دکتر ابوالفضل افشار فرد

کتابها ،مقاالت و سایر نوشته ها
 ترجمه اصول جراحی شوارتز 4891
 ترجمه غدد درون ریز شوارتز 4898
 ترجمه گوارش شوارتز 4898
 ترجمه کبد و مجاری صفراوی شوارتز 4898
مقاالت علمی
-4تاثير محل آناتوميك فيستول هاي شریاني وریدي...
مجله پژوهنده دوره

ششم

تابستان سال 4391دانشگاه

شماره 3

شهيد بهشتي  -ا.افشارفرد ،م.مظفر ،ع.قویدل
-2ارتباط بين اندازه تومور با درگيري گره هاي لنفي زیر بغل.در
بيماران سرطان پستان در بيمارستان شهدا تجریش
نشریه جراحي ایران دوره 41شماره22سال4394جامعه جراحان ایران
ا.افشارفرد ،ر.محمودلو ،م.مظفر
-3بررسي نتایج  14مورد ترميم فتق مغبني با پروتز
بزرگ........
22

نشریه جراحي ایران دوره 8شماره

سال

4391

جامعه جراحان

ایران
م .مظفر

ا.افشارفرد ع.ع .قویدل

4-Studying the result of femoral artery ligation in 56 patients with infected
pseudoaneurism due to I V –drug abuse Medical Journal of Islamic Republic of
5006
1

February

4

Iran Volume81

A.A fsharfard,M.M ozaffar, Fadaei,Meibodi, Tovfiqe
6-Thymectomy after plasmaphresis in myasthenia Gravis
Tanaffos

National research of Tuberculosis and lung disease I.R.I Volume 5

5-Cosmetic surgical repair of contaminated wonds versus traditional loose
approximation

Journal of The Islamic Republic of Iran,

Vol 50,no4,Feruary 5002 l
,Khajooei, A. Afsharfard Najafbeigi, Yavari
2-Embolectomy for acute lower limb ischemia
M . Mozaffar , A .afsharfard , F malekpoor , R vaghardoost
Medical Journal of the Islamic Republic of iran5004 vol 81 n
1-Evidence based assignment of diagnostic peritoneal lavage (DP sensitivity in
penetrating bdominal trauma
Medical journal of Islamic Republic of Iran vol.58.no.4,February5001
A.Afsharfard,M.mozaffar,H.vafaei,Kaviani,A.saberi, M.Reiszadeh,M.Sharifi
9- Spontaneous Aortocaval Fistula Due to Ruptured Infrarenal Aortic Aneurysm
Iranian Red Crescent Medical Journal Vol 84 September5085
A Afshar Far8, A AmirDerakhshan far5, kh Atqiaee3, S lotfolah zadeh3, Mr
Sobhiyeh5*,S Jabbehdari4
80- Necrolytic Migratory Erythema as the first manifestation of Glucagonoma
Abolfazl Afsharfard81, Amir Derakhshanfar5,Majid Alborzi3, Saran
Lotfollahzadeh3, Khashayar Atqiaee3 Hindawi Publishing Corporation
88- Therapeutic effects of Iloprost infusion in wound healing, claudication and

prevention of major amputations in patients with Buerger’s disease
Afsharfard A.*, 1, Mozaffar M.1, Beigiboroojeni A.2,

Iranian Red Crescent Medical Journal

 بررسی مقایسه ای باز گذاشتن و بستن زخم با فلپ چرخشی بعد-42
از برداشتن سينوس پایلونيدال
4334  سال اول پایيز2 پژوهنده شماره
بيرجندی. م،افشار فرد
2

.أ

 -43مقایسه دو روش جراحی گاستروپالستی عمودی و بای پس معده در
درمان چاقی مفرط
أ.

افشارفرد ،ا .درخشان فر  ،م .مظفر

ب.

مجله علمی دانشگاه زنجان شماره 22و 23بهار و تابستان

4339
-41بررسی قدرت معيار های بالينی آزمایشگاهی و کالنژیوگرافی
حين عمل در تشخيص سنگ هم زمان کلدوک و کيسه صفرا
پژوهنده شماره  41سال  1تابستان 4339
أ.

افشار فرد ،م .مظفر ،ع .بيگی بروجنی ،.نوشين بهبودی،

ن.والیی
 -44پيگيري  1ساله نتایج تایمكتومي و درمان  48بيمار مبتال
مياستني گراو
مجله دانشكده پزشكي همدان

دانشگاه همدان

سال نهم

شملره2

تابستان 4394
س.محمودي ،ا.افشارفرد
-42آنوریسم شریان مزانتریک فوقانی در بيمار مبتال به خونریزی
شدید دستگاه گوارش فوقانی
مجله پژوهش در پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی سال 29
شماره  4بهار93
م .مظفر،ا.افشار فرد  ،ا .محمدی توفيق
-43نتایج  39مورد کله سيستکتومی الپاراسکوپيک با روش استفاده از
 3تروکار ....
نشریه جراحی ایران دوره  42شماره  4بهار 4393
م.بهلولی،ا.افشارفرد،ج.خوشنویس ،ن.تدین ،ع.صابری
-49بررسی کار آأیی و عوارض بستن دیستال ورید در فيستول های
شریان وریدی ناحيه انفيه دان تشریحی()snuff boxدر مقایسه با عدم
نبستن آن در بيماران دیاليزی
فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی دوره  49شماره  1پی در
پی  41زمستان 4393
أ.

افشار فرد م .مظفر  ،ع .صابری ،ن .تدین

-48نتایج جراحی  44مورد تومور درماتو فيبروسارکوما پروتوبرنس
نشریه جراحی ایران  ،دوره 43ف شماره  ، 1سال 4399
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پایان نامه های تخصصی
 بررسی وضعيت حس نوک پستان بعد از ماموپالستی کاهشی در 211
مورد عمل شده
 بررسي نتایج دراز مدت آبدومينوپالستي در بيمارستان شهدا
تجریش
 بررسي نتایج ليگاتور شریان راني در بيماران مبتال به
آنوریسم كاذب شریان راني
 معرفي لوله سينه كاتتر دار و مقایسه كار آیي آن با لوله
سينه معمولي
 بررسي ميزان كارآیي فيستول هاي شریاني وریدي در snuff
boxورادیال در بيماران دیاليزي
 بررسي نتایج روش دوختن زیر جلد و جلد پس از برداشتن كامل
توده پستان
 مقایسه كار آیي و عوارض دو روش بستن و نبستن دیستال ورید
در فيستول هاي  snuff boxدر بيماران دیاليزي
 بررسي تغييرات حس نوك پستان در عمل ماموپالستي كاهشي به
روش پایه تحتاني
 بررسي نتایج دراز مدت كاربرد مش در دوخت عمودي براي كوچك
كردن معده
 تاثير الواژ تشخيصي در نحوه درمان بيماران تروماي نافذ
شكم
 بررسي اثرات انفوزیون داخل وریدي ایلوپروست در بيماران
برگري
 پيگيري نتایج
در بيماران
 بررسي

حاصل از

تایمكتومي

به دنبال پالسما فرزیس

مياستني گراویس

ارتباط اندازه تومور

و درگيري

گره هاي لنفي

زیر

بغل در سرطان پستان
 مقایسه ميزان اثر بخشی روش جراحی آزادسازی تونل کارپ با
نوروليز

و بدون انجام نوروليز در درمان بيماران مبتال به

سندرم تونل کارپ متوسط تا شدیدژ
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 بررسي نتايج ماستكتومي با حفظ نيپل و آرئول و بازسازي همزمان با پروتز در بيماران مبتال به سرطان
پستان
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 سخنرانی ها در کنگره ها و سمینارها
كنگره ساالنه جامعه جراحان
سخنران:

همایش هاي رازي

4391

معرفي یك روش موثر درناژ صفراوي در تومور هاي

كالتسكين
افشارفرد ،مظفر
كنگره ساالنه جامعه جراحان
ميز گرد

4394

تفسير تصویرنگاري در شكم حاد

كنگره ساالنه جامعه جراحان
ميز گرد

4392

همایش هاي رازي

اداره كننده

تصویر نگاري در تروما

كنگره ساالنه جامعه جراحان
ميز گرد

همایش هاي رازي

اداره كننده

همایش هاي رازي

4394

اداره كننده

تروماي كبد و طحال

كنگره ساالنه جامعه جراحان

همایش هاي رازي

4394

سخنران

گاستروپالستي عمودي
كنگره ساالنه جامعه جراحان
گرداننده ميز گرد

همایش هاي رازي

4392

سخنران و

آبدومينوپالستي ماموپالستي و ليپوساكشن

كنگره و كارگاه آموزشي dialysis & Access surgery

4391..

دانشگاه

مشهد
-4مقایسه كار آیي و عوارض بستن و نبستن دیستال ورید در فيستول
هاي شریان وریدي
-2تاثير محل آناتوميك فيستول هاي شریان وریدي بر كار آیي
آنها

افشار فرد ،م  .مظفر
4394

باز آموزي مدون (د)

بيمارستان دي

شركت در ميز گرد

ایمني در جراحي
آموزش مدون

4391

دانشگا اصفهان

سخنران

Chronic venous

insufficiency
سمپوزیوم چاقي

4393

مركز تحقيقات غدد

سخنران

درمان جراحي

چاقي
سمينار اورژانس و تروما

4394

دانشگاه قزوین

سخنران

تروماي

اعصاب محيطي
باز آموزي مدون (د)

4394

جامعه جراحان

تازه هاي تروماي اعصاب محيطي

7

شركت در ميز گرد

باز آموزي

4391

مدون ( الف)

سخنران

بيمارستان لقمان

بيماري ها ي پاراتيرویيد
باز آموزي مدون

بيمارستان امام سجاد ناجا

4394

سخنران

نحوه بر خورد با بيماري هاي شایع دستگاه گوارش فوقاني
كنگره بهداشت درمان و مدیریت در حوادث غير مترقبه
همایش هاي رازي

گرداننده ميز گرد

4392

زلزله و اقدامات جراحي
سخنران

باز آموزي مدون(د)

4394

داشكده پزشكي قم

باز آموزي مدون(د)

4391

بيمارستان بانك ملي

سخنران

برخورد

با تومورهاي بدخيم پستان
كنگره سرطان مركز تحقيقات سرطان
شهيد بهشتي

ميز گرد

4394

سرطان معده

كنگره ميان دوره اي جراحي
و شركت در ميز گرد

سالن ابن سينا دانشگاه

دانشگاه اروميه

4394

یك سخنراني

مولتيپل تروما ماموپالستي و آبدومينوپالستي

اولين كنگره تروماي عروق

دانشگاه شهيد بهشتي

4394

سخنران

عوارض تاخيري تروماي عروق در اندام ها
كنگره جراحي عروق و دیابت

بيمارستان سينا

4392

ميز گرد

دیابت و درگيري عروقي
دومين كنگره انجمن جراحان عمومي ایران
ميالد

-4سخنران

-2شركت در ميز گرد

تروماي عروق لگن

كنگره سرطان هاي دستگاه كوارش
سخنران

4392

بيمارستان

4392

دانشگاه شهيد بهشتي

تازه هاي درماني در سرطان ركتوم

سمينار بيماري هاي پستان

دانشگاه شهيد بهشتي

4392

سخنران

نكات تكنيكي در كوچك كردن پستان هاي خيلي بزرگ
سمينار جراحي جدار شكم

4392

دانشگاه شهيد بهشتي

سخنران

فتق هاي عود كرده و آبدومينوپالستي
اولين كنگره سراسري دستاورد هاي بهداشت ودرمان نزاجا در دفاع
مقدس

4392

سخنران

پژوهشكده طب رزمي

اقدامات درماني در

مصدومين تير و تركش
دومين کنگره عروق و تروما

4393

درمانی ایلوپروست در بيماری برگر
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شهيد بهشتی

سخنران

اثرات

دومين کنگره عروق و تروما

4393

شهيد بهشتی

سخنران

پيوند

اندام در تروما
باز آموزی مدون بيمار ی های پستان
تجریش

سخنران

ماستکتومی زیر جلدی و پروتز فوری

باز آموزی مدون بيمار ی های پستان
تجریش

سخنران

4393

بيمارستان شهدا

ترام فلپ در باز سازی پستان

سمينار سرطان های دستگاه گوارش
سخنران

4393

بيمارستان شهدا

4393

دانشگاه شهيد بهشتی

تازه های جراحی در سرطان معده

کنگره مراقبت های حمایتی و تسکينی
سخنران
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4393

دانشگاه شهيد بهشتی

پژوهش های انجام شده

طرح تحقيقاتي مقایسه نتایج دو روش فيستول گذاري رادیوسفاليك
و snuff box
در بيماران دیاليزي

4391

-4مجري دکترافشارفرد-2همكار دکترمظفر
-3همكار دکترعليزاده قویدل
مقایسه كار آیي و عوارض بستن و نبستن

دیستال ورید در فيستول

هاي شریان وریدي snuff boxدر بيماران دیاليزي

4393

-4مجری افشارفرد
 -2همکاران م.مظفر،شکفته مه
طراحي و انجام فلپ چرخشي در پوشاندن دیفكت بعد از رزكسيون
سينوس پایلونيدال
-4

مجری ا .افشار فرد

-2

همکاران :م .بيرجندی

طراحي و انجام هپاتوژوژنوستومي براي درمان تسكيني و بر طرف
كردن زردي در بيماران دچار كالتسكين تومور
مجری  :ا .افشار فرد
همکار  :م .مظفر
بررسی قدرت تشخيصی معيار های بالينی و آزمایشگاهی در تشخيص سنگ
های همزمان کلدوک و کيسه صفرا
مجری :ا .افشار فرد
همکاران :ع .بيگی بروجنی

سوابق علمی
عضو هيئت علمی طرحی دانشگاه جندی شاپور 4322-4323
استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی4323-4338
دانشيار دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی4338-4398
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی تاکنون4398-
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عضو هيئت ممتحنه امتحانات ارتقا و پره بورد از سال 4332
عضو هيئت ممتحنه بورد تخصصی جراحی از سال  39تاکنون
سوابق اجرایي
 .4عضو هيئت تحریریه نشریه جراحی ایران
 .2عضو موسس و عضو هيئت مدیره انجمن جراحان عروق ایران
 .3کار شناس انت ظامی هي ئت های بدوی و عالی سازمان ن ظام پز شکی
جمهوری اسالمی ایران از سال  94تاكنون
 .1ریاست بيمارستان شهدای تجریش بين سالهای 4338-4393
 .4معاونت آموزشی بخش جراحی عمومی و عروق بيمارستان شهدای تجریش
از سال  4324تا 4338
 .2ع ضو اجرا یی ارز یابی درو نی ب خش جرا حی ع مومی و عروق بيمار ستان
شهدای تجریش
 .3عضو هيئت علمی ارتقاء جراحی عمومی از سال  4334تاكنون
 .9عضو كميته علمي

اداره كل آموزش

مداوم سال 94

 .8عضو هيئت ممتحنه پره بورد و بورد تخصصي جراحي عمومي
 .41مدیر

گروه جراحي

 .44داوري مقاالت

مجله هاي

پژوهنده

جمهوري اسالمي ایران

 .42داوري مقاالت مجله نشریه جراحي ایران
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