بیمارستاني و بهداشت و لنژری از  1166/2/11تاکنون
 )9مسئول فني یک شیفت بیمارستان خاتم االنبیا از سال  1168تاکنون
 )11همکاری با پزشکي قانوني از سال  1161تاکنون
 )11رابط تجهیزات پزشکي بیمارستان خاتم با معاونت درمان
 )12نماینده گروه چشم در تدوین برنامه های آموزش مهارتهای بالیني
 )11نماینده گروه چشم در جلسه بحث و تبادل نظر در خصوص روند تصویب طرح های پژوهشي و پایان نامه ها
 )14نماینده گروه چشم در جلسه تصویب نهایي فرمها مربوط به ارزیابي پایان نامه ها ....
 )11عضو هیئت اجرایي کلینیک ویژه بیمارستان خاتم االنبیا از سال  1168تاکنون
 )18مسئول امور اجرایي مرکز تحقیقات چشم از 1161/1/29
 )13نماینده مرکز تحقیقات چشم در جلسات شورای پژوهشي پژوهشکده بوعلي از 1168/3/6
 )16عضو کمیته تحقیقات کارشناسي بالیني دانشکده پزشکي از سال  1163تاکنون
 )19شرکت در جلسات کمیته تحقیقات کارشناسي بالیني از دیماه  1163به مدت  114ساعت تا تاریخ مهر ماه 1166
 )21نماینده گروه چشم در در جلسه اتخاذ راهکارهای ارتقا وضعیت برنامه آموزش پزشکي عمومي
 )21نماینده گروه چشم و رابط گروه در جلسات ماهیانه کارگروه رشته های فوق تخصصي و فلوشیپ
 )22عضو مرکز تحقیقات چشم از  1163/6/21تاکنون
 )21همکاری در داوری کتاب پرستاری در چشم پزشکي" مربوط به معاونت پژوهشي دانشگاه
 )24همکاری با مجله چشم پزشکي ایران از سال  1161تاکنون و داوری سالیانه  1مقاله ( متوسط  211ساعت )
 .11داوري طرح هاي تحقيقاتي:
 )1داوری طرح تحقیقاتي " بررسي شیوع انواع عیوب انکساری  "....مربوط به مدیریت پژوهشي دانشگاه
 )2داوری مقاله تحقیقاتي " بررسي ارتباط اندازه ناخنک با  "....مربوط به مجله دانشکده پزشکي
 )1داوری مقاله تحقیقاتي " مطالعه طولي تغییرات عیب انکساری  "....مربوط به مجله دانشکده پزشکي
 )4داوری مقاله تحقیقاتي " بررسي و میزان شیوع امبلیوپي فانکشنال  "....مربوط به مجله دانشکده پزشکي
 )1داوری مقاله تحقیقاتي " مطالعه تغییرات عیب انکساری چشم در داوطلبان آزمون  "....مربوط به مجله دانشکده پزشکي

 )8داوری مقاله تحقیقاتي " بررسي مقایسه اندازه گرفت و میزان  "....مربوط به مجله دانشکده پزشکي
 )3داوری مقاله تحقیقاتي " نوریت اپتیک به عنوان اولین حمله  "....مربوط به مجله دانشکده پزشکي
 )6داوری طرح تحقیقاتي " بررسي میزان فراواني اختالل دید و علل تشخیصي  "....مربوط به معاونت پژوهشي دانشکده
پزشکي
 )9داوری مقاله تحقیقاتي " بررسي برخي ریسک فاکتور ها در بیماران  "....مربوط به مجله دانشگاه علوم پزشکي بیرجند
 )11داوری طرح تحقیقاتي " بررسي باکتریولوژیک آماس کیسه اشکي در بالغین" مربوط به پژوهشکده بو علي
 )11داوری طرح تحقیقاتي " بررسي اثرات درمان استروئید با دوز باال در نروپاتي اپتیک" مربوط به پژوهشکده بو علي
 )12داوری طرح با کد -82ن مربوط به معاونت پژوهشي دانشکده پزشکي
 )11داوری طرح با کد  412مربوط به معاونت پژوهشي دانشکده پزشکي
 )14داوری تعداد

 24عدد از طرحهای معاونت پژوهشي دانشکده پزشکي

 )11داوری طرح با کد  131مربوط به معاونت پژوهشي دانشکده پزشکي
 )18داوری طرح با کد  134مربوط به معاونت پژوهشي دانشکده پزشکي
 )13داوری طرح با کد  63141مربوط به مدیریت پژوهشي دانشگاه
 )16داوری طرح با کد  68211مربوط به مدیریت پژوهشي دانشگاه
 )19شرکت در جلسه دفاع پایان نامه با کد  8181در 66/3/23
 )21شرکت در جلسه دفاع  11پایان نامه مربوط به دانشکده پزشکي
 )21داوری طرح "ارزیابي میزان اگزوتروپیای گهگاهي با استفاده از  "....مربوط به معاونت پژوهشي دانشکده علوم
پیراپزشکي و بهداشت
 )22داوری طرح تحقیقاتي " بررسي ارتباط بین فشار چشم  "....مربوط به مجله دانشکده پزشکي
 )21داوری طرح تحقیقاتي " مقایسه تا ثیر  2روش جراحي استاندارد و پوستریور  "...مربوط به مجله دانشکده پزشکي
دانشگاه علوم پزشکي تبریز

