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  تحصیلی و آموزشی  

 )1387علوم پزشکی تهران ،  ، دانشگاه

استاد راهنما. بررسی سطح عناصر کمیاب در بیماران همودیالیزي 

 )1383علوم پزشکی اهواز ،  ، دانشگاهداخلی ( 

بررسی انتقال ویروس هپاتیت ب حین آندوسکوپی فوقانی ، استاد راهنما

  )1379علوم پزشکی لرستان ، 

 )استاد راهنما، دکتر ملیحی ، عوارض کلستاتوم گوش میانی 

  بابک هادیان

hadian_b@yahoo.com    

 دفتر آموزش گروه داخلی.شهید رحیمیبیمارستان 
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سامانه علم سنجی اعضا هیات  آدرس صفحه شخصی در

سایت  درس صفحه شخصی در وبآ 

    فایل ها

 : آخرین به روزرسانی

تحصیلی و آموزشی  سوابق  

، دانشگاهنفرولوژي (فوق تخصص.1

بررسی سطح عناصر کمیاب در بیماران همودیالیزي (پایان نامه                     

(  )دکتري تخصصی(تخصص.2

بررسی انتقال ویروس هپاتیت ب حین آندوسکوپی فوقانی ، استاد راهنما(پایان نامه                   

علوم پزشکی لرستان ،  دانشگاه ( دکتر ي عمومی  .3

عوارض کلستاتوم گوش میانی (پایان نامه                   

  

بابک هادیان   :نام و نام خانوادگی

  استادیار  :مرتبه علمی

   hadian_b@yahoo.com:ایمیل

   09166611416: تلفن

  : فکس

بیمارستان .خرم آباد.لرستان:آدرس
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 پزشکی

 دوره  متعدد  آموزشی روشهاي مقدماتی و عالی تدریس در حوزه علوم بالینی

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان

 1385تخصصی نفرولوژي سال 

  

  .گروه داخلی

  ......تا 1387

  1385تا  1383

 تا کنون  1392

 تا کنون 1387

  تا کنون 1390نظام پزشکی خرم آباد از سال 
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 شرکت در دوره هاي آموزشی و کارگاه ها

 

پزشکیدوره هاي متعدد  آموزشی روش مقدماتی و پیشرفته تحقیق در علوم 

دوره  متعدد  آموزشی روشهاي مقدماتی و عالی تدریس در حوزه علوم بالینی

دانشگاه علوم پزشکی لرستان 79فارغ التحصیالن سال  %)1(نفر اول                                      

تخصصی نفرولوژي سال وق ورد فرتبه ممتاز کشوري ب                                      

 .م اباد پزشک نمونه شهر خر ، دو مرتبه                                      

  استادنمونه دانشگاه علوم پزشکی لرستان ،  دو مرتبه                                     

گروه داخلی.بالینی هیات علمی. 1383از سال                         

  :)در مقاطع زیر

1387از سال  بیماریهاي داخلی  .فوق تخصص .1                                                              

1383از سال  بیماریهاي داخلی      تخصص  .2                                                           

  )عنوان ،محل و زمان کارگاه

1392مدیر آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی لرستان از سال 

1387مسوول فنی بخش دیالیز بیمارستان عشایر خرم آباد از سال 

نظام پزشکی خرم آباد از سال سازمان عضو اصلی هیات بدوي انتظامی 
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 شرکت در دوره هاي آموزشی و کارگاه ها

 تأییدیه ها و مجوز ها 

  دوره هاي متعدد  آموزشی روش مقدماتی و پیشرفته تحقیق در علوم

 دوره  متعدد  آموزشی روشهاي مقدماتی و عالی تدریس در حوزه علوم بالینی

   

 زافتخارات و جوای: 

                                       

                                       

                                       

                                      

 سوابق کاري 

 سوابق بالینی :                        

 در مقاطع زیر( سوابق تدریس

                                                           

                                                               

      

عنوان ،محل و زمان کارگاه(برگزاري کارگاه 

  سوابق اجرایی: 

                                مدیر آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی لرستان از سال

                               مسوول فنی بخش دیالیز بیمارستان عشایر خرم آباد از سال

                                عضو اصلی هیات بدوي انتظامی

  سوابق پژوهشی :  
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 اسماعیل طھماسبی

 مصطفی موسوی.١٣٩۴
 

 قادری
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  1386بررسی سطح همو گلوبین در شهر خرم آباد در سال 

  1387بررسی آموزش درمانگاهی در بیمارستان آموزشی شهر خرم آباد در سال 

  در بیماران پر فشار ي خون

  بررسی اپیدمیولوژیک نارسایی پیشرفته کلیه در سطح استان لرستان 

  :پایان نامه ها و رساله ها 

  بررسی استئو دیستروفی در بیماران دیالیزي شهر خرم آباد

  بررسی کیفیت زندگی در بیماران دیالیزي شهر خرم آباد

  ساعته در بیماران سنگ کلیه مکرر

  1390بررسی اپیدمیولوزیک نارسایی پیشرفته کلیه در خرم آباد در سال 

  سی وضعیت گازهاي خون شریانی در بیماران مسمومیت دارویی

  دربیماران پرفشار خون در خرم آباد

 عوارض کارگزاري کاتتر در بیماران همودیالیز در شهر خرم آباد

  پایان نامه ها و رساله ها 

 
BUN   وCr    در بیمارانCAD سیمین کمایی.در بروجرد 

اسماعیل طھماسبی ٩۴- ١٣٩٢علل خونریزی گوارش تحتانی در خرم اباد در سال 
 سعید ھادیان .با استفاده از الگوریتم جنگل  CKDمدل پیش بینی خطر 

١٣٩۴- ١٣٩٢فراوانی  عفونت ھلیکو باکتر در بیماران تحت اندوسکوپی خرم آباد 
 .خامھ چی.دپرسیون در بیماران دیالیزی شھر خرم آباد رابطھ بین آلبومین و

 شھریاری.اثرات رزمارینیک اسید روی نفروتوکسیسیتھ جنتامایسین در رت
قادری.ن.اثرات درمان سھ دارویی در ریشھ کنی ھلیکوباکتر پیلوری در خرم آباد

 .اثرات اکسیژن روی مھار نفروتوکسیسیتھ جنتامایسین در رت
 رومیانی.م.یابت در بیماران مبتال بھ سنگ کلیھشیوع دیابت و پرد
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  ابداعات و اختراعات. الف   

  :طرح هاي پژوهشی .ب

بررسی سطح همو گلوبین در شهر خرم آباد در سال  

بررسی آموزش درمانگاهی در بیمارستان آموزشی شهر خرم آباد در سال 

در بیماران پر فشار ي خون  ACEبررسی پلی مرفیسم ژن 

بررسی اپیدمیولوژیک نارسایی پیشرفته کلیه در سطح استان لرستان 

پایان نامه ها و رساله ها راهنمایی . ج  

بررسی استئو دیستروفی در بیماران دیالیزي شهر خرم آباد.1

بررسی کیفیت زندگی در بیماران دیالیزي شهر خرم آباد.2

ساعته در بیماران سنگ کلیه مکرر 24بررسی ادرار .3

بررسی اپیدمیولوزیک نارسایی پیشرفته کلیه در خرم آباد در سال .4

سی وضعیت گازهاي خون شریانی در بیماران مسمومیت داروییربر.5

دربیماران پرفشار خون در خرم آباد  ACEپلی مرفیسم ژن .6

عوارض کارگزاري کاتتر در بیماران همودیالیز در شهر خرم آباد.7

پایان نامه ها و رساله ها  همشاور. د   

 

 BUNمقایسھ سطح  .١
علل خونریزی گوارش تحتانی در خرم اباد در سال  .٢
مدل پیش بینی خطر  .٣
فراوانی  عفونت ھلیکو باکتر در بیماران تحت اندوسکوپی خرم آباد  .۴
رابطھ بین آلبومین و .۵
اثرات رزمارینیک اسید روی نفروتوکسیسیتھ جنتامایسین در رت .۶
اثرات درمان سھ دارویی در ریشھ کنی ھلیکوباکتر پیلوری در خرم آباد .٧
اثرات اکسیژن روی مھار نفروتوکسیسیتھ جنتامایسین در رت .٨
شیوع دیابت و پرد .٩
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  1387.مجله دانشگاه پزشکی یزد

1394   

  1395یافته .مقایسه اثرات پماد  امال وپیروکسیکام در رفع درد محل فیستول دربیماران همودیالیز 

  

1. Effect of 4-week treatment with Oral N

Antioxidant Activity of Patients On Chronic Hemodialysis.kidney 2008 17:122

2 . Ghrelin is a suppressor of testicular damage following experimentally induced

Arash Kheradmand , Omid Dezfoulian , Masoud Alirezaei , Babak Hadian. Journal of Pediatric Surgery. 

2013.10.003 

3. Study of Urine Composition of Patie

Azita Zafar-Mohtashami,Fershteh Ghorbani 

January 2018 

1. Praying and medicine (poster).medical errors congress. Iran 2010

2. Study of Acid-Base disorders in poisoned patients.25

(oral) 

3. The prevalence of positive of hyperetension in khoramabad city. 

internal medicine.2015(poster)  
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مجله دانشگاه پزشکی یزد.دانسیته استخوانی در بیماران اسکلرودرمی در استان خوزستان

  3شماره  1396.یافته.تهدیدي براي سالمت جامعه

1394. 1شماره .یافته.بررسی اپیدمیولوژیک نارسایی پیشرفته کلیه در خرم آباد

مقایسه اثرات پماد  امال وپیروکسیکام در رفع درد محل فیستول دربیماران همودیالیز 

  1395.یافته.کیفیت دیالیز در بیماران همودیالیز شهر خرم آباد

  1394.مجله طب داخلی.ش مورديگزار.ولیکري با تبلوي نادر رنال ک

week treatment with Oral N-Acetylcysteine on plasma homocysteine concentration and 

Antioxidant Activity of Patients On Chronic Hemodialysis.kidney 2008 17:122-125 

Ghrelin is a suppressor of testicular damage following experimentally induced  cryptorchidism in the rat

Arash Kheradmand , Omid Dezfoulian , Masoud Alirezaei , Babak Hadian. Journal of Pediatric Surgery. 

Study of Urine Composition of Patients With Recurrent  Nephrolithiasis in Lorestan, Iran.Babak Hadian, 

Mohtashami,Fershteh Ghorbani  Iranian Journal of Kidney Diseases | Volume 12 | Number 1 | 

 

(poster).medical errors congress. Iran 2010(poster)

Base disorders in poisoned patients.25th   congress of internal medicine. 

The prevalence of positive of hyperetension in khoramabad city. 25
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 مقاالت. ه   

  فارسی           

دانسیته استخوانی در بیماران اسکلرودرمی در استان خوزستان.1

تهدیدي براي سالمت جامعه.بیوتروریسم .2

بررسی اپیدمیولوژیک نارسایی پیشرفته کلیه در خرم آباد.3

مقایسه اثرات پماد  امال وپیروکسیکام در رفع درد محل فیستول دربیماران همودیالیز .4

کیفیت دیالیز در بیماران همودیالیز شهر خرم آباد.5

ري با تبلوي نادر رنال کبیما.6

 

  انگلیسی               

  

Acetylcysteine on plasma homocysteine concentration and 

 

cryptorchidism in the rat. 

Arash Kheradmand , Omid Dezfoulian , Masoud Alirezaei , Babak Hadian. Journal of Pediatric Surgery. 

Nephrolithiasis in Lorestan, Iran.Babak Hadian, 

Iranian Journal of Kidney Diseases | Volume 12 | Number 1 | 

 مقاالتخالصه چاپ ارائه و . و

  ملی   .1   

(poster) 

congress of internal medicine. 

25th congress of 
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4. Assessment of correlation serum cholesterol, albumin and CRP levels with major 

depressive disorders among hemodialysis patients (multi center study). 26

internal medicine.(poster)  

5. Hematuria and dysuria with rare causes (case report). 29 

medicine.2018 (poster)  

1. Survey of Al in dialysis patients (poster).

nephrology.Iran.2011(poster) 

2. Epidemiologic study of ESRD in Lorestan province.

nephrology.Iran.2015(poster)  

3.Constrictive pericarditis.16th  

(poster) 

4.Paraquate poisoning and kidney.16

nephrology.Iran.2017(poster) 

5. A diabetic patient with Nephrotic syndrome but rare cause (case presentation).3th 

congress of nephrology & urology.2017

 همودیالیز و پرفشاري خون 
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4. Assessment of correlation serum cholesterol, albumin and CRP levels with major 

depressive disorders among hemodialysis patients (multi center study). 26

5. Hematuria and dysuria with rare causes (case report). 29 th congress of internal 

Survey of Al in dialysis patients (poster).13th international congress of 

2. Epidemiologic study of ESRD in Lorestan province. 15th international 

  international congress of nephrology.Iran.2017

4.Paraquate poisoning and kidney.16th  international congress of 

5. A diabetic patient with Nephrotic syndrome but rare cause (case presentation).3th 

congress of nephrology & urology.2017-18.(poster) 

همودیالیز و پرفشاري خون ....بیماریهاي کلیه                    

1389  

 1390.عفونت در بیماران تحت همودیالیز

 1391.بیماري مزمن کلیه

.1392 

 1393.جراحی  در بیماریهاي کلیه-مالحظات داخلی
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4. Assessment of correlation serum cholesterol, albumin and CRP levels with major 

depressive disorders among hemodialysis patients (multi center study). 26th   congress of 

ngress of internal 

  بین المللی  .2   

 congress of 

international congress of 

congress of nephrology.Iran.2017

5. A diabetic patient with Nephrotic syndrome but rare cause (case presentation).3th 

  

               :عالیق پژوهشی 

 :کتب 

1389.سنگ کلیه .1 

عفونت در بیماران تحت همودیالیز.2 

بیماري مزمن کلیه.3 

.پرفشاري خون.4 

مالحظات داخلی.5 
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 1394.بیماریهاي گلومرولی اولیه

 1395.بیماریهاي توبولواینتراستیشیال اولیه

  1396.مایعات و الکترولیتها

  انجمن نفرولوژي ایران                              :عضویت در مجامع
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بیماریهاي گلومرولی اولیه.6 

بیماریهاي توبولواینتراستیشیال اولیه.7 

مایعات و الکترولیتها.8 

  

عضویت در مجامع 

 


