بهادر اشیدری
آدرس محل کار :خیابان کارگر جنوبی  -چهار راه لشگر – خیابان کمالی – خیابان مخصوص – بیمارستان لقمان حکیم
تلفن محل کار021-(55419005-11) :
آدرس پست الکترونیکیb32910828@yahoo.com :

سوابق تحصیلی:
دیپلم تجربی سال  ،7711فارغ التحصیل دبیرستان شهید بهشتی (تیزهوشان) ساری
اخذ مدرک دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه تهران سال 7731
اخذ مدرک تخصص جراحی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال 7731
دانشنامه بورد تخصصی جراحی عمومی 7731

پایان نامه :
 .1بررسي آنزیم میلوپراكسیداز در نوتروفیلهاي خون محیطي بیماران دیابتي با و بدون عفونت
 .1مقایسه نتایج درمان با الگوریتم پیشنهادی در بیماران بلع کننده بسته های مواد مخدر مراجعه کننده به بیمارستان لقمان حکیم در سال  ۹۸۳۱با نتایج درمان
قدیمی ،طی مدت مشابه سال ۹۸۳۳
 .3بررسی نتایج جراحی جایگزینی مری با روشهای  Colon interposition ،Gastric pull upو  Reverse Gastric Tiubدر بیماران مبتال به سوختگی
مری ناشی از بلع مواد سوزاننده مراجعه کننده به بیمارستان مفید
 .4بررسی علل تبدیل کوله سیستکتومی الپاروسکوپیک به جراحی باز و درصد شیوع آنها در بیماران بیمارستان لقمان در سال 7731
 .1مقایسه سیستمهای مختلف نمره دهی برای تعیین شدت بیماری در بیماران بستری در بیمارستان لقمان با تشخیص پانکراتیت حاد طی سال 33

مقاالت:
 .1بررسي آنزیم میلوپراكسیداز در نوتروفیلهاي خون محیطي بیماران دیابتي با و بدون عفونت
مجله دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي تهران ،دوره ، 65شماره  ، 12اسفند31-35 ، 138،
 .2مقایسه سه روش آمادگي رود هاي پلي اتیلن گلیكول خوراكي ،تنقیه با محلول نمكي و روش بدون آمادگي قبل از اعمال جراحي آنوركتال (هموروئید و
فیستول)
نشریه جراحي ایران ،دوره  ، ۹۱شماره  ،۸سال 131شهید بهشتی0
 .7گزارش یک مورد گره خوردن ایلئوسیگموئید  -نشریه جراحی ایران ،دوره  ، 22شماره ، 4سال 1311
 .1گزارش یک مورد ترومای دسته دوچرخه به شکم با بروز همزمان فتق جدار شکم و پارگی معده .نشریه جراحی ایران .دوره  .17شماره  .7سال .7734
صفحه  13تا .17
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موقعیت های شغلی و حرفه ای:
 .1فعالیت در بیمارستان بوعلی (جراح و ردیس بخش) و بیمارستان فجر شهرستان مریوان استان کردستان ازآبانماه سال  1311لغایت پایان اردیبهشت
1311
 .1فعالیت آموزشی و درمانی در بیمارستان لقمان حکیم  -خرداد ماه  1311تاکنون
 .3بیمارستان بانک ملی ایران – خردادماه  1311تا خرداد 19
 .4عضویت هبات علمی دانشگاه شهید بهشتی خرداد ماه 31
 .1عضو کمیته پژوهشی
 .1عضو کمیته علمی آزمون post internship

عالئق حرفه ای :جراحی گوارش ،غدد و الپاراسکوپی
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