
گروه آموزشی قلب و عروق

(Cardiovascular Department)

پیام مدیر گروه قلب

عروق دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از ابتدا تأسیس دانشگاه با هدف بهبود آمـوزش و ارتقـاء پـژوهش و    گروه قلب و

آموزشـی  عضو هیئت علمی 16ارائه خدمات درمانی روزآمد به بیماران محترم شروع به کار نموده و هم اکنون با دارا بودن 

گروه قلب . ق می باشدوعرلیسانس پرستاري و تخصصی قلب ومسئول آموزش دانشجویان پزشکی ، فوق و  همکار درمانی 

ادي در مجالت علمی داخلـی و معتبـر  در زمینه پژوهش فعال بوده و عالوه بر اجراي طرحهاي تحقیقاتی متعدد مقاالت زی

ینترونشـن و  عالوه بر امور فوق این گروه با دارا بودن اساتید فلوشـیپ در رشـته هـاي ا   . بین المللی به چاپ رسانیده است 

همچنـین بخشـهاي   . الکتروفیزیولوژي مسئول درمان بیماران استان و نیز بیماران ارجاعی از چهار استان مجاور مـی باشـد  

عروق یکی از گروههـاي پیشـرو دانشـگاه بـوده کـه      گروه قلب و. تحت نظر اساتید فعال می باشدEECPبازتوانی قلبی و 

تشخیصی و درمانی بر اساس آخرین دستاوردهاي علمی حرکت نموده و سطح همواره سعی شده در زمینه هاي آموزشی ،

.علمی اساتید و دستیاران را به روز نگه داشته و از آخرین تجهیزات روز دنیا در جهت درمان بیماران استفاده نماید

رضا حیدري مقدمدکتر 
مدیر گروه قلب 



اطالعات عمومی 
:گروهمعرفی 

با حضور آقایان دکتر منوچهر بهنیا و جاوید رهبري نیا شروع بکار 1367گروه قلب وعروق  دانشگاه علوم پژشکی کرمانشاه در سال 
به صورت مستقل در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی 1369در ابتدا گروه قلب زیر مجموعه گروه داخلی بود لیکن از سال . نمود

هم اکنون گروه قلب و عروق با .بخش جراحی قلب و بخش اطفال نیرز به این مجموعه اضافه شد 1373سال شروع بکار نمود و از
نفر کاردیولوژیست با مدیریت آقاي  دکتر رضا حیدري مقدم  فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژي  به امر تعلیم و تربیت 12

.ن مشغول می باشددانشجویان  پزشکی و دستیاران قلب و عروق  و درمان بیمارا

Group introduction
Department of Cardiology, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran,
began to work in 1988 with the participation of Dr. Manouchehr Behnia and JavidRahbariNia. In
the beginning, the heart group was a subgroup of internal medicine, but it began to work
independently in Shahid Beheshti Medical Education Center in 1390. Since the year 1394, the
Department of Cardiac Surgery and the Pediatric cardiology  Department have been added to this
collection. At present, the cardiovascular group with twelve cardiology specialist with Dr. Reza
Heidari moghaddam,(interventional cardiologist)as a group manager , is engaged in the education
of medical students and cardiology residents and treatment of patients.



اعضاء هیئت علمی و کارکنان

اساتیدCVبه Link)ع(امام علی شاغل در مرکز تحقیقاتی ، آموزشی ، درمانی 
HeidaryMoghadam@yahoo.comنشنال کاردیولوژي   اینتروفلوشیپ - دکتر رضا حیدري مقدم- 1

EPS(Nader1680@Yahoo.comفلوشیپ (عروقفوق تخصص قلب و–دکتر نادر عسگري - 2

yahoo.comZjalili@47فوق تخصص قلب کودکان–دکتر زهرا جلیلی - 3

Alirezarai@yahoo.comفلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژي–دکتر علیرضا راي -4

N_salehi45@yahoo.comفلوشیپ اکوکاردیوگرافی–دکتر ناهید صالحی -5

Dr_M_Bahremand@yahoo.comنشنال کاردیولوژياینتروفلوشیپ –دکتر مصطفی بهره مند - 6

nafis_mont@yahoo.comمتخصص قلب و عروق–دکتر نفیسه منتظري -7

ahoo.comDr_ Ruzbahani @yکاردیولوژيفلوشیپ اینترونشنال –دکتر محمد روزبهانی - 8

) و همکار درمانیریاست مرکز (قلب وعروق متخصص –دکتر یوسف رحمانی - 9
.rad yahoo.comJamshidiS)همکار درمانی( عروق متخصص قلب و–دکتر صبیه جمشیدي -10

dr_karim@kums.ac.irتخصص قلب و عروق                                         فوق –دکتر حسین کریم - 11

)همکار درمانی(عروق متخصص قلب و–دکتر اعظم کیانی - 12
drazimivaghar@yahoo.comفلوشیپ اکوکاردیوگرافی- دکتر جواد عظیمی وقار- 13

) ع(امام رضا مرکز آموزشی ، درمانی شاغل در 
Amiripoor@Yahoo.comمتخصص قلب  و عروق–دکتر اسداهللا امیري پور - 1

Sonyamahmodi@Yahoo.comقلب و عروقفوق تخصص - سوسن محموديدکتر -٢

drazimivaghar@gmail.comفلوشیپ اکوکاردیوگرافی–دکتر جواد عظیمی وقار -٣

1397-)ع(اعضاء گروه قلب وعروق  مرکز  قلب و عروق امام علی 

آدرس الکترونیکمرتبه علمیرشته و مدرك تخصصینام ونام  خانوادگیردیف

مدیر گروهفلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژي دکتر رضا حیدري مقدم1
Heidarymoghadam@yahoo.comاستادیار

N_ salehiدانشیارفلوشیپ اکوکاردیوگرافیدکتر ناهید السادات صالحی2 45@yahoo.com

_ Alirezaدانشیارفلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژي دکتر علیرضا راي3 rai@yahoo.com

Dr_M_Bahremand@yahoo.comدانشیارفلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژي دکتر مصطفی بهره مند4

فوق تخصص قلب و عروقدکتر نادر عسگري5
Nader1680@Yahoo.comاستادیارفلوشیپ الکتروفیزیولوژي

Zjalili4@yahoo.comاستادیارقلب کودکانفوق تخصص دکتر زهرا جلیلی6

nafis_mont@yahoo.comاستادیارمتخصص قلب و عروقدکتر نفیسه منتظري7

Asadollah.Amiri@Yahoo.comاستادیارمتخصص قلب و عروقدکتر اسداله امیري پور8

Sonyamah@yahoo.Comاستادیارقلب و عروقفوق تخصص دکتر سوسن محمودي 9

drazimivaghar@gmail.comاستادیارفلوشیپ اکوکاردیوگرافیدکتر جواد عظیمی وقار10

DR_Rusbahani@yahoo.comاستادیارفلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژيدکتر محمد روزبهانی11

Arminkarim@yahoo.comدانشیارفوق تخصص قلب و عروقدکتر حسین کریم12



)ع(دستیاران قلب و عروق مرکز امام علی 
سال چهارمدکتر زهرا شیرازي نژاد.1
چهارمسال دکتر مصطفی نقدیان .2
چهارمسال دکتر شاهرخ سلیمی.3
چهارم سال دکتر عالء الدین هوشمند.4
چهارمسال دکتر مسلم خوشبخت.5
چهارمسال دکتر دلنیا رحیم پور.6
چهارم سال دکتر سهیال برید کاظمی.7
چهارم سال دکتر سیروس نصیري  .8
چهارمسال دکتر شیوا خواجویان  .9
سال سوم دکتر رضا چراغی .10
سال سوم دکتر محدثه ایزدپناه  .11
سال سوم دکتر محسن رضایی.12
سال سوم دکتر سپهر نوابی فر .13
سال سومتر سعید فرج الهی دک.14
سال دومدکتر الهام رمضانی فوکالئی.15
سال دومدکتر امین علی پور سرابی.16
سال دومدکتر سعید حکیمی نیا.17
سال دومدکتر مژگان حاجی زاده.18
سال دومدکتر پژمان نامور.19
سال دومدکتر مسعود حقی زاده.20
سال دومدکتر سیف اله حیدر زاده  .21

: دانشجویان 
–بخش قلب یکی از گروههاي فعال دانشگاه علوم پزشکی می باشد که دانشجویان پزشـکی در سـه مقطـع  کـارآموزي     

و از به این بخش مراجعه نمـوده  )  رشته هاي قلب و عروق ، بیهوشی ، اطفال ، جراحی و داخلی(کارورزي و دستیاري  در 
ویان رشته هاي مختلف پیراپزشـکی  عالوه بر دانشجویان شاخه پزشکی دانشج. ندحضور اساتید این گروه بهره مند می گرد

نیز همـراه بـا مربیـان    ) ، فوریتهاي پزشکیاتاق عمل، هوشبري، د ، رادیولوژي، علوم آزمایشگاهیپرستاري ، پرستاري ارش(
بهـره منـد مـی    خود در بخشهاي مختلف قلب به امر آموزش می پردازند که دانشجویان نیز از اطالعات اساتید گروه قلـب  

. استفاده می نمایندمتخصصین محترم محضراز بخشهاي آنژیوگرافی و اکوکاردیوگرافی و در شوند



برنامه هاي آموزشی

تعداد کالس هاعنوان کالس
در یکماه

ساعت برگزاري

Morning Report1630/8 -00/8
30/8- 830/9کنفرانس رزیدنتی 

Mortality100/10 -30/8
Cath conference400/10 -00/8

Journal Club2-130/9 -30/8
Book Reading2-130/9 -30/8

Static Grand Round430/9 -30/8
OSCE230/9 -30/8

00/11- 1500/12استاژري–کالس اینترنی 
30/9-2030/10- 22راند و ویزیت 

30/10- 430/11- 10درمانگاه

آزمون مقطع دستیاري

OSCEآزمون کتبیMini CEXارزیابی ماهیانه علمی و اخالق حرفه اي
2241

آزمون مقطع کارورزي
Mini CEXکتبیآزمونارزیابی

بار در ماه1بار در ماه1بار در ماه1

آزمون مقطع کارآموزي
Mini CEXآزمون کتبی

بار در ماه1بار در ماه1



: فعالیت هاي تحقیقاتی گروه 
:پایان نامه هاي انجام شده 

بررسی ریسک فاکتورهاي عروق کرونر در یکصد بیمار مبتال به سکته قلبی-1
CCUآریتمی هاي ناشی از انفارکتوس حاد میوکادر در -2

پس از اعمال جراحی بیماریهاي مادرزادي قلب و کاربرد پیس دائم در Complete  Heart Blockبررسی موارد -3
(.ACQU/RED SURGICALLY C.H.B)آنها

بیمار به پروالپس دریچه میترال 200مقایسه بین یافته هاي سمعی و شدت پروالپس دریچه میترال در اکوکاردیوگرافی -4
بیمارستان شهید بهشتی کرمانشاه

بررسی پانزده ماهه انفارکتوس میوکارد در زنان-5
بررسی عوارض قلبی عروقی در یکصد بیمار دیابتی ازمرکز تحقیقات دیابت- 6
بیمار مبتال به انفارکتوس حاد میوکارد60بررسی اکوکاردیوگرافیک ترومبوز بطن چپ در -7
بیمار مبتال به پروالپس دریچه میترال200ئم بالینی در شیوع عال-8
استریتفیکاسیون ریسک بیماران تنگی عروق کرونر با تست ورزش در بخش قلب بیمارستان شهید بهشتی کرمانشاه در -9

1373سال 
)مورد 100بررسی ( بررسی نقش استرس هاي اجتماعی در بروز انفارکتوس حاد میوکارد -10
در کرمانشاه) قلب سه دهلیزي ( قلبی نادر گزارش یک بیماري -11
73- 74بررسی شیوع بیماري روماتیسمی دریچه اي قلب در دانش آموزان دبستانی در شهر کرمانشاه در سال تحصیلی -12
73- 74در دانش آموزان دبستانی در شهر کرمانشاه در سال تحصیلی (CHD)بررسی شیوع بیماریهاي مادر زادي قلب -13
بیمار در بیمارستان شهید بهشتی75د خون در مرحله حاد انفارکتوس میوکارد بررسی بررسی تغییرات قن-14
مقایسه اثر درمانی آدنوزین با وراپامیل در ختم آریتمی فوق بطنی-15
بررسی ویژگیهاي اپیدمیولوژیک بالینی و پاراکینیک بیماریهاي مادرزادي قلب ارجاعی به بیمارستان شهید دکتر بهشتی -16

74لغایت شهریور 73هر کرمانشاه از م
ارزیابی واثر تزریق خون تازه در کاهش خونریزي پس از عمل جراحی قلب باز در شهر کرمانشاه-17
مورد در بیمارستان شهید بهشتی 100( شیوع آنوریسم بطنی در بیماران مبتال به انفارکتوس میوکارد آنتروسپتال -18

)1374کرمانشاه اردیبهشت تا شهریور 
ل مایع پلور جهت تشخیص افتراقی مایع اگزوداتیو از ترانسوداتیو در بیمارستانهاي مرکز دانشگاهی ارزیابی کلسترو-19

1374-75کرمانشاهی کرمانشاه در سال تحصیلی 
همراه با عوارض) سندروم هاچینسون گیلفورد ( معرفی یک مورد بیمار مبتال به پورجر یا -20
ر کرمانشاهشیوع آریتمی بدنبال اعمال جراحی قلب باز در شه-21
بررسی آریتمی هاي قلبی بیماران مبتال به انفارکتوس حاد میوکارد بدنبال مصرف استرپتوکیناز وریدي در مرکز آموزشی -22

15/11/75لغایت 1/10/74درمانی شهید دکتر بهشتی از تاریخ 
ز دریافت داشته اند در در صد مورد بیماري که استرپتوکیناAnt. Wall MIمقایسه عوارض کوتاه مدت انفارکتوس قلبی -23

مقایسه با گروه کنترل
در بیماران مبتال به رماتیسم قلبیHLAتعیین فراوانی آنتی ژنهاي کالس دو -24
بررسی میزان شیوع بلوکهاي قلبی در بیماران بستري شده به علت انفارکتوس حاد میوکارد در مرکز  آموزشی درمانی -25

1374شهید بهشتی کرمانشاه طی سال 



)روش ماناگوانی تغییر یافته ( روش جدید در یک مورد جراحی ترمیم تنگی مادرزادي دریچه آئورت بکارگیري-26
)در سندرم کاوازاکی ( گزارش یک مورد آنوریسم کرونر -27
)ع(در مرکز آموزشی ، درمانی قلب وعروق امام علی (PTCA)بررسی نتایج یکساله آنژیوپالستی عروق کرونر -28
کلینیکی و پاراکلینیکی درصد بیماري که بعلت انفارکتوس میوکارد در بیمارستان شهید بهشتی در طی               بررسی فاکتورهاي -29

فوت نموده اند در مقایسه با گروه کنترل70- 75سال
د شهیددکتر بهشتی کرمانشاه. آ.ارزیابی تست ورزش با توجه به نتایج آنژیوگرافی در بیماران م-30
در یک مورد جراحی ترمیم تنگی مادرزادي دریچه آئورت بکارگیري روش جدید -31
در بیمارستان 74-76سال که در طی سالهاي 40بررسی ریسک فاکتورهاي انفارکتوس میوکارد در بیماران با سن کمتر از -32

شهید بهشتی کرمانشاه بستري شده اند و مقایسه آن با گروه کنترل
د  . آ. کاندیدا شانت سیستمیک به ریوي و ارزیابی عوارض قبل و بعد از عمل در مبررسی بیماران مبتال به تترالوژي فالوت و -33

76لغایت مهر ماه 74شهید بهشتی کرمانشاه از مهر ماه 
ساعت اول 24بررسی و مقایسه تغییرات ضربان قلب و فشارخون در بیماران با انفارکتوس حاد قدامی و تحتانی قلب در -34

ارستان شهید دکتر بهشتیبیمار بستري شده در بیم400
تنگی زیر دریچه اي آئورت-35
معرفی یک مورد جراحی شده میگزوم دهلیز چپ در بیمارستان شهید دکتر بهشتی کرمانشاه-36
دیسکسیون نسبی در شریان کرونري چپ بعد از عمل بنتال در یک بیمار مبتال به سندرم مارفان-37
اد میوکارد بستري در بیمارستان شهید بهشتی کرمانشاه که استرپتو بیمار دچار انفارکتوس ح100اثر هپارینی وریدي در -38

کیناز دریافت نموده اندو مقایسه آن با گروه کنترل
بر مقاومت قلب مجزا شده حیوان در برابر ایسکمی(Rat)بررسی تأثیر تجویز مکرر سیانید به رت -39
وفنتانیل و فنتانیل در پنجاه مورد اسپینال آنستزي و تعیین میزان طول اثر بی دردي بعد از عمل در تزریق اینتراتکال س-40

مقایسه با گروه شاهد
بررسی ارتباط داروهاي مصرفی بیمار قبل از عمل جراحی پیوند کرونر با تغییرات فشارخون بدنبال جراحی در بیمارستان -41

شهیددکتربهشتی
سقوط فشارخون در حین بیحسی نخاعیدر جلوگیري از) کریستالوئید وکلوئید (مقایسه محلولهاي مختلف تزریقی -42
بررسی اپیدمیولوژیک و نتایج عمل جراحی بیماران مبتال به کوارکتاسیون آئورت عمل شده در بیمارستان شهید بهشتی از -43

77لغایت شهریور 73مهر ماه 
76تی از فروردین بررسی اپیدمیولوژیک و پاراکلینیک بیماران انفارکتوس میوکارد بستري شده در بیمارستان شهید بهش-44
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oximetry (یکصد بیمار
بررسی هیپرلپیدمی در بیماران داراي فشار خون و مقایسه با گروه کنترل-50
) .76- 77(ی بررسی اپیدمیولوژیک ادم حاد ریوي در بیماران بستري در بیمارستان شهید دکتربهشت-51



قدامی در بیماران انفارکتوس تحتانی قلب در بیماران بستري در بیمارستان شهید –بررسی اهمیت تغییرات رسپیروکال -52
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75-80شهر کرمانشاه طی سالهاي ) ع(علی 
در الکتروکاردیوگرام مبتالیان به انفارکتوس حاد میوکاردRECIPROCAL ST DEPRESSIONبررسی اهمیت -69
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بررسی اثرات درمانی آلوپورینول بر عملکرد بطن چپ در بیماران مبتال به نارسایی مزمن قلب-90
بررسی اثرات پیش درمانی با کارودیلول بر سطح سرمی شاخص هاي آسیب میوکارد پس از مداخالت عروق کرونر از طریق -91

پوست
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Slow Flowبررسی شاخص هاي دموگرافیک و فاکتورهاي خطر بیماري ایسکمیک قلبی در بیماران - 142
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بررسی مقایسه اي اثر متوپرولول تارتارات با متوپرولول سوکسینات روي فاکتورهاي همودینامیک بیماران بستري - 157
1394ونري حاد در بیمارستان امام علی کرمانشاه در سال با تشخیص سندروم کر

و گروه unstable angina acute MIبررسی مقایسه اي سطح سرمی پاراتیروئید هورمون در بیماران مبتال به - 158
کرمانشاه) ع(کنترل مراجعه کننده به بیمارستان امام علی 

تحت آنژیوپالستی STوس میوکارد با صعود قطعه بررسی شیوع و عوامل موثر بر باکتریمی در بیماران انفارکت- 159
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Activity Reninآلدوسترون ، 
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