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:سوابق تحصیلی
 ساعته350  دوره-)19/23  (معدل1397 ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره فشرده یکساله،MBA  مدرک-1
. طب اسالمی و مکمل، موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دکترای تخصصی طب سنتی ایران-2
)19/07 نفر با معدل16  (رتبه اول در بین1392-1388
. دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، دکترای پزشکی عمومی-2
)17/28 : با معدل الف، نفر58  (رتبه چهارم در بین1380-1373
.7  منطقه، دبیرستان نصر، دیپلم ریاضی فیزیک-3
)18/20  (رتبه اول با معدل1372-1368

:سوابق پژوهشی
English Papers:
1- Herbal Remedies for Acne Vulgaris from the Viewpoint of Persian Medicine, Iranian Journal of Public
Health, 2020

2- Effects of Valeriana officinalis (Valerian) on tension-type headache: A randomized, placebocontrolled, double-blind clinical trial, Avicenna Journal of Phytomedicine ,2020
3- Complications of leech therapy, Avicenna Journal of Phytomedicine ,2020
4- Effect of Cedar (Ziziphus spina-christi) topical solution in mild to moderate acne vulgaris: a
randomized clinical study, Journal of Dermatological Treatment, 2019
5- A New Outlook on Hypertension (Avicenna's viewpoints), Crescent Journal of Medical and
Biological Sciences, 2019
6- A Case Report of Treating Femur Head Necrosis Applying Persian-Medicine, Crescent Journal of
Medical and Biological Sciences, 2019
7- Leech therapy indications: a scoping review, Traditional medicine research (TMR), 2019
8- The organizational culture of Iran University of Medical Sciences from the viewpoint of faculty
members, Medical Journal of The Islamic Republic of Iran (MJIRI),2019
9- The effect of a kind of whey protein (Ma'oljobon) on Insomnia: A randomized clinical trial ,
Complementary Therapies in Clinical Practice, 2019
10- Effect of Zataria multiflora on fatty liver disease. Complementary therapies in medicine, 2019
11- Adherence to Treatment in Diabetic Patients and Its Affecting Factors, Pajouhan Scientific Journal,
2018
12- The Role of Body Organs in Cardiac Health from the Viewpoint of Avicenna. Traditional and
Integrative Medicine, 2018
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13- Are Traditional Medicine and Phytotherapy the Same, Acta Scientific Pharmaceutical Sciences,
2018
14- Herbal Remedies for Acne Vulgaris from the Viewpoint of Persian Medicine, Iranian Journal of
Public Health (Accepted article),2018
15- A review study on pharmacological activities, chemical constituents, and traditional uses of
Echium amoenum, Pharmacognosy Reviews, 2018
16- Effect of Onopordon acanthium L. as Add on Antihypertensive Therapy in Patients with Primary
Hypertension Taking Losartan: a Pilot Study, Advanced pharmaceutical bulletin, 2018
17- Abu-Sahl al-Masihi (died circa 1010 AD): The Persian physician in the early medieval era, Journal of
medical biography, 2018
18- Antioxidant activity and phenolic and flavonoid contents of the extract and subfractions of
Euphorbia splendida Mobayen, Pharmacognosy research, October 2017
19- Comparison of quince with vitamin B6 for treatment of nausea and vomiting in pregnancy: a
randomised clinical trial, Journal of Obstetrics and Gynaecology, Jun 2017
20- 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 (selected as featured article)
21- Medicinal Herbs In Iranian Traditional Medicine For Learning And Memory, African Journal of
Traditional, Complementary and Alternative medicines, 2016
22- Adherence to prescribed medications of Iranian traditional medicine in a group of patients with
chronic disease, Journal of Research in Pharmacy Practice, January 2016
23- Evaluation of Patient Satisfaction with Medical Services at Traditional Iranian Medicine Clinics in
Tehran, Journal of Patient Safety & Quality Improvement, 2016
24- A macroscopic examination of urine in traditional medicine compared to the microscopic
examination in conventional medicine, Avicenna Journal of Phytomedicine, October 2015
25- Hypertension from the Perspective of Iranian Traditional Medicine, Iranian Red Crescent Medical
Journal,2014
26- Probable etiology of Hypertension according to the Iranian Traditional Medicine, Iranain Journal of
Public Health,2014

:مقاالت فارسی
98  پاییز، مجله طب مکمل اراک،" " مدیریت درمان هیپرتانسیون بر مبنای مفهوم مزاج در طب ایرانی-27
1397  پاییز، مجله علمی پژوهان،" "تبعیت از درمان در بیماران مبتال به دیابت و عوامل موثر بر آن-28
96  مرداد- فرهنگستان علوم پزشکی- مجله طب سنتی اسالم و ایران،" "کهیر (شرا) و آنژیوادم (ماشرا) از منظر طب سنتی ایران-29
96  خرداد- مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل،" " علل بیماری نارسایی قلب بر اساس دیدگاه طب سنتی ایران-30
،پژوهشی طب مکمل- فصلنامه علمی،" "تحلیل عالئم و کلیات درمان بیماری نارسایی قلب بر اساس دیدگاه طب سنتی ایران-31
1396 بهار
1395  زمستان،پژوهشی طب مکمل- فصلنامه علمی،" "یک مورد ترومبوز ورید پورت و درمان آن با طبّ سنّتی ایران-32
 مجله علمی،" میالدی2015  تا پایان سالPubMed  "بررسی کمی و کیفی مقاالت نمایه شده طب سنتی ایران در پایگاه-33
1395 ،دانشگاه علوم پزشکی بابل
 " مروری اجمالی بر اسباب ایجاد پرفشاری خون و بررسی ارتباط امتال و افزایش فشارخون از دیدگاه طب سنتی-34
1392 مهرماه."ایران
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پوستر:
 -35پوستر "  ،”Treatment of mustard gas poisoning based on the principles of Persian medicineچهارمین
کنگره بین المللی طب نظامی ،مهر 97
 -36پوستر " Evaluation of Mizaj (temperament) in the patients of metabolic syndrome and effect of
) ،"Crocus Sativus (Saffron) and Barberries Vulgaris (Barberry fruitهفتمین کنگره ملی گیاهان دارویی ،اردیبشت
97
 -37پوستر " دیدگاه بزرگان طب ایرانی قرن پنجم ه.ق درباره گوشک قلب" ،دومین کنگره الکترونیکی طب و داروسازی سنتی و طب
مکمل ،آذر 1396
 -38پوستر "مفردات دارویی موثر در ترک اعتیاد به مواد افیونی بر اساس دیدگاه طب ایرانی" ،دومین کنگره الکترونیکی طب و
داروسازی سنتی و طب مکمل ،آذر 1396
 -39پوستر "الیاف قلب در طب سنتی" ،اولین کنگره الکترونیکی طب و داروسازی سنتی و طب مکمل ،آذر 1395
 -40پوستر "تدابیر طب سنتی برای مشاغل نوبتی و نشانگان پرواززدگی" ،اولین کنگره الکترونیکی طب و داروسازی سنتی و طب
مکمل ،آذر 1395
 -41پوستر "مروری بر مفردات شیرافزا در طب سنتی" ،اولین کنگره الکترونیکی طب و داروسازی سنتی و طب مکمل ،آذر 1395
 -42پوستر"مروری بر مفردات مدر در طب سنتی دردرمان ادم ناشی از نارسایی قلب" ،اولین کنگره الکترونیکی طب و داروسازی
سنتی و طب مکمل ،آذر 1395
 -43پوستر "دانشمند ناشناخته ایرانی؛ ابوسهل مسیحی و دیدگاه او در تشریح قلب" ،در یازدهمین نشست پژوهشی تاریخ پزشکی
اسالم و ایران با موضو طبقات اطباء ایران عصر ترجمه ،شهریور 1395
 -44پوستر در کنگره بینالمللی داخل کشور؛ دوازدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران ،مهر  1394با عنوان:
“ Iranian traditional medicine therapies for nausea and vomiting during pregnancy and presenting the
”clinical evidence
 -45پوستر در کنگره بین المللی داخلی کشور؛ اولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزین ،مهر  1394با عنوان:
“ A Macroscopic examination of urine in traditional medicine compared to the microscopic
“ examination in conventional medicine
 -46پوستر الکترونیک "هایپرتانسیون و طب سنتی ایران" ،همایش کشوری پیشگیری و درمان با طب مکمل ،دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان -آبان ماه 1393

طرح های پژوهشی:
 -47مجری طرح تحقیقاتی با عنوان " بررسی تجربیات بیماران از ابتال به پرفشاری خون اولیه از دیدگاه طب ایرانی" -سال 97
 -48همکار طرح اچ اس آر با عنوان "ارزیابی الگ بوک و بررسی کاستی های آموزشی دانشجویان  PhDطب سنتی دانشگاه علوم
پزشکی ایران از سال  1395تا 96 -"1397
 -49مجری طرح تحقیقاتی "مرور سیستماتیک شواهد اثربخشی زالو" مصوب شورای پژوهشی موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ،طب
اسالمی ومکمل  ،خرداد 1395
 -50مجری طرح تحقیقاتی "مرور سیستماتیک شواهد مبتنی بر عوارض زالو" مصوب شورای پژوهشی موسسه مطالعات تاریخ پزشکی،
طب اسالمی ومکمل  ،خرداد 1395
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 -51مجری طرح تحقیقاتی " بررسی مقاالت منتشر شده طب سنتی ایران در پایگاه پاب مد تا سال " 2015مصوب شورای پژوهشی
موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ،طب اسالمی ومکمل  ،اسفند 1394
 -52مجری طرح تحقیقاتی " بررسی سیر تحول تاریخ تشریح قلب در دوره باستان و دوره تمدن اسالمی" مصوب شورای پژوهشی موسسه
مطالعات تاریخ پزشکی ،طب اسالمی و مکمل  ،شهریور 1394
 -53مجری طرح تحقیقاتی "مبانی نظری نارسایی قلب در طب سنتی ایران" ،مصوب شورای پژوهشی موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ،طب
اسالمی ومکمل  ،آذر 1394
 -54مجری طرح تحقیقاتی " بررسی شواهد علمی در زمینه اثربخشی گیاهان دارویی در طب سنتی ایران برای حافظه و یادگیری" ،مصوب
شورای پژوهشی موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ،طب اسالمی ومکمل ،آبان ( 1394پایان یافته)
 -55پایان نامه دکترای تخصصی با عنوان "بررسی تأثیر یک داروی گیاهی منتخب طب سنتی ایران بر کاهش فشار خون اساسی در بیماران
تحت درمان با لوزارتان"( .با درجه عالی -نمره 1392-1391)19/6
 -56پایان نامه دکترای عمومی با عنوان " تعیین فراوانی انجام شعائر مذهبی در وابستگان به مواد مخدر در مقایسه با جمعیت عادی شهر
رفسنجان"(.با درجه عالی -نمره )19/75

1380-1379
سایر مقاالت:
 -1جایگاه ستاره شناسی در طب عامیانه ،کتاب دانش پزشکی مردمی ایران زمین ،انتشارات صهبای دانش با همکاری دانشگاه علوم پزشکی
تهران1390 ،
 -2طب سنتی برای رفع بیخوابی چه توصیهای میکند؟ مجله سیب سبز
داوری مقاالت:


داور مقاالت مجالت:

Journal of Evidence-Based Complementary & Alternative Medicine
Iranian Red Crescent Medical Journal
Iranian Journal of Basic Medical Sciences
Emergency Medicine Journal
European Journal of Integrative Medicine
Journal of Integrative Medicine
 -7مجله طب سنتی اسالم و ایران -فرهنگستان علوم پزشکی ایران
 -8مجله طب مکمل -دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اراک
 -9فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ پزشکی -دانشگاه شهید بهشتی

.1
.2
.3
.4
.5

داوری کتاب:
داوری کتاب سال  -1397کتاب قانون بوعلی سینا (جلد یکم)( -دی )97
برخورد با خونریزی غیر طبیعی رحمی با رویکرد طب رایج و طب سنتی (دی )96
طبیعت مدبره در طب ایرانی (دی )96
کلیات و مبانی اعمال یداوی (تیر )95
درمانهای ساده (اسفند )94

سوابق تألیف و نشر:
 .1تالیف کتاب جامع پرفشاری خون از دیدگاه طب ایرانی ،مرداد 99
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 .2تالبف راهنمای بالینی پرفشاری خون در طب ایرانی ،مرداد 99
 .3تالیف کتاب طب ایرانی از دریچه مقاالت ،چاپ اول -دانشگاه شاهد -مرکز تحقیقات کارآزمایی بالینی طب سنتی ایران -آذر 96
 .4تالیف و و یرایش " درسنامه طب ایرانی ،مبتنی بر شواهد" -وزارت بهداشت -چاپ اول1396 -
 .5تدوین و ویرایش نهایی درسنامه قلب -چاپ اول -دفتر طب سنتی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی -آبان 96
 .6تدوین جزوه کمک آموزشی -درس مبانی عالج یک ،دانشکده طب سنتی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تابستان 1396
 .7تدوین جزوه آموزشی پرفشاری خون -دانشکده طب سنتی -دانشگاه علوم پزشکی ایران -بهار 1396
 .8تالیف کتاب  Hijamat (wet cuppiing) therapy in Persian medicineبه زبان انگلیسی ( 42صفحه) ،بهمن 1395
 .9تهیه پمفلت ،کتابچه و پوستر آموزشی (معرفی کتابخانه ،مزاج شناسی ،سالمتکده بهشت و تدابیر سالمندان ،کارتهای مزاج شناسی
و پوستر فصد و حجامت)
 .10تصحیح و پژوهش «ترجمهای از فن اول قانون ابن سینا»1392 -
 .11تصحیح ،پژوهش و ویرایش «ترجمهای از قانونچه» عمربن محمد چغمینی به قلم شمس بن حسن منجم1392 -
 .12مشارکت به عنوان داور در تصحیح و ارزیابی اثر ارزشمند «مفرحالقلوب»1391 -
 .13چکیده مقاالت جدید ،مجله علمی سازمان نظام پزشکی -تابستان 1386
 .14چکیده مقاالت جدید ،مجله علمی سازمان نظام پزشکی -بهار 1386
 .15چکیده مقاالت جدید ،مجله علمی سازمان نظام پزشکی -زمستان 1385
 .16چکیده مقاالت جدید ،مجله علمی سازمان نظام پزشکی -پاییز 1385
 .17تهیه گزارش مختصر از عناوین و سرفصلهای مطرح شده در دوره آموزشی اصالح نظام سالمت و تأمین مالی پایدار «کیفیت ،عدالت
و نظام سالمت»1385 -
سوابق کاری:
 -1عضو هیات تحریریه مجله  ،Plant Biotechnology Persaدانشگاه علوم پزشکی ایالم ،از سال  98تا کنون
 -2قائم مقام سردبیر مجله مجله  ،Traditional medicine researchسال  1397تا کنون
 -3سردبیر افتخاری ویژه نامه طب ایرانی مجله  ،Traditional medicine researchسال 1397
 -4عضو هیات تحریریه مجله  ,Acta Scientific Pharmaceutical Sciences Journalاردیبهشت  97تا کنون
 -5عضو شورای راهبردی طب سنتی 96 -تا کنون
 -6نماینده معاونت آموزشی دانشگاه در آزمون جامع (شماره  )14دکترای تخصصی طب سنتی
 -7نماینده معاونت آموزشی دانشگاه در آزمون جامع (شماره  )13دکترای تخصصی طب سنتی
 -8مسئول حیطه فلسفه پزشکی نهمین المپیاد دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه ،سال 95
 -9عضو هیات تحریریه مجله طب سنتی اسالم و ایران ،از بهمن 1395
 -10گذراندن فرصت مطالعاتی کوتاه مدت در قالب برنامه  Research Excellence Programدر دانشگاه سانتیاگو اسپانیا ،شهریور و مهر
1395
 -11نماینده معاونت آموزشی دانشگاه در آزمون جامع  PhDطب سنتی ،مرداد 1395
 -12سرپرست دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی ایران -تیر  1395تا 96/8/6
 -13مدیر گروه پژوهشی قلب و عروق طب سنتی – موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ،طب اسالمی و مکمل ،از مرداد  1394تا مرداد 1395
 -14مدیر گروه پژوهشی قلب و عروق طب سنتی – معاونت طب سنتی -وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،از مرداد  1394تا مرداد
1395
 -15عضو هیات تحریریه مجله طب مکمل اراک ،از  1394تا کنون
 -16عضو گروه حکمت ،طب اسالمی و طب سنتی فرهنگستان علوم پزشکی – آذر  1394تاکنون
 -17رئیس اداره تعالی و توسعه طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی ایران -تیر  1394تا1396
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 -18معاون یا قائم مقام سردبیر نشریه حفظ الصحه موسسه  -فروردین 1394
 -19سرپرست موسسه مطالعات تاریخ پزشکی  ،طب اسالمی و مکمل ،دانشگاه علوم پزشکی ایران -فروردین  1394تا 1396/8/6
 -20مدیر امور اداری ،روابط عمومی و بین الملل -انجمن علمی طب سنتی ایران -فروردین  1394تا فروردین 95
 -21مسئول حیطه المپیاد فلسفه پزشکی – مرکز رشد استعدادهای درخشان – دانشگاه علوم پزشکی ایران در سه نوبت  -سال  95و 97و 93
 -22عضو هیات تحریریه نشربه الکترونیک طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت -اسفند 1394
 -23نماینده موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ،طب اسالمی و مکمل در مرکز رشد استعدادهای درخشان -دانشگاه علوم پزشکی ایران -دی ماه
 1393تا کنون
 -24عضو هیأت علمی (استادیار) ،دانشگاه علوم پزشکی ایران -موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ،طب اسالمی و مکمل -شهریورماه  1393تا
کنون
 -25عضو کمیته علمی سومین همایش کشوری پیشگیری و درمان با طب مکمل -آبان 1393
 -26عضو هیات رئیسه سومین همایش کشوری پیشگیری و درمان با طب مکمل -آبان 1393
 -27مدیر امور کمیتههای کارشناسی ،معاونت انتظامی ،سازمان نظام پزشکی  -آذر 1386تا اسفند 1388
 -28مدیر اجرایی و ادیتور مجله علمی سازمان نظام پزشکی-دیماه 1385تا آذرماه 1386
 -29معاون مدیر امور پروانه ها ،سازمان نظام پزشکی -شهریورماه 1385تا دیماه 1385
 -30ادیتور و مسوول مالی مجله پژوهشی حکیم -بهار تا زمستان 1386
 -31عضو هیأت مدیره و سرپرست واحد علمی پژوهشی موسسه تصویربرداری اطهری-اردیبهشت ماه 1384تا تیرماه 1384
 -32پزشک عمومی ،درمانگاه بانک تجارت-مهرماه 1384تا بهمن ماه 1384
 -33پزشک تیم ورزشی ششمین المپیاد ورزشی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور -مردادماه 1383
 -34پزشک عمومی ،خیریه درمانی المهدی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-آذرماه 1383تا فروردین 1384
 -35پزشک عمومی ،مرکز بهداشت شمیرانات (گذراندن دوره طرح نیروی انسانی) ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-دیماه 1381تا تیرماه
1383
 -36پز شک عمومی ،مرکز بهداشت روستای زاویه (گذراندن دوره طرح نیروی انسانی) ،دانشگاه علوم پزشکی اراک -خرداد ماه 1381تا مهرماه
1381
سوابق آموزشی:
-

دبیر علمی و سخنران کنفرانس علمی یک روزه "تبیین پرفشاری خون از دیدگاه طب ایرانی و ارائه الگوریتم درمانی" – مرداد 99
برگزاری کارگاه آشنایی با اصول حفظ سالمتی بر پایه طب ایرانی برای اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران -دی ماه
1397
ب رگزاری کارگاه آشنایی با مبانی و کلیات طب سنتی ایران برای اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران در دو نوبت -دی
 1397و پاییز 1395
تدریس حفظ الصحه و پیشگیری از بیماریها بر پایه طب سنتی ایرانی( ،به صورت مجازی) ،نیمسال اول و دوم 1397و نیمسال دوم
1396و نیمسال اول 1395و نبمسال دوم 1398
تدریس مباحث جامع پزشکی ایرانی – اسالمی ،نیمسال دوم 1396
دبیر علمی کنفرانس علمی یک روزه بررسی پرفشاری خون در طب سنتی ایرانی ،بهمن 1395
تدریس مبحث دالیل عالئم ،برای دستیاران طب سنتی ،نیمسال دوم 1395-1396
تدریس فلسفه پزشکی المپیاد پزشکی دانشجویان پزشکی ،بهمن و اسفند 1395
تدریس بیماری فشارخون از دیدگاه طب سنتی برای پزشکان عمومی ،وزارت بهداشت ،بهمن 1395
دبیر علمی کنفرانس علمی یک روزه آشنایی با اعمال یداوی در طب سنتی ایرانی ،دی1395
دبیر علمی کنفرانس علمی یک روزه آشنایی با اعمال یداوی در طب سنتی ایرانی  ،2-دی 1395
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سوابق تحصیلی و کاری )(CV
-

تدریس مجازی دانشجویان ارشد سالمت جامعه دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه نیمسال اول 1395-1396
مسئول برگزاری آزمون کارورزی دستیاران طب سنتی به روش  mini-CEXبرای اولین بار در کشور ،دیماه 1395
دبیر علمی اولین و دومین کنگره الکترونیکی طب و داروسازی سنتی و طب مکمل ،آذر  95و96
تدریس مبحث حفظ الصحه و پیشگیری از بیماری ها بر پایه طب سنتی ایرانی (به صورت مجازی) برای دانشجویان کارشناسی ارشد
پرستاری ،نیمسال اول 1395-1396
تدریس مبحث مبانی عالج ،برای دستیاران طب سنتی  -نیمسال اول 1395-1396
تدریس مبحث کاروزی  ،1برای دستیاران طب سنتی  -نیمسال اول 1395-1396
تدریس مبحث کارورزی  ،2برای دستیاران طب سنتی  -نیمسال اول 1395-1396
ارائه سخنرانی  ،An Introduction to Persian Traditional Medicineسانتیاگو ،اسپانیا Oct 2016
طراحی سواالت آزمون جامع  PhDطب سنتی ،شهریور 1395
همکاری در تدوین برنامه درسی (کوریکولوم) رشته بالینی طب سنتی ،شهریور 1395
آزمون شفاهی داوطلبین پذیرفته شده در آزمون  PhDطب سنتی ،مرداد 1395
سخنرانی در کارگاه بررسی بیماری ایسکمیک قلب در طب کالسیک و طب سنتی ،مرداد 1395
تدریس "مبحث لبنیات و مزاج و خواص آنها" برای مربیان بهورزی ،تیر 1395
سخنرانی در کارگاه" برررسی فشارخون از دیدگاه طب سنتی و کالسیک" تیر 1395
سخنرانی در کارگاه" برررسی نبض از دیدگاه طب سنتی و کالسیک" خرداد 1395
تدریس مباحث اعمال یداوی ،برای دستیاران طب سنتی -نیمسال دوم 1394-1395
تدریس مبحث آشنایی با طب مکمل ،برای دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری -نیمسال دوم نیمسال دوم 1394-1395
تدریس مبحث کاروزی  ،1برای دستیاران طب سنتی  -نیمسال دوم 1394-1395
تدریس مبحث کارورزی  ،2برای دستیاران طب سنتی  -نیمسال اول 1394-1395
تدریس مباحث جامع پزشکی ،برای دستیاران طب سنتی  -نیمسال اول 1394-1395
تدریس مباحث تدابیر و حفظ الصحه ،برای دانشجویان کارشناسی ارشد تاریخ پزشکی -نیمسال اول 1394-1395
دبیر علمی کنفرانس علمی یک روزه تبیین برخی از بیماری های قلبی و فشار خون از دیدگاه طب سنتی ایران ( ،)1انجمن علمی
طب سنتی ،دی 1394
سخنرانی در کنفرانس علمی یک روزه تبیین برخی از بیماری های قلبی و فشار خون از دیدگاه طب سنتی ایران ( ،)1انجمن علمی
طب سنتی ،دی 1394
دبیر علمی کنفرانس یک روزه " تدابیر حفظ سالمتی از دیدگاه طب سنتی ایران" ،موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ،طب اسالمی و
مکمل – دی 1394
دبیر علمی کارگاه یک روزه  ،)17( End Noteموسسه مطالعات تاریخ پزشکی ،طب اسالمی و مکمل  -آذر 1394
دبیر علمی کنفرانس علمی یک روزه مراقبتهای بارداری از دیدگاه طب سنتی( ،)2موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ،طب اسالمی و
مکمل -آذر 1394
سخنرانی در کنگره ملی طالی سبز با عنوان نقش تغذیه در درمان پرفشاری خون  ،مهر 1394

-

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

-

-

1394
تدریس در سمینار آموزش مقدماتی طب سنتی ،موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ،طب اسالمی و مکمل ،دانشگاه علوم پزشکی ایران-
شهریور1394
دبیر علمی کنفرانس علمی یک روزه مراقبتهای بارداری از دیدگاه طب سنتی( ،)1موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ،طب اسالمی و
مکمل -شهریور 1394
دبیر علمی پانزدهمین دوره آموزش مقدماتی طب سنتی ،موسسه مطالعات تاریخ پزشکی  ،طب اسالمی و مکمل -شهریور 1394
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سوابق تحصیلی و کاری )(CV
 تدریس مبحث "اخالط و اعضا" در پانزدهمین دوره آموزش مقدماتی طب سنتی ،موسسه مطالعات تاریخ پزشکی  ،طب اسالمی ومکمل -شهریور 1394
 سخنرانی برای مدیران وزارت بهداشت با عنوان فشار خون در طب سنتی ایران – انجمن علمی طب سنتی ایران  -دی ماه 1393 سخنرانی با عنوان فشار خون از دیدگاه طب سنتی ایران – فرهنگسرای شفق – دی 1393 تدریس مبحث اصول و مبانی درمان شناسی  22ساعت برای دستیاران طب سنتی -نیمسال دوم 1394-1393 تدریس مبحث کلیات و امور طبیعیه  19ساعت برای دستیاران طب سنتی -نیمسال دوم 1394-1393 تدریس مبحث کارورزی  36 ،1ساعت برای دستیاران طب سنتی -نیمسال دوم 1394-1393 تدریس مبحث حفظ الصحه  36ساعت برای دستیاران طب سنتی -نیمسال دوم 1394-1393 تدریس مبحث تدابیر حفظ الصحه  10ساعت برای دستیاران طب سنتی – نیمسال اول 1394-1393 تدریس مبحث مبانی عالج  16ساعت برای دستیاران طب سنتی – نیمسال اول 1394-1393 تدریس مبحث دالئل و عالئم  52ساعت برای دستیاران طب سنتی – نیمسال اول 1394-1393 تدریس مبحث حفظ الصحه  4ساعت برای دستیاران طب سنتی – نیمسال اول 1394-1393 تدریس مبحث حفظ الصحه  4ساعت برای دانشجویان کارشناسی ارشد رشته تاریخ علوم پزشکی نیمسال اول 1394-1393 تدریس مبحث کلیات و امور طبیعیه  20ساعت برای دستیاران طب سنتی – نیمسال اول 1394-1393 تدریس مبحث درمان شناسی  12ساعت برای دستیاران طب سنتی – نیمسال اول 1394-1393 تدریس مبحث اسباب و علل  4ساعت برای دستیاران طب سنتی – نیمسال اول 1393-1392 ارائه سخنرانی "حجامت ،مکانیسم ها و کاربردهای آن" ،همایش کشوری پیشگیری و درمان با طب مکمل ،دانشگاه علوم پزشکیاصفهان (سخنرانی برگزیده همایش) -آبان ماه 1393
 تدریس مبحث " نحوه شرح حال گیری" موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ،طب اسالمی و مکمل ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،پنجمیندوره آموزش متوسطه طب سنتی -شهریور1393
 تدریس مبحث "مفردات غذایی"  ،مرکز رشد استعدادهای درخشان (انجمن تحقیقات طب سنتی ایران) ،دانشگاه علوم پزشکی تهران-شهریور ماه 1393
 تدریس مبحث "امور طبیعیه" ،به دعوت انجمن طب سنتی ایران ،کالسهای آمادگی آزمون پی اچ دی برای پزشکان عمومی-شهریورماه 1393
 تدریس مبحث "اندامها" ،موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ،طب اسالمی و مکمل ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،چهاردهمین دوره آموزشمقدماتی طب سنتی -مرداد1393
 تدریس مبحث "قاروره" ،موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ،طب اسالمی و مکمل ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،برای دانشجویان دکترایتخصصی طب سنتی -خرداد 1393
 تدریس مبحث"مزاج" ،موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ،طب اسالمی و مکمل ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،سیزدهمین دوره آموزشمقدماتی طب سنتی -خرداد 1393
 تدریس مبحث "نبض شناسی" ،به دعوت انجمن طب سنتی ایران ،برای مدیران وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی -آذرماه1392
 تدریس مبحث "اخالط" ،به دعوت انجمن طب سنتی ایران ،کالسهای آمادگی آزمون پی اچ دی برای پزشکان عمومی -مهرماه 1392 تدریس مبانی طب سنتی ایران ،دوازدهمین دوره آموزش مقدماتی طب سنتی ایران ،دانشگاه علوم پزشکی تهران -تیرماه 1392-

تدریس مبحث "اخالط" ،دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران ،برای دانشجویان دکترای تخصصی طب سنتی( .با اخذ
باالترین نمره نظرسنجی  4/2از  -)5مهرماه تا آذرماه 1391

-

تدریس مبانی طب سنتی ایران ،هشتمین دوره آموزش مقدماتی طب سنتی ایران ،دانشگاه علوم پزشکی تهران-شهریور 1391
برگزاری کارگاه دو روزه تئوری و عملی حجامت ،بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا1391 -...
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سوابق تحصیلی و کاری )(CV
 برگزاری کارگاه "مبانی هیأت و نجوم و کاربرد آن در طب" ،موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ،طب اسالمی و مکمل ،دانشگاه علومپزشکی تهران -مهرماه 1390
 تدریس در  4دوره سطوح مختلف کارگاه های توانمندسازی تحقیقاتی حوزه طب سنتی ایران ،مرکز رشد استعدادهای درخشان(انجمن تحقیقات طب سنتی ایران) ،دانشگاه علوم پزشکی تهران1389-1390-
 تدریس مبانی طب سنتی ایران ،دانشگاه علوم پزشکی شاهد1389-و1390 سخنران سمینار دو روزه طب مکمل ،اداره آموزش مداوم ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز1389- ارائه (به صورت سخنرانی) مقاله تحت عنوان " جایگاه ستاره شناسی در طب عامیانه" در کنگره دانش پزشکی مردمی ایران زمین،دانشگاه علوم پزشکی تهران -دیماه 1387
پایاننامه ها:
 .1استاد راهنمای پایاننامه دکترای تخصصی طب سنتی " مقایسه اثر فراورده دانه بارهنگ( )Plantago majorبا پالسبو بر آنزیم
های کبدی در مبتالیان به بیماری کبد چرب غیر الکلی :کار آزمائی بالینی تصادفی دو سوکور" ،دکتر سیده فردوس جزایری ،مصوب
بهمن ماه 1396
 .2استاد راهنمای پایاننامه دکترای تخصصی طب سنتی " مقایسه اثر"گلبرگ گل محمدی" با دارونما بر میزان آنزیمهای کبدی
دربیماران مبتال به کبد چرب غیر الکلی:یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دو سوکور " ،دکتر سید علی الهادی مروج مصوب
بهمن ماه 1396
 .3استاد راهنمای پایاننامه دکترای تخصصی طب سنتی " بررسی اثر فرآورده طب سنتی ایران ( ماءالجبن ) بر بیماران مبتال به
پرفشاری خون اولیه مراجعه کننده به درمانگاه قلب و عروق شهر بیرجند :کارآزمایی بالینی پالسبودار-دوسوکور" ،دکتر مریم نواب
زاده ،مصوب بهمن ماه 1394
 .4استاد راهنمای پایاننامه دکترای تخصصی طب سنتی "بررسی سردرد تنشی از دیدگاه طب سنتی ایران و مقایسه اثر فرآورده سنبل
الطیب با دارونما در کنترل شدت و مدت سردرد دراین بیماران" ،دکتر حسین عزیزی ،مصوب دیماه 1395
 .5داور داخلی پروپوزال دکترای تخصصی طب سنتی " بررسی شیوع اختالل خواب و اثر بادام شیرین خوراکی بر خواب در دانشجویان
خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران" دکتر جعفر غفارزاده ،آذر 1395
 .6داور پروپوزال دکترای تخصصی طب سنتی " مروری بر علل ایجاد سنگ کلیه از منظر طب سنتی ایران و بررسی اثر بخشی فرآورده
منتخب طب سنتی بر پایه نخود سیاه در مقایسه با دارو نما بر درمان سنگ کلیه" ،دکتر مهدی بیگلرخانی ،مرداد 1395
 .7داور پایاننامه دکترای تخصصی طب سنتی "بررسی اثر پوست درخت عناب بر بهبود آفتهای دهانی( قالع)" دکتر داود
حاجقاسمعلی ،اردیبهشت 1395
 .8استاد راهنمای پایاننامه دکترای تخصصی طب سنتی "بررسی آکنه از دیدگاه طب سنتی ایران و بررسی اثر فرآورده منتخب طب
سنتی در درمان آن" ،دکتر رسول شکیبا ،مصوب بهمن ماه 1394
 .9داور پروپوزال دکترای تخصصی طب سنتی " -مقایسه تاثیر کپسول صمغ عربی با دارونما بر روند جوش خوردگی شکستگی
دیستال ،دکتر مسعودحاتمی ،شهریور 1394
 .10داور پایاننامه دکترای تخصصی طب سنتی " -مقایسه اثر فرآورده طب سنتی حاوی گیاه مورد با تولترودین در کنترل بیاختیاری
ادرار خانمها" دکتر فاطمه نوجوان ،اسفند 1393
سوابق عضویت:
عضو گروه حکمت ،طب اسالمی و طب سنتی – فرهنگستان علوم پزشکی ایران -دیماه  1394تا کنون
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سوابق تحصیلی و کاری )(CV
عضو کمیته تدوین درسنامه طب سنتی -معاونت طب سنتی -وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی -تیر  1394تا کنون
عضو هیات مدیره انجمن علمی طب سنتی ایران -دیماه  1393تا دیماه 1394
عضو مرکز رشد استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی ایران -مهرماه  1392تا کنون
عضو مرکز رشد استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی تهران– مردادماه  1391تا مهرماه 1392
عضو انجمن طب سنتی ایران -اسفند  1390تا کنون
عضو کارگروه تخصصی فناوری اطالعات تدوین نقشه جامع علمی کشور در حوزه سالمت -بهمن  1386تا اسفند 1386
عضو انجمن پزشکان عمومی ایران-از سال  1383تا اسفند 1388
عضو سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران -از اردیبهشت  1381تا کنون
مهارت ها:
مهارت در انجام بادکش ،حجامت ،فصد و زالودرمانی
مهارت در خواندن متون طبی کهن به زبان فارسی قدیم
دارای مدرک آیلتس با نمره کل برابر با 6
درک و ترجمه متون طبی عربی به زبان فارسی
توانایی خواندن متون طبی به زبان اردو با کمک فرهنگ لغات پس از گذراندن دوره آموزش زبان اردو به مدت  60ساعت
مهارت در مراقبت پوست و مو (دارای گواهی نامه مهارت فنی حرفهای از وزارت کار و امور اجتماعی)
مهارت کار با کامپیوتر ()Powerpoint ،Word
مهارت جستجوی مقاالت در پایگاه های اطالعاتی معروف نظیر  Ovid ،Science direct، Pubmedو...
مهارت کار با نرم افزار رفرنس نویسی Endnote
تقدیرنامهها:
.1
.2
.3
.4

برگزیده جشنواره دکتر وثوق در حیطه تعالی آموزش پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی ایران -اردیبهشت 96
دریافت تقدیرنامه از ریاست شورای سیاست گذاری وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به مناسبت شرکت در تدوین نقشه
جامع علمی کشور
دریافت لوح تقدیر و تقدیرنامه از معاونت هماهنگی و دبیر مجامع وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به مناسبت شرکت در
تدوین نقشه جامع علمی کشور
دریافت تقدیرنامه به مناسبت شرکت فعال در طرح ملی واکسیناسیون سرخک و سرخجه منجر به باالترین سطح پوشش در دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی

توصیهنامه:
از جناب آقای دکتر محمدرضا شمس اردکانی ،استاد فارماکوگنوزی ،رییس دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران.
از جناب آقای دکتر غالمرضا امین ،استاد فارماکوگنوزی ،رییس دپارتمان داروسازی سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران
از مرحوم جناب استاد آقای دکتر محمد مهدی اصفهانی-مرکز قرآن و حدیث -دانشگاه علوم پزشکی تهران
شرکت در فعالیتهای داوطلبانه:
ک مک رسانی به مردم آسیب دیده زلزله بم با حضور در منطقه به عنوان پزشک ستاد معین استان تهران 83/1/13 ،لغایت  83/1/27به مدت
دو هفته.
عضویت در خیریه "بیناد وفاق سبز علوی" از سال  1392تا کنون
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سوابق شرکت در دورههای آموزشی:
 -1دریافت گواهی شرکت در نشست هم اندیشی سالمت جمعیت و فرزندآوری -دانشگاه علوم پزشکی ایران -شهریور 1396
 -2دریافت گواهی شرکت در کارگاه اصول و مبانی ترجمه پیشرفته ،دانشگاه علوم پزشکی ایران -تیر 1396
 -3دریافت گواهی شرکت در کارگاه ارزیابی اقتصادی در مداخالت سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی ایران -تیر 1396
 -4دریافت گواهی شرکت در کارگاه روش طراحی سواالت ،دانشگاه علوم پزشکی ایران -تیر 1396
 -5دریافت گواهی شرکت در کارگاه تکنیک های تئاتر در تدریس ،دانشگاه علوم پزشکی ایران -خرداد 1396
 -6دریافت گواهی شرکت در دومین کنگره بین المللی توسعه روابط اقتصادی در حوزه سالمت با محوریت کشورهای اسالمی ،اسفند 1395
 -7دریافت گواهی شرکت در کارگاه آموزشی دوره دانش افزایی اصول تعلیم و تربیت ،دفتر نهاد هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاه ،اسفند
1395
 -8دریافت گواهی شرکت در کارگاه آموزشی آموزش و پژوهش عملیات ،دی ماه 1395
 -9دریافت گواهی شرکت در کارگاه آموزشی آزمون سازی و تحلیل آزمونها ،دی ماه 1395
 -10دریافت گواهی شرکت در کارگاه آموزشی هماندیشی دفتر نهاد دانشگاه ،دی ماه 1395
 -11دریافت گواهی شرکت در کارگاه آموزشی پیشرفت ترجمان ،تبادل و تجاری سازی دانش ،دی 1395
 -12دریافت گواهی شرکت در کارگاه آموزشی آشنایی با ثبت اختراع خارجی و استراتژیهای ثبت اختراع ،دی 1395
 -13دریافت گواهی شرکت در سمینار ترجمان دانش ،حفاظت از مالکیت فکری و معاهدات بینالمللی ،دی 1395
 -14دریافت گواهی شرکت در کارگاه  ،Gamificationدی 1395
 -15دریافت گواهی شرکت در کارگاه ارزشیابی دانشجو ،آذر 1395
 -16دریافت گواهی شرکت در کارگاه توانمندسازی متخصصین با عنوان آشنایی با اصول طراحی محتوای ایستگاه های آزمون کوتاه مدت،
مرداد 1395
 -17دریافت گواهی شرکت در کارگاه درمان با مفردات در بیماری های کبدی ،مرداد 1395
 -18دریافت گواهی شرکت در کارگاه بررسی بیماری ایسکمیک قلب در طب کالسیک ،مرداد 1395
 -19دریافت گواهی شرکت در کارگاه بررسی سنگ های ادراری درطب سنتی و کالسیک ،مرداد 1395
 -20دریافت گواهی شرکت در کارگاه بررسی بیماری ایسکمیک قلب در طب کالسیک و طب سنتی ،مرداد 1395
 -21دریافت گواهی شرکت در کارگاه فشارخون از دیدگاه طب کالسیک و سنتی ،تیر 1395
 -22دریافت گواهی شرکت در کارگاه "طرح دوره و طرح درس" -دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی ایران -تیر 1395
 -23دریافت گواهی شرکت در کارگاه " اصول و مبانی ترجمه پیشرفته" -دانشگاه علوم پزشکی ایران -خرداد 1395
 -24دریافت گواهی شرکت در کارگاه " روش تحقیق کیفی -پدیدار شناسی" -دانشگاه علوم پزشکی ایران -خرداد 1395
 -25دریافت گواهی شرکت در کارگاه "اصول و مبانی ترجمه پیشرفته" -دانشگاه علوم پزشکی ایران -خرداد 1395
 -26دریافت گواهی شرکت در کارگاه مرور نظام مند و متاآنالیز" -دانشگاه علوم پزشکی ایران -اردیبهشت 1395
 -27دریافت گواهی شرکت در کارگاه "اصول و سیاستگذاری سالمت و تدوین سند سیاست" -دانشگاه علوم پزشکی ایران -بهمن 1394
 -28دریافت گواهی شرکت در کنفرانس علمی "خطاهای پزشکی و روش های پیشگیری از آن" -فرهنگستان علوم پزشکی ایران -دی 94
 -29دریافت گواهی شرکت در کارگاه "ثبت اختراع و مالکیت معنوی" دانشگاه علوم پزشکی ایران – آذر 94
 -30دریافت گواهی شرکت در کارگاه "اخالق در پژوهش" ،آبان 94
 -31دریافت گواهی شرکت در کارگاه  ،OVIDآبان 94
 -32دریافت گواهی کنگره ملی طالی سبز و جشنواره طب سنتی" -نقش تغذیه در درمان پرفشاری خون" ،انجمن علمی طب سنتی ایران،
مهر 1394
 -33دریافت گواهی شرکت در کارگاه " قرآن و عترت" دانشگاه علوم پزشکی ایران -شهریور 94
 -34دریافت گواهی شرکت در کارگاه "هم اندیشی حقوق بشر" دانشگاه علوم پزشکی ایران -شهریور 94
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 -35دریافت کارگاه دانش افزایی اساتید "تاریخ تمدن اسالمی  "2دانشگاه علوم پزشکی ایران -مرداد 94
 -36دریافت کارگاه دانش افزایی اساتید "تاریخ تمدن اسالمی  "1دانشگاه علوم پزشکی ایران -مرداد 94
 -37دریافت گواهی کارگاه "ترجمان و تبادل دانش "KTEC ،دانشگاه علوم پزشکی ایران -خرداد 94
 -38دریافت گواهی شرکت در کارگاه آموزشی نقشه مفهومی ” “ Concept Mapدانشگاه علوم پزشکی ایران – بهمن 93
 -39دریافت گواهی شرکت در کارگاه آموزشی آشنایی با شیوه نگارش مقاالت علمی ( -)2دانشگاه علوم پزشکی ایران – بهمن 1393
 -40دریافت گواهی شرکت در کارگاه آموزشی فلسفه پزشکی – وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی – بهمن 1393
 -41دریافت گواهی شرکت در جلسه اعضای هیأت علمی – معاونت طب سنتی – وزارت بهداشت -دی ماه1393
 -42دریافت گواهی شرکت در جلسه هیأت مدیره انجمن طب سنتی ایران – دی 1393
 -43دریافت گواهی شرکت در کارگاه ترجمه ( -)translation workshopاکادمی کوثر – دی 1393
 -44دریافت گواهی شرکت در کارگاه آموزشی روش تحقیق کیفی پیشرفته  - Grounded theoryدانشگاه علوم پزشکی ایران – دی
1393
 -45دارای گواهی شرکت در کارگاه «ارتباط موثر در عرصه آموزش با تاکید بر روابط استاد و دانشجو» ،مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه
علوم پزشکی ایران  -آبان ماه 1393
 -46دارای گواهی شرکت در کارگاه « سرقت ادبی و چگونگی کار با نرم افزارهای تشخیص آن» ،مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم
پزشکی ایران -آبان ماه 1393
 -47دارای گواهی شرکت در کارگاه «روش های ارزشیابی بالینی 1و  ،» 2مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی ایران -آبان
ماه 1393
 -48دارای گواهی شرکت در کارگاه "نقد و داوری مقاالت" ،واحد انتشارات و علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی تهران  -آذرماه 1392
 -49دارای گواهی شرکت در کارگاه  ،Endnoteواحد انتشارات و علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی ایران -آذرماه 1392
 -50دارای گواهی شرکت در کارگاه "مرور سیستماتیک" ،واحد انتشارات و علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی تهران -آبانماه 1392
 -51دارای گواهی شرکت در کارگاه آموزشی طرح درس ،دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران  -بهمن ماه 1391
 -52دارای گواهی شرکت در برنامه بیماریهای شایع زنان از منظر طب سنتی ایران ،دانشگاه علوم پزشکی تهران  -مهرماه 1391
 -53دارای گواهی شرکت در کارگاه کارآزمایی بالینی (طراحی ،تحلیل ،انتشار ،)GCP-دانشگاه علوم پزشکی تهران  -شهریورماه 1391
 -54دارای گواهی شرکت در کارگاه یک روزه حجامت  ،موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ،طب اسالمی و مکمل ،دانشگاه علوم پزشکی تهران -
آبان ماه 89
 -55دارای گواهی شرکت در دوره آموزشی "ماساژ درمانی" (تئ وری و عملی) ،موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ،طب اسالمی و مکمل ،دانشگاه
علوم پزشکی ایران  -مهرماه 1389
 -56دارای گواهی شرکت در کنفرانس علمی "کاربرد موسیقیدرمانی در طب جایگزین سنتی ایران"  ،موسسه مطالعات تاریخ پزشکی ،طب
اسالمی و مکمل ،دانشگاه علوم پزشکی ایران -آبانماه 1389
 -57دارای گواهی شرکت در کارگاه " نسخه شناسی و تصحیح متون پزشکی" ،مرکز تحقیقات طب سنتی ایران ،دانشگاه علوم پزشکی شاهد-
اردیبهشت ماه 1389
 -58دارای گواهی شرکت در دوره مدون اخالق پزشکی ،سازمان نظام پزشکی -اردیبهشت ماه 1388
 -59دارای گواهی شرکت در دوره مدون طب ورزش ،سازمان نظام پزشکی -مردادماه 1387
 -60دارای گواهی شرکت در دوره آموزشی اصالح نظام سالمت و تأمین مالی پایدار " کیفیت و عدالت در نظام سالمت" ،کار مشترک وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و بانک جهانی با همکاری دانشگاه سِمِلوایز -آذرماه 1385
 -61دارای گواهی شرکت در کارگاه آموزشی مقدماتی ) ،(Scientific writingدانشگاه علوم پزشکی تهران -آبان 1385
 -62دارای گواهی شرکت در دوره طب اسالمی -سنتی (مقدماتی و پیشرفته) ،دفتر آموزشهای آزاد دانشگاه علوم پزشکی تهران -اسفندماه
1384و بهمن ماه 1386
 -63دارای گواهی شرکت در اولین دوره کارگاه آموزشی "تغذیه و رژیمدرمانی" ،سازمان نظام پزشکی  -مهرماه 1383
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 -64دارای گواهی شرکت در دوره آموزشی کوتاه مدت اورژانسهای قلب ،انجمن پزشکان عمومی ایران  -شهریورماه 1383
 -65دارای گواهی شرکت در دوره پانزدهم کارگاه پیشگیری و درمان اعتیاد ،سازمان نظام پزشکی  -مردادماه 1383
 -66دارای گواهی شرکت در کارگاه مانا (مراقبتهای ادغام یافته ناخوشیهای اطفال) ،مرکز بهداشت شمیرانات ،دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی  -اسفندماه 1381
 -67دارای گواهیهای متعدد ( 43عدد) مربوط به دورههای آموزشی مدون و مداوم پزشکی (در صورت نیاز ارائه خواهد شد)
 -68گواهی شرکت در برنامه مدون فوریتهای ( -)1اسفند 1389
-69گواهی شرکت در دوره مدون رادیولوژی ( -)1اسفند 1389
 -70گواهی شرکت در برنامه مدون تغذیه ( -)2اسفند 1389
 -71گواهی شرکت در برنامه مدون تغذیه ( -)1اسفند 1389
 -72گواهی شرکت در برنامه مدون پوست ( -)1اسفند 1389
 -73گواهی شرکت در برنامه مدون گوش و حلق و بینی ( -)2اسفند 1389
 -74گواهی شرکت در کنفرانس سالمت خانواده -اسفند 1389
 -75گواهی شرکت در برنامه مدون داخلی -تیر 1389
 -76گواهی شرکت در برنامه مدون اطفال -آبان 1388
 -77گواهی شرکت در برنامه مدون تغذیه ( -)1مرداد 1387
 -78گواهی شرکت در دوره مدون دیابت -مرداد 1387
 -79گواهی شرکت در دوره مدون ناتوانی جنسی -مرداد 1387
 -80گواهی شرکت در دهمین کنفرانس علمی پزشکان عمومی سراسر کشور -تیر 1387
 -81گواهی شرکت در نوزدهمین کنگره سالیانه جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران -خرداد 1387
 -82گواهی شرکت در کنفرانس سرطان ،تعارضات اخالقی و معنای زندگی -بهمن 1386
 -83گواهی شرکت در کنفرانس پیشگیری و تشخیص زودرس سرطانهای شایع در ایران -بهمن 1386
 -84گواهی شرکت در کنفرانس طب تسکینی در بیماران سرطانی -بهمن 1386
 -85گواهی شرکت در کنفرانس طب تسکینی برای پزشکان عمومی -بهمن 1386
 -86گواهی شرکت در همایش عدالت در سالمت با نگاهی به بودجه  -1387آذر 1386
 -87گواهی شرکت در هفتمین همایش پزشکان عمومی سراسر کشور -آذر 1386
 -88گواهی شرکت در دوره مدون پزشک و قانون -آذر 1386
 -89گواهی شرکت در اولین دوره برنامه مدون اعتیاد ( -)1مرداد 1386
 -90گواهی شرکت در اولین دوره برنامه مدون اعتیاد ( -)2مرداد 1386
 -91گواهی شرکت در دوره مدون فوریتهای ( -)6اسفند 1385
 -92گواهی شرکت در هشتمین همایش پزشکان عمومی سراسر کشور -اسفند 1385
 -93گواهی شرکت در دوره مدون آسم و آلرژی -اسفند 1385
 -94گواهی شرکت در دوره مدون داخلی (-)9اسفند 1385
 -95گواهی شرکت در دوره مدون فوریتهای ( -)4اسفند 1385
 -96گواهی شرکت در برنامه مدون آموزش مداوم انجمن پزشکان عمومی ایران ،برنامه مدون تب مالت -مرداد 1385
 -97گواهی شرکت در برنامه مدون آموزش مداوم انجمن پزشکان عمومی ایران ،برنامه مدون هپاتیت  -Bمرداد 1385
 -98گواهی شرکت در برنامه مدون آموزش مداوم انجمن پزشکان عمومی ایران ،برنامه مدون بیماریهای مقاربتی -مرداد 1385
 -99گواهی شرکت در برنامه مدون آموزش مداوم انجمن پزشکان عمومی ایران ،برنامه ماالریا و هاری -مرداد 1385
 -100گواهی شرکت در برنامه مدون آموزش مداوم انجمن پزشکان عمومی ایران ،برنامه مدون عفونی( -)1تیر 1385
 -101گواهی شرکت در برنامه مدون آموزش مداوم انجمن پزشکان عمومی ایران ،برنامه مدون عفونی( -)2تیر 1385
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سوابق تحصیلی و کاری )(CV
-102
-103
-104
-105
-106

گواهی شرکت در برنامه مدون آموزش مداوم انجمن پزشکان عمومی ایران ،برنامه مدون جذام -تیر 1385
گواهی شرکت در برنامه مدون آموزش مداوم انجمن پزشکان عمومی ایران ،برنامه مدون سل ( -)1خرداد 1385
گواهی شرکت در برنامه مدون آموزش مداوم انجمن پزشکان عمومی ایران ،برنامه مدون سل ( -)2خرداد 1385
گواهی شرکت در کارگاه آموزشی ترومبوفلبیت و پیشگیری آن -آذر 1384
گواهی شرکت در بازآموزی پزشکان عمومی ،مراقبت بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن و زنجیره سرما -اسفند 1383

-107
-108
-109
-110

گواهی شرکت در کارگاه  CPRبزرگساالن -آبان 1383
گواهی شرکت در کارگاه آموزشی احیای نوزادان -اردیبهشت 1382
گواهی دوره آموزش عملی ختنه -اردیبهشت 1382
گواهی شرکت در کارگاه آموزشی ترویج تغذیه با شیر مادر -شهریور 1381
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