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 دوره هاي آموزشي گذرانده شده .3
a. دوره ها 

 تاريخ كشور شهر دانشگاه يا موسسه آموزشي طول مدت نام دوره

دوره آموزشي 
فوق تخصصي اپي 

 لپسي 

  ماه 6
 

Klm university 
 

Munster  
  

germany  
 

15/9/89  
  تا

31/3/90  
 

b. كارگاه ها 

 تاريخ كشور شهر دانشگاه يا موسسه آموزشي ل مدتطو نام كارگاه

      

      
 

 مرتبه علمي دانشگاهي .4

 دانشگاه رتبه دانشگاهي سال

 دانشگاه آزاد اسالمي مشهد استاديار 3811

   

 

 انتشارات(بر اساس سبك ونكوور) .5
a. مقاله ها 

i. در مجالت فارسي 
بررسي  -، الهه محمدي، ناصر سنجر موسويآرزو فرج پور،حميد رضا ارشدي، مهران همام، طيبه اسدي -1

مجله  -مقايسه اي احساس خودآارآمدي و عزت نفس در دانشجويان علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 ٩٣خرداد  –دوم شماره -چهارمسال -  FMEJژوهشي پ –علمي 

در  VEMبي نقش ارزيا -، مليحه محمد پور ، بهناز رضوي، محسن آقايي حكاكهمامحسن اميري ، مهران  - 2
 پاييز -چهارم شماره -سال اول- شفاي خاتم  یاموزش یفصلنامه علم -تشخيص صرع ميوآلوني جوانان

 ٤ه مجله و شماره مجل عنوانه:٩٢
 1389-  12سال  – تازه هاي علوم شناختي " اذرنوش– همام، مهران- خليل زاده- عابد حسيني - 3

تازه های علوم  -اختی ومدل محاسبانی از استرس هيجانی مغزارايه نقشه شن -اذرنوش-همام-خليل زاده-عابد حسينی - 4
 ٢شماره  -١٢سال  – شناختی

مهندسي پزشكي  "ناحيه هيپوكامپ   CA1كانالهاي كلسيمي سلول  رفتار " همام، مهران- خليل زاده- عابد حسيني - 5
 1389 - يدر هنگام تنش روان4دوره – زيستي

ماه رمضان بر عزت نفس و  دريروزه دار ريتاث يبررس "ي عل،راهنما  -  همام ،مهران - ضيايي، عليرضا - جوانبخت، مريم - 6
   1388- 4 شماره –11سال  – اصول بهداشت رواني "انيدانشجو يسالمت روان
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 واحد مشهد

 يخط ريزغيها يزگيبه كمك واشكار سازي استرس هيجاني   " اذرنوش- م، مهراناهم- خليل زاده- عابد حسيني  - 7
 1388-  2شماره –39جلد – برق تبريز مهندسيمجله  "يمغز گناليس يباال فيوط

 1388، بهار  فصلنامه دانش پرستاري "در زنان صرع "فرج پور، آرزو  - همام، مهران - 8

 كينورلوز يو نشانه ها ميعالي بررس "ي چيچا- ي، عليرضاال هاشم- كاشاني، محسن نژاد يمهد-  مهران،همام  - 9
 يدانشگاه آزاد اسالم يمجله علوم پزشك  "كينوع  يسانان تيالوده كننده لنفوس روسيا ز و يناش يلوپاتيم مارانيب

  1387- 4شماره  –4سال چهارم  –مشهد 
استاندارد در  ناتيمعا ريوسا يپررفلكسيارزش ه "فاطمه ،جهان  -  ديوح، انيسعادت -  مهران،همام  - نژاد  يمهد -10

  1386- 11شمار –سوم سال –مشهد  يدانشگاه آزاد اسالم يمجله علوم پزشك "يمبتال به اختالالت روانپزشك مارانيب

 ياتيبيماران دچارنورمقايسه اثر الموتريژين با گابا پنتين در دردهاي سوزان"بهمنيار -مهدي نژاد -  همام ،مهران -11
 1385- هفتم شماره –دومسال  –مجله علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد  "يقند ابتيد

مجله علوم پزشكي  " به درمان با باكلوفنان سكسكه مقاوم درم " همام ، مهران - مهدي نژاد كاشاني، محسن  -12
 1385-  شششماره  –دومسال  –دانشگاه آزاد اسالمي مشهد 

مجله علوم پزشكي دانشگاه آزاد  "در بيماران اسكيز فرني vepيافته هاي  "سعادتيان ، وحيد  -  همام ،مهران -13
 1385- شماره دو –سال اول  –اسالمي مشهد 

مجله   " مورد كارپال تونل سندرم 40يولوزيزيالكتروف يبررس " بهناز، زادهيعل -  همام ، مهران -   - حاتمي، عزيزاله -14
  1384 - شماره دو –سال اول  –علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد 

مجله  "-HTLV1دچار در بيماران VEPختهيبرانگيينايبليتست پتانس جينتا يبررس"،عزيزالهحاتمي– همام ،مهران -15
 1384- سومشماره  –سال اول  –زشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد علوم پ

 يدر ماه رمضان برعزت نفس وسالمت روان يروزه دار ريتات يبررس " يعل،راهنما  - همام ،مهران -- جوانبخت ،مريم  - 16
 84زمستان  - 4شماره  – اصول بهداشت روانيمجله  "انيدانشجو

مجله علوم  "هاي الكتروفيزيولوژيك در تشخيص مراحل اوليه ديابت اهميت يافته "اديبيان ،مونا  - همام ،مهران -17
  1384تابستان – پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد

  83 زييپاتابستان و-شماره سوم- سال اول- ايار ياموزش يفصلنامه علم  "گرنيم " همام،مهران -18
، 1375،كي دانشگاه مشهدمجله علوم پزش ،"Autologus transfusion " همام،مهران –اميدي ،عباس علي  -19

 39شماره

 "بهمن مشهد 22مارستانيدر ب ينورپلت يپل عيعلل شا يبرخ يبررس " قاسمي –مهدي نژاد ، محسن  -  همام،مهران -20
 شماره دو –سال پنجم  - 1375 –مجله علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد 

 

ii. (يا ساير زبان ها)در مجالت انگليسي 
1. Mahdi Rezaeian Yazdi,  Morteza Mazloum Farsi Baf, Atena Afsari, Afrouz Alipour, 

 -correspondence :*Seyed Mehran Homam, Peyman Khajeh Ghiassi ,Mostafa Khorashadizadeh
Clinical features of epilepsy at 2 referral hospitals in North Iran- Neurosciences 
2015; Vol. 20 (3) 
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 واحد مشهد

1. khalil zad mohamad ali-  hommam mehran – hoseini seyed abed—niazmand vahid " a 
cognitive and computational model of brain" Iranian journal of neurology, 2010, vol8  no 28 
2. Hashemi, Amir-Hessein Homam mehran," Wrist Sonography Versus Electrophysiologic 
Studies in Diagnosis of Carpal Tunnel Syndrome" Neurosurgery Quarterly – Vol 19 issue 3,2009 
3. homam mehran – bahmanyar maryam " :Importance of different electrophysiological 
findings in early stages of diabetes melitus patients " 2006, vol 117 

b. كتاب ها 
 نشر همدل  "سرگيجه"همام،مهران  -حاتمي، عزيزاله - 1

 نشر حيان – "اورژانس هاي اعصاب "نوربخش، مهناز  - همام، مهران  - 2

 نشر همدل – "صرع "مهدي نژاد كاشاني، محسن  -آل هاشمي، عليرضا- همام، مهران - 3

 نشر خدمات درماني "نويسياصول علمي نسخه  "همام، مهران و همكاران   - 4

 

 طرح هاي تحقيقاتي .6

 كشور شهر همكاران طرح مجري طرح  عنوان طرح
تاريخ 
 شروع

تاريخ 
 پايان

 مهران همام htlv1تاثير ديسپورت بر بيماران ميلوپاتي
  حميدرضا ارشدي
 مجيد قاسمي

  1390 1390 ايران مشهد

       

  
 و پوستر  سخنراني .7

i. كنفرانس هاي داخلي 

به صورت  " Prevalence of urinary symptomsin multiple sclerosis patients "له ارايه مقا - 1
  2010تهران  –ايران  –در سيزدهمين كنگره ارولوژي  پوستر

 The cluster headache:frequency of symptoms and the lapse of excact "ارايه مقاله  - 2

diagnosis"  "  1389-تهران  –ايران  - ر درددر دومين كنگره س سخنرانيبه صورت 

 –در چهارمين كنگره سراسري علوم پزشكي  سخنرانيبه صورت  " HTLV1در بيماران VEPنقش  "ارايه مقاله  - 3
 1386- مشهد  –ايران 

 1385- در دومين همايش سراسري پرستاري و توانبخشي  پوستربه صورت  "افازي  "ارايه مقاله  - 4

 23حمله صرع با استاتوس راجعه در نيبه صورت اول كوسيلپتياستاتوس اپ يا هنيتفاوت علت زم يبررس "ارايه مقاله  - 5
 - در دومين سمينارصرع پوستربه صورت  " 83و 82 يسالها يط ايبهمن وار 22 يمارستانهايمراجعه كننده به ب ماريب

 1384- تهران  –ايران 

 1384- تهران  –ايران  - در دومين صرع سخنرانيبه صورت  "  استاتوس به عنوان اولين حمله صرعي "ارايه مقاله  - 6

 1383 - بندرعباس - ايران- در چهارمين كنگره اطفال سخنرانيبه صورت  " ددرطفالفلج شل حا "ارايه مقاله  - 7
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 - در دومين همايش الكتروفيزيولوژي ايران سخنرانيبه صورت  " Motor evoked potential "ارايه مقاله  - 8
 1381- تبريز  –ايران 

 

 
ii.  بين الملليكنفرانس هاي 

1. Prevention of posttraumatic epilepsy, oral presentation in First razavi international 
Neurotrauma congress, iran, mashhad, 23-25 november 2011 
2. Is the presence of status epilepticus at the onset an indication of prolonged treatment, 
Poster presentation in  8th  international congress on epilepsy, iran, Tehran, 2011 
3. Etiology of undetected poly neuropathy, Poster presentation in  The 17thinternational 
congress of neurology and clinical neurophysiology,iran, Tehran, 2010 
4. Clinical findings among 20 patients with human associated myelopathy due to htlv1, poster 
presentation in the 16th international congress of neurology and clinical neurophysiology, 2009, 
iran, tehran, 2009 
5. Auditory brain stem response findings in htlv1 associated myelopathy patients, poster 
presentation in the 15th international congress of neurology and clinical neurophysiology, Iran, 
Tehran,  2008 
6. The role of hyperreflexia in psychologic disorders, Poster presentation in The 
15thinternational congress of neurology and clinical neurophysiology, Iran, Tehran, 2008 

7. VEP findings in 30 eskizpfernia patients in 22nd Bahman hospital, Poster presentation in 
The 14thinternational congress of neurology and clinical neurophysiology, Iran, Tehran, 2007 

8. Electrodiagnostic findings in newly diagnosed mellitus patients, Poster presentation in The 
13th internationalCongress of neuroscience, June 2005, Marakech 
9. Pathophysiology of vertigo, oral presentation in Iranian ear& throat , Iran, 2005  

10. Correlation between electrophsiological indexes and clinical findings in early stages of 
carpal tunnel syndrome, Poster presentation in 11th Asian and ocean congress of neurology. 
Novemeber2004, Singapour 

11. Role of visual evoked potential in human associated myelopathy due to HTLV1, Poster 
presentation in 11th asian and ocean congress of neurology, Novemeber2004, Singapour 

 پايان نامه هاي دانشجويي .8

 تاريخ دفاع عنوان مقطع  رشته نام دانشجو

(سم  Dysport  تاثير تزريق دارويبررسي  دكتراي حرفه اي پزشكي  
بوتوليسم) بر روي شدت ، مدت زمان و تعداد 

ميگرن مقاوم به  حمالت درد در بيمران مبتال به
  درمان

1391  

-تعيين فراواني انواع اپي لپسي (ژنراليزه دكتراي حرفه اي پزشكي  
فوكال) در بيماران مبتال به صرع مراجعه 

كننده به درمانگاه مغز و اعصاب بيمارستان 
شهريور طي سال هاي  17بهمن و  22هاي 

1391 
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 واحد مشهد

1391-1390  
علل ثانويه صرع در بيماران مبتال به بررسي فراواني  دكتراي حرفه اي پزشكي  

صرع مراجعه كننده به درمانگاه مغز و اعصاب 
شهريور طي سال  17بهمن و  22بيمارستان هاي 

91-90 

1391 

بررسي همراهي اختالالت خواب و وضعيت  دكتراي حرفه اي پزشكي  
شناختي در بيماران پاركينسوني بدون 

  دمانس

1391 

فراواني ابتال به اختالل وسواسي جبري در بررسي  دكتراي حرفه اي پزشكي  
  بيماران مبتال به صرع در مقايسه با گروه شاهد

1391 

بررسي فراواني صرع در كودكان مبتال به اوتيسم  دكتراي حرفه اي پزشكي  
مراجعه كننده به مراكز آموزشي درماني نور هدايت 

 و تبسم

1389  

رخي عوامل موثر بر سندرم بررسي شيوع ب دكتراي حرفه اي پزشكي  
پاي بيقرار در بيماران مبتال به موليپل 

 اسكلروزيس

1387  

  1387  در بيماران مبتال به سردرد ميگرني ( BMI) دكتراي حرفه اي پزشكي  
بررسي عاليم و نشانه هاي نورولوژيك بيماران مبتال      

مراجعه كننده به  HTLV1به ميلوپاتي ناشي از 
 نبهم 22بيمارستان 

  

اري بررسي تاثير قرص هاي جلوگيري از بارد دكتراي حرفه اي پزشكي  
ال دي بر ميگرن نوع

1386  

كي در ارزيابي عالئم كلينيكي و پاراكليني دكتراي حرفه اي پزشكي  
 17بيماران مبتال به دمانس در بيماران 

-86شهريور مشهد در سالهاي

1386  

لل شايع پلي نوروپاتي نزد بررسي برخي ع دكتراي حرفه اي پزشكي  
بيماران مراجعه كننده به درمانگاه مغز و 

بهمن مشهد در سال  22اعصاب بيمارستان 
 87- 86هاي 

1386 

 1386  علل نرپاتي كرانيال دكتراي حرفه اي پزشكي  

ارزيابي شيوع برخي عالئم باليني در مراحل  دكتراي حرفه اي پزشكي  
 17مارستان مختلف بيماري پاركينسون در بي

  شهريورمشهد

1386 

 1386  در نوزادان ايكتريABERبررسي  دكتراي حرفه اي پزشكي  

ر بيماران دچار د vepيافته هاي  دكتراي حرفه اي پزشكي  
اسكيزوفرني مراجعه كننده به درمانگاه 

 يروانپزشك

1385  

  1385 بررسي و مقايسه شايع ترين خصوصيات دكتراي حرفه اي پزشكي  



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC كي(مركز مطالعات و توسعه آموزش پزش
  مركز پژوهش در آموزش 

  
 

  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن با  ذكر منبع بالمانع است .
  10 از      7 صفحه 

 واحد مشهد

ه يماران مبتال به صرع نسبت بسردرد در ب
بهمن از  22افرراد سالم در بيمارستان هاي 

- 85سال 
ررسي شيوع عوامل آغازگر سردرد در ب دكتراي حرفه اي پزشكي  

ه بيماران مبتال به ميگرن مراجعه كننده ب
- 86بهمن طي سال  22درمانگاه 

1385  

ه درمان عمل بررسي آينده نگر پاسخ ب دكتراي حرفه اي پزشكي  
ارپ جراحي بيماران مبتال به سندرم كانال ك

ن مراجعه كننده به بيمارستا 84- 85در سال 
فارابي

1385  

H دكتراي حرفه اي پزشكي   حي پيش و پش از عمل جراتغيير رفلكس 
هرني ديسكال كمري

1385  

ينايي در بررسي تغييرات پاسخ به تحريكات ب دكتراي حرفه اي پزشكي  
مي ديابتي با درگيري شبكه چشبيماران 

بهمن در  22مراجعه كننده به بيمارستان 
86- 85سال 

1385  

اسكن مغزي در بيماران  CTفراواني يافته هاي  دكتراي حرفه اي پزشكي  
سالي كه با نخستين حمله تشنجي در سه  18باالي 

  ماه اخير مراجعه كرده اند

1385  

الت اتونوميك در بيماران فراواني اختال دكتراي حرفه اي پزشكي  
بتازگي تشخيص داده شده ديابت قندي 

 بهمن 22مراجعه كننده به بيمارستان

1384 

در بيماران دچار اختالل پتانسيلهاي بينايي  دكتراي حرفه اي پزشكي  
اسكيزوفرني مراجعه كننده به درمانگاه 

 روانپزشكي

1384 

گرافي كالرداپلر عروق ته هاي سونوفبررسي يا دكتراي حرفه اي پزشكي  
 CVA گردن در بيماران دچار

  

1384 

بررسي مقايسه اثرات ضد درد و تزريق ديكلو  دكتراي حرفه اي پزشكي  
فناك سديم و ترامادول در تسكين درد بعد 
از اعمال جراحي در بيمارستانهاي دانشكده 

  پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي
  

1384 

 وارض كبدي دارويبررسي ع دكتراي حرفه اي پزشكي  

Mitoxantrone  بيمار مبتال  15در نزد
  spmsبه

1384 

من، بررسي شيوع هيپدرفلكسي، نشانه هال دكتراي حرفه اي پزشكي  
نتال نشانه بانبكسي و نشانه هاي رهايي فرو
و  در بيماران سايكوتيك، اختالالت خلقي

1384  



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC كي(مركز مطالعات و توسعه آموزش پزش
  مركز پژوهش در آموزش 

  
 

  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن با  ذكر منبع بالمانع است .
  10 از      8 صفحه 

 واحد مشهد

ماه در  8اختالالت اضطرابي طي مدت 
بهمن 22بيمارستان 

  
 بررسي عوارض خوني داروي ميتزانتزون در دكتراي حرفه اي پزشكي  

التيپل درمان بيماران با نوع ثانويه پيشرونده م
اسكلروزيس مراجعه كننده به درمانگاه 

اعصاب بيمارستان آريا مشهد
  

1384 

در بيماران دچار   vep بررسي نتايج دكتراي حرفه اي پزشكي  
  htlv1ميلوپاتي

1384 

روق ررسي ياته هاي سونوگرافي كالرداپلر عب دكتراي حرفه اي ي پزشك 
سكته مغزيگردن در بيماران دچار

  

1384 

بيمار  40بررسي تست هاي الكتروفيزيولوژيك در  دكتراي حرفه اي پزشكي  
بهمن و  22دچار سندرم تونل كارپال در بيمارستان 

آريا 

1384  

اراني كه الكتروفيزيولوژيك در بيمبررسي تست هاي  دكتراي حرفه اي پزشكي  
ست براي اولين بار ديابت آن ها تشخيص داده شده ا

 22 بيمار مراجعه كننده به بيمارستان آريا و 40در 
 بهمن

1384  

ردهاي مقايسه تاثير الميكتال با گاباپنتين بر د دكتراي حرفه اي پزشكي  
مراجعه  1384سوزان بيماران ديابت قندي طي سال 

بهمن 22ه درمانگاه بيمارستان كننده ب  

1384  

 طرح هاي تحقيقاتي در دست اجرا: .9
 تجربيات .10

a. آموزشي 

 مقطع رشته تحصيلي مدت تدريس تعداد واحد محل تدريس عنوان درس

 دكتراي حرفه اي  پزشكي  تا كنون 81از سال   واحد 3دانشكده پزشكي  تئوري بيماري هاي اعصاب 

  كارشناسي  مامايي    واحد 3  پزشكي دانشكده  تئوري بيماري هاي اعصاب

b. كلينيكي و عملي 

 مقطع رشته تحصيلي مدت تدريس تعداد واحد محل تدريس عنوان درس

كارآموزي بيماري هاي 
 اعصاب 

واحد 3 دانشكده پزشكي  دكتراي حرفه اي  پزشكي  تا كنون  81از سال  

واحد 3دانشكده پزشكيكارورزي بيماري هاي اعصاب   دكتراي حرفه اي  پزشكي  كنون تا 81از سال  



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC كي(مركز مطالعات و توسعه آموزش پزش
  مركز پژوهش در آموزش 

  
 

  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن با  ذكر منبع بالمانع است .
  10 از      9 صفحه 

 واحد مشهد

c. ساير 
 اداري - پست علمي  .11

 محل خدمت تارخ خاتمه  تاريخ شروع عنوان پست

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد  تاكنون 15/2/89 دبير گروه پژوهشي اختالالت حركتي ونخاعي
  زاد اسالمي واحد مشهددانشگاه آ  تاكنون  12/4/87  كميته ساده سازي استاندارد سازي پايه دوره اموزش پزشكي

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد  30/6/1389 1383  مغزو اعصابمدير گروه 
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد  30/6/89 20/12/83 بهمن22معاون اموزشي بيمارستان 

 تقدير نامه،جوايز و امتيازات ويژه: .12

 مكان زمان  عنوان نوع

    

    

  
  

 جامع علمي رسميعضويت در انجمن ها و م .13

 تاريخ خاتمه  تاريخ شروع عنوان
   

   

 

 عالئق تحقيقاتي .14

  بهمن  22در بيمارستان  1386) سال  evoked potentialپيشنهاد و راه اندازي بخش نور فيزيولوژي (ازمايش عصب و عضله و  -
  

 فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي .15
  

 توصيه نامه علمي .16

نام و نام خانوادگي رديف
 معرف

به رت
 دانشگاهي

رشته 
 تحصيلي

 آدرس و تلفن منزل آدرس و تلفن محل كار

آدرس پست 
الكترونيكي و 
 سايت شخصي

1        

2              
  



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC كي(مركز مطالعات و توسعه آموزش پزش
  مركز پژوهش در آموزش 

  
 

  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن با  ذكر منبع بالمانع است .
  10 از      10 صفحه 

 واحد مشهد

 هاي بين المللي تسلط به زبان .17

 نمره مكان دريافت مدرك تاريخ دريافت مدرك نوع مدرك
IELTS    

    

  
 


