
 دکتر احمدعلی امیرغفران

 و عروق بیمارستان فقیهیقلب جراحیهای گروه آموزشی 

 دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 ایران

 +80-13-10106363تلفن: 

 +80-831-333-6318موبایل: 

 

 اطالعات شخصی

 3/1/3131تاریخ تولد: 6

 ایران ,محل تولد: تهران6

 دارای دو فرزند ,متاهل6

 

 تحصیالت

 3108سال  ,ایران ,دانشگاه علوم پزشکی شیراز ,پزشکی عمومی6

 (3/1603)درجه مدرک پزشکی 

بیمارستانهای دانشگاه علوم  ,دوره کاراموزی چرخشی )اینترنی( 6

 3108الی آبان  3100تیرماه  ,ایران ,پزشکی شیراز

 ,دانشگاه علوم پزشکی شیراز ,دوره ی رزیدنتی جراحی عمومی6

 3111الی دی ماه  3108بهمن ماه 



 3111-3113 ,دانشگاه علوم پزشکی شیراز ,فلوشیپ جراحی قلب6

بیمارستان  ,پزشک ارشد بخش جراحیهای قلب و قفسه سینه اطفال 6

Great Ormond Street(GOS) , ژانویه تا جوالی  , انگلستان  ,لندن

3881 

 ,سینه اطفال مدیرگروه ارشد افتخاری بخش جراحیهای قلب و قفسه6

 ,انگلستان  ,لندن , Great Ormond Street(GOS)بیمارستان 

 3881جوالی تا دسامبر 

کلینیک  ,جراح قلب و قفسه سینه , J.Starkدستیار بالینی  دکتر 6

Harley Street , 3881جوالی تا دسامبر  ,انگلستان  ,لندن  

 ,پزشک )فلو( خارج از کشور در جراحیهای قلب و قفسه سینه6

 3880ژانویه الی نوامبر  ,انگلستان  ,لندن , Middlesexبیمارستان 

کلینیک   ,جراح قلب و قفسه سینه , M. de Lavalدستیار بالینی دکتر 6

Harley Street  , 3880دسامبر  ,انگلستان ,لندن 

 3110مرداد الی آذر ماه   ,ایران  ,تهران ,جراح قلب6

مرکز قلب  ,ه روش کم تهاجمیجراحیهای قلب بمشاهده کننده آموزش 6

Leipzig , 1661ژانویه   ,آلمان 

 

 تجارب کاری

  ,دانشگاه علوم پزشکی شیراز ,عروقی -استادیار جراحیهای قلبی6

 3100الی سال  3110دی ماه   ,ایران



  ,دانشگاه علوم پزشکی شیراز ,عروقی-دانشیار جراحیهای قلبی6

 تا کنون 3100دی ماه   ,ایران

  ,دانشگاه علوم پزشکی شیراز ,رییس گروه بخش جراحی قلب 6

 3186تا آذر ماه  3111مهر ماه   ,ایران

 

 مدارک بورد

 3111 ,جراحی عمومی6

 3111 ,جراحی قلب وعروق6

 

 عضویت

 (ISCSانجمن جراحان قلب ایران )6

 (EACTSانجمن جراحی قلب و قفسه سینه اروپا )6

 (AACTSآسیا )انجمن جراحی قلب و قفسه سینه  6

 انجمن پیوند اعضا ی ایران6

 

 افتخارات و جوایز

دانشگاه علوم پزشکی  ,3108سال شاگرد اول دوره پزشکی عمومی 6

 ایران ,شیراز



 رتبه یک آزمون ملی بورد جراحی قلب و قفسه سینه در ایران6

 33الی  1عروقی مشترک ایرانیان. -دبیر علمی هفتمین کنگره قلبی 6

 ایران ,تهران ,3180اسفند 

 

 نوآوری و ابتکارات

 :اولین جراحیهای جهانی

با  ,.اولین بار در دنیا: جراحی قلب راست بدون بایپس قلبی ریوی3

 موقت TCPCاستفاده از 

ترانس آنوالر با تکنیک انسداد جریان  RVOT.اولین بار در دنیا: پچ 1

 ورودی

 ایتروژنیک RV-. اولین بار در دنیا: اتصال آئورت1

)دیواره ای( در ترمیم آنومالی اولین بار در دنیا: ایجاد لت سپتال  .3

Ebstein 

. اولین بار در دنیا: ترمیم دریچه میترال با تکنیک زدن هیچ گره ای 1

 روی لت دریچه

( به جای innominate. اولین بار در دنیا: جایگزینی ورید بی نام )0

 شریان ریوی آسیب دیده

برای بیماریهای پیچیده دریچه  Novel: تکنیک . اولین بار در دنیا1

 تریکاسپید )سه لختی(

. اولین بار در دنیا: ایجاد دریچه طبیعی حین عمل در جراحیهای 0

Redo PVR  



از گوشک دهلیز راست حین  RAA. اولین بار در دنیا: ایجاد دریچه 8

  TOFعمل در بیماران مبتال به 

 و جابجا کردن آن RCAبه هاجمی . اولین بار در دنیا: دسترسی کم ت36

 

 اولین جراحیهای ملی

  Ross-Konno.اولین بار در ایران: جراحی 3

  VSDبرای بستن  UDVPاولین بار در ایران: استفاده از  .1

اولین مرکز جراحی  ملی برای ترمیم دریچه میترال به روش کم  .1

 تهاجمی

  Florida sleeveاولین بار در ایران: عمل  .3

ولین بار در ایران: هدایت ورید کبدی به محل اتصال آزیگوس بعد ا .1

  Awashimaاز ترمیم 

در موارد نقص عملکرد وخیم  RVاولین بار در ایران: حذف کامل  .0

  RVو آریتمی زای 

اولین بار در ایران: تعویض بخش کمی از ریشه آئورت با دریچه  .1

Florida sleeve  

خارج کردن تومور دهلیزی با روش کم  اولین بار در ایران: .0

 تهاجمی

ریشه آئورت به روش کم  Bentalاولین بار در ایران: جایگزینی  .8

 تهاجمی


