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د) پایاننامههای نوشته شده در دوران تحصیل
 -5بررسی بیماران مبتال به تب میترانه ای فامیلی در بیمارستان امام خمینی تهران -پزشکی عمومی-
5439
 -4بررسی  HLAکالس یک در بیماران میاستنی گراویس بیمارستان شفا کرمان -داخلی اعصاب –
5445

ه) دوره های مهارتی
 -5دوره مهارتی ترانس کرانیال داپلر -چهارماه 5442-دانشگاه شهید بهشتی بیمارستان لقمان حکیم

و) پروژههای تحقیقاتی
 .5بررسی فراوانی مرگ ومیر داخل بیمارستانی و برخی عوامل خطر مرتبط باا آن در بیمااران ساکته
مغزی بستری در بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) رفسنجان از سال  5495تا 5493
 .4بررسی تاثیر سم بوتولینوم نوع  Aبر کاهش دردهای نوروپاتی در افراد مراجعه کننده باه کلینیاک
دیابت بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) رفسنجان در سال 5495-93
 .4بررسی نتایج درمانی و عوارض تجویز فعال کننده پالسمینوژن بافتی نوترکیب و علل عدم تجویز آن
در بیماران مبتال به سکته حاد ایسکمیک مغزی در بیمارستان علی ابان ابیطالاب (ع) رفسانجان از
سال5495-5493
 .2بررسی فراوانی تنگی عروق داخل و خارج جمجمه ای در بیماران مبتال به حوادث عروقی مغزی در
بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان در سال .5492
 .5مقایسه اثر ریسپریدن و کوئتیاپین به همراه ویتامین  B12بر سطوح سرمی سایتوکینهای
التهابیIL-6 ،TNF-αو  IL-8در افراد مبتال به آلزایمر با عالئم سایکوتیک نسبت به بیماران بدون
عالئم سایکوتیک و گروه کنترل در شهر رفسنجان درسال )5492
 .3مقایسه اثر ریسپریدون و کوئتاپین به همراه ویتامین  B12در میزان پروتئین های  CD9و  CD36بر
سطح مونوسیتهای خون محیطی افراد مبتال به آلزایمر با عالیم سایکوتیک در شهر رفسنجان در
سال 5492
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 .0بررسی ارتباط یافته های بالینی و الکترودیاگنوستیک ( )EMG-NCVاخاتالل اعصااب محیطای باا
کفایت دیالیز در بیماران دچار نارسایی مزمن کلیوی بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان در سال
1393
 .4بررسی میزان سطح سرمی ائوتاکسین های یک  ،دو و سه در بیماران مبتال به بیماری پارکینسون در
5494
 .9مقایسه ی حساسیت و ویژگی آزمون فشردن کارپ با آزمون های فالن و تینل در بیماران مبتال به
سندرم تونل کارپ ،در بیمارستان علی بن ابیطالب (ع) رفسنجان ،در سال 5494
 .57فراوانی عوامل مرتبط با عقب ماندگی ذهنی دانش آموزان مدارس استثنایی شهرستان رفسنجان
()5494- 5494
 .55بررسی نتایج تست های ایمونولوژیک در بیماران مبتال به  MSمراجعه کننده به بخش MS
بیمارستان علی ابن ابی طالب(ع) شهر رفسنجان در سالهای  5445الی .5494
 .54بررسی ارتباط میزان  HbA1cبا وسعت و شدت سکته های های مغزی ایسکمیک و هموراژیک در
بیماران بستری در بخش مغز و اعصاب بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان در سال 5494
 .54بررسی ارتباط بین میانگین حجم پالکتی با شدت و وسعت سکته ایسکمیک مغزی در بیماران بخش
اعصاب بیمارستان علی بن ابیطالب (ع) رفسنجان
 .52تعیین مشخصات اپیدمیولوژیک  ،بالینی ورادیولوژیک در بیماران دچار ترومای سر مراجعه کننده
به اورژانس بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان از ابتدای آذر  5495تا پایان شهریور5494
 .55بررسی نتایج تست های ایمونولوژیک در بیماران مبتال به  MSمراجعه کننده به بخش MS
بیمارستان علی ابن ابی طالب(ع) شهر رفسنجان در سالهای  5445الی 5494
 .53تعیین مشخصا ت اپیدمیولوژیک  ،بالینی ورادیولوژیک در بیماران دچار ترومای سر مراجعه کننده
به اورژانس بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان از ابتدای آذر  5495تا پایان شهریور 5494
 .50بررسی اثر هیپوتراپی بر میزان اضطراب بیماران مراجعه کننده به درمانگاه مغز و اعصاب بیمارستان
علی ابن ابیطالب
 .54بررسی نتایج درمانی و عوارض احتمالی در rt-PA (recombinant tissue plasminogen
) Activatorدر بیماران مبتال به سکته حاد ایسکمیک مغزی در بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع)
رفسنجان
 .59بررسی نیازهای آموزشی -حرفه ای پزشکان عمومی شاغل شهرستان رفسنجان در زمینه
بیماریهای مغز و اعصاب در سال 5449
 .47مقایسه وضعیت فلوی مغزی به وسیله داپلر ترانس کرانیال دربیماران حوادث عروقی مغزی ترومبوتیک
بستری شده در بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) رفسنجان با گروه کنترل 5440
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 .45مقایسه شاخص نبض پذیری تحریک پذیری عروق مغزی در بیماران افسرده درحین بیماری وپس از
بهبودی دربیمارستان حضرت علی بن ابیطالب رفسنجان در سال 5443
 .44بررسی تغییرات ترانس کرانیال داپلر در بیماران مرگ مغز با علل زمینه ای مختلف دربیمارستان حضرت
علی بن ابیطالب رفسنجان در سال 5443
 .44بررسی ارزش پیشگویی تغییرپذیری ضربان قلبی ( )Heart rate variabilityدر پیامد بیماران کمایی
5443
 .42مقایسه  HRVو فاصله  QTدر دربیماران کومایی باساقه مغز سالم و بیماران مرگ مغزی 5445
 .45بررسی اثرتجویز ویتامین  Dبر فاکتورهای ایمونولوژیک بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس با کمبود
ویتامین D
 .43بررسی اثر درمانی روشهای معمول در بیماران مبتال به  Strokeبر الگوی بیان کموکین های گروه CXC
در سطح  mRNAو پروتئین
 .40مقایسه میزان پروتئین mRNAی و پروفایل کموکاین های گروه  CXCدر بیماران مبتال به مالتیپل
اسکلروزیس تحت درمان با  Avonexیا  Cinnovexو فاقد درمان
 .44مقایسه سطح چربی های سرم () TG, HDL, LDL, TCدر بیماران سکته های مغزی ایسکمیک با سکته
های مغزی هموراژیک ( )ICHدر بیمارستان علی بن ابی طالب (ع) رفسنجان
 .49بررسی هموگلوبین  A1cدر بیماران سکته مغزی ایسکمیک و هموراژیک در بیمارستان علی ابن
ابیطالب (ع)
 .47بررسی ائوتاکسین ها دربیماران پارکینسون
 .45مقایسه اثر کواتیاپین و ریسپریدون با و بدون ویتامین ب 54در بیماران آلزایمری با اختالالت رفتاری و
سایکوتیک
 .44بررسی سطح سرمی  CXCL12,و میزان بیان ژن  CXRC4در بیماران پارکینسون ومقایسه آن با
افراد سالم
 .44بررسی اثر عصاره گیاه بومادران بر روی عالیم بالینی و شناختی مولتیپل اسکلروزیس در بیماران
رفسنجان (همکاراصلی)
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ز) پایاننامههای سرپرستیشده یا مشاوره شده
 -5مقایسه وضعیت فلوی مغزی به وسیله داپلر ترانس کرانیال دربیماران حوادث عروقی مغزی ترومبوتیک
بستری شده و حمالت گذرای ترومبوتیک بستری شده در بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) رفسنجان با
گروه کنترل 5440-43
 -4مقایسه  HRVو فاصله  QTدر دربیماران کومایی باساقه مغز سالم و بیماران مرگ مغزی 5445.
 -4بررسی نیازهای آموزشی -حرفه ای پزشکان عمومی شاغل شهرستان رفسنجان در زمینه
بیماریهای مغز و اعصاب در سال 5449
 -2بررسی نتایج تست های ایمونولوژیک در بیماران مبتال به  MSمراجعه کننده به بخش MS
بیمارستان علی ابن ابی طالب(ع) شهر رفسنجان در سالهای  5445الی .5494
 -5بررسی اثر درمانی روشهای معمول در بیماران مبتال به  Strokeبر الگوی بیان کموکین های گروه CXC
در سطح  mRNAو پروتئین
 -3مقایسه سطح چربی های سرم () TG, HDL, LDL, TCدر بیماران سکته های مغزی ایسکمیک با سکته
های مغزی هموراژیک ( )ICHدر بیمارستان علی بن ابی طالب (ع) رفسنجان
 -0بررسی هموگلوبین  A1cو ارتباط آن با شدت و وسعت سکته مغزی ایسکمیک و هموراژیک در
بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان
 -4بررسی خصوصیات الکترودیاگنوستیک بیماران اورمیک در بخش دیالیز بیمارستان علی ابن ابیطالب
{مشاور}
 -9بررسی اثر روشهای درمانی معمول در بیماران سکته مغزی بر سطح سرمی کموکاین های
CCL3,4,24,26
 -57بررسی مشخصات دموگرافیک و بالینی و فرابالینی در بیماران مبتال به مولتیپل اسکروزیس مراجعه
کننده به کلینیک  MSبیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان
 -55بررسی حساسیت و اختصاصی بودن تست های دورکان و تینل و فالن تست در بیماران مبتال به سندرم
تونل کارپ
 -54بررسی افسردگی در بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس رقسنجان (مشاور)
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 -54بررسی تنگی های عروقی اینتراکرانیال و اکستراکرانیال در بیماران سکته مغزی بستری شده در
بیمارستان علی ابن ابیطالب
 -52بررسی ارتباط بین میانگین حجم پالکتی با شدت و وسعت سکته ایسکمیک مغزی در بیماران بخش مغز
و اعصاب بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان
 -55مقایسه فراوانی اختالالت اصلی روانپزشکی در بیماران صرعی نسبت به جمعیت عادی شهرستان
رفسنجان
 -53بررسی فراوانی عوارض ثانویه در بیماران سکته مغزی ایسکمیک و هموراژیک بستری در بخش مغز
واعصاب بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان در سال 5494
 -50بررسی شیوع اعتیاد به تریاک و اختالل های شناختی در بیماران ام اس شهر رفسنجان

ح) شرکت در هماندیشیها ،بازآموزیها و کارگاهها
 .5اخالق در پژوهش آبان 92
 .4سمینار پسته سالم و سالمت پسته شهریور92
 .4کارگاه طرح درس  -اردیبهشت 4( 94و9و)47
 .2کنفرانس سرگیجه 94/4/57 -
 .5اجالس روسا ومدیران بیمارستانهای وزارت بهداشت( طرح بسته سالمت) 94/4/ 54
 .3معرفت شناسی -ضیافت اندیشه  94/2/45تا 94/2/42
 .0جنبش نرم افزاری از دیدگاه آیات و روایات –  4ساعت آذر 94
 .4کنفرانس مولتیپل اسکلروزیس آذر ( 94اجرای سخنرانی)
 .9کارگاه کوهورت 49و  47آبان 94
 .57طراحی سواالت آزمون جامع پیش کارورزی 53و  50بهمن 94
 .55گردهمایی اعضای کمیته جذب دانشگاه ها و کمیته تایید صالحیت عمومی جنوب شرق کرمان
دانشگاه شهید باهنر 44بهمن 94
 .54کارگاه شناسایی جریان های فکری بعد از انقالب 3 -94/57/55 -ساعت
 .54کنفرانس درمان اورژانس استروک آبان (94سخنرانی)
 .52کنفرانس کبد چرب مهر94
 .55همایش روسای بیمارستانهای آموزشی تهران وزرت بهداشت 5تیر 94
 .53کارگاه آموزشی سردرد برای پزشکان عمومی  47مهر 95
 .50سمینار آلزایمر برای پزشکان عمومی (ایراد سخنرانی)
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 .54سمینار مسمومیت ها برای پزشکان عمومی (ایراد سخنرانی)
 .59کنفرانس تفسیر نوارمغزی و کاربردهای آن بهمن ( 95سخنرانی)
 .47سمینار حاکمیت بالینی تهران دی 95
 .45کارگاه مهدویت و فرجام خواهی 3 -ساعت 95
 .44سمینار بازآموزی بیماریهای عروق محیطی دی 95
 .44کارگاه آموزشی  endnoteرفسنجان معاونت آموزشی دانشگاه 5497
 .42کارگاه ترانس کرانیال داپلکس سونوگرافی – اسفند49
 .45دومین همایش علمی پژوهشی کمیته های تحقیقات دانشجویی 49
 .43کارگاه کتابخانه ملی دیجیتال ایران  -رفسنجان 40/0/40تا 40/0/49
 .40کنفرانس پارکینسون – دی (40ایراد سخنرانی)
 .44کنفرانس مولتیپل اسکلروزیس – دی (40ایراد سخنرانی)
 .49برنامه مدون اعصاب ( -)5دی (43ایراد سخنرانی)
 .47کارگاه مقدماتی روش تحقیق کیفی ایران  -رفسنجان 43/9/42تا 43/9/43
 .45کنفرانس ادواری نحوه برخورد با بیماران اورژانسی (43ایراد سخنرانی)
 .44کارگاه روش تحقیق پیشرفته  45/0/53تا 45/0/54
 .44کارگاه پزشکی مبتنی بر شواهد ایران  -رفسنجان 45/54/43تا 45/54/44
 .42کارگاه مقاله نویسی انگلیسی ایران  -رفسنجان 45/54/44تا 45/54/ 42
 .45دوره آموزشی  Scientific Writingایران  -رفسنجان آذر 45
 .43کارگاه روش تحقیق پیشرفته – (5445واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان علی ابن
ابیطالب)
 .40دوره آموزشی  SPSSایران  -رفسنجان خرداد 5445
 .44سمینار تشخیص علل سردردوسرگیجه ودرمان آنها برای پزشکان عمومی(ایراد سخنرانی)-آبان 45
 .49کارگاه مقدماتی روش تحقیق ایران  -رفسنجان 42/5/44تا 42/5/47
 .27کارگاه مبانی حفاظت از اشعه رادیولوژی تشخیصی ایران – رفسنجان 44/55/4تا 44/55/49
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ط)مقاالت ارائه شده در کنگره های داخلی

1- Comparison sleep disorders and quality of life in multiple sclerosis patients
with relapsing –remitting and secondary progressive pattern Alireza Vakilian,
Hamidreza Nikyar, Bahareh Molaei 24th. International congress of neurology.
Iran; 2-5 May 2017. (Speaker)
2- Secondary complications in ischemic and hemorrhagic strokes. Alireza
Vakilian, Amir Moghadam Ahmdi, Shahrzad Mirhoseini, Hamid Bakhshi.
23th International congress of neurology. Iran; May 2016. (Poster)
3- CCL3, 4, 24, 26 Chemokines study during acute phase of stroke. Alireza
Vakilian, Amir Moghadam Ahmadi, Gholamhossein Hasanshahi, Mehdi
Sarsangi, Roohollah Afsari. 7th Iranian stroke congress, March 2015. (poster)
4- Glycated hemoglobin in acute stroke AlirezaVakilian, Amir MoghadamAhmadi, Moslem Heidari, Marjan Saeedinezhad. 22th International Congress
of Neurology. Iran; May 2015. (Poster).
5- Comparison of serum lipids levels in patients with ischemic and hemorrhagic
strokes (Rafsanjan 2013-14). Alireza Vakilian, Amir Moghadam Ahmdi,
Moslem Heidari, Mohammad Shamsaddini. 2nd International Iranian stroke
congress, Iran, Shiraz. Sep 2015 (poster)
6- Intracranial hemorrhage and Anticoagulant therapy Challenge in therapy.
Alireza Vakilian, Farhad Iranmanesh. 1th international congress in clinical
challenges of neurology. Kerman Feb 2014 (poster)
7- Chemokines study during acute phase of Ischemic stroke. Alireza Vakilian, A
Moghadam Ahmadi, and G. Hasanshahi. 21th international congress of
neurology. Iran; June 2014. (poster)
8- Evaluation of immunologic tests in patients suspected to multiple sclerosis A
Vakilian, A Moghadam Ahmadi. 20th International Congress of Neurology.
Iran; 2013. (poster)
9- Neurologic educational needs assessments of general practitioners in
Rafsanjan clinics 2010-2011. Vakilian A, Iranmanesh F, Azin H. 19th Congress
of Neurology & clinical electrophysiology of IRAN, 8-11 May 2012. (Poster)
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10- Prognostic value of heart rate variability in comatose patients. Vakilian A,
Iranmanesh F. 18th international congress of neurology. Iran; 2011. (Poster)
11- Ultrasound and cerebral vein and sinus thrombosis. Iranmanesh F, Vakilian
A. The first international congress of neurosonology and cerebral
hemodynamic. Iran; 3-4 March 2011. (Poster)
12- Comparison of Cinnovex, Avonex and Rebiff in treatments of relapsing –
Remitting multiple sclerosis. Iranmanesh F, Vakilian A. 17th international
congress of neurology, Iran; 2010. (Poster)
13- Transcranial Doppler sonography in recent thrombotic stroke and transient
ischemic patients. Vakilian A, Iranmanesh F. 17th International Congress of
Neurology. Iran; 2010. (poster)
14- Serum Ca, P and Fe in patients with Parkinson disease. Iranmanesh F,
Vakilian A. 17th International Congress of Neurology. Iran; 2009. (poster)
15- Heart rate variability and QT dispersion study in brain death patients.
Vakilian A, Iranmanesh F, Nadimi AE, Kahnali JA. 15th International
Congress of Neurology. Iran; 2008. (poster)

 عوامل موثر بر پیش اگهی کوتاه مدت خونریزی های غیر ضربه ای داخل نسج مغزی ناشی از-53
 شانزدهمین کنگره نورولوژی و.دکتر علیرضا وکیلیان،دکتر فرهاد ایرانمنش.پرفشاری خون
) (پوستر5444-الکتروفیزیولوژی بالینی ایران
دکتر ایرانمنش مقایسه راکتیویتی عروق مغزی در بیماران افسرده قبل و بعد از درمان، دکتر وکیلیان-50
)(پوستر5440 کنگره نورولوژی و الکتروفیزیولوژی بالینی ایران پانزدهمین
 بیمار مبتال به میاستنی گراویس در574  بررسی. دکتر وکیلیان ودکترجعفر احمدی کهنعلی، دکتر شفا-54
) (سخنرانی5444.  یازدهمین کنگره نورولوژی و الکتروفیزیولوژی بالینی ایران.کرمان
-59

ی) حضور در کنگره ها
93  بیست و چهارمین کنگره نورولوژی و الکتروفیزیولوژی بالینی ایران اردیبهشت.5
95اسفند-  کتابخانه ملی ایران،  نهمین کنگره استروک ایران.4
95  بیست و سومین کنگره نورولوژی و الکتروفیزیولوژی بالینی ایران اردیبهشت.4
5492  بیست و دومین کنگره نورولوژی و الکتروفیزیولوژی بالینی ایران اردیبهشت.2
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 .5دومین کنگره بین المللی سکته مغزی ایران ،شیراز ،مهر .92
 .3اولین مدرسه زمستانی میولوژی کرمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان  59لغایت  44دی .92
 .0بیست و یکمین کنگره نورولوژی و الکتروفیزیولوژی بالینی ایران 5494
 .4یازدهمین کنگره بین المللی  MSایران  ،هتل المپیک ،آبان 5494
 .9هفتمین کنگره استروک ایران ،دانشگاه شهید بهشتی اسفند94
 .57بیستمین کنگره نورولوژی و الکتروفیزیولوژی بالینی ایران 5494
 .55اولین همایش بین المللی چالش های بالینی در بیماریهای مغز و اعصاب کرمان اسفند 5494
 .54کنگره نورولوژی و الکتروفیزیولوژی بالینی ایران نوزدهمین 5495
 .54کنگره نورولوژی و الکتروفیزیولوژی بالینی ایران هجدهمین 5497
 .52اولین کنگره بین المللی نوروسونولوژی و همودینامیک مغزی ایران -اسفند 49
 .55کنگره نورولوژی و الکتروفیزیولوژی بالینی ایران هفدهمین 5449
 .53کنگره نورولوژی و الکتروفیزیولوژی بالینی ایران شانزدهمین 5444
 .50کنگره نورولوژی و الکتروفیزیولوژی بالینی ایران پانزدهمین 5440
 .54کنگره نورولوژی و الکتروفیزیولوژی بالینی ایران چهاردهمین 5443
 .59نورولوژی و الکتروفیزیولوژی بالینی ایران سیزدهمین 5445
 .47کنگره بین المللی 1384 MS
 .45سمینار تازه های تشخیص و درمان آلزایمر1384
 .44دوازدهمین کنگره نورولوزی و الکتروفیزیولوژی بالینی ایران 1384
 .44کنگره نورولوژی و الکتروفیزیولوژی بالینی ایران یازدهمین 5444
 .42اولین سمینار صرع و بیماریهای مربوط به صرع
1. 9th Congress of the Pan-Asian Committee for treatment and research in MS
(Pactrims) 27-29 Oct 2016 Bangkok, Thailand.
2. 16th Congress of the European Federation of neurological Societies, Sweden,
Sept 8-11, 2012.
3. 15th Congress of the European Federation of neurological Societies, Hungary
Budapest, Sept 10-13, 2011.

ک)مقاالت ارائه شده در گنکره های خارجی
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1. Hamzei-Moghadam A, Iranmanesh F, Vakilian AR. Serum Ca and P of patients
with sclerosis multiple. 5th congress of the Pan-Asian committee for treatment of
)multiple sclerosis. China; 2012. (Poster
2. Hamzei-Moghadam A, Iranmanesh F, Vakilian AR .Epidemiology of multiple
sclerosis in Rafsanjan: South of Iran MULTIPLE SCLEROSIS JOURNAL, vol.
19, no. 5, pp. 650-650. 1 OLIVERS YARD, 55 CITY ROAD, LONDON EC1Y 1SP,
)ENGLAND: SAGE PUBLICATIONS LTD, 2013. (Poster

ل) مقاالت منتشرشده در مجالت داخلی فارسی:
 .5محمدعلی شفا ،علیرضا وکیلیان؛ جعفر احمدی کهنعلی ارتباط بیماری میاستنی گراویس با
 HLAدرمراجعه کنندگان به بیمارستان شفا کرمان .مجله پزشکی هرمزگان 1383،سال هشتم،
شماره سوم ،پاییز ;544-545
 .4محمد علی شفا،علیرضا وکیلیان ،جعفر احمدی کهنعلی .عالئم ،بیماریهای همراه ،عوارض و
پاتولوژی تیموس در  574بیمار میاستنی گراویس .فصلنامه علوم مغزواعصاب ایران  .سال سوم
شماره  -24-40 -4زمستان 44
 .4فرهاد ایرانمنش ،علیرضا وکیلیان  ،مهدیه زارع  ،روشنک هاشمی نسب  ،رضا وزیری نژاد
.تغییرات داپلرسونوگرافی عروق داخل و خارج جمجمه ای بیماران دیابتی و غیردیابتی دچار
سکته مغزی ترومبوتیک/.مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان  /زمستان  / 5494دوره 55
/شماره .23-24 (2
 .2مونس نوری،مهدیه نوری،حمید بخشی،علیرضا وکیلیان .بررسی فراوانی عوامل مرتبط با عقب
ماندگی ذهنی دانش آموزان مدارس استثنایی رفسنجان در سال: 5494یک گزارش کوتاه .مجله
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره ، 54دی .5754-5494،5770
 .5علیرضا وکیلیان  ،فرهاد ایرانمنش  ،محمد علی شفا  ،امیر مقدم احمدی  ،دکترفریبا ملکی راد.
نیازسنجی آموزشی پزشکان عمومی در حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان پیرامون
بیماریهای مغز و اعصاب  .مجله گام های توسعه در آموزش پزشکی دوره دوازدهم ،شماره سوم
 5492،صفحه 345 -343
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:)م)مقاالت منتشرشده در مجالت داخلی و خارجی ( به زبان انگلیسی

1. Reza Bahramabadi, Morteza Samadi, Alireza Vakilian, Elham Jafari,
Mahmood Sheikh Fathollahi, Mohammad Kazemi Arababadi. Evaluation of
the effects of anti-psychotic drugs on the expression of CD68 on the
peripheral blood monocytes of Alzheimer patients with psychotic symptoms.
Life Sciences 179 (2017) 73–79.
2. Moghadam Ahmadi A, Vakilian AR, Farahmand H, Sharifi-Razav A, Tajik
F, Najmaddini M. Epidemiological, Clinical and Radiological Characteristics
of Patients with Head Trauma. Internal Medicine and Medical Investigation
Journal. 2017; 2 (1), 7-14.
3. Moghadam Ahmadi A, Allahtavakoli A, Shamsizadeh A, Roohbakhsh A,
Vakilian AR, Hakimizadeh E, Rahmani MR, Bazmandegan GhR. Increased
Expression of Toll-Like Receptor 2 mRNA Following Permanent Middle
Cerebral Artery Occlusion In Rat: Role Of TRPV1 Receptors. Advances in
Bioscience & Clinical Medicine 2017; 68.
4. Vakilian A, Ahmadi AM, Farahmand H. An Occipital Headache as the First
Presentation of Multiple Third, Fourth, and Lateral Ventricular Cavernous
Malformations: A Case Report and Review of Literature. Galen Medical
Journal 2017; 6 (1), 61-65.
5. Vakilian A, Khorramdelazad H, Heidari P, Sheikh Rezaee Z. CCL2/CCR2
signaling pathway in glioblastoma multiform . Neurochemistry International.
2017; 103.
6. Khorramdelazad H, Bagheri V, Hassanshahi G, Zeinali M, Vakilian AR.
New insights into the role of stromal cell-derived factor 1 (SDF-1/CXCL12)
in the pathophysiology of multiple sclerosis. J Neuroimmunol. 2016 Jan 15;
290:70-5.
7. Vakilian AR, MoghadamAhmadi A, Farahmand H. Neurofibromatosis 1
presenting as a rare widespread neurofibromas with cord compression.
Iranian J Neurol. 2016; 15(1):57-59.
8. Assar Sh, Mirzaei T, Ravari A, Vakilian AR, Rezahosseini O, Hosseini F,
Assar S. A study of the status of the elderly; bacterial infections, their causes,
prevention, and control methods. JOHE, summer 2016; 5 (3).
9. Vakilian A, Moghadam-Ahmadi A, Farahmand H. Neurofibromatosis type 1,
presenting as a rare widespread neurofibromas with cord compression.
Iranian journal of neurology 2016; 15 (1), 57-59.
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10. Iranmanesh F, Sheikholeslam N, Vakilian AR, Sayyadi A. Relationship
between White Blood Cell Count and Mortality in Patients with Acute
Ischemic Infarction. Zahedan J Res Med Sci. ZJRMS 2014; 16(6): 16-19.
11. Hassanshahi G, Amin M, Shunmugavel A, Vazirinejad R, Vakilian A, Sanji
M, Shamsizadeh A, Rafatpanah H, Poor NM, Moosavi SR, Taheri S.
Temporal expression profile of CXC chemokines in serum of patients with
spinal cord injury. Neurochem Int. 2013 Aug 6; 63(5):363-367.
12. Moosavi SR, Khorramdelazad H, Amin M, Fatahpoor Sh, Moogooei M,
Noroozi Karimabad M, Jamali Paghale MR, Vakilian AR, Hassanshahi G.
The SDF-1 3'A Genetic Variation Is Correlated with Elevated Intra-tumor
Tissue and Circulating Concentration of CXCL12 in Glial Tumors Journal
of Molecular Neuroscience June 2013, Volume 50, Issue 2, pp 298-304.
13. Iranmanesh F, Vakilian AR, Gadari F, Sayyadi A, Mehrabian M, Moradi M,
Raesy E. Piracetam, Rivastigmine and Their Joint Consumption Effects on
MMSE Score Status in Patients with Alzheimer's Disease Iranian Journal of
Pharmacology & Therapeutics 2013(IJPT) 11 (2), 60-63.
14. Vakilian AR, Iranmanesh F. Comparison of cerebral blood flow pattern by
transcranial Doppler in patients with diffuse and focal causes of brain death.
J Res Med Sci. 2012 Dec; 17(12):1156-60.
15. Vakilian AR, Iranmanesh F, Nadimi AE, Kahnali JA. Heart rate variability
and QT dispersion study in brain death patients and comatose patients with
normal brainstem function. J Coll Physicians Surg Pak. 2011 Mar;
21(3):130-3.
16. Vakilian A, Iranmanesh F. Assessment of cerebrovascular reactivity during
major depression and after remission of disease. Ann Indian Acad Neurol.
2010 Jan; 13(1):52-6.
17. Iranmanesh F, Vakilian A. Post stroke depression among Iranian patients.
Neurosciences (Riyadh). 2009 Apr; 14(2):148-51.
18. Shafa MA, Hamzeimoghadam A, Shafiee K, Vakilian AR. The effect of
oralverapamil on the visual evoked potentials in multiple sclerosis patients.
ActaNeurol Taiwan. 2008 Sep; 17(3):162-6.
19. Iranmanesh F, Vakilian AR. Efficiency of citicoline in increasing muscular
strength of patients with nontraumatic cerebral hemorrhage: a double-blind
randomized clinical trial J Stroke Cerebrovasc Dis. 2008 May-Jun;17(3):1535.
20. Vakilian AR, Shafa M, Ahmadi Kahnali J. Clinical Manifestations,
Accompanying Diseases, Complications, and Thymus Pathologies in 102
Patients with Myasthenia Gravis. Journal of Research in Medical Sciences;
Jan. & Feb. 2006; Vol. 11(1):63-66.
13

21. Shafa MA, Vakilian AR, Pourebrahimi AR, Ahmadi Kahnali J. Serum
testosterone level in multiple sclerosis patients. Iranian journal of
neurology fall 2005-Winter 2006; 5(15-16):25-32.
22. Shafa MA, Vakilian AR, Poorebrahimi AR, Ahmady Kahnali J. Serum
prolactin level in multiple sclerosis patients. Journal of Research in Medical
Sciences (JRMS) September-October 2006; 11(5):325-328.

ن)عالئق پژوهشی
 -5اینترونشن در سکته های مغزی
 -4بررسی انواع دمانس
 -4درمان بیماران مولتیپل اسکلروزیس
س)ترجمه و تالیف
 -5صد پرسش و پاسخ درباره ی صرع .دکترآنورادهاسینگ .ترجمه دکتر علیرضا وکیلیان ،دکتر بابک جعفری
 5495نشر قطره
ع) سمت ها و مسئولیت ها
ریاست بیمارستان علی ابن ابیطالب  5449تا 5494
معاونت آموزش بالینی دانشکده پزشکی 5492
ف) تشویق ها و جوایز
-5

تشویقی شرکت در اردوهای بسیج جامعه پزشکی و مداوای مردم مناطق محروم از طرف ریاست

دانشگاه و فرمانده مقاومت بسیج 5497
 -4تشویقی آموزشی  ،درمانی از طرف ریاست دانشگاه تقدیرنامه شماره  -5239مورخ 5495/74/45
 -4تشویقی رئیس مرکز آموزشی-درمانی حضرت علی بن ابیطالب (ع) تقدیرنامه شماره  552مورخ
5444/74/49
-2تشویقی معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه  -رئیس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان تقدیرنامه شماره
 -274مورخ 5444/74/44
-5تشویقی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان  -تقدیرنامه شماره  5439مورخ 5497/70/50
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