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 بابک نام:

 بخشایش اقبالی نام خانوادگی:

 مغز و اعصاب متخصص مدرک تحصیلی:

 گیالن پزشکی علوم دانشگاه جغرافیایی وقت تمام علمی عضوهیات شغل:

 سال 5 سابقه تدریس:

 به نام خدا  

 مشخصات فردی: .1

 

 درجات علمی و سوابق تحصیلی: .2

 تاریخ فارغ التحصیلی شهر محل تحصیل مقطع تحصیلی رشته تحصیلی ردیف

 1831 رشت دانشگاه علوم پزشکی گیالن دکتری حرفه ای عمومی پزشکی 1

 1833 رشت گیالن علوم پزشکی دانشگاه دکتری تخصصی متخصص مغز و اعصاب 1

 

 امتیاز علمی پژوهشی از دانشگاه كتب تالیفی دارای .3

 اسامی همكاران به ترتیب اولویت عنوان   كتاب ردیف

صفحه .  813.  1151. کد کتاب 1831میگرن . انتشارات پیام سبحان . سال  1

 دانشگاه علوم پزشکی گیالن
 بابك بخشایش اقبالیامیررضا قایقران ، 

 1111. کد کتاب  1813انتشارات کتیبه گیل .سال   پتانسیل های بر انگیخته . 2

 صفحه .  دانشگاه علوم پزشکی گیالن. 181. 
 بابك بخشایش اقبالیسیدعلی رودباری ، 

صفحه .  133.  1811رویکرد الگوریتمی به بیماری های مغز و اعصاب. سال  3

 گیالندانشگاه علوم پزشکی  انتشارات
، عالیا صابری ،  بابك بخشایش اقبالی

 مظفر حسینی نژاد
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 ا در نوبت چاپمقاالت علمی پژوهشی منتشر شده ی .4

 اسامی همكاران به ترتیب اولویت نوع همكاری عنوان  و آدرس مقاله ردیف

1 

باااا ساااار هشااایاری در بیمااااران   Fارتبااااا پایاااایی ماااو   

دچاااار ساااکته مغااازی. مالاااه دانشاااگاه علاااوم پزشاااکی      

 . 23-21. صص  21.شماره  13گیالن. دوره 

 نویسنده
 ، آبتین حیدرزادهبابك بخشایش اقبالیامیررضا قایقران ، 

2 

بررسی تاثیر دونپزیل بر بهبود سار هشیاری بیماران دچار سکته 

.  27.شماره  11گیالن.دوره مغزی. ماله دانشگاه علوم پزشکی 

 . 13-25صص 
 نویسنده

امیررضا قایقران، مهدی سخابخش، شاهرخ یوسف زاده، مریو 

بابك مظفر حسینی نژاد، شکیبا، زهرا پور رسولی، 

 بخشایش اقبالی

3 

بررسی اتیولوژی ، محل ، و نوع آسیب در بیماران دچار افتادگی 

.  23.شماره  13ه پا . ماله دانشگاه علوم پزشکی گیالن. دور

 . 11-11صص 

 نویسنده مسئول
بابك بخشایش مظفر حسینی نژاد، شاهرخ یوسف زاده، 

 حمیدرضا حاتمیان اقبالی،

4 

خساااتگی در اساااکلروز متاااادد و ارتبااااا ان باااا وضاااایت    

باااالینی بیمااااران. مالاااه دانشاااگاه علاااوم پزشاااکی گااایالن.  

 . 81-75. صص  31.شماره  11دوره 

 نویسنده اول
، مظفر حسینی نژاد، سیدعلی بخشایش اقبالیبابك 

 ، حمیدرضا حاتمیانرودباری

5 

بررسااای نشاااانگان درد پاااس از ساااکته مغااازی و عوامااال      

خاااار آنهاااا. مالاااه دانشاااگاه علاااوم پزشاااکی گااایالن. دوره  

 . 1-2. صص  31.شماره  11

 نویسنده مسئول
، مظفر حسینی بابك بخشایش اقبالیامیررضا قایقران، 

 ، احسان کاظمی نژادنژاد، پویا آذری

6 

بررسااای عوامااال مااارتبد باااا بهباااودی در بیمااااران دچاااار    

افتاااادگی پاااا. مالاااه دانشاااگاه علاااوم پزشاااکی گااایالن. دوره 

 . پذیرفته شده و در نوبت چاپ. 38.شماره  11

 

 نویسنده

، ، شاهرخ یوسف زادهنژاد، سیدعلی رودباری مظفر حسینی

 مضانی، حمیدرضا جمالی، حامد ربابك بخشایش اقبالی

7 

A randomized open label study of  sodium 
valproate versus sumatriptan and 
metoclopramide for prolonged migraine 
headache . American journal emergency 
medicine 2013. 31 ( 3 ): 540-4 

 نویسنده اول

، کوروش رضانیا، سید محمد سید بابك بخشایش اقبالی

 ، حمیدرضا حاتمیانمظفر حسینی نژادساادت، 

8 

Is serum vitamin D levels associated with 
disability in newly diagnosed multiple sclerosis 
patients .Ir J neurol 2013; 12(2): 41-46 

 نویسنده مسئول

سید محمد  ،بابك بخشایش اقبالی حاتمیان،حمیدرضا 

حامد ،سیدساادت نیلوفرید س مبیدآبادی،م الها ساادت،سید

 احسان کاظم نژاد ،رمضانی

9 

Epidemiology and clinical characteristics of 
chronic daily headache in a clinic-based cohort 
of Iranian population. 2014 Apr;35(4):565-70. 
Neurological sciences 2013NeurolSci 
DOI 10.1007/s10072-013-1550-2 

 نویسنده مسئول

مظفر  ،بابك بخشایش اقبالی ساادت،سیدمحمد سید

 محمدرضا نقی پور، مهسا حسینی ،حسینی نژاد

11 

Prevalence and predictors of depression in 
Iranian patients with multiple sclerosis: a 
population-based study Neurological sciences, 
2014 May;35(5):735-40 

 نویسنده مسئول

، مظفر بابك بخشایش اقبالی ساادت،سیدمحمد سید

 رند نبی زادهپسیده ، سیدنسترن سیدساادت،  حسینی نژاد

11 

شااایوع درد سااارویکوژنیک و عوامااال هماااراه در مبتالیاااان     

بااه سااردرد ماازمن. مالااه دانشااگاه علااوم پزشااکی گاایالن.       

 31-25. صص  31.شماره  18دوره 

 نویسنده
، مظفرحسینی نژاد، بابك بخشایش اقبالی عالیا صابری،

 فرناز مهدویاحسان کاظم نژاد، 

12 

بررسااای الگاااوی فصااالی وقاااوع ساااکته مغااازی و ارتبااااا آن 

باااا آب و هاااوای روزاناااه. مالاااه دانشاااگاه علاااوم پزشاااکی    

 53-53. صص  13.شماره  18گیالن. دوره 

 نویسنده مسئول
، مودبی، بابك بخشایش اقبالیمظفرحسینی نژاد، 

 حاتمیانضا حمیدر
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13 

Iron Overload is Associated with Perihematoma 
Edema Growth Following Intracerebral 
Hemorrhage that may Contribute to In-hospital 
Mortality and Long-term Functional Outcome 
Current Neurovascular Research, 2014, 11, 00-
00 

 نویسنده اول

Babak Bakhshayesh1, Mozaffar 
Hosseininezhad1, SeyedehNazaninSeyed 
Saadat2, Malek 
Moien Ansar3, Hamed Ramezani1 and 
Seyed Mohammad SeyedSaadat 

14 

Predicting in-hospital mortality in Iranian 
patients with spontaneous intracerebral 
hemorrhage 
Iran J Neurol 2014; 13(4): 231-236 

 نویسنده اول

Bakhshayesh B, Hosseininezhad 
M, SeyedSaadat SM, Hajmanuchehri M, 
KazemnezhadE,Ghayeghran AR 

15 

Unilateral cortical thickening and hyper-
intensity due to mitochondrial encephalopathy, 
lactic acidosis, and stroke like episodes (MELAS) 
International ,Clinical Neuroscience Journal 1 
(2), 69-72 

 نویسنده

Hamid Reza Hatamian, Babak Bakhshayesh, 
Nazanin Rahman-A 

16 

The relationship between the serum levels of 
ferritin and the radiological brain injury indices 
in patients with spontaneous intracerebral 
hemorrhage Iran J Basic Med Sci 2014; 17:729-

734. 

 نویسنده

 Iraj Aghaei , Babak Bakhshayesh, Hamed 
Ramezani, Mahmood Moosazadeh, 
Mohammad Shabani 

17 

Agreement of electrodiagnosis, clinical findings 
and MRI in patients with low back pain ICNSJ 
2015; 2 (1):26-32 International Clinical 
Neuroscience Journal 

 نویسنده

Mozaffar Hosseininezhad, Hamidreza 
Hatamian , Ahmad Alizadeh , Bahman 

Firozkohi, Shahrokh Yousefzadeh, Babak 

Bakhshayesh , Mohammadali Hajebrahimi  

 

 


