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 :حال اجرا هاي پژوهشي اجرا شده و درفهرست طرح

  در خرگوشبررسی اثر ضد فیبروز تاموکسیفن خوراکی در مقایسه با کورتیکواسترویید خوراکی در جلوگیری از بروز تنگی مری به دنبال سوختگی شیمیایی 

 ارزیابی میزان بیان مارکرCXCR4 و مارکرCD133  نسلولهای بنیادی سرطان استئوسارکوم حساس و مقاوم به کموتراپی در بیمارا 
 ررسی ارتباط بین نتایج سونوگرافی کالر داپلر از فیستول شریانی وریدی(AVF) بالفاصله پس از عمل و میزان تکامل(maturation) آن 
 بررسی میزان بیانPDL1  بعنوان عامل پروگنوستیک در سرطان پانکراس 

 ان درد بعدازعمل درجراحی های کیسه صفرا الپاروسکوپیکمقایسه تاثیر دو روش شستشوی داخل پریتوین با بوپی واکائین و بیکربنات بر میز 

 

 

 :فهرست انتشارات )مقاالت/کتب و سایر تالیفات(

 Role of matrix metalloproteinases (MMPs) and MMP inhibitors on intracranial aneurysms: a review article 

 

 Oral-health-related quality of life in patients with cancer: cultural adaptation and the psychometric testing of 

the Persian version of EORTC QLQ-OH17 

 

 Relationships between Reproductive Risk Factors for Breast Cancer and Tumor Molecular Subtypes 

 



 The reliability and validity of the Iranian version of the European Organization for Research and Treatment of 

Cancer Quality of Life Questionnaire for patients with Bone  

 

 Comparison of intraperitoneal bupivacaine, acetazolamide, and placebo on pain relief after laparoscopic 

cholecystectomy surgery: A clinical trial 

 

 Comparison of intraperitoneal bupivacaine, acetazolamide, and placebo on pain relief after laparoscopic 

cholecystectomy surgery: A clinical trial 

 

 The potential roles of bacteria to improve radiation treatment outcome 

 

 Successful management of multiple small bowel perforations due to polyarteritis nodosa 

 

 Patency and outcomes of tunneled hemodialysis catheter via femoral versus jugular vein access 

 

 Comparison of surgical and non-surgical approaches to splenic trauma | [Comparação de abordagens cirúrgicas 

e não cirúrgicas ao trauma esplênico] 

 

 Clinical Significance of Cancer Stem Cell Markers CD133 and CXCR4 in Osteosarcomas 

 

 Evaluation of the Potential Association of Platelet Levels, Mean Platelet Volume and Platelet Distribution Width 

with Acute Appendicitis 

 

 Appendicostomy antegrade colonic irrigation by electromechanical pump, a novel method for managing fecal 

incontinence, randomized clinical trial 



 Comparison of Honey versus Polylactide Anti-Adhesion Barrier on Peritoneal Adhesion and Healing of Colon 

Anastomosis in Rabbits 

 

 Postoperative outcome in patients with hemophilia: A retrospective case series 

 

 Pancreatic head tumor revealing as a Schwannoma: A case report 

 

 Comparison of peritoneum closure with suturing or tacker or using dual mesh without peritoneal closure in 

laparoscopic inguinal hernia repair 

 

 Post Traumatic Fibrous Dysplasia of Ribs at the Chest Tube Site (A Case Report) 

 

 Comparison of the one-year recurrence rate of direct inguinal hernia repaired with lichtenstein procedure 

under general versus spinal anesthesia 

 

 Impact of abdominal radiography on surgical approach among patients with acute abdomen attending 

emergency ward 

 

 A retrospective epidemiologic study on upper extremity tumors in Firozgar Hospital 

 

 APPENDICOSTOMY ANTEGRADE COLONIC IRRIGATION BY ELECTROMECHANICAL PUMP (RAPID COLON 

IRRIGATION SET): A NOVEL METHOD AS FECAL INCONTINENCE MANAGEMENT 

 

 Strangulated Small Bowel in Traumatic Abdominal Wall Hernia: A Case Report and Literature Review 



 

    

 :ها )در نقش استاد راهنما(پایان نامه

 کیبه روش الپاراسکوپ نالیانگو یهرن میباز گذاشتن ان در ترم ای یجدار توئنیمختلف بستن پر یروش ها سهیمقا 

 به روش کیالپاراسکوپ یورافیهرن یتحت جراح مارانیدر درد بعد از عمل در ب کلوفناکید افیبا ش نیواکائ یاثر الواژ بوپ ی سهیمقا TAPP 

 ژوگوالر و کات دان صافن از نظر عملکرد و عوارض در نوزادان وکودکان  نترنالیا دیور قیار طر یعروق یابیدو روش دست جینتا یبررس

 حضرت رسول مارستانیدر ب

 یوختگبه دنبال س یمر یاز بروز تنگ یریدر جلوگ یخوراک دییکواسترویبا کورت سهیدر مقا یخوراک فنیتاموکس بروزیاثر ضد ف یبررس 

 در خرگوش ییایمیش

 25 یارتباط سطح سرم یبررس(OH)vit D مارستانیمراجعه کننده به ب مارانیکولورکتال در ب نومیآدنوکارس یو درجه بند یبا مرحله بند 

 1396-1397 یسال ها یرسول اکرم ط

 حضرت رسول اکرم )ص(؛ شش ماهه اول سال  مارستانیدر ب یعمل جراح یپزشک یپزشکان و پرستاران در مورد علل خطاها دگاهید سهیمقا

97 

 1394رسول اکرم در سال  مارستانیدر ب یاندام تحتان ینافذ عروق یعمل شده تروما مارانیب یزندگ تیفیک یبررس 

 و استفاده  ینتوش سبه دو ر یکوستومیآپاند ریکولون از مس یشستشو قیمدفوع درمان شده به طر یاریاخت یبه ب انیمبتال یزندگ تیفیک سهیمقا

 از پمپ

 یبررس Glasgow prognostic score نیتامیو و D مارانیمبتال به سرطان پستان درپروگنوز و پاسخ به درمان ب مارانیسرم ب یو رو 

 98و 97و  96 یرسول اکرم در سالها مارستانیب

 کرویارتباط اختالل م یبررس RNA301و  221، 21 یهاa هیثانو تیتونیپربا  مارانیسرم و پروگنوز ب 

 با استفاده از  1397تا  1395 یسال ها نینژاد ب یهاشم مارستانیشده در ب هیتعب یدیور-یانیشر یها ستولیعوامل موثر بر بلوغ ف لیتحل

 .یقواعد انجمن

 یتهران در طحضرت رسول)ص(  مارستانیدر ب یمبتال به سرطان معده و مر مارانیب یاگه شیگالسکو در پ ینمرده اریمع تیاهم یبررس 

 1399 یال 1398 یسال ها

 از پالکت یغن نیبریاستفاده از ف ریتاث یبررس (platelet-rich fibrin ای PRF) از عفونت و تجمع سروما و  یریشگیوپ یدر مدت زمان بهبود

ل رسو مارستانیبه ب مراجعه کننده مارانیشده به روش بسته بدون گذاشتن درن در ب یجراح الیژیساکروکوکس دالیلونیپا نوسیعود س

 99 رماهیتا ت 98رماه یاکرم)ص( از ت

 کیالپاراسکوپ یستکتومیکوله س یو تهوع و درد در جراح کینامیهمود یداریبر پا یطب سوزن ریتاث یبررس 

 یسال ها یر طرسول د روحضرتیهفتم ت مارستانیب داریپا کینامیبا همود نهیس یقفسه  ییتروما مارانیدر ب یتیدیو مورب یتیمورتال یبررس 

 قرار گرفته اند VATS هیاول یتوراکوسکوپ ویدیو یکه تحت عمل جراح 1398-1399

  :ثبت اختراعات داخلي و بین المللي

 پمپ شستشوی روده بزرگ


