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 848۱سال ورود             کرمانشاه                      علوم پزشكي  رادیولوژي دکترای تخصصی

     8489                                                       بهشتي شهید پزشكي علوم دانشگاه CT  فلوشیپ

    8488          ایران                                                      پزشكي علوم دانشگاه MRIفلوشیپ

 افتخارات:
 8411نفر اول دستیاری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

  8481کویت در سال  -آژانس بین الملی انرژی اتمی  Radiation Protection دارای مدرک دوره 

  8489مسئول فنی بخش تصویربرداری بیمارستان امام رضا از سال 

 849۱مسیول آموزش دوره پزشکی عمومی گروه رادیولوژی از سال 

  8498استاد نمونه  دانشکده پزشکی سال  

 8494پزشک نمونه  نظام پزشکی کرمانشاه  سال 

  8493استاد نمونه دانشکده پزشکی سال  

 مقاالت چاپ شده در مجالت:

1.A Study on the Value of Measuring Resistive Index of the Intrarenal 

Arterial Blood Flow for diagnosing the Acute Unilateral Obstructive 

Uropathy 
Farhad Naleini*, Maryam Javheri and Mohammad Gharibsalehi 

May 2015Research Journal of Recent SciencesVol. 4(12), 23-28, December (2015) 

2. Traumatic Spinal Cord Injury; Theranostic Applications of Advanced 

MRI Techniques 

DARYOUSH FATEHI1, FARHAD NALEINI2, MOHAMMAD GHARIB SALEHI2, DARYOUSH 

AFSHARI3, SAM MIRFENDERESKI4, MOHAMMAD FARZIZADEH2 and AYOOB 

ROSTAMZADEH5* 

Biomedical & Pharmacology Journal Vol. 8(2), 891-903 (2015) 
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3. Grading of Glioma Tumors by Analysis of Minimum Apparent Diffusion 

Coefficient and Maximum Relative Cerebral Blood Volume 
Saberi Mahdiyeh (MSc) 1 , Faeghi Fariborz (PhD) 2* , Ghanaati Hossein (MD) 3 , Miri Mojtaba (MD) 4, 

Rostamzadeh Ayoob (MSc) 5, hodakarim Soheila (PhD) 6, Naleini Farhad (MD)7 

KCaspian Journal of Neurological Sciences 

4.Evaluation of multiple sclerosis patients through structural biomarkers 

of diffusion tensor magnetic imaging and correlation with clinical features 

Daryoush Fatehi1, Farhad Naleini2, Mohammad Gharib Salehi2, Alireza Gharib3, Mohammad Farzizadeh2, 

Ayoob Rostamzadeh4* 

 Journal of Chemical and Pharmaceutical Sciences April - June 2016 1 JCPS Volume 9 Issue 2 

5. A rare case with basilar invagination anomaly in craniocervical junction: 

role of CT & MRI 

Daryoush Fatehi1, Farhad Naleini2, Alireza Gharib3, Ayoob Rostamzadeh4* 

Journal of Chemical and Pharmaceutical Sciences April - June 2016 1 JCPS Volume 9 Issue 2 

6.Role of diffusion tensor imaging as an imaging biomarker and 

theranostic tool in structural imaging of traumatic brain injury 
Mohammad Gharib Salehi1, Hossein Masoumi2, Rastegar Rahmani Tanha3, Farhad Naleini1, 

Alireza Gharib4, Ayoob Rostamzadeh5. 

Journal of Chemical and Pharmaceutical Sciences April - June 2016 1 JCPS Volume 9 Issue 2 

7. Two Rare Cases with Aortic Dissection: future prospective in imaging 
Ayoob Rostamzadeh1, Farhad Naleini2, Alireza Gharib3, Daryoush Fatehi4* 

Journal of Chemical and Pharmaceutical Sciences January-March 2016 54 JCPS Volume 9 Issue 1 

8. Role of magnetic resonance imaging and cross sectional images in 

Neuroanatomy Course Syllabus 
Daryoush Fatehi1, Farhad Naleini2, Mohammad Gharib Salehi2, Alireza Gharib3, Milad Zandkarimi4, Journal 

of Chemical and Pharmaceutical Sciences 

April - June 2016 877 JCPS Volume 9 Issue 2 

9. Variations in Position of Conus Medullaris in Adult Patients 

Ayoob Rostamzadeh,1,* Farhad Naleini,2 and Omid Rostamzadeh3 

Zahedan J Res Med Sci. 2016 March; 18(3):e6273. 

آثار حاد یک وهله فعالیت هوازی تناوبی بر اتساع رگی ناشی از جریان و فشارخون در زنان  -10

 خون پرفشاری مبتال به پیش
 ، فرهاد نعلینی4منظمی ، امیرعباس 2، وحید تأدیبی 8سارا ظاهری 

 48-35. صص 8499، تابستان  43فیزیولوژي ورزشي شماره 

11. RELATIONSHIP BETWEEN AGE AND COMMON BILE DUCT 

DIAMETER IN ADULTS: ULTRASONOGRAPHIC STUDY 
FARHAD NALAINI, MOHAMMAD GHARIB SALEHI,* NAZANIN FARSHCHIAN 

Research Article ISSN 2250-0480 VOL 7/ ISSUE 4/OCTOBER 2017 P-20 

Pharmaceutical Science Medicine 



12. Comparison of the uterine artery Doppler indices during pregnancy 

between gestational diabetes and diabetes mellitus and healthy pregnant 

women 
Nazanin Farshchian Farhad Naleini Amir Masoud Jaafarnejhad Parisa Bahrami Kamangar 

WORLD FAMILY MEDICINE/MIDDLE EAST JOURNAL OF FAMILY MEDICINE VOLUME 15 ISSUE 

9, NOVEMBER 2017 

13. Emerging Role of Magnetic Resonance Imaging Toward Structural 

Evaluation of Stroke Different Stages 
Reserch Journal of Medical Sciences 10(4):342-347,2016 

14.Myeloid Sarcoma of the peritoneum at older ages: A case report and 

review of literature 
Mozaffar Aznab1, Naser Kamalian2, Omid Beiki 3, Farhad Naleini4 

IJHOSCR, 1 January 2015. Volume 9, Number 1 Myeloid sarcoma of the peritoneum at older age 51 

15.Dominance in hands and cross-sectional area of median nerve in carpal 

tunnel syndrome 
Mohammad Jafar Rezaie1, Mohammad Farzizadeh2, Farhad Naleini3, Ayoob Rostamzadeh4 

 Original article J Bas Res Med Sci 2015; 2(4):18-23  .  

16.Cerebral Echinococcosis 
Reza Ahadi,1 Ayoob Rostamzadeh,2 Farhad Naleini,3 and Daryoush Fatehi4     *  

Zahedan J Res Med Sci. 2015 November; 17(11):e2202. DOI: 10.17795/zjrms-2202 

17.Gray-Scale vs. Color Doppler Ultrasound in Cold Thyroid Nodules 
Mohammadgharib Salehi1, Farhad Nalaini1, Babak Izadi2, Khosro Setayeshi3, Mansour Rezaei4 

Seyyed Nooredin Naseri1 Global Journal of Health Science; Vol. 7, No. 3; 2015 

تعیین ارزش تشخیصی شاخص فیبروز سونوگرافی در افتراق بین هپاتیت مزمن  18.

 سیروز کبديویروسی و 
 1، محمود مهربخش 3، مهتاب رهبر 4، منصور رضایی 2، بابک صیاد 8، نازنین فرشچیان 8فرهاد نعلینی 

 8492مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان /دوره هجدهم/بهار 

 میزان تطابق نتایج سی تی اسکن استاندارد شکمی و سی تی با پنجره کبدي در .91

     دتشخیص ضایعات فضاگیر کب
 8494/ مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان/دوره نوزدهم / تابستان 843-849

سال مبتال به  0مقایسه اندازه سونوگرافیک طول مري شکمی در کودکان زیر . 02

 ریفالکس گاستروازوفاژیال با کودکان سالم
 ، جمال حسینی2، صغري پرمهر 8فرهاد نعلینی 

 8494دانشگاه علوم پزشکی کردستان / دوره نوزدهم /پاییز / مجله علمی 822- 4889

21. A comparative study of Doppler indices of renal artry before and after 

extracorporeal shock wave lithotripsy in contralateral kidney 
Nalaini F., MD1, Rashidbeigi S., MD 2 

Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences No.86/Jan-Feb 2017 



22. Diagnostic value of power doppler sonography in acute pyelonephritis 

in children 
A Seyedzadeh * S Vazirian** F Naleyni*** M Jalili **** H. E Momtaz***** 

JQUMS, Vol.13, No.2, Summer 2009 

23.STUDYING RELATIONSHIP OF MYOMETRIAL THICKNESS 

CALCULATION WITH MEDICAL ULTRASOUND AND LATENT 

PERIOD OF PREGNANT WOMEN 
*Farhad Naleini1, Nazanin Farshchian2 and Mohammad Gharib Salehi2 

Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences   2016 Vol. 6 (1) January-March, pp. 115-122 

24. Cerebral Echinococcosis 
Zahedan J Res Med Sci 2015 October; 17(10): 29-31 

ه بکننده ه  مراجعسردرد  هبمغز در بیماران مبتال   MRIبررسی یافتھ های غیر طبیعی .25

 9919امام رضا )ع(کرمانشاه در سال  بیمارستان

 BIRAD سونوگرافی ضایعات پستان بر اساس سیستممیزان مطابقت گزار شھاي . 02

 با نتایج حاصل از آسپیراسیون با سوزن ظریف تحت گاید سونوگرافی
 81مجله بهبود شماره 

  کودکان در حاد پیلونفریت تشخیص در رنگی داپلر پاور سونوگرافی ارزش.02

 قزوین پزشکی علوم دانشگاه علمی مجله

28.internal assessment of department of radiology at kermanshah 

university of medical sciences during 2011-2012    
edu r med. Kums 

 

 طرح ها:

 در داپلر سونوگرافی در عمقی وریدهای ترومبوز در مجدد کانالیزاسیون ای مقایسه بررسی .9

 یافته پایان همکاراصلی 91۱81 انوکساپارین یا هپارین با درمان از پس مختلف زمانی مقاطع

  کودکان حاد پیلونفریت تشخیص در رنگی داپلر سونوگرافی ارزش بررسی.0

                                                                      اجرا دست در 4۱/۱9/8481 4۱/۱9/8483  همکار 83۱21

 درانسدادحادیک کلیه داخل شریان خون جریان مقاومت اندکس تشخیصی ارزش بررسی 9

 اجرا دست در                   81/۱4/849۱ 81/۱4/8489  مجری 89۱89 ادراری طرفه

 در جنین میانی مغزی شریان دیستال و پروگزیمال های قسمت داپلر های اندکس مقایسه 4

 مجری 9۱244 کرمانشاه( ع) رضا امام بیمارستان به کننده مراجعه بیماران

 یافته پایان                                                                    81/88/8498 81/88/849۱ 

 ریفالکس وبدون با سال دو زیر کودکان در شکمی مری طول ای مقایسه بررسی 5

 یافته پایان           82/۱9/8494 4۱/۱2/8498  مجری 98۱43 گاستروازوفاژیال



 به کننده مراجعه سردرد به مبتال بیماران در مغز MRI طبیعی غیر های یافته بررسی 2

   همکار 98۱48 9919 سال در کرمانشاه(ع) رضا امام بیمارستان

 طرح ازاجرای انصراف                                                                4۱/8۱/8498 4۱/۱2/8498

 در کبدی پنجره با اسکن تی سی و شکمی استاندارد اسکن تی سی نتایج تطابق میزان 2

 یافته پایان ۱8/۱1/8492 ۱8/۱1/8498  مجری 98288 کبد فضاگیر ضایعات تشخیص

 شریان آمبولیزاسیون از بعد لیومیوم حجم تغییر و رحمی شریان مقاومت اندکس بین ارتباط 8

 اجرا دست در                   8۱/۱8/8494 81/۱8/8492  علمی مشاور استاد 92282  رحمی

 مجری 10992 مشترک صفراوی مجرای قطر و سن بین ارتباط بررسی 1

 اجرا دست در                                                                     88/۱9/8494 81/۱9/8492 

 بیماران در جنین راست و چپ میانی مغزی شریان داپلر های اندکس ای مقایسه بررسی 92

 اول مجری 94821 کرمانشاه( ع) رضا امام بیمارستان به کننده مراجعه

 یافته پایان                                                                        82/۱3/8493 81/۱3/8494 

 به بدنی خارج شکنی سنگ انجام از بعد و قبل کلیه داپلر های ایندکس ای مقایسه بررسی 99

   مقابل طرف کلیۀ در شوکی امواج وسیله

                                                                                               یافته پایان                                   ۱2/۱8/8493 ۱8/۱1/8494  اول مجری 94893

 ندولھای در( FNA) نازک سوزن آسپیراسیون و االستوگرافی های یافته ای مقایسه بررسی 90

 اول مجری 9333۱ کرمانشاه( ع) رضا امام بیمارستان به کننده مراجعه بیماران تیروئیدی

 اجرا دست در                                                                   99 /21/۱9 ۱1/8۱/8493 

 تکنیک از استفاده با گلیوبالستوما، تومور به مبتال بیماران فیزیولوژیک تغییرات بررسی 99

درمانی شیمی با همراه پرتودرمانی به پاسخ ارزیابی جھت ،MRI دیفیوژن و پرفیوژن های

 اجرا دست در                 21/8۱/8499 ۱8/۱1/8491  علمی مشاور استاد 91489 

 همودیالیزی دربیماران آن با مرتبط خطر عوامل و اکتسابی کلیوی های کیست شیوع بررسی 94

   همکاراصلی 91184 9915 سال در کرمانشاه شھرستان

 یافته پایان                                                                                    8499 /24/۱9 23/۱9/8491

 به مبتالیان در ٓابسه ایجاد با مخاطی زیر الیه سونوگرافیک رؤییت عدم ارتباط بررسی 95

  28/۱3/8491 تا 28/۱3/8499  همکاراصلی 99231 ٓاپاندیسیت

 همودیالیزی دربیماران آن با مرتبط خطر عوامل و الکلی غیر چرب کبد فراوانی بررسی 92

  9915 سال در کرمانشاه شھرستان

 یافته پایان                                      88/۱1/8491 تا 88/۱1/8499 همکاراصلی 99239



 بیماران ماموگرافی تصاویر در پستان سرطان پاتولوژیکی های یافته و خطر عوامل بررسی 92

12042 9915 سال در کرمانشاه شھر منتخب تصویربرداری مراکز به کننده مراجعه

 اجرا دست در                    8۱/۱8/8491 8۱/۱8/8499  همکاراصلی 

 

 کنگره ها:
1.Relationship between physical characters and position of Conus 

Medullaris  in adult patients  referring to Shahid  Chamran MRI center in 

Sanandaj 
In the 3 

th
 Basic and Clinical Neuroscience Congress 

October 29-31,2014 

2.Imaging of Spinal Trauma (Part I,II) 
In 30 

th
 Iranian Congress of Radiology 

Tehran May 13-16 2014 

 

 :کتاب

  تصویر برداری سلولی و مولکولی با رویکرد پیوند سلول.9
 918-993-384-82۱ -2شابک:  8494دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد    ) انتشارات نور دانش( نوبت چاپ: اول 

0. CT سر و گردن از فیزیک تا تشخیصاسکن 
 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

 با رویکرد بالینی MRI اصول پایه تکنیک های تخصصی .9
 918-9۱۱-91289-9 -1شابک:  8493تهران انتشارات عمارت 

  اصول پایه و بالیني فیزیك تصویربرداري تشدید مغناطیسي .3
  9۱۱ -918 28 88- 88 - 4شابک:   8491انتشارات عمارت نوبت چاپ: اول /

 پزشکان و ،پیراپزشکان پرستاران برای تشخیصی رادیولوژی اصول. 5
   9189۱۱93433۱3شابک :    8494سال چاپ:   ماستر نشر

 

 پایان نامه ها:

 MR تصویربرداری FSE PD و CSE PD های سکانس تشخیصی ارزش ای مقایسه بررسی.9

 81/۱9/8498 تا۱8/849۱/ 81                         9۱۱48  زانو منیسک پارگی تشخیص در

 های خانم در نھفتگی دوره با سونوگرافی بوسیله میومتر ضخامت گیری اندازه بین رابطه بررسی.0

 8498 /4۱/8۱ تا 4۱/8۱/849۱  9۱۱41  موعد از پیش آب کیسه زودرس پارگی دچار حامله

 ثبت اختراع:

 مقطعی مغز و جمجمهآناتومی طراحی و ساخت نرم افزار 
 99/ 3/2تاریخ:         1۱۱ /899شماره: 

 


