
  

 دنيا به ايالم استان در واقع مهران شهرستاندر ) هرمزآباد(عبده  زرگوش محله در 1344 سال در زرگوشي جواد پروفسور

 رزيدنتي و عمومي پزشكي دوره تحصيالت ، ايالم و مهران شهرستانهاي در را متوسطه و ابتدايي تحصيالت.  ه استآمد

 در وين دانشگاه در را الپاراسكوپيك جراحي و اورولوژي -اندو رشته در تخصصي فوق تحصيالت و ، كرمانشاه در را اورولوژي

 پزشكي علوم دانشگاه در اكنون هم ايشان. ه استرساند پايان به معتبر مدرك كسب با آمريكا در كاليفرنيا دانشگاه و اتريش

  .باشد مي اورولوژي  پروفسور ،كرمانشاه

پدر ايشان،  . باشند مرحوم علي اكبر زرگوشي و خانم هاجر سليماني مي ، زرگوشيپروفسور والدين  :سابقه خانوادگي

 فراوان و بي چشمداشت به مردم مهران بوده ولذا خانواده ايشان از محبوبيت و احترام ساليان سال منشاء خدمات عام المنفعه

نيكنامي، امانت داري، خير خواهي و  مادر و اقوام مادري ايشان نيز به. بسيار در نزد مردم مهران برخوردار مي باشند

  .واقعي انسانهاي تالشگر و درست كار بوده اند والدين، براي ايشان الگوهاي. درستكاري شهرت دارند

موجب شده كه  ، شار و بي قيد و شرط توسط والدينمحبت سر. محيط خانوادگي بسيار مساعد بوده است : دوران كودكي

اندازي توسط ديگران نداشته و در عوض  در بزرگسالي نيازي به تحسين و تمجيد و يا هراسي از انتقاد، سرزنش و سنگ

  .را در زندگي و انگيزه هاي كاري ايشان ايفا كنند نقش اصلي و پايدار ،مكانيسم ها و مشوق هاي دروني

 .نيوشا ، آتوسا و آريا مي باشند ، و فرزندان ايشان، خانم مژگان خسروي پور ، زرگوشيپروفسور  همسر  : فرزندان همسر و

 شهرستان در را دبيرستان اول سال نيز و راهنمائي ، ابتدائي تحصيالت زرگوشي  پروفسور:  اي حرفه و رسمي تحصيالت

 آواره ايالم شهر به خانواده با همراه ،1359 ماه مهر در عراق توسط مهران اشغال و جنگ شروع با. است رسانده اتمام به مهران

. است كرده دريافت را متوسطه ديپلم مدرك 1362 سال ماه خرداد در و گذرانده ايالم در را متوسطه دوره آخر سال 3 شده،

 سراسري كنكور در 1364 سال در. است بوده ممتاز آموز دانش متوسطه و راهنمائي ابتدائي، تحصيل سالهاي تمامي در

 ماه مهر اول در را عمومي پزشكي دوره. است شده پذيرفته كرمانشاه پزشكي علوم دانشگاه در پزشكي رشته در و كرده شركت

 كرمانشاه پزشكي علوم دانشگاه در را اورولوژي رشته رزيدنتي دوره 1371 سال ماه مهر دوم در و رسانده اتمام به 1371 سال

  .  است رسانده پايان به بورد مدرك كسب با را اورولوژي تخصصي تحصيالت 1375 سال ماه مهر اول در. است كرده شروع

 انجمن رئيس ، يانچك پروفسور نظر زير اتريش در را الپاراسكوپيك جراحي و اورولوژي -اندو فلوشيپ دوره 2004 سال در

 - اندو فلوشيپ دوره 2005 سال در همچنين .است رسانده اتمام به معتبر مدرك كسب با و موفقيت با اتريش اورولوژي

 الپاراسكوپيك جراحي و اورولوژي -اندو بخش رئيس استالر، پروفسور نظر زير آمريكا در را الپاراسكوپيك جراحي و اورولوژي

 و اتريش در فلوشيپ تحصيالت. است رسانده اتمام به معتبر مدرك كسب با و موفقيت با فرانسيسكو سان در كاليفرنيا دانشگاه

 و اتريش هاي دانشگاه ويا كرمانشاه پزشكي علوم دانشگاه سوي از كمكي گونه هيچ بدون و شخصي هزينه با تماما آمريكا

  .است بوده آمريكا



 بخش در 1377 آبان 13 تاريخ تا 1375 آبان 14 تاريخ از را انساني نيروي طرح دوره زرگوشي  پروفسور:  كاري سابقه

 به كرمانشاه پزشكي علوم دانشگاه اورولوژي بخش در 1377آبان 7 از. است گذرانده كرمانشاه پزشكي علوم دانشگاه اورولوژي

 استخدام 1383 اسفند 19 از و آزمايشي رسمي استخدام 1380 اسفند 21 از. است كرده كار به شروع پيماني استاديار عنوان

 استادي مرتبه به 1389 تير 16 در و دانشياري مرتبه به 1384 مرداد 18 در زرگوشي  پروفسور. است شده قطعي رسمي

  .است يافته ارتقاء

 مقاله 23 ،  در آمريكا و اروپا اورولوژي المللي بيندرجه يك  ژورنالهاي معتبرترين در  ،زرگوشي  پروفسور: سابقه پژوهشي

 در ايشان مقاله. اند شده نوشته باليني تجربيات اساس بر صرفا و پژوهشي بودجه صرف بدون ايشان مقاالت. منتشر كرده است

 ايشان مقاالت. باشد مي مذكور تراوماي باره در جهان مقاله ترين ارجاع پر تناسلي، تراوماي نوع يك باره در اورولوژي ژورنال

  .اند گرفته قرار مكرر ارجاع و استناد مورد) اورولوژي كمپل بوك تكست( اورولوژي رشته مرجع كتاب معتبرترين در

 پزشكي علوم اچ ايندكس يازده،  باالترين اچ ايندكس در بين اعضاء هيئت علمي باليني دانشگاه با  زرگوشي  پروفسور 

 پزشكي علوم دانشگاه نمونه پژوهشگر عنوان به 1382 و 1380 هاي سال در زرگوشي  پروفسور .كرمانشاه را  دارا مي باشد

 شده معرفي دانشگاه اين برتر پژوهشگر عنوان به1393و1391و1389و 1388 و 1387 ، 1386 هاي سال در و كرمانشاه

   .است

  

  :باشد مي زير تخصصي هاي ژورنال به ارسالي مقاالت داور زرگوشي  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  

  : باشد زيرمي تخصصي انجمنهاي عضو زرگوشي  پروفسور

 American Urological Association  

European Association of Urology  

Endourological Society  

 مهران جبهه مقدم خطوط در داوطلبانه صورت به ،عراق تجاوز عليه دفاعي جنگ در زرگوشي  پروفسور:  اجتماعي سوابق

 روستائيان به ،ايالم استان سازندگي جهاد در 1364 تا 1362 سالهاي در. است يافته حضور) گرشير و چنگوله مناطق(

  .است كرده خدمت ميشخاص دهستان

  .كند مي فعاليت پروانه شناي و متر10000 دو ورزشي رشته دو در منظم طور به زرگوشي  پروفسور: عالئق ورزشي


