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پایان نامه و مقاالت:
-1بررسی نتایج درمان جراحی شا نت بطنی صفاقی در درمان هیدروسفالی در استان چهارمحال و بختیاری از سال  1378تا –1382به
عنوان پایان نامه پزشکی عمومی
-2بررسی ارزش تشخیصی الواز پریتوئن در تشخیص ایسکمی مزانتر در رت -به عنوان طرح تحقیقاتی که در مجله فیض کاشان به
چاپ رسیده است.
-3بررسی مقایسه میزان بقای گرافت دنده و گوش در خرگوش-به عنوان طرح تحقیقاتی که در حال چاپ در مجله دانشگاه تهران است.
-4بررسی اثر تزریق سلولهای بنیادی چربی در درمان اسکار سوختگی-به عنوان طرح تحقیقاتی که در حال اجرا می باشد.

5- Peritoneal Potassium and pH Measurement in Early Diagnosis of Acute Mesenteric Ischemia in Rats
Mehrdad Hosseinpour,1,* Tahere Khamechian,1 and Soraya Shahrokh1 Archives of trauma research 2014
Sep; 3(3): e20957.

6- Abdoljalil Kalantar-Hormozi, ,_ Soraya Shahrokh, ,y Alireza Mirshmirani, z, and Nazanin Rita Davai, A Rare
Patient with Facial Duplication, The Journal of Craniofacial Surgery _ Volume 28, issue 1,p11-13, January
2017
7-The fascia lata graft: A new technique for multiple extensor tendon defect repair,M. Yavari, S.
Shahrokh, M. Moosavizadeh and S. Alhosseini, Journal of Hand Surgery (Eur) 43(Supplement 2), FESSH
,congress 2018

طرح های تحقیقاتی
بررسی نتایج استفاده از گرافت فاشیاالتا در نقص تاندونی متعدد و طویل اکستانسور انگشتان دست درزون  -6گزارش نهایی 1398

تالیفات
مروری بر سواالت بورد جراحی پالستیک – دکتر ثریا شاهرخ شهرکی – دکتر سیداسماعیل حسن پور – نشر بابازاده – زمستان 1395

رتبه های کسب شده
رتبه سوم بورد کتبی جراحی عمومی و اخذ رتبه  %5در امتحان بورد جراحی عمومی در سال 90
رتبه اول امتحان ورودی دستیاری جراحی پالستیک در 1390
رتبه دوم بورد فوق تخصصی جراحی پالستیک در 1394

