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Curriculum Vitae 
                                

            
Name: Amir mohammad 

Last Name: Navali 

Address: Elgoli Av - Golshahr St -medical Education of shohada 
 
 

Phone:  09143144189 

E-mail: Amir_navali@yahoo.com 
 
 
Sex and Marital Status: Male – Married 
 
Birth Date: 21 November 1967 
 
 
 
Education: Orthopedic  Surgeon 
 
 

Licensure: 
 
 
Honors/Achievements:    

(Second national board exams in the field of orthopedic )   
 

Academic Positions: Associate professor 
 
 

 

Teaching Experiences: 

)    ی ارتوپد یها دنتيرز یبرا سيتدر ) Teaching for Orthopedic Resident 
) تدريس برای دانشجويان پزشکی( Teaching for medical students 

Administrative Experiences: 
شی درمانی شهيد قاضی تبریزرئيس بخش الکتيو مرکز آموز  

 

 

 

Research Interest: 
 

 
Publications in International Journals: 
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Association of Adult Attention Deficit/Hyperactivity Disorder and Traffic 
Injuries in Tabriz – Iran
Shahrokh Amiri, Fatemeh Ranjbar, Homayon Sadeghi- Bazargani, Arash Jodeiri 
Eslami, Amirmohammad Navali, Farnaz Saedi 
Iranian J Psychiatry 6:2, Spring 2011  

1 

A Comprative Study  of two Suture Configurations in Zone II 
Flexor Thndon Repair Adoults
A.M.Navali , A.R.Rouhani and M.J.Mortazavi

Acta Medica Iranian, 46(3): 2008  

2  

Zone 2 Flexor Tendon Repair in Yong Chidren: A Comparative 
Study of Four- Strand Versus Two- Strand Repair
A.M.Navali  and A.R.Rouhani
The Journal of hand Surgery (Europen Volume,2008) 33E: 4 

3  

Monteggia Lesion and ipsilateral humeral supracondylar and distal radial 
fractures in a young girl 

Ali R. Rouhani, Amir M. Navali,MD. Ali R.Sadegpour, MD. Jafar 
Soleimanpour,MD. Maaroof Ansari,MSc  

Saudi med Journal 2007: vol28(7):1127-1128 

4  

Manipulation with schanz screws for closed reduction of femoral 
shaft fractures during intramedullary nailing
Ali Sadighi.ND, Amir M. Navali,MD, Hossein Aslani, MD, Ali 
Arzromchilar,MD.
Saudi Med J 2008: Vol.30(5) 

5  

Displaced fracture of the neck of the radius with complete 180৹ 

rotation of the radial head during closed reduction
A.M.Navali and A.Sadighi
the journal of hand surgery vol.31B no.6 December 2006 

6  

Treatment of chronic anterior sholder dislocation by open 
reduction and simultaneous Bankart lesion repair
Alireza Rouhani and Amirmohammad Navali
Sport Medicine, Arthroscopy ,Rehabitation, Therapy & 
Tecnology 2010,2:15 

7  

 

 

 

 

Publications in Iranian Journals: 

۱  

بررسی صحت معاينه فيزيکی در مقايسه با ام آر آی در تشخيص آسيب 
  های رباطی داخل زانو با آرتروسکوپی

لی ، دکرت حممد علی حمسنی، دکرت مير هبران صفری، دکرت دکرت امير حممد نوا
 آيسان نوزاد

  ١٣٨٧، پاييز  ۴جمله جراحی استخوان و مفاصل ايران، دوره ششم، مشاره 

۲  
 تظاهر ناشايع بيماری کانرتاکچور دپويرتن

  دکرت سيد کاظم شکوری، دکرت اميرحممد نوالی، دکرت وهاب مقدم
تابستان  ٢مشاره  ٢٨ی تربيز  دوره جمله پزشکی دانشگاه علوم پزشک

١٣٨۵  
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۳  

جا اندازی بسته و تثبيت شکستگی های تنه استخوان ران با 
  استفاده از پيچهای شانز 

دکرت علی صديقی، دکرت امير حممد نوالی ، دکرت اصغر علمی ريال دکرت حسين 
 .اصالنی

 جمله علمی دانشگاه علوم پزشکی مهدان 
 ١٣٨٦مستان ، ز٤دوره چهاردهم ، مشاره 

Shanz Screws for Closed Reduction of Femoral Shaft Fractures during Intramedullary 
Nailing  
A. Sedighy, M.D.; A.M. Navali, M.D.; A. Elmi, M.D.; H. Aslani, M.D 

۴  

ارزيابی پيش آگهی و ميزان بقای بيماران مبتال به شکستگی 
ی يک مطالعه آينده نگر و پيگيری اينرتتروکانرتيک استخوان ران ط

 شش ماهه
 دکرت امير حممد نوالی، دکرت امين مرادی

 جمله دانشگاه علوم پزشکی تربيز
 ١٣٨۶زمستان  ۴مشاره  ٢٩دوره 

۵  

بررسی آينده نگر نتايج ترميم تاندون های فلکسور انگشتان 
 Modified Stricklandدر ناحيه دوم دست بروش 

  دکرت علی رضا روحانی دکرت امير حممد نوالی ،
   ١٣٨۵هبار  ١مشاره  ٢٨دوره  - جمله دانشگاه علوم پزشکی تربيز

Prospective Study of the Results of Flexor Tendon Repair in Zone Ii of the Hand 
Using Modified Strickland Technique  
Am.Navali, AR.Rouhani 
 

 

Conference presentations (International): 

 Assessment of Supracondylar humeral fractures in eldery paients with double 
tension bond wiring method ‐ Awith six month follow up 
II International Congress of Traumatplpgists and orthopedists. 
Moscow – March 24‐25 , 2011 

 survivorship& outcome of patients with intertrochantric fracture of 
femur‐ a prospective study with six month follow up.
II International Congress of Traumatplpgists and orthopedists.
Moscow – March 24‐25 , 2011 

 Decision- making in managing a painful total knee arthroplasty  
A.M.Navali MD, F.Banumohammad ali MD. 
International Orthopedic Congress arthroplasty . 
April 24-26 2001, Tehran-Iran 

Conference presentations (National): 

هيجدمهين مهايش گروه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی هتران و  ١
مهزمان با پنجمين مهايش ساليانه اجنمن ارتوپدی و 
 تراماتولوژی ايران با عنوان تازه های ارتوپدی

 ١٣٨٨اسفند ماه  ١۶-١٢
The countermeasures for post- operative  bleeding after total knee 
arthroplasty 
Amirmohammad Navali ,MD. Hosein Akbari Agdam,MD. 

 سيزدمهين کنگره ساالنه اجنمن جراحان ارتوپدی ايران   ٢
ميم اوليه و توانبخشی آسيب تاندون های فلسکور درنتايج تر

 در کودکان      (ZONEII )ناحيه دوم دست 
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 دکرت امير حمد نوالی، دکرت عليرضا روحانی
 ١٣٨۴آبان ماه  ٢١ -١٨ايران   –هتران  

Flexor tendon injury in Zone II in children
A.M Navali , A.R Rouhani

٣ Arthroscopc ACL Reconstruction    اشتباهات تکنيکی رايج در
 جراحی بازسازی آرتروسکوپيک رباط متقاطع قدامی زانو

 دکرت امير حممد نوالی 
چهاردمهين مهايش ساليانه ارتوپدی با موضوع مسائل روز 

 ارتوپديبالغين و اطفال 
 تاالر امام  –بيمارستان امام مخينی هتران  ١٣٨۴اسفند  ۵-٣

 کنرتاندکاسيوهنای آرتروپالستی کامل مفاصلانديکاسيون ها و ۴
 دکرت امير حممد نوالی

يازدمهين مسپوزيوم طب فيزيکی و توانبخشی دانشگاه علوم 
 پزشکی و خدمات هبداشتی درمانی تربيز

١٣٨٣اسفند ١٤-١٣
 اشتباهات تکنيکی رايج در آرتروپالستی کامل زانو ۵

 دکرت امير حممد نوالی
ه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی هتران سيزدمهين کنگره ساليان

 ١٣٨٣ر ماه آذ
۶ Result of Dome-shaped Figh Tibial Osteotomy with focus on subtle 

Complications: A Review of seuenty six cases. 
Amir M navali , Farshid Tavousi,  

 پانزدمهين مهايش ساالنه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی هتران 
 ١٣٨۵اسفند  ۴-١

آنرتوپومرتی تاندون پاتال در ايرانيان ٧
 دکرت ابوالفضل شهسواری –دکرت امير حممد نوالی 

 Arthrometry of the patellar tendon in Iranian people 
AM Navali. MD , A Shahsavari.MD 

 هيجدمهين کنگره اجنمن جراحان ارتوپدی ايران
 ١٣٨٩مهر ماه  ٣٠-٢٦

 کنگره ساالنه اجنمن جراحان ارتوپدی ايران هفدمهين ٨
بررسی صحت معاينه فيزيکی در مقايسه با آم آرآی در تشخيص 

 آسيب های رباطی داخل زانو با آرتروسکوپی
دکرت امير حممد نوالی، دکرت حممد علی حمسنی، دکرت مير هبرام 

 صفری، دکرت آيسان نوزاد
Arthoroscopic Confirmation of clinica and MRI Evaluation for Meniscus 
and Cruciate Ligaments of Knee
Amir Mohammad Navali, Mohammad Ali Mohseni, Miebahram Safari, Aisan Nozad 

 هتران١٣٨٨مهر ماه ٢۴-٢٠
هفدمين مهايش علمی ساليانه اجنمن بررسی و مطالعه درد در  ٩

 ايران
و تزريق داخل مفصلی مقايسه اثر ضد دردی شياف ديکلوفناک 

 مارکائين و فنتانيل در جراحی آرتروسکوپيک زانو
 ١٣٨۶ارديبهشت  ١۴و ١٣دکرت امير حممد نوالی 

دوازدمهين کنگره سراری طب فيزيکی، توانبخشی و ١٠
 الکرتودياگنوز ايران

New Treatments for OA
A.M. navali

 ١٣٨۶مهر ماه  ١٧-١۵
فيزيکی ، توانبخشی و دوازدمهی کنگره سراسری طب١١
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الکرتودياگنوز ايران
A new method for postoperative rehabilitation after zone 2 flexor tendon 
repair in young children
A.M.Navali 

١٣٨٨مهر ماه ١٧-١۵
 کنگره روش های نوين تشخيصی و درمانی استئوميليت١٢

local delivery systems if antibiotics for treatment of osteomyelits
A.M.NavaliN.Naghshvarain 

 ١٣٨٧خرداد  ٢٧و  ٢۶
 

 

Research Projects:  
 

 ١ Bridge plateبررسی اختالل چرخشی بدنبال فيکساسيون داخلی شکستگی های فمور با روش 

 ٢ بریزسال در دانش آموزان شهر ت ١٨تا  ١٥تعيين ميزان طبيعی انحنای زانوها  در رده سنی 

 ٣ بررسی آسيب ناشی از کاربرد تورنيکه پنوماتيک
 
Books Translated (English to Farsi): 

دکتر محمد  -دکتر محمود فرزان –دکتر بهادر اعلمی هرندی  :مولفين

دکتر  -دمتر محمد رضا گيتی -دکتر مير مصطفی سادات - نقی طهماسبی

دکتربهنام  - ویدکتر سيد محمد جواد مرتض -رضا شهریار کامرانی

دکتر محمد رضا  -دکتر رامين اسپندار - دکتر اميرمحمد نوالی - پنجوی

 دکتر محمد آینی فيروز آبادی - دکتر آرمين اعلمی هرندی - گلبخش

  تأليف  درسنامه ارتوپدی و شکستگيها
  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

 ویرایش چهارم

Supervision of Thesis: 
:عنوان استاد راهنمابه   

  آنتروپومتری تاندون پاتال در شمالغرب ایران و بررسی رابطه بين قد افراد و طول تاندون پاتال
 پايان نامه دکرتی حرفه ای پزشکی خامن دکرت اهلام دنيا ديده

١ 

 بررسی فراوانی تصادفات ترافيکی منجر به مجروحيت و فوت در مراجعه کنندگان به بخش مرکز آموزشی
  ٨٨درمانی شهدا در تابستان 

 پایان نامه دکتری حرفه ای پزشکی خانم دکتر فيروزه پوینده 

٢ 

در تشخيص آسيبهای ليگمانهای متقاطع زانو و پارگی   MRIبررسی صحت معاینه فيزیک در مقایسه با 
  .منيسکها با استفاده از آرتروسکوپی

Arthroscopic evaluation of accuracy of clinical examination versus 
Magentic Resonance Imaging (MRI) in the diagnosis of meniscal tears and 
cruciate Ligaments ruptures 

  ارتوپدی آقای دکرت مير هبرام صفریپايان نامه دکرتی ختصصی 

٣ 

تال و گرافت چهار رشته مقایسه نتایج بازسازی رباط صليبی قدامی زانو با استفاده از گرافت اتوژن تاندون پا
  .ای تاندون های هامسترینگ

A coparative study of arthroscopic anterior cruciate ligament 
reconstruction with patellar tendon autograft and four- strand hamstring 
tendon autografts. 

  پایان نامه دکتری تخصصی ارتوپدی آقای دکتر فرشيد شامخی

٤ 

مقایسه نتایج بالينی بازسازی رباط صليبی قدامی به روش گرفت تاندو پاتال بطریقه مينی آرتروتومی با طریقه  ٥ 
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  .ارتروسکوپيک
Comparing the clinical results of the anterior cruciate Ligment 
reconstruction with patellar tendon graft inarrthroscopic and 
miniarthrotomy methods. 

  پايان نامه دکرتی ختصصی ارتوپدی آقای دکرت مهرداد ذوالفقاری
  گهی درمان بيماران با شکستگی و دررفتگی اندامهای فوقانی و تحتانی توام با آسيب شریانیبررسی پيش آ

Survey of the treatment prognoisis in patients with fractures and 
dislocation of upper and lower extreminites combined with arterial injurt. 

  وفایی پایان نامه دکتری تخصصی آقای دکتر امير رضا

٦ 

بررسی نتایج استئوتومی گنبدی شکل در قسمت فوقانی استخوان تيبيا بدون استفاده از وسایل تثبيت کننده 
  داخلی در بيماران مبتال به ژنوواروم

Study on result of high tibial done shape osteotomy without internal 
fixation in patients with genovarum. 

  پايان نامه دکرتی ختصصی ارتوپدی دکرت فرشيد طاووسی

٧ 

بررسی رابطه محور مکانیکی رادیولوژیک اندام تحتانی با زاویه بالینی تیبیوفمورال ، فاصله 
 .اینترکوندیالر مالئوالر

Study on relation between radiological mechanical axis of lower limb 
with clinical Tibofemoral angle Intercondylar distance and 
intermalleolar distance.

  پایان نامه دکتری تخصصی ارتوپدی دکتر بهروز نظری

٨ 

  مقایسه آینده نگر به روش ترميم پوست در بخش های طولی قدام زانو
Propective study comparing three different suture technigues in the 
closure of the knee. 

 دکتر سميه بسحاق پزشکی پایان نامه دکتری عمومی

٩ 

 
Advisor of Thesis: 

استفاده از پيچهای شانز برای جااندازی بسته شکستگی های تنه استخوان ران هنگام ثابت کردن شکستگی 
  .نال استخوانبا ميله داخل کا

Shanz screws for closed reduction of femoral shaft fractures during 
intramedullary nail fixation. 

 پایان نامه دکتری تخصصی ارتوپدی آقای دکتر حسين اصالنی

١ 

 
 
Skills: 
 
 
 

Member of Associations: 


