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سوابق تحصیلی:

 تاریخ و محل اخذ دیپلم  سال  – 2631دبیرستان شهید مصطفی خمینی (ورامین)
 دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران 2631- 2632
 دوره جراحی عمومی  دانشگاه علوم پزشکی تهران 2631-2633
 دوره جراحی قلب  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – بیمارستان شهید مدرس
2632-2631



سوابق خدمت:

 5 سال به عنوان جراحی عمومی در بیمارستان شهید مفتح ورامین و دارای سمت
رئیس بخش جراحی و اتاق عمل در بیمارستان فوق
 1 سال در بیمارستان شهید مدرس به عنوان جراح قلب و شرکت در کلیه کالس های
آموزشی وهمچنین آموزش رزیدنت های جراحی قلب 2631-2633
 از سال  2633تاکنون در بیمارستان امام حسین (ع)



مهارت ها

 کلیه اعمال جراحی قلب بزرگساالن اعم از دریچه و بیماری های آئورت
 اعمال جراحی اطفال
 تعداد اعمال جراحی قلب  :بیش از سه هزار عمل جراحی از جمله تعداد زیادی عمل
های قلب اطفال
 کارگذاری بیش از  261مورد پیس میکر دائم در بیمارستان امام حسین (ع)
 ویزیت بیماران روزهای سه شنبه (عصر ساعت  21الی  )23در کلینیک جراحی قلب
بیمارستان امام حسین(ع)



سوابق علمی

عضویت در انجمن جراحان قلب ایران و اروپا.
شرکت در کلیه گنکره های سالیانه برگزار شده در ایران از طرف ) (ISCSو همچنین
سایر کنگره های بازآموزی جراحی قلب در ایران.

شرکت در کنگره های برگزار شده هر سال در اروپا توسط انجمن جراحان قلب اروپا
.(EACT)
2631/5/1 شرکت در کارگاه دانش افزایی استادان و اخذ گواهی پایان دوره در تاریخ
فعالیت مداوم در آموزش رزیدنت های جراحی قلب در بیمارستان شهید مدرس از
2631-2633 سال
 شرکت درآموزش دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (آشنایی
.)کامل با اعمال جراحی قلب ) در اتاق عمل قلب بیمارستان امام حسین (ع
مقاالت



Laparascopic Cholecystectomy and Open-Heart Surgery at the Same Time
1. Manouchehr Hekmat M.D.,
2. Hamid Reza Taghipoor M.D.,
3. Mohammad Rezvan Nobahar M.D.,
4. Mahmoud Beheshti Monfared M.D.,
5. Mohammad Masoud Majidi Tehrani M.D.,
6. Mohammad Kazem Arabnia M.D.,
7. Seyyed Ahmad Hasantash M.D.,
8. Ali-Mohammad Hallaj Zadeh M.D.,
9. Naser Kachoueian M.D.,
10.Mahnoush Foroughi M.D. and
11.Nima Rezaei M.D.
Jurnal of cardiac Surgery. Volume 2 , Issue6, Pages 557-559 . November 2005


Tetralogy of Fallot and Associated Coronary Anomalies
Manouchehr Hekmat, MD; Mahnoush Foroughi, MD; Mohammad Masoud
Majidi Tehrani, MD; Mahmoud Behesjti Monfared, MD; Mohammad
Kazem Arabnia, MD; Seyyed Ahamd Hasantash, MD; Ali-Mohammad
Hallaj Zadah, MD; Mohammad Rezvan Nobahar, MD; Hamid Reza

Taghipour, MD; Naser Kachoueian, MD; Nima Rezaei, MD.
Iranian Heart Journal, 2004; 5(1,2): 39-42


بررسی نتایج اعمال جراحی عروق کرونر در بیماران مبتال به دیابت مراجعه کننده به
8733-8731 بیمارستان مدرس تهران طی سال های
 دكتر منوچهر، دكتر محمدمسعود مجيدی تهرانی،* دكتر محمود بهشتی منفرد:نویسندگان
،، دكتر علی محمد حالج زاده، دكتر سيد احمد حسن تاش، دكتر محمد کاظم عرب نيا،حکمت
 دكتر حميدرضا تقی پور،  مهنوش فروغی،  دكتر، دکتر ناصر کچوئیان،دكتر محمد رضوان نو بهار
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Circadian Blood Pressure Variability in Normo and Hypertensive Diabetic
Patients
Roxana Sadeghi, Mohammad Salehi, Mohammad Asadpour Piranfar, Fatemeh Shakeri,
Naser Kachoueian
NOVELITY in BIOMEDICI. 2014;2: 1-5.

:مقاالت پرزنت شده در کنگره
The Survey of re- operation for failed alve Rpair or Replacement in Modarres during 20012004
M. Arabnia M.D. Majidi Tehrani M., M.Hekmat M.D, M. Beheshti Monfared m.D, S.
Hassaash M.D. N. Kachoueian M.D
16-19 NOV,2005 IRAN- Tehran چهارمین کنگره بین المللی انجمن جراحان قلب ایران


A REPORT OF IRNIAN PATIENT WITH LEFT PULMONARY VEIN ANOMALY
TYPE OF PARTIAL ANOMALOUS VENOUS CONECTION
Beheshti Monfared M, Majidi Tehrani MM, Hekmat M , Arabnia MK, Hassntash SA, hallaj Zadeh
AM , Rezvan Nobahar M, Kachoueian N , Foroghi M, Taghipour HR, Rezaei N
16th annual mediterranean assocition of cardiology and cardiac surgery congress
Sun, 20 jun 2004





بخش جراحی قلب بیمارستان امام حسین (ع)

 دارای دو اتاق عمل کامالً مجهز برای تمامی اعمال جراحی قلب .
 دارای  ICUجراحی قلب با شش تخت مجهز و همچنین حضور پرستاران مجرب در امر
بیماران جراحی قلب.
 آمادگی قبل ازعمل بیماران و همچنین مراقبت بیماران پس از  ICUدر بخش Post
 ccuانجام می شود.
آمادگی بخش جراحی قلب به صورت 11ساعته جهت پذیرش بیماران اورژانس جراحی
قلب
 کارگذاری کلیه پیس میکرهای دائم توسط دکتر کچوئیان در بخش آنژیوگرافی.
بخش آنژیوگرافی کامال مجهز و انجام آنژیوپالستی اعم از  Primary PCIو استندبای
مداوم جراحان قلب تا پایان PCI
 جراحان قلب شاغل در بخش جراحی قلب بیمارستان امام حسین (ع) (سه نفر)
 -2دکتر ناصر کچوئیان به صورت تمام وقت جغرافیایی
 -1دکتر محراب مرزبان به صورت قراردادی
 -6دکتر رضا سادات افجه ای به صورت قراردادی



