
 ايالم استان در واقع ، مهران شهرستاندر ( هرمزآباد)عبده  زرگوش ی محله در 4411 سال در زرگوشي جواد دکتر: چکیده

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

 در وين دانشگاه در را الپاراسكوپيك جراحي و اورولوژی -اندو رشته در تخصصي فوق تحصيالت و ، کرمانشاه در را اورولوژی

 پزشكي علوم دانشگاه در اکنون هم ايشان. ه استرساند پايان به معتبر مدرك کسب با ،آمريكا در کاليفرنيا دانشگاه و اتريش

 .باشد مي اورولوژی پروفسور ،کرمانشاه

 و  پدر. باشند هاجر سليماني ميزنده ياد علي اکبر زرگوشي و  زنده ياد ، زرگوشي دکتروالدين  :سابقه خانوادگی

 اند فراوان و بي چشمداشت به مردم مهران بوده ،  ساليان سال منشاء خدمات عام المنفعه(عبده روانشاد،) ايشان پدريزرگ 

 نيز به مادر و اقوام مادری ايشان. بسيار در نزد مردم مهران برخوردار مي باشند ايشان از محبوبيت و احترامی خانواده   ولذا

 واقعي انسانهای تالشگر و درستكار  والدين، برای ايشان الگوهای. نيكنامي، امانت داری، خير خواهي و درستكاری شهرت دارند

 .بوده اند

موجب شده که  ، محبت سرشار و بي قيد و شرط توسط والدين. محيط خانوادگي بسيار مساعد بوده است : دوران کودکی

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

 .انگيزه های کاری ايشان ايفا کنندرا در زندگي و  نقش اصلي و پايدار ،مكانيسم ها و مشوق های دروني

 .نيوشا ، آتوسا و آريا مي باشند ، و فرزندان ايشان، خانم مژگان خسروی پور ، زرگوشي دکتر همسر  : فرزندان همسر و

 مهران شهرستان در را دبيرستان اول سال نيز و راهنمائي ، ابتدائي تحصيالت زرگوشي دکتر:  اي حرفه و رسمی تحصیالت

 ايالم شهر به خانواده با همراه ،4431 ماه مهر در عراق توسط مهران اشغال و جنگ شروع با. است رسانده اتمام به

  دريافت را متوسطه ديپلم مدرك 4431 سال ماه خرداد در و گذرانده ايالم در را متوسطه دوره آخر سال 4 شده، آواره 

، و از جمله، به پاس شاگرد اول  بوده ممتاز آموز دانش ، متوسطه و راهنمائي ابتدائي، تحصيل سالهای تمامي در. است کرده

 از وزير آموزش و پرورش وقت،  و نيز شاگر ممتاز بودن در دوره ی راهنمائي،  دوره ی ابتدائي، شدن در هر پنج سال

 کرمانشاه پزشكي علوم دانشگاه در پزشكي رشته در و کرده شرکت سراسری کنكور در 4431 سال در. است گرفتهلوح تقدير 

بدون وقفه،  با سهميه دانشجوی  و،  رساندهپايان  به 4434  سال ماه مهر اول در را عمومي پزشكي دوره. است شده پذيرفته

 . است کرده آغاز کرمانشاه پزشكي علوم دانشگاه در 4434 سال ماه مهر دوم در را اورولوژی رشته رزيدنتي دورهممتاز، 

 . است رسانده پايان به بورد مدرك کسب با را اورولوژی تخصصي تحصيالت 4433 سال ماه مهر اول در

 يانچكپروفسور  نظر زير اتريش در را الپاراسكوپيك جراحي و اورولوژی -اندو فلوشيپ ی دوره 1001 سال در زرگوشيدکتر 

  1003 سال در همچنين .است رسانده اتمام به معتبر مدرك کسب با و موفقيت با اتريش اورولوژی انجمن رئيس ،

 بخش رئيس استالر، مارشال پروفسور نظر زير آمريكا در را الپاراسكوپيك جراحي و ورولوژیياندو فلوشيپ ی دوره

 ، کهمعتبر مدرك کسب با و ، موفقيت با ، فرانسيسكو سان در کاليفرنيا دانشگاه الپاراسكوپيك جراحي و ورولوژیياندو

 با تماما آمريكا و اتريش در فلوشيپ تحصيالت. است رسانده پايان به رسيده، نيز به تائيد سازمان نظام پزشكي ايران  

 بوده آمريكا و اتريش های دانشگاه ويا کرمانشاه پزشكي علوم دانشگاه سوی از کمكي گونه هيچ بدون و شخصيی  هزينه 

 .است

 هر کدام،اتوريته های اورولوژی در سطح جهان هستند و  از برجسته ترين در دوره ی فلوشيپ، زرگوشي دکتراساتيد 

صدها مقاله ی درجه يك و تاثيرگزار در معتبرترين عالوه بر کشفيات و نوآوريهای متعدد، و نوشتن دهها فصل از کتب مرجع، 

دانشگاه برتر ده ز همواره يكي اسال اخير،  11در دانشگاه کاليفرنيا در سان فرانسيسكو، . کرده اند ژورنالهای بين المللي منتشر



،  1001تا سال  4111پروفسور مايكل بيشاپ، که از سال از جمله آن،  اعضای هيئت علميپنج تن از و  تاکنون  بوده آمريكا 

تاسيس شده و  ميالدی 4433در سال  ،اتريش  در وين دانشگاه . برنده ی جايزه ی نوبل شده اند، بوددانشگاه اين  رئيس 

 .  آن برنده ی جايزه ی نوبل شده اند اعضای هيئت علميتن از  تاکنون پانزده

 بخش در 4433 آبان 44 تاريخ تا 4433 آبان 41 تاريخ از را انساني نيروی طرح ی دوره زرگوشي دکتر:  کاري سابقه

 به کرمانشاه پزشكي علوم دانشگاه اورولوژی بخش در 4433آبان 3 از. است گذرانده کرمانشاه پزشكي علوم دانشگاه اورولوژی

 استخدام 4414 اسفند 41 از و آزمايشي رسمي استخدام 4410 اسفند 14 از. است کرده کار به آغاز  پيماني استاديار عنوان

  ارتقاء استادی مرتبه به 4411 تير 43 در و دانشياری مرتبه به 4411 مرداد 41 در زرگوشي دکتر. است شده قطعي رسمي

 .است يافته

و دانشجويان دوره ی  رزيدنتها و دانشجويان پزشكي،  هب دادنعالوه بر سالها آموزش ،  زرگوشي دکتر: آموزشی عملکرد

 با کسب صالحيتهای الزم، مجوز گزينش و آموزش دانشجوی دکترای تخصصي  مامائي، ی کارشناسي ارشد مشاوره 

 . استکرده از وزارت بهداشت دريافت نيز  ا در رشته ی بهداشت باروری ر پژوهش محور

 بيست و دوم مهر ماه نود و نه ، تا 33از ابتدای کار باليني مستقل در سال  ، زرگوشي دکتر: درمانی عملکرد

 شخصا،  ،زرگوشي دکتر. استبيمار را مداوا کرده  يكصد و هشتاد و يكهزار و  سه شصت و  ، (زمان به روز شدن اين رزومه)

تمامي  جزئياتکه همواره قابل دسترس است و  برای تمامي بيماران خود،  پرونده ی الكترونيك تشكيل دادهاز روز نخست، 

بانك اطالعاتي حاصله، مبنای مقاالت . کرده استثبت همراه با شماره تلفن و آدرس آنها در طول زمان،  را مراجعات بيماران

 يمنع قانوني برای کار در بخش خصوصي، تمام گونهدکتر زرگوشي، با وجود نداشتن هيچ. زرگوشي مي باشددکترعلمي 

 ، و هيچ بيماری را برای عمل جراحي، به بيمارستانهای خصوصياعمال جراحي بيماران خود را،  در بخش دولتي  انجام داده 

   .نبرده است 

ی  مقاله 11 ،  در آمريكا و اروپا اورولوژی المللي بيندرجه يك  ژورنالهای معتبرترين در  ،زرگوشي دکتر: پژوهشی بازده

 نوشتهشخصي  باليني تجربيات اساس بر صرفا و ی دانشگاه،  بودجه صرف بدون ايشان مقاالت. منتشر کرده استپژوهشي 

 والش-کمپل بوك تكست) اورولوژی رشته مرجع کتاب معتبرترين در، بارها، زرگوشي  دکتر علمي مقاالت . اند شده

  ،تناسلي تراومای نوع يك باره در اورولوژی ژورنال در ايشان مقاله .اند گرفته قرار ارجاع و استناد مورد( اورولوژی

، اورولوژی والش - کمپل بوك تكستهمچنين، به تصريح  . باشد مي مذکور تراومای باره در جهانی  مقاله ترين ارجاع پر

 .  بهترين مقاله ی جهان در اين زمينه مي باشد ی نقش تراوما در بيماری پيروني، مقاله ی ايشان در باره

پژوهشي  سومرتبه ی  ،چهاردهايندکس اچ  با  زرگوشي دکتر،  (زمان به روز شدن اين رزومه)تا بيست و دوم مهر ماه نود و نه 

واحد  گزارشبر پايه ی در سطح کشور نيز،  .مي باشدکرمانشاه دارا  پزشكي علوم در بين اعضاء هيئت علمي باليني دانشگاهرا 

کشور، از دانشگاهي اورولوژيست   143در بين ، زرگوشي دکتربيست و دوم مهر ماه نود و نه،  تا ، علم سنجي وزارت بهداشت

( ايندکسي که اهميت مقاالت منتشره را نشان مي دهد)مقاله هر و از نظر استناد به ازای   دوازدهمرتبه ی  ايندکس ،-نظر اچ

در که  کشوردر دانشگاهي اورولوژيست   33در بين  ،تا بيست و دوم مهر ماه نود و نه همچنين،  . را دارا مي باشد پنجم، رتبه 

، مقاله هر نظر استناد به ازایو از ايندکس ، رتبه دوم -از نظر اچدارند،   مدرك فلوشيپ ، زير شاخه های گوناگون اورولوژی

 ورولوژیياندو فلوشيپ،  در بين هجده  نفر مقاله هر از نظر استناد به ازای زرگوشي دکتر. را دارا مي باشد رتبه ی سوم

 . را دارا مي باشد دانشگاهي در کشور، رتبه ی نخست 

 4413 های سال کرمانشاه،  و در پزشكي علوم دانشگاه نمونه پژوهشگر عنوان به 4411 و 4410 های سال در زرگوشي دکتر 

شده و  معرفي دانشگاه اين برتر پژوهشگر به عنوان 4413، و    4413،   4414،   4414،  4410،  4411،  4411 ، 4413 ،



را ، رتبه ی نخست  دانشگاه علوم پزشكي کرمانشاه، در بين تمامي پژوهشگران باليني و علوم پايه ی 4413در سال از جمله، 

  .کسب کرده است

 :باشد مي زير تخصصي های ژورنال به ارسالي مقاالت داور زرگوشي دکتر

- 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 انجمنهای عضو زرگوشي دکتر

 American Urological Association 

European Association of Urology 

Endourological Society 

 ،داوطلبانه ،و حاميانش به ميهنمان عراق تجاوز عليه دفاعي جنگ درشصت، ی در دهه ،  زرگوشي دکتر:  اجتماعی سوابق

همچنين، . از ميهن دفاع کرده است (گرشير و چنگولهعملياتي  مناطق) مهرانی  جبهه مقدم خط دربه رزمندگان پيوسته و  

 با اين وجود،  .است کرده خدمت ميشخاص دهستان روستائيان به ،ايالم استان سازندگي جهاد در 31 تا 31 سالهای در

 ،از سهميه ی فرزند رزمنده بودن، نه فرزندانش برای ورود به دانشگاه ، زمندگي به دانشگاه آمده نه خودش با سهميه ی ر 

 . کرده انداستفاده 

  پروانه شنای و مترده هزار   دو ورزشي رشته دو در ،  منظم طور به، سالهاست که  زرگوشي دکتر: عالئق ورزشی

 .کند مي فعاليت

 


