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 فلوشیپ جراحی کولورکتال ) روده بزرگ و مقعد ( –جراح عمومی 

 

 اطالعات تحصیلی :

 18تا سال  37پزشکی عمومی دانشگاه تهران از سال 

 11تا سال  18جراحی عمومی دانشگاه ارومیه از سال 

 فلوشیپ جراحی کولورکتال دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 درمانی بیمارستان رسول اکرمعضو هیات علمی 

colorectal.com-www.iran 

 دوره های تخصصی :

 جراحی الپاراسکوپی دانشگاه تهران -

 (Covidian center of innovationاستانبول ) CCIجراحی الپاراسکوپی کولورکتال مرکز  -

 Medtronic center ofترکیه استانبول ) MCIجراحی الپاراسکوپی پیشرفته کولورکتال مرکز  -

innovation ) 

کشور  VAAFT ((video assisted anal fistula treatmentدوره جراحی فیستول به روش   -

 سوییس

 ( کشور هامبورگ  آلمان SNS)    Sacral Nerve Stimulationدوره  -

 آندوآنال کشور ایتالیا میالندوره سونوگرافی  -

 وین –برای هموروئید و پروالپس کشور اتریش   RAR HAL  -دوره جراحی -

http://www.iran-colorectal.com/
http://www.iran-colorectal.com/


 حی

 انجمن های علمی :

 عضویت در انجمن کولوپروکتولوژی اروپا -

 عضو هیئت مدیره انجمن کولوپروکتولوژی ایران -

 سه سال عضو کمیته علمی کنگره کولوپروکتولوژی ایران -

 BSGE  (British society of gynecology and Endoscopist )عضو انجمن  -

 EPSITو  VAAFT(video assisted anal fistula treatmentانجام دهنده عمل جراحی  -

  (Endoscopic Pilonidal Sinus Treatment  برای درمان فیستول های پری آنال و کیست )

 پلونیدال

 : سخنرانی ها

 کولو پروکتولوژی روش های تشخیصی فیستول آنال کنگره -

 48سال  TMEتکنیک جراحی  -

 49 سال و تعبیه استومی کنگره جامعه جراحانجراحی الپاراسکوپی  -

 49 سال روش های جراحی آندومتریوز رکتوم به روش الپاراسکوپی جامعه جراحان -

 49 سال کنگره کولوپروکتولوژی HPVدرمان  -

 49دانشگاه شهید بهشتی سال دومتریوز آسیب های روده حین الپاراسکوپی کنگره بین المللی آن -

 تجارب بالینی :

 راسکوپیجراحی سرطان های کولون و رکتوم به روش الپا -

 Ventral Rectopexy Laparascopicو   STARRجراحی پروالپس رکتوم به روش های  -

جراحی فیستول های پیچیده مقعدی با انواع روش های حفظ اسفنکتر مقعدی و جراحی فیستول به  -

 برای اولین بار در ایران VAAFTروش 

 برای اولین بار در ایران EPSITجراحی های سینوس های بیونیرال به روش  -

 HAL- RARو روش  PPHجراحی هموروئید به روش  -

 ای رکتوم تحتانیجراحی های حفظ اسفنگتر در کانسر ه -

 جراحی الپاراسکوپیک آندومتریوزهای پیشرفته -

 

 6189در سال    Eurpian Society Of Coloproctologyشرکت در کنگره 

 


