
 

 

 

 نیما توکل دکتر  
 

  

   درباره 

توکیل،   نیما  مدکتر  شهر  مقدس  دفاع  شهید  ن  نخستیر توکیل  جالل  رستیپ  امتر شهید  تحمییلفرزند  جنگ  از  روز  ن  نخستیر در    شهد 
، مراقبت، (1359/ 6/ 31)  نظام بهداشتر و درمانن کشور یریتر متعدد در های ویژه و درد و دارای سوابق مدمتخصص بیهوشی

 سوابق تحصیلی 

، مراقبت •  های ویژه و درد  تخصص بیهوشی
 شگاه علوم پزشیک شهید بهشت  دان

 

ای پزشیک عمویم •  دکتر
 و مشهد دانشگاه علوم پزشیک تهران     

 هاو گواهینامه های آموزشیدوره 

ن عایل دوره  • ن  -الملیل مدیریت اجساد در سوانح و حوادثتخصیص بیر .  الملیل صلیب رسخدانشکده پزشیک بارت لندن و فدراسیون بیر

 سوئیس -ژنو

 گواهینامه مدیریت بحران  •

 ریزی و اصول سیاستگذاریگواهینامه برنامه •

 مدیریتی  سوابق

دی سالمت مناطق آزاد تجاری •  ریاست جمهوری صنعتر و ویژه اقتصادی  -عضو شورای راهتر

 جمعیت هالل احمر جمهوری اسالیم ایرانعضو هیأت امنای بیمارستان فوق تخصیص نورافشار با حکم ریاست  •

ز  •  مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان التر
 (1358عضو هیأت مدیره بنیاد ازدواج و تحکیم خانواده )تأسیس  •

وتحادثه نفره درمانن اعزایم جمهوری اسالیم ایران به لبنان ) 5تیم عضو  •  (1399) (انفجار عظیم بندر بتر
ز در ستاد تسهیالت سفرها •  معاون استاندار التر

ن  • ن در امور بیر  الملل جمعیت هالل احمر کشورمعاون و جانشیر

 مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری جمعیت هالل احمر کشور •

 ویل فقیه در جمعیت هالل احمر کشور با حکم  •
ی

ت آیتنماینده ویل فقیه در جمعیت هالل احمر، مدیرکل حوزه نمایندگ هللا حضن
 غیوری 

 مدیرکل امور ایثارگران جمعیت هالل احمر کشور  •

 عضو شورای مشاوران وزرا در امور ایثارگران  •

 مشاور رئیس کمیسیون اجتمایع مجلس شورای اسالیم •

 های ویژه بیمارستان فوق تخصیص عدل قوه قضائیهمدیر گروه بیهوشی و مراقبت •

 رئیس بخش اتاق عمل بیمارستان فوق تخصیص عدل قوه قضائیه •
 عضو هیأت امنای بنیاد ازدواج  •

ت آیت فقیه در جمعیت هالل احمر با حکم نماینده ویل فقیه در جمعیت هالل احمر،  مشاور نماینده ویل •  هللا غیوری حضن

•  
ی

 مشاور رئیس جمعیت هالل احمر کشور در امور فرهنیک



 

 

ز رئیس هیأت مدیره جمعیت  •  هالل احمر استان التر
 مشاور رئیس جمعیت هالل احمر کشور در امور ایثارگران •

 ویل فقیه در جمعیت هالل احمر کشور •
ی

 دبتر شورای معاونان حوزه نمایندگ

 و مشارکت  •
ر

 های مردیم ستاد دیه استان تهرانعضو کمیته حقوق

 استان خراسان رضوی رئیس هیأت نظارت بر انتخابات مجامع جمعیت هالل احمر در  •

 نائب رئیس فدراسیون آسیانی کشتر آلیش عایل مشاور  •

 

 

 المللی های جهانی و بین ها و اجالس نشست

ن دولت  •  سوئیس  -ژنو ها؛ نماینده ویژه رئیس جمعیت هالل احمر کشور در نشست نقش معیر

ن  • ن حضور در اجالس بیر  پاکستان    -آباداسالم الملیل صلیب رسخ؛ الملیل حاکمیتر فدراسیونبیر

؛  •
ی

 سوئیس     -ژنو نماینده جمهوری اسالیم ایران در نشست مدیریت اجساد در حوادث طبییع و سوانح جنیک

 اردن     -امان ال آفریقا؛ طراح اجالس و نماینده هالل احمر ایران در نشست بهداشت و درمان منطقه خاورمیانه و شم •

ن  • ان ویژه اجالس بیر  وزارت امور خارجه    -تهران  الملیل پناهندگان وزارت کشور؛سختن

وت •  لبنان   -عضو هیأت درمانن اعزایم جمهوری اسالیم ایران در حادثه انفجار بتر

 سوابق پژوهشی 

 مثبت  HTLV-1بررش پروگنوز پیوند کلیه در بیماران با  •
 

• The Effect Of Fascia Iliaca Block With Popliteal Block On Thigh Tourniquet Pain In Orthopedic Surgeries 
Below The Knee In Comparison with Spinal Anesthesia 

 

• Effect Of Sono-Guided Facia Iliaca Block Versus Spinal Anesthesia On Torniquet Pain In Foot And Ankle 
Orthopedic Surgery 


