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und Educational Background
 دانشگاه علوم پزشکی مشهد،1831-09 ، پزشکی عمومی.1
 دانشگاه علوم پزشکی مشهد،1809-09 ، تخصص چشم پزشکی.2
Publications
1. Saeed Shokoohi-Rad, Ghodsieh Zamani, Mohammad-Reza Doosti, Inflammatory Precipitates in an
Air Bubble in the Aqueous Humor, J Ophthalmic Vis Res 2017; 12 (4): 445‑6

Proposal
:طرح های تحقیقاتی
 کارآزمایی بالینی تصادفی شده: بررسی تاثیر اپلرنون در درمان کوریورتینوپاتی سروز مرکزی حاد091119
 مقایسه تغییرات میکروبی سطح چشم در بیماران جراحی داکریوسیستورینوستومی با و بدون لوله سیلیکونی039089
OCT  سه ماهه و شش ماهه بعد از عمل ویسکوکانالوستومی و ارتباط آن بابلب ملتحمه و اینترااسکرال به کمک، تعیین نتایج یک ماهه039991
سگمان قدامی در بیماران مبتال به گلوکوم زاویه باز اولیه در بیمارستان خاتم االنبیاء مشهد
 مقایسه اثر قطره لووفلوکساسین تک دوز با نوع مولتی دوز در عالیم و نشانه های چشمی پس از جراحی فتورفراکتیو کراتکتومی011133
 مقایسه اثر شامپوی روغن درخت چای با شامپو بچه در درمان دیس فانکشن غدد میبومین019033
 در بیماران تحت پارس پالنا ویترکتومی از لحاظ علل مختلف انجامIOP  بررسی تغییرات099319
Invitro در محیطHBV  ارزیابی اثرات سیلی مارین بر هپاتوسیت های آلوده به33881
Presentations
1. Inflammatory precipitates in Air Bubble in Aqueous, XXVII Annual Congress of the Iranian Society of
ophthalmology, 04-12 Dec 2017, Tehran, Iran
2. Comparison of the effect of tea tree oil with baby shampoo in Meibomian gland dysfunction treatment,
ESCRS 2016 - The XXXIV Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons
3. Efficacy of Topical Traneaxamic Acid compared with systemic Prednisolone in Prevention of Rebleeding
in childhood Traumatic Hyphema, XXIII Annual Congress of the Iranian Society of ophthalmology,
Tehran, Iran
4. Siamak Zarei Ghanavati1, Hamid Khakshoor1, Ghodsieh Zamani1, Comparison the effect of Tea tree oil
with baby shampoo in Meibomian gland dysfunction treatment, International Congress of Updates on
Cataract Surgery, Hotel Pardisan, Mashhad, IRAN, May 24-26, 2017
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 عضو کیته تحقیقات دانشجویی.1

2  عضو کمیته سرطان های کبد و هپاتیت نوع.2
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