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 تهران   یاز دانشگاه علوم پزشک یآموزش پزشکمدرک دوره کوتاه مدت   ✓

 تهران یآموزش از دانشگاه علوم پزشک یدرشیپلدوره    مدرک ✓

 ی علم  یأته  یاعضا یژهو و کارگاه  یدوره آموزش   120از    یش شرکت در ب  ینامهگواه ✓

 
 
 
 
POST DOCTORIAL WORK   & PROFESSIONAL APPOINTMENTS: 
 
 

 تاکنون  1389تهران از سال   یدانشگاه علوم پزشک  ی علم  یأتعضو ه ✓

 تا کنون   1395دانشیار گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال   ✓

 تا کنون   1399  عضو هیات علمی برنامه فلوشیپ طب خواب مجتمع بیمارستانی امام خمینی ✓

 تا کنون  1399از    دانشگاه علوم پزشکی تهرانعضو هیات ممتحنه فلوشیپ طب خواب   ✓

 خواب  یها ن یتکنس  ی حرفه ا  یدوره مهارت ها  یمدرس چند دوره متوال ✓
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 تاکنون  1396از زمان تاسیس    تهران  یوم پزشکلدانشگاه ع  نوروآنستزیا   یپممتحنه فلوش  یاتعضو ه ✓

مصاحبه   ✓ و  آزمون شفاهی  برگزاری  پزشک  یا نوروآنستز  یپ فلوشمسول  علوم  زمان   ی دانشگاه  از  تهران 

 تاکنون   یستاس

 1399تا    1394از    عضو چندین دوره متوالی هیات ممتحنه ارتقا و پره بورد رشته بیهوشی ✓

 عضو تیم هسته مرکزی برنامه ریزی استراتژیک مجتمع بیمارستانی امام خمینی ✓

 عضو کمیسیون تخصصی ادراه کل پزشکی قانونی استان تهران ✓

 میسیون عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی کارشناس ک ✓

 عضو گروه مهارتهای ارتباطی دانشگاه علوم پزشکی تهران  ✓

 معاون آموزشی گروه بیهوشی و مراقبت های ویژه مجتمع بیمارستانی امام خمینی  ✓

 1393ی عصر تا سال ول  یمارستانب  های   سرپرست بخش اتاق عمل ✓

 ی و مراقبت های ویژه دانشگاه علوم پزشکی تهران فوکال پوینت ارتقای پروفشنالیسم گروه بیهوش ✓

 سال   6کارشناس دفتر پروفشنالیسم ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران به مدت   ✓

 مسول پروژه ارتقای رفتار حرفه ای در بخش های بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران ✓

 پروفشنالیسم در هر بخش یا مرکز بالینیعضو کارگروه تدوین ابزار ارزیابی جو میزان رعایت  ✓

 مسول ، طراح و مجری پروژه تربیت مدرسین پروفشنالیسم پرستاری به مدت دو سال  ✓

 رییس دفتر اعتبار بخشی آموزش و پژوهش مجتمع بیمارستانی امام خمینی ✓

 عضو شورای آموزش و پژوهش مجتمع بیمارستانی امام خمینی ✓

 یها   یدالینگا  ینتهران و گروه تدو  یدانشگاه علوم پزشک  یو نخاع  یمغز  یعاتضا  یقاتعضو مرکز تحق ✓

 یکشور

آموزش  یسخنران  180از    یش ب  یهارا ✓ دوره   یاراندست  ی، تخصص   یاراندست  ی،علم  یأته   یاعضا   یژه و  یو 

دانشجو  یپ، فلوش هوشبر  ی، پزشک  یانپرستاران،  دانشجو  یکارشناسان  هوشبر  یان،  با   یرشته   ... و 

کنترل و درمان  درد،   ی، تعادل کار و زندگ  ی، شغل   ی فرسودگ  یسم،پروفشنال  هوشی، یموضوعات طب خواب، ب

 و ...  ینبالغ  یاینوزاد، اح  یایاح

 ینیامام خم  یمارستانیدرد در مجتمع ب  یدرمانگاه طب سوزن  ی انداز  راه ✓

 مهندسی آشیانه پروازی فرودگاه بین المللی مهرآباد تهران   - درمانگاه و اورژانس در واحد فنی  راه اندازی ✓

 ی عصر ول  یمارستانب  ینوآور  مسئول ✓

 ینیامام خم  یمارستانب  یهوشیگروه ب  free planنرم افزار    مسئول ✓

 الین هاییدگا  ینتهران و گروه تدو  یدانشگاه علوم پزشک  یو نخاع  یمغز  یعاتضا  یقاتمرکز تحق  عضو ✓

 یکشور

 سال   یکبه مدت    "کا  یبضر"اراک به عنوان   یدر دانشگاه علوم پزشک  ی تخصص  فعالیت ✓
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 ینیامام خم یمارستانیعمل مجتمع ب  ی اتاق ها  یدیتیو مورب  یتیمورتال یتهکم  ی علم  یردب ✓

 امام  یمارستانیمجتمع ب  یاتبه شکا  یدگیو تشکر و رس  یر انتقادات، تقد  یشنهادات،نظام پ  رییس ✓

 ینیامام خم یمارستانب  یهوشیگروه ب Free Planنرم افزار    مسئول ✓

 سال ) طرح خارج از مرکز(  1کا به مدت    یباراک به عنوان ضر  یدر دانشگاه علوم پزشک  ی تخصص  فعالیت ✓

  یی مناطق روستا  ییصحرا   یمارستانقبل از عمل در ب  یزیتو درمانگاه و  یکاوریاتاق عمل، ر  اندازی¬راه ✓

  یاریتان چهار محال و بختمحروم اس

 تهران  یدانشگاه علوم پزشک  یهوشیگروه ب  یداخل  یآزمون ها   ی برگزار  مسول ✓

 دورود  یرهفتم ت   یمارستاندر ب  یژهو  های و مراقبت  یهوشیماهه ب  یک  یاربه عنوان دست  یدرمان  فعالیت ✓

المللی مهرآباد تهران به مهندسی آشیانه پروازی فرودگاه بین    - بهداشتی در واحد فنی - فعالیت پزشکی ✓

 ماه  به عنوان خدمت وظیفه عمومی  19مدت  

 مجری طرح سنجش سالمت و آمادگی قبل از تحصیل به مدت یک دوره ✓

اجرا و مسئولیت طرح سنجش سالمت ورزشکاران و معاینات ادواری جهت پایش سالمت به  ریزی،   برنامه ✓

 نامه  یر تقد  یافتسال و در  2مدت  

 های طب هوایی برای کادر پروازتدوین طرح درس دوره ✓

 برای کادر پرواز  "نحوه اداره بیمار طی پرواز"تدریس   ✓

 های اولیه و ایمنی و سالمت به مدت یک سال ریزی و تدریس دوره کمکطرح ✓

 
 
 
 
 
PRIVATE PRACTICE 
 

 1384تا   1382از   ماه  18مسئولیت فنی و ریاست درمانگاه خصوصی هر یک به مدت  ✓

 1384تا    1379از   سال  5فعالیت درمانی در درمانگاه خصوصی به مدت   ✓

 1384تا    1379از   سال  5فعالیت در مطب خصوصی به مدت   ✓

 1385سال    سال  یکمدت  عنوان پزشک قطار به  به  فعالیت ✓

 
 
MEDICAL AND SCIENTIFIC SOCIETIES 

 

 و مطالعه درد  یبررس  یالملل یندر انجمن ب  عضویت ✓

 یرانا  ینس در انجمن نوروسا  عضویت ✓
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 یران ا یژهو  های و مراقبت  یهوشیدر انجمن ب  عضویت ✓

 یران و درد ا  یموضع  یهوشیدر انجمن ب  عضویت ✓

 یران ا  یطب سوزن  یدر انجمن علم  عضویت ✓

 عضو انجمن تحقیقات طب سنتی ایران ✓

 
 
 
COMMITTEE APPOINTMENTS  
 

 آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران دبیر کمیته اخالق و رفتار حرفه ای انجمن   ✓

 دبیر کمیته اخالق و رفتار حرفه ای مجتمع بیمارستانی امام خمینی تهران ✓

 خمینی تهران امام   یمارستانیو حقوق مجتمع ب یاخالق پزشک یتهعضو کم ✓

 نماینده تام االختیار معاونت امور دانشگاهی در کمیته اخالق پزشکی مجتمع بیمارستانی امام خمینی  ✓

 تهران  یدانشگاه علوم پزشک  یارانسواالت آزمون  دست یابیطرح و ارزش  یتهکم  عضو ✓

 تهران   ینوزاد دانشگاه علوم پزشک  یای اح یتهکم  عضو ✓

 ین المللی اجرایی چند کنگره پزشکی ب یتهکم  عضویت ✓

 تهران  یدانشگاه علوم پزشک  یدرس  یزیبرنامه ر یتهکم  عضو ✓

 تهران   یدانشگاه علوم پزشک  یپزشک  گروه اخالق  یدرس  یزیبرنامه ر یتهکم  عضو ✓

 ینی امام خم  یمارستانیمجتمع ب  CPR یتهکم  عضو ✓

 یعصر ول  یمارستاناتاق عمل ب یتهکم  عضو ✓

 یعصر ول  یمارستانب   یپزشک  یزاتتجه یتهکم  عضو ✓

 عصر  یول  یمارستانب  ی نوآور  یته کم  مسئول ✓

   عصر یول  یمارستانب  یفتکل  یین تع یتهکم  عضو ✓

   عصر یول  یمارستانب  یاخالق پزشک یتهکم  عضو ✓

 تهران   یدانشگاه علوم پزشک  یارانسواالت آزمون دست یابیطرح و ارزش  یتهکم  عضو ✓

سر و گردن در    های¬یدر جراح  یهوشیو ب  یی اداره راه هوا  یالملل  ین کنگره ب  ین اول  یی اجرا  یتهکم  عضو ✓

 نامه   یرتقد  یافتتهران و در  یدانشگاه علوم پزشک

  ید شه  یدر دانشگاه علوم پزشک  یدر چشم پزشک  یهوشیب  یالملل  ین کنگره ب  یناول  ییاجرا  یته کم  عضو ✓

 نامه   یر تقد  یافتو در  یبهشت

✓  
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POST DOCTORIAL CONFERENCES 
 
 
PUBLICATIONS 
    

 لینک گوگل اسکالر برای دسترسی به مقاالت: 

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=LZCAADkAAAAJ&v

iew_op=list_works&sortby=pubdate 

 
 آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران تدوین راهنمای رفتار حرفه ای ویژه متخصصان  ✓

 همکاری در تدوین راهنمای رفتار حرفه ای در فضای مجازی ویژه حرفه مندان گروههای پزشکی ✓

 تدوین شیوه نامه پیشنهادی ارتقای رفتار حرفه ای در بخش های بالینی  ✓

با همکاری   "وء مصرف موادنکات بالینی هنگام زایمان در مادران مبتال به س"همکاری در تدوین دستورالعمل   ✓

 اداره سالمت مادران وزارت بهداشت

 سال   14تألیف و تدوین و ویرایش کتب پزشکی تخصصی به مدت حدود   ✓

  "نحوه برخورد با بیوتروریزم" تحقیق و تألیف مقاله علمی ✓

 پایان نامه در دانشگاه علوم پزشکی تهران  100راهنمایی و مشاوره بیش از   ✓

 پایان نامه در دانشگاه علوم پزشکی تهران  100داوری بیش از   ✓

 داور چند مجله ایرانی و خارجی ✓
 
 
RESEARCH PROJECTS 
 

 "بررسی مقایسه ای وضعیت فلوشیپ طب خواب در ایران و سایر کشورها"مجری طرح پژوهشی   (1

 "ترسیم نقشه راه فلوشیپ طب خواب در کشور  "همکار طرح پژوهشی (2

 
 
 
PERSONAL DATA 
     
   DATE OF BIRTH:    1974 
    
   PLACE OF BIRTH:   Tehran, Iran 
    
   LANGUAGES:   Farsi 
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: تشویق نامه ها  

 تشویق نامه از معاونت آموزشی دانشگاه و وزارتخانه برای طرح پذیرفته شده در جشنواره اموزشی مطهری ✓

بابت احراز رتبه برتر در آزمون دانشنامه   - لنکرانیجناب آقای دکتر  –نامه از وزیر محترم بهداشت  تشویق ✓

 رشته تخصصی بیهوشی

به   - جناب آقای دکتر زاهد حسین خان –نامه از ریاست محترم بخش بیهوشی مجتمع امام خمینی  تشویق ✓

 عنوان دستیار نمونه 

گردن  جناب    های سر ونامه از دبیر علمی کنگره بین المللی اداره راه هوایی و بیهوشی در جراحیتشویق ✓

 آقای دکتر صادقی 

نامه از ریاست محترم سازمان نظام پزشکی کل کشور بابت حضور به عنوان عضو هیأت علمی و تشویق ✓

 اندازی بیمارستان صحرایی در روستاها متخصص بیهوشی در مناطق محروم کشور و راه 

عنوان دستیار برتر به  -تمیانجناب آقای دکتر رس- نامه از ریاست محترم مجتمع بیمارستانی امام  تشویق ✓

 مجتمع بیمارستانی امام خمینی

 -جناب آقای دکتر میراسکندری- تشویق نامه از ریاست محترم بخش بیهوشی مجتمع بیمارستانی امام   ✓

 (1392های آموزشی گروه )اسفند  عنوان عضو هیأت علمی منتخب از نظر همکاری مؤثر در فعالیتبه

از   -سرکار خانم دکتر احمدی نژاد–درمانگاههای مجتمع بیمارستانی امام  تشویق نامه از ریاست محترم   ✓

نظر رعایت استانداردهای ویزیت درمانگاه ویزیت بیهوشی  قبل از اعمال جراحی با نمره بسیار خوب )دی 

 ( 1393ماه 

و  ورزشی آیین علوی جهت معاینات ادواری و ارتقاء سالمت هنرجویان    - نامه از موسسه فرهنگیتشویق ✓

 بازیکنان

 
 
    


