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    تهران       محل تولد:      1348:  تولدسال 

 ید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شه دانشیارو متخصص کودکان، نوزادان فوق تخصص    :گروه آموزشی
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 لیت های علمی و اجرایی:  اعرست کتب و مقاالت و ف هلینک مشاهده جزئیات و ف -

(   Google Scholar           Scopus         ORCID        ResearchGate      علم نت    علم سنجی      ) 

 

 سوابق تحصيلي :  . 1

 1382، فارغ التحصیل سال مشهد یدانشگاه علوم پزشکو پیرامون تولد،  نوزادانی طب فوق تخصص ( 1

 1379(، فارغ التحصیل تهرانی ایران )دانشگاه علوم پزشک، کودکان یهایمار یب تخصص (2

   1375( فارغ التحصیل سال تهرانایران ) یدانشگاه علوم پزشک ،عمومی یپزشک یدکترا ( 3

 1398، سال تهران جنوب، نور امیدانشکاه پی، و معارف اسالم  یارشد علوم قرآن  یارشناسک (4

 1400، فارغ التحصیل سال نور مشهد امیدانشگاه پ،  حقوق ی فقه و مبان ارشد   یکارشناس (5

 کارشناسی ارشد علوم حدیث، اخالق و آداب پزشکی، دانشکده سالمت و دین دانشگاه علوم پزشکی قم، ( 6

 ایان نامه(  )در مرحله پ

  1397، فارغ التحصیل سال رانیا، مشهد ی،موسسه جهاد دانشگاهی، سی زبان انگل پلمید (7

     

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

 تا کنون    1380تدریس در دانشکده های پزشکی و پرستاری و مامایی از سال  ( 1

  در گوگل اسکوالر 11و  در اسکوپوس  7و اچ ایندکس نگلیسی و فارسی مقاله ا  80بیش از انتشار   (2

 پزشکی علوم عنوان کتاب در حوزه   20 تعدادانتشار   ( 3

  عمومی، تخصصی و فوق تخصصی عنوان پایان نامه پزشکی 40راهنمایی و مشاوره حدود  (4

 پزشکی علوم عنوان طرح تحقیقاتی  50اجرا و مشاوره حدود  (5

 ی دهها سمینار، کارگاه و کنگره پزشکی محلی، ملی و بین المللی  دبیری علمی و برگزار ( 6

 و.... Scopusو  ISIو کسب ایندکس های معتبری نظیر  (IJNمجله علمی نوزادان ایران )  سردبیری (7

 

 رزومه و سوابق آموزشی، پژوهشی و اجراییچکیده 
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 اجرایي : مدیریتي و سوابق  .3

 ( 1397-1395، )یاستان خراسان رضو، امام رضا )ع( یالملل نیدانشگاه ب سیرئ ( 1

 ( 93-1390،)مشهد یدانشگاه علوم پزشک یو معاون بهداشت  ین رضوبهداشت استان خراسا سیرئ (2

 (  1390-1388، ) مشهد  یدانشگاه علوم پزشک، خیکودکان دکتر ش یفوق تخصص مارستانیب سیرئ ( 3

 ( 1398-1396، )یاستان خراسان رضو، یرضو یفوق تخصص مارستانیعامل ب ریمد (4

 ( تاکنون-1399، استان تهران، )عدل  یفوق تخصصبیمارستان و عضو هیات امنای  مارستانیب سیرئ (5

 ( تاکنون-1390، )  ,ISI, Scopusو کسب نمایه  رانینوزادان ا  یسیمجله انگل یریسردبراه اندازی و  ( 6

 ( 1393-1387، )مشهد یدانشگاه علوم پزشک، سراج یاجتماع یمجله فرهنگ ریسر دب (7

 رضوی  استان خراسان، )عج( امام زمان مارستانیب NICU بخش نوزادان و   استیر (8

 رضوی استان خراسان، مهر مارستانیب NICU بخش نوزادان و   استیر (9

 و استان تهران    یاستان خراسان رضو یقانون یپزشکسازمان  ،اطفال  یتخصص ونیسیعضو کم (10

   1392 ،یخراسان رضو یاستاندار یو فرهنگ یمشهد در امور اجتماع ی دانشگاه علوم پزشک ندهینما (11

 16/01/90،مشهد  یعلوم پزشک دانشگاه ریواگ یها یماریو کنترل ب یریشگیپ  هتیعضو کم ( 12

  15/05/93، مشهد  یدانشگاه علوم پزشک اتیناظر بر نشر تهیعضو کم (13

  شهر مشهد یفرماندار،کالنشهر مشهد مقدس منی جامعه ا یاستگذاریس یعضو شورا (14

  06/03/91،یخراسان رضو یراستاندا، رنامه پزشک خانواده و نظام ارجاعب یعضو ستاد راهبرد (15

،  عامل در حوزه سالمت ریارشد پدافند غ یرشته کارشناس  یآموزش کولومی کور  یعلم  تهیعضو کم (16

 10/07/90، مشهد  یدانشگاه علوم پزشک

   

 : اختراع و اکتشاف ، نوآوری، افتخارات  .4

 وزارت بهداشت  از، 90سال  ،کودکان هیموفق در برنامه بهبود وضع تغذ یعنوان معاونت بهداشت  افتیدر -1

نوزادان به عنوان اثر  یها یماریو درمان ب صیتشخ نه، یمعادریافت عنوان مولف برتر برای تالیف کتاب   -2

    1386 – کودکان سرور یقاتتحقی – یدر جشنواره علم دهیبرگز

  لمیمقام دوم جشنواره ف  دیپلم افتخار کارگردان برتر و و کسب ، نوزادان اءیاح آموزشی لم یف ساخت  -3

 ) استاد توانمند(   یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک، از طرف رازیش

سازمان نظام پزشکی استان خراسان ، یاستان خراسان رضو دهیپزشک برگزدریافت تقدیرنامه بعنوان   -4

   1396،رضوی

،   در دستگاه  نوزاد یریبه قرارگ ازیبدون ننوزادان  یزرد یجهت مداوا LED قه یجل یساز ادهیو پ یطراح -5

 (  یخراسان رضو  یو فناور یپژوهش  یعلم جیسازمان بس)   21/10/90

  15/09/97،  ینوزاد یدرمان زرد نوردرمانی جهت گهواره  یساز ادهیو پ یطراح -6


