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□ استاد ■
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ب  -سوابـق تحصیــلی :

ردیف

سال فارغ التحصیلی
مقطع تحصیلی

0

کاردانی

2

کارشناسی

8

کارشناسی ارشد

6

دکترای تخصصی()Ph.D.

رشته تحصیلی

دانشگاه

گرایش

شهر

کشور

1

دکترای حرفه ای

دکترای حرفه ای

پزشکی عمومی

0848-0831

علوم پزشکی ایران

تهران

ایران

4

تخصص

جراحی

جراحی عمومی

0833-0838

علوم پزشکی ایران

تهران

ایران

3

فوق تخصص

جراحی کودکان

0831-0833

علوم پزشکی تهران

تهران

ایران

ج  -سابقه فعالیتهای پژوهشی در حیطه آموزش:
در این قسمت مواردی ذکر گردد که بر مقوله آموزش تأکید دارد :

 .Iکتاب انتشار یافته :
سال انتشار

ردیف

عنوان کتاب

نویسنده یا نویسندگان

انتشارات

0

مروری برختنه

دکتر عسکرپورودکتراستادیان (بدون اولویت)

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

2

سواالت شایع در یبوست واختالالت دفع در کودکان

دکتر عسکرپور

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

 .///مقاله انتشار یافته:
ردیف
0

عنوان مقاله
ترمیم هرنی اینگوینال با استفاده از مش و مقایسه

نویسنده یا نویسندگان
دکتر محمدحسین سرمست شوشتری – دکتر شهنام عسکرپور -دکتر بهشتی فرد

مجله

سال انتشار

مجله علمی پزشکی اهواز

شهریور()38

میزان عود آن با روش ترمیم بافتی
(01-01مسلسل 0838 )60
2

بررسی پنج ساله بیماران با خونریزی گوارشی تحتانی در

دکتر شهنام عسکر پور-دکتر اسماعیل مشهدی زاده -دکتر محمدحسین سرمست شوشتر

بخشهای جراحی بیمارستانهای آموزشی دانشگاه جندی

مجله علمی پزشکی اهواز

بهار ()31

(مسلسل 1)0()63و0831

شاپور اهواز

621-621
8

نتایج درمان سینوس پیلونیدال به روش رزکسیون محدود

دکتر سرمست شوشتری – دکتر عسکرپور -دکتر بی آزار و دکتر پی پل زاده

مجله علمی پزشکی اهواز 80-89
(مسلسل0838)68

(اسفند )38

بررسی  01ساله شیوع علل توده های شکمی نوزادان در

6

دکترشهنام عسکرپور و هوشنگ پورنگ

مجله علمی پزشکی تهران

()0831

بیمارستانهای امیر کبیر و بهرامی
0831-19)0(69-12
1

نتایج حاصل از عمل طحال برداری در بیماران بتا تاالسمی

دکتر طالئی زاده -دکتر عسکرپور و دکتر زندیان

ماژور
4

(80-83مسلسل0838)61
بررسی یافته های کلینیکی و پاراکلینیکی و نتایج

دکتر استادیان و دکتر عسکرپور

درمانی  61بیمار مبتال به استنوز هیپرتروفیک پیلور

3

بررسی نتایج اولین گروه بیماران الپاراسکوپیک کله

ارکیوپکسی یک مرحله ای با قطع عروق اسپروماتیک در

دکترپازیار -دکتر عسکرپور و دکتر شریف

دکتر عسکرپور -دکتر مالئیان و دکتر سرمست شوشتری

موارد عدم نزول بیضه غیر قابل لمس

بررسی ضرورت تجویز آنتی بیوتیک بعد از عمل جراحی

9

دکتر عسکرپور -دکتر سرمست

آپاندیسیت حاد سوپراتیو
01

مقایسه عوارض زودرس آپاندکتومی به دو روش لیگاتور ساده
و
purs string

مجله علمی پزشکی اهواز 091 -096

(پائیز )36

(مسلسل6)8()64و0836

سیستکتومی در سه بیمارستان شهر اهواز
3

مجله علمی پزشکی اهواز

(خرداد )38

مجله علمی نشریه جراحی ایران 33-38
(مسلسل 08)2()81و0836

( 81-62مسلسل 00)2()61و0831

31
46تیر
شماره 6
91-010

مجله علمی پزشکی اهواز

زمستان 31

مجله علمی پزشکی تهران

(81-62مسلسل 00)2()61و0831
دکتر طالئی زاده -دکتر عسکرپور -دکتر عالمشاه -دکتر الهی

(پائیز )36

مجله علمی پزشکی تهران

00

بررسی ارزش تشخیصی آسپیراسیون سوزنی ظریف در
بررسی گره های تیروئید

دکترحاجیه بی بی شهبازیان – دکترمحمد حسین سرمست شوشتری – دکتر شهنام

مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران

عسکرپور -عماد مستوفی -محبوب محمدپور -ناهید نادریان

دوره  9شماره  – 0شهریور 0834

6831-86

صفحه  – 060-063دانشگاه شهید

بهشتی مسلسل 0834-86
02

بررسی فراوانی توده های پستانی در زمان مراجعه کننده

دکتر محمدحسن حافظی  -دکتر شهنام عسکر پور -دکتر محمدحسین سرمست شوشتری

– بیمارستان امام (ره) اهواز در سال 0831 -0833
08

مشخصات کلینیکی و میزان عود فتق اینگوینال در
بیمارستانهای امام (ره) و رازی اهواز

06

مجله علمی اهواز دوره  4شماره  0بهار 34
شماره  12صفحه 21-82

دکتر شهنام عسکرپور  -دکتر محمد حسن حافظی -دکتر محمد حسین سرمست شوشتری -مجله علمی اهواز – دوره  – 4شماره 0
دکتر فرامرز پازیار

بهار 34

بهار  34شماره  12صفحه 01 -04

دکتر شهنام عسکرپور  -دکتر محمد حسن حافظی -دکتر محمد حسین سرمست شوشتری-

مجله علمی اهواز – دروه  – 1شماره – 6

آپاندیسیت حاد سوپراتیو ضرورت دارد؟

دکتر حمیدحسینیان

زمستان  -31شماره -10

بررسی عوارض جانبی بیماران پس از الپاراسکوپیک کله

دکتر فرامرز پازیار -دکتر شهنام عسکرپور -دکتر نوذر درستان – دکتر عبدالحسن طالئی زاده

آیا تجویز آنتی بیوتیک بعد از عمل جراحی

بهار 34

زمستان 31

صفحه 431 - 431

01

سیستکتومی و اقدامات صورت گرفته جهت کنترل آن

مجله علمی اهواز – دوره  -4شماره -6

زمستان 31

زمستان  – 31شماره 10
صفحه 496 -310

04

مقایسه آپاندکتومی باز و الپاراسکوپیک در بیماران مبتال به
آپاندیسیت حاد

03

معیارهای درمان غیر جراحی در ترومای طحال

دکتر نوذر درستان -دکتر شهنام عسکرپور -دکتر مهدی عسکری -دکتر فرامرز پازیار -دکتر

مجله علمی دانشگاه تهران – دوره -44

سید حمیدرضا حسینی خواه

شماره 2اردیبهشت  -33صفحه 91-91

دکتر شهنام عسکرپور ،دکتر مهدی عسکری ،دکتر عبدالحسن طالئی زاده ،دکتر محمدحسین

مجله دانشکده پزشکی – دانشگاه علوم

سرمست شوشتری ،دکتر محمد ثابت

پزشکی تهران – دوره  44شماره  – 00بهمن
 -0833صفحه 381-362

اردیبهشت 33

بهمن 0833

0891

-6  شماره-01 مجله علمی پزشکی اهواز – دوره

 دکتر مهران پیوسته-دکتر شهنام عسکرپور

)ترومای شکم در کودکان (مقاله مروری

03

 دکتر پازیار- دکتر عسکرپور-دکتر طالئی زاده

 وریدی در بیماران-علل نارسایی فیستول شریانی

09

616-668  صفحه38  پی در پی-0891

36 پاییز

0836 و9)8(و030-031 مجله پزشکی هرمزگان
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 .IIIمشارکت در پایان نامه های دانشجویی:
ردیف

6

عنوان پایان نامه
بررسی موفقیت دو روش جراحی اکسترا پلورال و ترانس پلورال در

استاد مشاور

استاد راهنما

دکتر استادیان

دکترعسکرپور

سال

مقطع

رزیدنتی:دکترامین بحرینی

33/2/61

درمان آترزی مری در نوزادان بستری شده در بخش جراحی اطفال
بیمارستان امام (ره)و ابوذر اهواز

2

مقایسه آناستوموز تک الیه و دوالیه در روده کوچک و بزرگ

8

بررسی اثر تغذیه زودرس جویدن آدامس و ملین بر ایلئوس در

دکتر مهران پیوسته

دکتر عسکرپور

رزیدنتی:بهنام قلی زاده

تاریخ/2/68:

محمدحسین سرمست شوشتری
دکتر سرمست

دکترعسکرپور

سعادتی
سعادتی
منصور
منصور
رزیدنت
رزیدنتی:

31/731
دفاع/3/7/3 :

بیمارانی که تحت عمل کله سیستکتومی باز قرار گرفته اند.

4

بررسی فراوانی نسبی شاخص های دموگرافیک و بالینی بیماریهای

دانشجو :فهیمه عبافروش

دکتر عسکرپور

دفاع:

اسفند 38

مجاری صفراوی ،در بخش جراحی اطفال بیمارستانهای امام(ره)و
ابوذر در سالهای 6873-6837

5

بررسی شیوع سنی ،جنسی و پاتولوژی بدخیمی های دستگاه

دکتر عسکرپور

دکتر فرامرز پازیار

گوارش طی دو دهه در بیمارستان امام (ره) بررسی شیوع سنی،
جنسی و پاتولوژی بدخیمی های دستگاه گوارش طی دو دهه در
بیمارستان امام (ره)

دانشجو :داریوش جلیلی

دفاع:

دانشجو :داریوش جلیلی

دفاع:

37

1

بررسی عوارض کوتاه مدت عمل پولترو به روش های سوآو و

دکتر پیوسته

دکتر عسکرپور -دکتر استادیان

رزیدنت  :علی خدارحمی

33/6/27

سونسون در مبتالیان به هیرشپرونگ در بیمارستانهای آموزشی
دانشگاه جندی شاپور در سالهای 6835 -6837و پیگیری نه ماهه
این بیماران

7

میزان موفقیت جا اندازی هیدرواستاتیک انواژیناسیون با انمای

دکتر حمید دهدشتی -دکتر داودی

دکتر عسکرپور -دکتر پیوسته

رزیدنت :عظیم معتمد فر

خرداد 33

نرمال سالین تحت گاید سونوگرافی

3

بررسی موارد اسکروتوم حاد مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان امام

دانشجو :یعقوب باقری

دکتر عسکرپور

دفاع38/62/24:

(ره) از سال  6873-6837بررسی موارد اسکروتوم حاد مراجعه کننده به
اورژانس بیمارستان امام (ره) از سال 6873-6837

8

بررسی سیر بالینی و نتایج درمانی اطفال مبتال به بیماریهای اینگوئینال و

رنگچی
رنگچی
مهتاب
مهتاب
دانشجو:
دانشجو:

دکترعسکرپور

38 38
دفاع:زمستان
دفاع:زمستان

اسکروتوم غیر اورژانس در بخش های جراحی اطفال و ارولوژی
بیمارستانهای امام (ره)و ابوذر در سالهای 6873-6837

61

بررسی میزان آسیب بافتی عمل جراحی آپاندکتومی با تکنیکهای باز

دکتر عسکرپور -دکترعسکری

:

رزیدنت :سولماز هاشمی

دفاع :اردیبهشت 81

و الپاراسکوپیک با استفاده از سنجش سطح سرمی CRP

66

بررسی موارد استوما (ایلئوستومی-کولوستومی)و عوارض آن در

دکترعسکرپور

امیری
زهرهامیری
دانشجو:زهره
دانشجو:

دفاع:خرداد 86
دفاع:خرداد 86

نوزادان و اطفال بستری در بیمارستان امام (ره)از سال 31-33

62

بررسی و مقایسه نتایج و عوارض کولوستومی به روش skin
bridge rodدر بیماران مبتال به آنوس بسته و هیرشپرونگ در

دکتر عسکرپور

رزیدنت بهرام چنگایی

دفاع :خرداد 86

بیمارستان امام (ره) در سال 81

68

بررسی نتایج عدم دریافت و دریافت مانیتول جهت آمادگی

دکتر عسکرپور

دکتر پیوسته

رزیدنت  :علی اصغر دستیار

دفاع :خرداد 86

میکانیکی روده در اعمال جراحی کلورکتال در اطفال در بیماران
بستری در بخش جراحی اطفال در بیمارستان امام (ره)و ابوذر در
سال 81

64

بررسی شاخصهای اپیدمیولوژیک و میزان نیاز به عمل جراحی در

دکتر عسکرپور

مشاورآمار:

دانشجو :سمیه تقی زاده

دفاع37/8/23:

انسداد روده اطفال و بالغین در بیماران بستری شده در بخش
مهندس ابوذر روشن زاده

جراحی بیمارستان امام (ره)اهواز در سال 6831-6835

65

بررسی ضایعات عروقی همانژیومارلنفانژیوما (کیستیک

دکتر پیوسته

دکتر عسکرپور

دانشجو  :فروغ محمدیان

دفاع86/6/28 :

هیگروما)براساس محل ضایعه و نوع درمان ،در یک دوره  5ساله
()6838-6837در بخش جراحی کودکان بیمارستان امام (ره) و ابوذر
اهواز بررسی ضایعات عروقی همانژیومارلنفانژیوما (کیستیک
هیگروما)براساس محل ضایعه و نوع درمان ،در یک دوره  5ساله
()6838-6837در بخش جراحی کودکان بیمارستان امام (ره) و ابوذر
اهواز

61

بررسی نمای بالینی آسیب شناسی انواژیناسیون در کودکان باالی دو

دانشجو :بی بی مریم بیگم آل طاها

دکتر عسکرپور

دفاع38/7/66:

سال در بیمارستانهای ابوذر و امام اهواز طی سالهای 6871تا 6831

67

بررسی تاثیر پانسمان با عسل برروی سرعت بهبود زخمهای باز

دکتر عسکرپور

دکتر ایران رشیدی

دانشجو :سوگند راعی

دفاع:خرداد 37

ناشی از الپاراتومی

63

بررسی شاخصهای اپیدمیولوژیک در نوزادان بستری در بخشهای
جراحی بیمارستان امام (ره) و ابوذر در دوره چهارساله و مقایسه
تغییرات این شاخص ها با هم

دکتر عسکرپور

دانشجو :طاهره

دفاع:اردیبهشت 37

68

بررسی علل و عوامل مورتالیتی در بیماران بستری در بخشهای

دانشجو :مریم باقریان بهبهانی

دکتر عسکرپور

دفاع33/62/28:

جراحی و جراحی اطفال بیمارستان امام (ره) اهواز از سال 6836تا
6831

21

بررسی چهار مورد از ناهنجاریهای مادرزادی نیازمند به عمل جراحی

دانشجو :جعفر جعفرزاده

دکتر عسکرپور

دفاع37/4/8:

از نظر  -6تزریق خون  -2بستری در  -8 NICUمرگ ومیر

26

بررسی شاخص های اپیدمیولوژیک فتق اینگوئینال اطفال در

دکتر پیوسته

دکتر عسکرپور

دانشجو  :فاطمه مهدیان زاده

سالهای 6836تا  6832و عود عوارض ناشی از جراحی آن تا پایان
سال  6831در بیمارستانهای ابوذر و امام (ره)اهواز

22

ارزیابی ترومای نافذ و عوامل اپیدمیولوژیک در بیماران ترمای نافذ

دکتر حافظی

دکتر عسکرپور

دانشجو :سارا مبارک

دفاع33 :

بیمارستان امام (ره)سالهای 38-31

28

مقایسه الگوی پاتولوژیک توده های تیروئید بر اساس سن و جنس

دانشجو :نسیم حکاک

دکتر عسکرپور

دفاع:بهار 31

در  2دوره زمانی بین سالهای  52تا  55و  31تا 38

24

تعیین فراوانی بیماریهای مادرزادی جدار قدامی شکم-آمفالوسل –

دکتر استادیان

دکتر عسکرپور

دانشجو  :شهرزاد چعبی

بهار 37

گاستروشزی در بیماران بستری بخش جراحی اطفال بیمارستان امام
(ره) اهواز طی سالهای 6834-6831

25

بررسی شیوع سنی ،جنسی ،وزنی و عالئم کلینیکی و پاراکلینیکی و

دکتر عسکرپور

دکتر پیوسته

دانشجو :فرزاد داعی نژاد

دفاع31/62/26 :

عوارض عمل جراحی آترزی روده در نوزادان بستری شده در
بیمارستان امام (ره)اهواز در سالهای 78-38

21

بررسی شیوع سنی ،جنسی ،عالئم بالینی ،تکنیک های عمل جراحی
و عود بعد از عمل پروالپس رکتوم در اطفال در دوره  1ساله 36-31
بیمارستانهای امام (ره) و ابوذر اهواز

دکتر پیوسته

دکتر عسکرپور

دانشجو  :میثم موگهی نژاد

دفاع38/2/66 :

27

بررسی نتایج حاصل از ترمیم هرنی اینگویئنال به دو روش گوگل و

رزیدنت :دکتر محمد علی صانعی

دکتر عسکرپور -دکترعسکری

دفاع:

خرداد 86

لیختن اشتاین در بیماران بیمارستان رازی در سالهای 6886تا 6881

23

بررسی ضایعات و بیماریهای مادرزادی گردن از ابتدای سال  34تا

دکتر استادیان

دکتر عسکرپور

دانشجو  :صدیقه استادیان

دفاع86/8/26 :

انتهای سال  33در بخش جراحی اطفال بیمارستان امام (ره) و ابوذر
اهواز

28

بررسی ضرورت انجام تست های آزمایشگاهی روتین قبل از عمل

دکتر عسکرپور

دانشجو :سمیرا امیری

دفاع :خرداد 37

جراحی الکتیو در اطفال

81

بررسی شیوع سنی و جنسی و عالئم بالینی و آزمایشگاهی و مرحله

دکتر عسکرپور

دانشجو :آزاده رنجبر

خرداد 31-37

تومور ویلمز در اطفال در طی سالهای  6838تا  6872در
بیمارستانهای گلستان ،شفا و امام (ره)اهواز

86

بررسی صحت تشخیصی آپاندیسیت اطفال وارتباط آن با زمان تشخیص وعالئم

دکترعسکرپور

آزمایشگاهی

دانشجو:

6834

دکتر فردوس فروزش پور

دکتر ثریا خواجه رضایی

82

بررسی شیوع سنی وجنسی،عالیم بالینی ،محل ومیزان درگیری منطقه فاقد

دکترعسکرپور

گانگلیون دربیماران مبتال به هیرشپرونگ بستری شده در بیمارستانهای امام

دانشجو:

6834

دکتر صمیمی

خمینی وابوذر شهر اهواز طی سالهای  6878تا 6838

88

بررسی فراوانی نسبی سن ،جنس ونوع تومورهای غدد درونی ریز در  2دوره چهار

دکترعسکرپور-دکترپازیار

دانشجو:

6834

نداحجت پناه

ساله() 6851-58و( )6831-38در بیمارستان امام خمینی اهواز

84

بررسی صحت تشخیصی مطالعه سیتولژیک در گره های تیروئید

85

ارزش تشخیصی اندازه گیری CRPبه روش کمی در بیماران آپاندیسیت حاد

81

بررسی عوارض زودرس ترمیم بامش صناعی در فتق کشاله ران

دکتر عسکری

87

بروز خونریزی گوارشی در بیماران دچار سوختگی و رابطه آن با درصد سوختگی

دکتر عسکرپور

دانشجو:

دکتر سرمست ودکترعسکرپور

6834

دکتر نادریان

در بیمارستاهای طالقانی شهرستان اهواز از  31/6/6تا 33/8/86

دکتر سرمست

رزیدنتی::

دکتر عسکرپور

دکتر الهی

دکتر عسکرپور

رزیدنتی :ایرج پوراحمدیان

دانشجو:

سیدمائده موسوی

6838

6834

ردیف

 .IVشرکت درهمایش های داخلی:

عنوان همایش

عنوان مقاله

سخنرانی/پوستر

0

همایش ساالنه آسیب

بررسی شیوع و قابلیت انتقال ویروسهای هپاتیت BوC

دکتر سرمست شوشتری ودکتر مکوندی و

شناسی ایران در مجتمع

دربین پزشکان جراح و دندانپزشکان مراکز آموزشی

بیمارستانی امام خمینی

درمانی جندی شاپور اهوازدر سال 9731

سال

محل برگزاری
تهران

48/1/91

دکترعسکرپور

تهران

2

همایش ساالنه آسیب

بررسی توده های خوش خیم پستان در اهواز :یک مطالعه

شناسی ایران در مجتمع

 1ساله

دکتر عسکرپور ودکترسرمست شوشتری

تهران

48/1/91

بیمارستانی امام خمینی
تهران

8

6

1

همایش سراسری طب

بررسی احتمال زنده ماندن بیمار ترومایی در اورژانس

اورژانس

بیمارستان گلستان اهواز

همایش سراسری طب

بررسی علل مرگ ومیر بیماران ترومایی با Issزیر 98

اورژانس

در بخش اورژانس بیمارستان گلستان اهواز

سمینار میان دوره ای

یبوست

دکتر پازیار ودکتر عسکرپور و دکتر شریف

دکتر پازیار و دکتر عسکرپور ودکتر شریف

دکتر عسکرپور

اهواز

اهواز

شیراز

48/1/91

48/1/91

48/4/94

جراحی اطفال

4

کنگره اورژانسهای

بررسی  91ساله اورژانسهای جراحی در نوزادان بعلت

جراحی در نوزادان

توده شکمی در بیمارستانهای امیرکبیر و بهرامی

کنگره اورژانسهای

انواژیناسیون روده در نوزادان

دکتر عسکرپور و

تهران

34/3/1

دکتر پورنگ

3

دکتر پورنگ ودکتر عسکرپور ودکتر شاهقلی

تهران

34/3/4

جراحی در نوزادان

3

بیست ونهمین کنگره

بررسی نتایج اولین گروه بیماران الپاراسکوپیک کله

علمی ساالنه جامعه

سیستکتومی در سه بیمارستان شهر اهواز

دکتر پازیار ودکتر عسکرپورودکترشریف

تهران

48/9/98

جراحان ایران

9

سی و دومین کنگره

درمانهای غیر جراحی یبوست

دکتر شهنام عسکرپور

تهران

43/9/91

ساالنه جامعه جراحان
ایران

01

بیست و یکمین کنگره

ارتباط ابنورمالیتی دستگاه ادراری در کودکان با

دکتر مهران پیوسته-دکتر شهنام عسکرپور -دکتر

ساالنه انجمن جراحان

اولین عفونت دستگاه ادراری

علی احمدزاده

تهران

19/9/91

کودکان ایران

00

بیست و یکمین کنگره

اتیولژی در اسکروتوم حاد در اطفال و نوجوانان در

دکتر شهنام عسکرپور-دکتر مهران پیوسته-دکتر

ساالنه انجمن جراحان

بیمارستانهای دانشگاهی اهواز

هژیر جواهری زاده-دکتر یعقوب باقری

کودکان ایران

تهران

19/9/93

 .Vشرکت درهمایش های خارجی:
محل برگزاری
ردیف

عنوان همایش

عنوان مقاله

سخنرانی/پوستر

شهر

کشور

سال

0
2
8

 .vIشرکت در کارگاههای آموزشی:
ردیف
6
2
8

عنوان کارگاه

محل برگزاری

سال

4
5
1

 .VIIسخنران در کارگاهها /دوره های آموزشی:
ردیف

موضوع سخنرانی

عنوان کارگاه یا دوره

سال

محل برگزاری

0
2
8
6

 .VIIIکسب رتبه برتر در جشنواره ها و همایش های آموزشی بین المللی/کشوری/استانی:
ردیف

عنوان جشنواره/همایش

عنوان فعالیت

سال

کسب رتبه بین المللی

کسب رتبه کشوری

سوم

سوم

اول

دوم

اول

دوم

کسب رتبه استانی
اول

دوم

سوم

0
2
8

پیشنهادات:

