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مرتبه علمی: متخصص کودکان و فوق تخصص نوزادان )طب پیرامون تولد(، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید 

     بهشتی

 

مرکز تحقیقات سالمت  –NICU  تهران، خ شریعتی، بیمارستان فوق تخصصی کودکان مفید، بخش :آدرس محل کار 

 نوزادان
 

 پست  الکترونیکی Saeidi@Sbmu.ac.ir   Saeedir@mums.ac.irتلفن محل کار:  22922828  -021   

 لینک های مشاهده فهرست کتب ، مقاالت ، فعالیت های آموزشی پژوهشی  •

(   Google Scholar           Scopus         ORCID        ResearchGate      علم نت        علم سنجی   ) 

 :سوابق تحصیلی  .1

1382نوزادان و پیرامون تولد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، فارغ التحصیل سال  فوق تخصصی طب   •  

1379تخصص بیماریهای کودکان، دانشگاه علوم پزشکی ایران )تهران(، فارغ التحصیل   •  

  1375دکترای پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی ایران )تهران( فارغ التحصیل سال   •

1398سالمی، دانشکاه پیام نور، تهران جنوب، سال  کارشناسی ارشد علوم قرآنی و معارف ا •  

1400دانشگاه پیام نور مشهد، فارغ التحصیل سال    کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق،  •  

کارشناسی ارشد علوم حدیث، اخالق و آداب پزشکی، دانشکده سالمت و دین دانشگاه علوم پزشکی قم، )در   •

 مرحله پایان نامه( 

1397وسسه جهاد دانشگاهی، مشهد، ایران، فارغ التحصیل سال دیپلم زبان انگلیسی، م  •  

 :سوابق علمی و کتب منتشرشده، مقاالت، طرح ها، پایان نامه ها و همایش ها .2

تا کنون   1380تدریس در دانشکده های پزشکی و پرستاری و مامایی از سال   •  

در گوگل اسکوالر  11اسکوپوس و  در    7مقاله انگلیسی و فارسی و اچ ایندکس   80انتشار بیش از   •  

عنوان کتاب در حوزه علوم پزشکی   20انتشار تعداد   •  

عنوان پایان نامه پزشکی عمومی، تخصصی و فوق تخصصی  40راهنمایی و مشاوره حدود   •  

عنوان طرح تحقیقاتی علوم پزشکی  50اجرا و مشاوره حدود   •  

کی محلی، ملی و بین المللی دبیری علمی و برگزاری دهها سمینار، کارگاه و کنگره پزش •  

 .…و Scopus و ISI و کسب ایندکس های معتبری نظیر (IJN ) سردبیری مجله علمی نوزادان ایران •

 :مدیریتی و اجرایی    سوابق  .3
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 (1397-1395)رئیس دانشگاه بین المللی امام رضا )ع(، استان خراسان رضوی،  •

 (1393-1390)نشگاه علوم پزشکی مشهد، رئیس بهداشت استان خراسان رضوی و معاون بهداشتی دا •

  (1390-1388 )رئیس بیمارستان فوق تخصصی کودکان دکتر شیخ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد،  •

 (1398-1396)مدیر عامل بیمارستان فوق تخصصی رضوی، استان خراسان رضوی،   •

 تاکنون(- 1399تهران، )رئیس بیمارستان و عضو هیات امنای بیمارستان فوق تخصصی عدل، استان   •

 (تاکنون1390  )،  ,ISI, Scopus راه اندازی و سردبیری مجله انگلیسی نوزادان ایران و کسب نمایه •

 (1393-1387)سر دبیر مجله فرهنگی اجتماعی سراج، دانشگاه علوم پزشکی مشهد،  •

 بیمارستان امام زمان )عج(، استان خراسان رضوی NICU ریاست بخش نوزادان و •

 بیمارستان مهر، استان خراسان رضوی NICU خش نوزادان وریاست ب •

 عضو کمیسیون تخصصی اطفال، سازمان پزشکی قانونی استان خراسان رضوی و استان تهران  •

   1392نماینده دانشگاه علوم پزشکی مشهد در امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان رضوی،   •

 1390/ 16/01ر دانشگاه علوم پزشکی مشهد،عضو کمیته پیشگیری و کنترل بیماری های واگی  •

 15/05/1393عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه علوم پزشکی مشهد،  •

 عضو شورای سیاستگذاری جامعه ایمن کالنشهر مشهد مقدس،فرمانداری شهر مشهد •

 16/03/1391عضو ستاد راهبردی برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، استانداری خراسان رضوی، •

عضو کمیته علمی کوریکولوم آموزشی رشته کارشناسی ارشد پدافند غیر عامل در حوزه سالمت، دانشگاه  •

 10/07/1390علوم پزشکی مشهد،  

 :افتخارات، نوآوری، اختراع و اکتشاف .4

 ، از وزارت بهداشت  90دریافت عنوان معاونت بهداشتی موفق در برنامه بهبود وضع تغذیه کودکان، سال   •

دریافت عنوان مولف برتر برای تالیف کتاب معاینه، تشخیص و درمان بیماری های نوزادان به عنوان اثر  •

   1386 تحقیقاتی کودکان سرور   –برگزیده در جشنواره علمی  

و کسب دیپلم افتخار کارگردان برتر و مقام دوم جشنواره فیلم شیراز،  ساخت فیلم آموزشی احیاء نوزادان،   •

 از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ) استاد توانمند( 

دریافت تقدیرنامه بعنوان پزشک برگزیده استان خراسان رضوی، سازمان نظام پزشکی استان خراسان  •

        1396رضوی، 

جهت مداوای زردی نوزادان بدون نیاز به قرارگیری نوزاد در دستگاه ،  LED طراحی و پیاده سازی جلیقه •

  (سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری خراسان رضوی21/10/1390)

 15/09/1397طراحی و پیاده سازی گهواره نوردرمانی جهت درمان زردی نوزادی ،   •

 


