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 مشخصات فردی:
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 نام خانوادگی: قدس

 4531سال تولد: 

 محل تولد: تهران

 دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی ایران -خیابان حافظ جنوبی، ضلع جنوبی پارک شهر، خیابان بهشتمحل کار: تهران، 

  503داخلی  – 33552795شماره تماس:

    ghods.r@iums.ac.ir: آدرس پست الکترونیک

 

 سوابق تحصیلی:

 دکترای تخصصی طب سنتی ایران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسالمی و مکمل. -4

 (70/61با معدل نفر 61)رتبه اول در بین  4529-4511

 کترای پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان.د -9

 (85/60، با معدل الف: نفر 85رتبه چهارم در بین ) 4510-4575

 .7دیپلم ریاضی فیزیک، دبیرستان نصر، منطقه  -5

 ( 87/65رتبه اول با معدل ) 4579-4551

 

  سوابق پژوهشی:

 
 Comparison of quince with vitamin B6 for treatment of nausea and vomiting in "مقاله چاپ شده  -4

pregnancy: a randomised clinical trial"،  Journal of Obstetrics and Gynaecology ،Jun 2017 

فرهتگستان علوم  -مجله طب سنتی اسالم و ایران  ،"ایران سنتی طب منظر از )ماشرا( آنژیوادم و کهیر )شرا("مقاله چاپ شده  -9

 25مرداد  -پزشکی

 25خرداد  -مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل ،"رانیا یطب سنت دگاهیقلب بر اساس د یینارسا یماریعلل ب "مقاله چاپ شده  -5

-فصلنامه علمی، "تحلیل عالئم و کلیات درمان بیماری نارسایی قلب بر اساس دیدگاه طب سنتی ایران"مقاله چاپ شده  -1

 4525، بهار پژوهشی طب مکمل

پژوهشی طب مکمل، زمستان -، فصلنامه علمی"یک مورد ترومبوز ورید پورت و درمان آن با طبّ سنّتی ایران"مقاله چاپ شده  -3

4523 

، "میالدی 8768تا پایان سال  PubMedرسی کمی و کیفی مقاالت نمایه شده طب سنتی ایران در پایگاه بر"مقاله چاپ شده  -5

 4523مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل، 

 4523، اولین کنگره الکترونیکی طب و داروسازی سنتی و طب مکمل، آذر "الیاف قلب در طب سنتی" ارائه پوستر -7

، اولین کنگره الکترونیکی طب و داروسازی سنتی و طب "برای مشاغل نوبتی و نشانگان پرواززدگی طب سنتی تدابیر"ارائه پوستر  -1

 4523مکمل، آذر 

 4523، اولین کنگره الکترونیکی طب و داروسازی سنتی و طب مکمل، آذر "مروری بر مفردات شیرافزا در طب سنتی"ارائه پوستر  -2

، اولین کنگره الکترونیکی طب و داروسازی "دردرمان ادم ناشی از نارسایی قلب مفردات مدر در طب سنتی مروری بر"ارائه پوستر -40

 4523سنتی و طب مکمل، آذر 

 مقاله چاپ شده  -44

mailto:ghods.r@iums.ac.ir,roshanakghods@gmail.com,drghods@irimc.org
http://cmja.arakmu.ac.ir/article-1-436-fa.pdf
http://jbums.org/browse.php?a_id=6285&sid=1&slc_lang=fa&ftxt=0
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Anatomical Features of the Inter scapular Area Where Wet Cupping Therapy Is Done and Its Possible 
relation to Acupuncture Meridians, Journal of Acupuncture and Meridian Studies, Dec 2016  

روی جلد مجله( بر)مقاله منتخب   

، در یازدهمین نشست پژوهشی تاریخ "دانشمند ناشناخته ایرانی؛ ابوسهل مسیحی و دیدگاه او در تشریح قلب"پوستر ارائه  -49

 4523پزشکی اسالم و ایران با موضو طبقات اطباء ایران عصر ترجمه، شهریور 

شورای پژوهشی موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب  مصوب "مرور سیستماتیک شواهد اثربخشی زالو" طرح تحقیقاتیمجری  -45

 4523 اسالمی ومکمل ، خرداد

شورای پژوهشی موسسه مطالعات تاریخ پزشکی،  مصوب "مرور سیستماتیک شواهد مبتنی بر عوارض زالو" مجری طرح تحقیقاتی -41

 4523 طب اسالمی ومکمل ، خرداد

 4521، از مرداد مکملموسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسالمی و  –مدیر گروه پژوهشی قلب و عروق طب سنتی  -43

 4521، از مرداد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -معاونت طب سنتی –مدیر گروه پژوهشی قلب و عروق طب سنتی  -45

مصوب شورای پژوهشی " 8768ن در پایگاه پاب مد تا سال بررسی مقاالت منتشر شده طب سنتی ایرا"مجری طرح تحقیقاتی  -47

 4521 موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسالمی ومکمل ، اسفند

شورای پژوهشی موسسه  مصوب "بررسی سیر تحول تاریخ تشریح قلب در دوره باستان و دوره تمدن اسالمی "مجری طرح تحقیقاتی  -41

 4521شهریور مکمل ،  مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسالمی و

شورای پژوهشی موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب  مصوب، "مبانی نظری نارسایی قلب در طب سنتی ایران" مجری طرح تحقیقاتی -42

 4521 اسالمی ومکمل ، آذر

 مصوب، "بررسی شواهد علمی در زمینه اثربخشی گیاهان دارویی در طب سنتی ایران برای حافظه و یادگیری"مجری طرح تحقیقاتی  -90

 )پایان یافته( 4521آبان  شورای پژوهشی موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسالمی ومکمل،

در بررسی ماکروسکوپیک ادرار در طب سنتی ایران در مقایسه با بررسی میکروسکوپیک آن در طب رایج  چاپ شده مقاله -94

 مجله طب سنتی اسالم و ایران

 Adherence toبا عنوان   Journal of Research in Pharmacy Practice در مجله (Pubmed)مقاله چاپ شده  -99

prescribed medications of Iranian traditional medicine in a group of patients with chronic disease 
با   African Journal of Traditional, Complementary and Alternative medicines( در مجله ISI) مقاله چاپ شده -95

 Medicinal Herbs In Iranian Traditional Medicine For Learning And Memory وانعن

 Patient’s با عنوان Quality Improvement Journal and Patient Safety  (ISC)چاپ شده در مجلهمقاله  -91

satisfaction with Clinics of Iranian Traditional Medicine in Tehran 
 با عنوان: 4521، مهر دوازدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران؛ المللی داخل کشور ارائه پوستر در کنگره بین -93

“Iranian traditional medicine therapies for nausea and vomiting during pregnancy and presenting the 
clinical evidence” 

 با عنوان: 4521، مهر اولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزینالمللی داخلی کشور؛  ارائه پوستر در کنگره بین  -95

“A Macroscopic examination of urine in traditional medicine compared to the microscopic 
examination in conventional medicine “ 

، دانشگاه علوم پزشکی کشوری پیشگیری و درمان با طب مکمل، همایش "هایپرتانسیون و طب سنتی ایران"رونیک ارائه پوستر الکت -97

 4525 ماه آبان -اصفهان

 Hypertension from the”" با عنوان Iranian Red Crescent Medical Journal در مجله  (ISI)شده چاپمقاله  -91

Perspective of Iranian Traditional Medicine" 
 4529دیماه 

 Probable etiology of Hypertension" با عنوان Iranain Journal of Public Healthدر مجله   (ISI)شده چاپمقاله  -92

according to the Iranian Traditional Medicine " 4529دیماه 

http://en.ricest.ac.ir/
http://seminars.mui.ac.ir/signup/showsem.php?confcode=149
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مروری اجمالی بر اسباب ایجاد  " با عنوان تاریخ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیدر مجله علمی پژوهشی شده اله چاپ مق -50

 4529مهرماه ."از دیدگاه طب سنتی ایران افزایش فشارخون پرفشاری خون و بررسی ارتباط امتال و

گیاهی منتخب طب سنتی ایران بر کاهش فشار خون اساسی در بیماران بررسی تأثیر یک داروی " پایان نامه دکترای تخصصی با عنوان -54

 4529-4524(1/61نمره  -)با درجه عالی. "تحت درمان با لوزارتان

یسه با جمعیت عادی شهر وابستگان به مواد مخدر در مقاتعیین فراوانی انجام شعائر مذهبی در  "پایان نامه دکترای عمومی با عنوان  -59

 (08/61نمره  -عالی )با درجه."رفسنجان

4510-4572  

 

 سایر مقاالت:

شناسی در طب عامیانه، کتاب دانش پزشکی مردمی ایران زمین، انتشارات صهبای دانش با همکاری دانشگاه علوم پزشکی  جایگاه ستاره -4

 4520، تهران

 مجله سیب سبز کند؟ ای می طب سنتی برای رفع بیخوابی چه توصیه -9

 داوری مقاالت:

 :داور مقاالت مجالت 

1- Journal of Evidence-Based Complementary & Alternative Medicine 
2- Iranian Red Crescent Medical Journal 
3- Iranian Journal of Basic Medical Sciences 
4- Emergency Medicine Journal 
5- European Journal of Integrative Medicine 
6- Journal of Integrative Medicine 

 فرهنگستان علوم پزشکی ایران -م و ایرانمجله طب سنتی اسال -7

 دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اراک  -مجله طب مکمل -1

 دانشگاه شهید بهشتی -فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ پزشکی -2

 

 :داوری کتاب 

 (23)تیر  کلیات و مبانی اعمال یداوی

 (21های ساده )اسفند  درمان

 

 سوابق تألیف و نشر:

 25آبان  -دفتر طب سنتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -چاپ اول -هایی درسنامه قلبتدوین و ویرایش ن .4

 4525درس مبانی عالج یک، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تابستان  -تدوین جزوه کمک آموزشی .9

 4525هار ب -دانشگاه علوم پزشکی ایران -دانشکده طب سنتی -تدوین جزوه آموزشی پرفشاری خون .5

 4523صفحه(، بهمن   19به زبان انگلیسی ) Hijamat (wet cuppiing) therapy in Persian medicine کتاب تالیف .1

های مزاج شناسی  و پوستر آموزشی )معرفی کتابخانه، مزاج شناسی، سالمتکده بهشت و تدابیر سالمندان، کارت  تهیه پمفلت، کتابچه .3

 و پوستر فصد و حجامت(

 4529 -«ای از فن اول قانون ابن سینا ترجمه»ژوهش تصحیح و پ .5

 4529 -عمربن محمد چغمینی به قلم شمس بن حسن منجم« ای از قانونچه ترجمه»تصحیح، پژوهش و ویرایش  .7

 4524 -«القلوب مفرح»مشارکت به عنوان داور در تصحیح و ارزیابی اثر ارزشمند  .1

 4515تابستان  -چکیده مقاالت جدید، مجله علمی سازمان نظام پزشکی .2

 4515بهار  -چکیده مقاالت جدید، مجله علمی سازمان نظام پزشکی .40
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 4513زمستان  -چکیده مقاالت جدید، مجله علمی سازمان نظام پزشکی .44

 4513پاییز  -چکیده مقاالت جدید، مجله علمی سازمان نظام پزشکی .49

کیفیت، عدالت »صالح نظام سالمت و تأمین مالی پایدار های مطرح شده در دوره آموزشی ا تهیه گزارش مختصر از عناوین و سرفصل .45

 4513 -«و نظام سالمت

 

 سوابق کاری:

 دکترای تخصصی طب سنتی (41نماینده معاونت آموزشی دانشگاه در آزمون جامع )شماره  -4

 دکترای تخصصی طب سنتی (45نماینده معاونت آموزشی دانشگاه در آزمون جامع )شماره  -9

حفظ الصحه و ، فوریت ها و شیوه های نوین تشخیص و درمان در پزشکی، 9، کارورزی 4ی درمان شناسی صول و مبانمسئول درس ا -5

فوریت ها و شیوه های نوین تشخیص و درمان ، قرائت تفسیر و تصحیح متون فارسی پزشکی،پیشگیری از بیماریها بر پایه طب سنتی ای

 4523-4525، دکترای تخصصی طب سنتی، نیمسال اولدر پزشکی

 
 23سال ، مسئول حیطه فلسفه پزشکی نهمین المپیاد دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه -1

 4523بهمن مجله طب سنتی اسالم و ایران، از  عضو هیات تحریریه -3

در دانشگاه سانتیاگو اسپانیا، شهریور و مهر  Research Excellence Programن فرصت مطالعاتی کوتاه مدت در قالب برنامه گذراند -5

4523 

 4523طب سنتی، مرداد  PhDنماینده معاونت آموزشی دانشگاه در آزمون جامع  -7

 5/1/25   تا 4523 تیر -دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشکده طب سنتیسرپرست  -1

  4521عضو هیات تحریریه مجله طب مکمل اراک، از  -2

 تاکنون 4521آذر  –عضو گروه حکمت، طب اسالمی و طب سنتی فرهنگستان علوم پزشکی  -40

 تاکنون 4521تیر  -علوم پزشکی ایران ئیس اداره تعالی و توسعه طب سنتی دانشگاهر -44

 تاکنون 4521فروردین  -معاون یا قائم مقام سردبیر نشریه حفظ الصحه موسسه  -49

 تا کنون 4521فروردین  -عضو هیات تحریریه نشریه حفظ الصحه موسسه -45

 5/1/4525تا  4521فروردین  -مل، دانشگاه علوم پزشکی ایرانسرپرست موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسالمی و مک -41

 23فروردین تا  4521فروردین  -انجمن علمی طب سنتی ایران -مدیر امور اداری، روابط عمومی و بین الملل -43

  25سال  -دانشگاه علوم پزشکی ایران –مرکز رشد استعدادهای درخشان  –مسئول حیطه المپیاد فلسفه پزشکی  -45

  4521اسفند  -وزارت بهداشت طب ایرانی و مکمل الکترونیکنشربه حریریه عضو هیات ت -47

دی ماه  -دانشگاه علوم پزشکی ایران -نماینده موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسالمی و مکمل در مرکز رشد استعدادهای درخشان -41

 تا کنون 4525

تا  4525شهریورماه  -لعات تاریخ پزشکی، طب اسالمی و مکملموسسه مطا -عضو هیأت علمی )استادیار(، دانشگاه علوم پزشکی ایران -42

 کنون

 4525آبان  -عضو کمیته علمی سومین همایش کشوری پیشگیری و درمان با طب مکمل -90

 4525آبان  -عضو هیات رئیسه سومین همایش کشوری پیشگیری و درمان با طب مکمل -94

 4511اسفند  تا4515آذر  - ام پزشکیهای کارشناسی، معاونت انتظامی، سازمان نظ مدیر امور کمیته -99

 4515آذرماه  تا4513دیماه -مدیر اجرایی و ادیتور مجله علمی سازمان نظام پزشکی -95

 4513دیماه  تا4513شهریورماه  -معاون مدیر امور پروانه ها، سازمان نظام پزشکی -91

 4515بهار تا زمستان  -ادیتور و مسوول مالی مجله پژوهشی حکیم -93

 4511تیرماه  تا4511اردیبهشت ماه -سرپرست واحد علمی پژوهشی موسسه تصویربرداری اطهریعضو هیأت مدیره و  -95

 4511بهمن ماه  تا4511مهرماه -پزشک عمومی، درمانگاه بانک تجارت -97

 4515مردادماه  -کشورسراسر علوم پزشکی های  گاهپزشک تیم ورزشی ششمین المپیاد ورزشی دانش -91
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 4511فروردین تا 4515آذرماه -وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیالمهدی  درمانی پزشک عمومی، خیریه -92

تیرماه  تا4514دیماه -پزشک عمومی، مرکز بهداشت شمیرانات )گذراندن دوره طرح نیروی انسانی(، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی -50

4515 

مهرماه  تا4514خرداد ماه -، دانشگاه علوم پزشکی اراک پزشک عمومی، مرکز بهداشت روستای زاویه )گذراندن دوره طرح نیروی انسانی( -54

4514 

 

 سوابق آموزشی:

 4523،  بهمن کنفرانس علمی یک روزه بررسی پرفشاری خون در طب سنتی ایرانی دبیر علمی

 4523-4525تدریس مبحث دالیل عالئم، برای دستیاران طب سنتی، نیمسال دوم 

 4523، بهمن و اسفند یان پزشکیالمپیاد پزشکی دانشجوتدریس فلسفه پزشکی 

 4523، بهمن تدریس بیماری فشارخون از دیدگاه طب سنتی برای پزشکان عمومی، وزارت بهداشت

 4523، دیکنفرانس علمی یک روزه آشنایی با اعمال یداوی در طب سنتی ایرانیدبیر علمی 

 4523، دی 9-رانی کنفرانس علمی یک روزه آشنایی با اعمال یداوی در طب سنتی ایدبیر علمی 

 4523-4525نیمسال اول  تدریس مجازی دانشجویان ارشد سالمت جامعه دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه

 4523، دیماه در کشور برای اولین بار mini-CEX آزمون کارورزی دستیاران طب سنتی به روشمسئول برگزاری 

 4523و طب مکمل، آذر دبیر علمی اولین کنگره الکترونیکی طب و داروسازی سنتی 

ها بر پایه طب سنتی ایرانی )به صورت مجازی( برای دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری،  تدریس مبحث حفظ الصحه و پیشگیری از بیماری

 4523-4525 اولنیمسال 

 4523-4525 اولنیمسال  -برای دستیاران طب سنتی تدریس مبحث مبانی عالج، 

 4523-4525 اولنیمسال  -دستیاران طب سنتی برای ، 4تدریس مبحث کاروزی 

 4523-4525نیمسال اول  -، برای دستیاران طب سنتی 9تدریس مبحث کارورزی 

  Oct 2016، سانتیاگو، اسپانیا An Introduction to Persian Traditional Medicineارائه سخنرانی 

 4523طب سنتی، شهریور  PhDطراحی سواالت آزمون جامع 

 4523تدوین برنامه درسی )کوریکولوم( رشته بالینی طب سنتی، شهریور  همکاری در

 4523طب سنتی، مرداد  PhDداوطلبین پذیرفته شده در آزمون  آزمون شفاهی

 4523مرداد ، بررسی بیماری ایسکمیک قلب در طب کالسیک و طب سنتیسخنرانی در کارگاه 

 4523ان بهورزی، تیر برای مربی "مبحث لبنیات و مزاج و خواص آنها"تدریس 

 4523 تیر "از دیدگاه طب سنتی و کالسیک فشارخونبرررسی  "سخنرانی در کارگاه

 4523خرداد  "برررسی نبض از دیدگاه طب سنتی و کالسیک "سخنرانی در کارگاه

 4521-4523نیمسال دوم  -تدریس مباحث اعمال یداوی، برای دستیاران طب سنتی

 4521-4523 دومنیمسال نیمسال دوم  -، برای دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاریلمکمآشنایی با طب تدریس مبحث 

 4521-4523 دومنیمسال  -برای دستیاران طب سنتی ، 4تدریس مبحث کاروزی 

 4521-4523نیمسال اول  -، برای دستیاران طب سنتی 9تدریس مبحث کارورزی 

 4521-4523مسال اول نی -، برای دستیاران طب سنتی پزشکی جامع مباحثتدریس 

 4521-4523نیمسال اول  -برای دانشجویان کارشناسی ارشد تاریخ پزشکی ،تدابیر و حفظ الصحه مباحثتدریس 

(، انجمن علمی طب سنتی، 4) تبیین برخی از بیماری های قلبی و فشار خون از دیدگاه طب سنتی ایراندبیر علمی کنفرانس علمی یک روزه 

 4521دی 

(، انجمن علمی طب 4) تبیین برخی از بیماری های قلبی و فشار خون از دیدگاه طب سنتی ایرانفرانس علمی یک روزه سخنرانی در کن

 4521سنتی، دی 
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 – موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسالمی و مکمل، "تدابیر حفظ سالمتی از دیدگاه طب سنتی ایران"دبیر علمی کنفرانس یک روزه 

 4521دی 

 4521آذر  - موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسالمی و مکملEnd Note  (47 ،)اه یک روزه  دبیر علمی کارگ

آذر  -موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسالمی و مکمل، (9)های بارداری از دیدگاه طب سنتی دبیر علمی کنفرانس علمی یک روزه مراقبت

4521  

 

 4521، مهر  ذیه در درمان پرفشاری خوننقش تغسخنرانی در کنگره ملی طالی سبز با عنوان 

 4521مهر  -(برگزیده به عنوان استاد برتربرای دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ) سنتی طب آموزش دوره در سخنرانی

-ایران پزشکی علوم دانشگاه مکمل، و اسالمی طب پزشکی، تاریخ مطالعات موسسه، سمینار آموزش مقدماتی طب سنتیتدریس در 

 4521شهریور

 -موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسالمی و مکمل، (4)های بارداری از دیدگاه طب سنتی دبیر علمی کنفرانس علمی یک روزه مراقبت

  4521شهریور 

 4521شهریور  -موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسالمی و مکملدبیر علمی پانزدهمین دوره آموزش مقدماتی طب سنتی، 

 -موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ، طب اسالمی و مکملپانزدهمین دوره آموزش مقدماتی طب سنتی، " در اخالط و اعضا"یس مبحث تدر

  4521شهریور 

 4525دی ماه  -انجمن علمی طب سنتی ایران  –وزارت بهداشت با  عنوان فشار خون در طب سنتی ایران  انسخنرانی برای مدیر

 4525دی  –فرهنگسرای شفق  –ون از دیدگاه طب سنتی ایران سخنرانی با عنوان فشار خ

 4521-4525نیمسال دوم  -برای دستیاران طب سنتی ساعت 99 تدریس مبحث اصول و مبانی درمان شناسی

 4521-4525نیمسال دوم  -برای دستیاران طب سنتیساعت  42تدریس مبحث کلیات و امور طبیعیه 

 4521-4525نیمسال دوم  -رای دستیاران طب سنتیب ساعت 55  ،4 تدریس مبحث کارورزی

 4521-4525نیمسال دوم  -برای دستیاران طب سنتی ساعت 55حث حفظ الصحه تدریس مب

 4521-4525نیمسال اول  –ساعت برای دستیاران طب سنتی  40تدریس مبحث تدابیر حفظ الصحه 

 4521-4525ل اول نیمسا –ساعت برای دستیاران طب سنتی  45تدریس مبحث مبانی عالج 

 4521-4525نیمسال اول  –ساعت برای دستیاران طب سنتی  39تدریس مبحث دالئل و عالئم 

 4521-4525نیمسال اول  –ساعت برای دستیاران طب سنتی  1تدریس مبحث حفظ الصحه 

 4521-4525 ساعت برای دانشجویان کارشناسی ارشد رشته تاریخ علوم پزشکی نیمسال اول 1تدریس مبحث حفظ الصحه 

 4521-4525نیمسال اول  –ساعت برای دستیاران طب سنتی  90تدریس مبحث کلیات و امور طبیعیه 

 4521-4525نیمسال اول  –ساعت برای دستیاران طب سنتی  49تدریس مبحث درمان شناسی 

 4525-4529نیمسال اول  –ساعت برای دستیاران طب سنتی  1تدریس مبحث اسباب و علل 

 ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهانکشوری پیشگیری و درمان با طب مکمل، همایش "حجامت، مکانیسم ها و کاربردهای آن"انی ارائه سخنر

 4525آبان ماه  -)سخنرانی برگزیده همایش(

 دوره پنجمینایران،  پزشکی علوم دانشگاه مکمل، و اسالمی طب پزشکی، تاریخ مطالعات موسسه "نحوه شرح حال گیری "تدریس مبحث 

 4525شهریور -سنتی طب متوسطه آموزش

شهریور  -، مرکز رشد استعدادهای درخشان )انجمن تحقیقات طب سنتی ایران(، دانشگاه علوم پزشکی تهران"مفردات غذایی"تدریس مبحث 

 4525ماه 

شهریورماه  -های آمادگی آزمون پی اچ دی برای پزشکان عمومی ، به دعوت انجمن طب سنتی ایران، کالس"امور طبیعیه"تدریس مبحث 

4525 

 آموزش دوره چهاردهمینایران،  پزشکی علوم دانشگاه مکمل، و اسالمی طب پزشکی، تاریخ مطالعات ، موسسه"ها اندام"تدریس مبحث 

 4525دمردا -سنتی طب مقدماتی

http://seminars.mui.ac.ir/signup/showsem.php?confcode=149
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 تخصصی دکترای دانشجویان برای ایران، پزشکی علوم موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسالمی و مکمل، دانشگاه ،"قاروره" مبحث تدریس

  4525خرداد  -سنتی طب

مقدماتی ایران، سیزدهمین دوره آموزش  پزشکی علوم دانشگاه مکمل، و اسالمی طب پزشکی، تاریخ مطالعات ، موسسه"مزاج"تدریس مبحث

 4525خرداد  -طب سنتی

 4529آذرماه - ، برای مدیران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیانجمن طب سنتی ایرانبه دعوت  ،"نبض شناسی"تدریس مبحث 

 

 4529مهرماه  -های آمادگی آزمون پی اچ دی برای پزشکان عمومی ، به دعوت انجمن طب سنتی ایران، کالس"اخالط"تدریس مبحث 

 4529تیرماه  -تهراندانشگاه علوم پزشکی دوازدهمین دوره آموزش مقدماتی طب سنتی ایران، س مبانی طب سنتی ایران، تدری

اخذ باالترین )با . ران، برای دانشجویان دکترای تخصصی طب سنتیته، دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی "اخالط"تدریس مبحث 

 4524ذرماه مهرماه تا آ -(8از  8/4نمره نظرسنجی 

 4524شهریور -تهران، دانشگاه علوم پزشکی هشتمین دوره آموزش مقدماتی طب سنتی ایرانتدریس مبانی طب سنتی ایران، 

 4524 -دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...بسیج دانشجویی تئوری و عملی حجامت،  دو روزه برگزاری کارگاه

، موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسالمی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی "طب مبانی هیأت و نجوم و کاربرد آن در"برگزاری کارگاه 

 4520مهرماه  -تهران

های توانمندسازی تحقیقاتی حوزه طب سنتی ایران، مرکز رشد استعدادهای درخشان )انجمن  دوره سطوح مختلف کارگاه 1تدریس در 

 4512-4520-تحقیقات طب سنتی ایران(، دانشگاه علوم پزشکی تهران

 4520و4512-تدریس مبانی طب سنتی ایران، دانشگاه علوم پزشکی شاهد

 4512-سخنران سمینار دو روزه طب مکمل، اداره آموزش مداوم، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

ین، دانشگاه در کنگره دانش پزشکی مردمی ایران زم "جایگاه ستاره شناسی در طب عامیانه "مقاله تحت عنوان )به صورت سخنرانی( رائه ا

 4517دیماه  -علوم پزشکی تهران

 

 نامه: سرپرستی پایان

موضعی فرآورده طب سنتی )روغن کدو( با دارونما در  مقایسه اثربخشی استعمال "نامه دکترای تخصصی طب سنتی  استاد مشاور پایان

 4523جو، مصوب دیماه  حق ، دکتر الهام" مبتالیان به بیخوابی مراجعه کننده به کلینیک خواب بیمارستان بهارلو

ب سنتی ایران و مقایسه اثر فرآورده سنبل الطیب با بررسی سردرد تنشی از دیدگاه ط"نامه دکترای تخصصی طب سنتی  استاد راهنمای پایان

 4523، دکتر حسین عزیزی، مصوب دیماه "دارونما در کنترل شدت و مدت سردرد دراین بیماران

بررسی شیوع اختالل خواب و اثر بادام شیرین خوراکی بر خواب در دانشجویان خوابگاهی "تخصصی طب سنتی داور داخلی پروپوزال دکترای 

 4523دکتر جعفر غفارزاده، آذر  "دانشگاه علوم پزشکی تهران

ده منتخب مروری بر علل ایجاد سنگ کلیه از منظر طب سنتی ایران و بررسی اثر بخشی فرآور"داور پروپوزال دکترای تخصصی طب سنتی 

 4523، دکتر مهدی بیگلرخانی، مرداد "طب سنتی بر پایه نخود سیاه در مقایسه با دارو نما بر درمان سنگ کلیه

قاسمعلی،  دکتر داود حاج "(های دهانی) قالع ررسی اثر پوست درخت عناب بر بهبود آفتب"نامه دکترای تخصصی طب سنتی   داور پایان

 4523اردیبهشت 

بررسی اثر فرآورده منتخب طب سنتی در ب سنتی ایران و دیدگاه ط بررسی آکنه از"نامه دکترای تخصصی طب سنتی  ایاناستاد راهنمای پ

 4521، دکتر رسول شکیبا، مصوب بهمن ماه "درمان آن

دیدگاه طب سنتی در های قلبی و اعضای مشارک از  های بیماری  بررسی عالئم و نشانه"نامه دکترای تخصصی طب سنتی  استاد راهنمای پایان

 4521، دکتر مجید دادمهر، مصوب بهمن ماه "بیماران مبتال به پرفشاری خون اولیه

، دکتر مقایسه تاثیر کپسول صمغ عربی با دارونما بر روند جوش خوردگی شکستگی دیستال "  -داور پروپوزال دکترای تخصصی طب سنتی

  4521مسعودحاتمی، شهریور 
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اختیاری ادرار  مقایسه اثر فرآورده طب سنتی حاوی گیاه مورد با تولترودین در کنترل بی" -تخصصی طب سنتی نامه دکترای پایانداور 

 4525فاطمه نوجوان، اسفند دکتر  "ها خانم
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 سوابق عضویت:

 تا کنون 4521دیماه  -فرهنگستان علوم پزشکی ایران –عضو گروه حکمت، طب اسالمی و طب سنتی 

 تا کنون 4521تیر  -وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -معاونت طب سنتی -نامه طب سنتیعضو کمیته تدوین درس

 تا کنون 4525دیماه  -عضو هیات مدیره انجمن علمی طب سنتی ایران

 تا کنون 4529مهرماه  -عضو مرکز رشد استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی ایران

 4529تا مهرماه  4524مردادماه  –ه علوم پزشکی تهرانعضو مرکز رشد استعدادهای درخشان دانشگا

 تا کنون 4520اسفند  -عضو انجمن طب سنتی ایران

 4515تا اسفند  4515بهمن  -عضو کارگروه تخصصی فناوری اطالعات تدوین نقشه جامع علمی کشور در حوزه سالمت

 4511اسفند تا  4515از سال -عضو انجمن پزشکان عمومی ایران

 تا کنون 4514 اردیبهشتاز  -نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران عضو سازمان

 

 مهارت ها:

 مهارت در انجام بادکش، حجامت، فصد و زالودرمانی

 مهارت در خواندن متون طبی کهن به زبان فارسی قدیم

 5دارای مدرک آیلتس با نمره کل برابر با 

 درک و ترجمه متون طبی عربی به زبان فارسی

 ساعت  50متون طبی به زبان اردو با کمک فرهنگ لغات پس از گذراندن دوره آموزش زبان اردو به مدت  توانایی خواندن

 ای از وزارت کار و امور اجتماعی( مهارت در مراقبت پوست و مو )دارای گواهی نامه مهارت فنی حرفه

 (Word ،Powerpointمهارت کار با کامپیوتر )

 و... Pubmed،Science direct ،Ovid ی اطالعاتی معروف نظیر مهارت جستجوی مقاالت در پایگاه ها

 Endnoteمهارت کار با نرم افزار رفرنس نویسی 

 

 ها: تقدیرنامه

دریافت لوح تقدیر و تقدیرنامه از معاونت هماهنگی و دبیر مجامع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مناسبت شرکت در  .4

 تدوین نقشه جامع علمی کشور

گذاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مناسبت شرکت در تدوین نقشه  فت تقدیرنامه از ریاست شورای سیاستدریا .9

 جامع علمی کشور

دریافت تقدیرنامه به مناسبت شرکت فعال در طرح ملی واکسیناسیون سرخک و سرخجه منجر به باالترین سطح پوشش در دانشگاه  .5

 علوم پزشکی شهید بهشتی

  25اردیبهشت  -دانشگاه علوم پزشکی ایران -ه جشنواره دکتر وثوق در حیطه تعالی آموزش پزشکیبرگزید .1

 

 

 :نامه توصیه

 رییس دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران. استاد فارماکوگنوزی، از جناب آقای دکتر محمدرضا شمس اردکانی،

 ، رییس دپارتمان داروسازی سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهراناز جناب آقای دکتر غالمرضا امین، استاد فارماکوگنوزی

 دانشگاه علوم پزشکی تهران -مرکز قرآن و حدیث-از مرحوم جناب استاد آقای دکتر محمد مهدی اصفهانی

 

 :های داوطلبانه شرکت در فعالیت
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به مدت  97/4/15لغایت  45/4/15ستان تهران، کمک رسانی به مردم آسیب دیده زلزله بم با حضور در منطقه به عنوان پزشک ستاد معین ا

 دو هفته.

 

 

 :های آموزشی سوابق شرکت در دوره

 4525شهریور  -دانشگاه علوم پزشکی ایران -دریافت گواهی شرکت در نشست هم اندیشی سالمت جمعیت و فرزندآوری -4
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 4512اردیبهشت ماه 
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 4515مهرماه  - ، سازمان نظام پزشکی"درمانی تغذیه و رژیم"دارای گواهی شرکت در اولین دوره کارگاه آموزشی  -55
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