
  

در شھرستان مھران واقع در استان اي�م  ١٣٤٤زرگوشي در سال  پروفسور  : خ�صه

و اي�م ،  ابتدايي و متوسطه را در شھرستانھاي مھران تحصي�ت. به دنيا آمد 

  رزيدنتي اورولوژي را در كرمانشاه ، و تحصي�ت تحصي�ت دوره پزشكي عمومي و

احي >پاراسكوپيك را در دانشگاه وين در جر اورولوژي و - فوق تخصصي در رشته اندو 

ايشان ھم . كسب مدرك معتبر به پايان رساند اتريش و دانشگاه كاليفرنيا در آمريكا با

دانشگاه علوم و موسس و مدیر گروه طب زناشوئی اورولوژي  پروفسور   اكنون 

 .مي باشد پزشكي كرمانشاه

 علوم پزشكي : گروه

 اورولوژي : رشته

 ، طب آميزشیاورولوژي و جراحي >پاراسكوپيك - اندو : گرايش

زرگوشي تحصي�ت ابتدائي ، راھنمائي و  پروفسور  : تحصي�ت رسمي و حرفه اي

با شروع جنگ و . مھران به اتمام رسانده است نيز سال اول دبيرستان را در شھرستان

واده به شھر اي�م آواره ھمراه با خان ،١٣٥٩اشغال مھران توسط عراق در مھر ماه 

مدرك  ١٣٦٢گذرانده و در خرداد ماه سال  سال آخر دوره متوسطه را در اي�م ٣شده، 

سالھاي تحصيل ابتدائي، راھنمائي و  در تمامي. ديپلم متوسطه را دريافت كرده است

كنكور سراسري شركت كرده  در ١٣٦٤در سال . متوسطه دانش آموز ممتاز بوده است

دوره . شده است پزشكي در دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه پذيرفتهو در رشته 

مھر ماه سال  به اتمام رسانده و در دوم ١٣٧١پزشكي عمومي را در اول مھر ماه سال 

شروع  دوره رزيدنتي رشته اورولوژي را در دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه ١٣٧١

 رولوژي را با كسب مدركتحصي�ت تخصصي او ١٣٧٥در اول مھر ماه سال . كرده است

 اورولوژي و جراحي -دوره فلوشيپ اندو ٢٠٠٤در سال . بورد به پايان رسانده است 

يانچك ، رئيس انجمن اورولوژي اتريش گونتر >پاراسكوپيك را در اتريش زير نظر پروفسور 

 .موفقيت و با كسب مدرك معتبر به اتمام رسانده است با



اورولوژي و جراحي >پاراسكوپيك را در  - يپ اندوفلوش دوره ٢٠٠٥ھمچنين در سال 

اورولوژي و جراحي  -رئيس بخش اندو استالر،مارشال آمريكا زير نظر پروفسور 

با موفقيت و با كسب مدرك معتبر  >پاراسكوپيك دانشگاه كاليفرنيا در سان فرانسيسكو

آمريكا تماما با ھزينه شخصي و  تحصي�ت فلوشيپ در اتريش و. به اتمام رسانده است

كرمانشاه ويا دانشگاه ھاي  بدون ھيچ گونه كمكي از سوي دانشگاه علوم پزشكي

  .اتريش و آمريكا بوده است

 

زرگوشي در جنگ دفاعي عليه تجاوز عراق به  پروفسور  : فعاليتھاي ضمن تحصيل

حضور يافته ) مناطق چنگوله و گرشير(جبھه مھران  صورت داوطلبانه در خطوط مقدم

سازندگي استان اي�م به روستائيان  در جھاد ١٣٦٤تا  ١٣٦٢در سالھاي . است

 .دھستان ميشخاص خدمت كرده است

 ١٣٧٥آبان  ١٤زرگوشي دوره طرح نيروي انساني را از تاريخ  پروفسور  : سابقه کاری

در بخش اورولوژي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه گذرانده  1377 آبان ١٣تا تاريخ 

بخش اورولوژي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه به عنوان  در ١٣٧٧آبان ٧از . است

استخدام رسمي  ١٣٨٠اسفند  ٢١از . كرده است استاديار پيماني شروع به كار

در سال ھاي . قطعي شده است استخدام رسمي ١٣٨٣اسفند  ١٩آزمايشي و از 

  كرمانشاه و در  به عنوان پژوھشگر نمونه دانشگاه علوم پزشكي ١٣٨٢و  ١٣٨٠

  به عنوان پژوھشگر برتر  ١٣٩١، و  ١٣٩٠، ١٣٨٩، ١٣٨٨ ، ١٣٨٧،  ١٣٨٦سال ھاي 

تير  ١٦و در به مرتبه دانشياري  ١٣٨٤مرداد  ١٨در . شده است معرفي اين دانشگاه

  .ارتقاء يافته استبه مرتبه استادی  ١٣٨٩

  : انجمنھاي تخصصي زيرمي باشد ايشان عضو

American Urological Association 

European Association of Urology 

Endourological Society  

 

متر ١٠٠٠٠رگوشي به طور منظم در دو رشته ورزشي دو ز پروفسور  :ساير فعاليتھا

 .شناي پروانه فعاليت مي كند و

 :ارسالي به ژورنال ھاي تخصصي زير مي باشد زرگوشي داور مقا>ت پروفسور  

 

- The Journal of Urology (official journalof the American Urological 

Association) 



- Urology (official journal of the Société Internationale d'Urologie)  

- ( The journal of sexual medicine) official journal of the Society Internation of 

sexual medicine  

منتشر کرده مقاله در معتبرترين ژورنالھاي بين المللي اورولوژي  ٢٣زرگوشي  پروفسور 

ژوھشي و صرفا بر اساس تجربيات باليني ايشان بدون صرف بودجه پ مقا>ت. است

  ايشان در ژورنال اورولوژي در باره يك نوع تراوماي تناسلي،  مقاله. نوشته شده اند

  ھمچنين مقا>ت ایشان  . باشد در باره تراوماي مذكور مي پر ارجاع ترين مقاله جھان

>ت ايشان در مقا. دھندگان کليه می باشنددر باره  جھان تپر ارجاع ترين مقا>از  

و سایر کتب  ) تكست بوك كمپل اورولوژي(  معتبرترين كتاب مرجع رشته اورولوژي

اچ ایندکس  داراي زرگوشي پروفسور . مورد استناد و ارجاع مكرر قرار گرفته اندمرجع 

دانشگاه علوم است که با>ترین اچ ایندکس در بين کل اعضاء ھيئت علمی بالينی  ١٠

 .باشدمی  كرمانشاه پزشكي

 

 


