
 

  وهابی زهرا دکتر

 دکترای تخصصی بیماری مغز و اعصاب آخرین مدرک تحصیلی: 

 استادیار رتبه علمی:

 معرفی:
وارد سیستم دانشگاهی به  1394من بعداز پایان دوره تخصص نورولوژی از دانشگاه تهران و گذراندن طرح تخصص ، در سال 

به صورت پیمانی جذب گروه طب سالمندان در بیمارستان ضیاییان  با سه روز فعالیت در  1396صورت قراردادی شدم  و در سال 
فعالیتم را   geriatric neurologyناخت و حافظه  شدم. در طی این مدت در زمینه بیمارستان روزبه بخش نورولوژی رفتار ، ش

متمرکز کردم که بیشتر در زمینه اختالالت شناختی و اتفاقات عروقی و نوروسایکیاتری می باشد. در حال حاضر در زمینه تشخیص 
ایی ریسک فاکتور ها در بزرگساالن  و فالوآپ آنها  زودرس افت شناختی با روشهای الکتروفیزیولوژی و مطالعاتی  بر مبنای شناس

   cognitive reserve   andفعالیت میکنم و به مداخله در تغییر سبک زندگی و آموزش جامعه در مورد شناخت و اهمیت 
cognitive enhancement  هستم  عالقه مند هستم. همچنین در زمینه تعهد حرفه ای با نگاه ویژه به سالمندان عالقه مند

 و فعالیت می کنم.
 عضویت در کمیته علمی انجمن آلزهایمر ایران ، کمیته علمی انجمن سردرد 

 عضویت در انجمن نورولوژی ایران شاخه دمانس 
 عضو کمیته تدوین برنامه فلوشیپ طب سالمندان 
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Top Recent Projects: 

1. Post stroke cognitive decline 

2. Prediction of Alzheimer disease with eye tracking and FMRI and electrophysiologic 
findings. 
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3. Prediction of Alzheimer disease with odd ball test  

4. Validation of behave and E-behave scale in AD patients. 

, vahab1357@gmail.comzvahabi@sina.tums.ac.irEmail Address:  

Google Scholar Address: 

 

mailto:zvahabi@sina.tums.ac.ir

