
 بسمه تعالی

 .کتر سید دمحم تقی حسینی طباطبائید

 (.سیستان و بلوچستان)، شهرستان زابل 01/5/0331متولد  

 (.نفرولوژی)فوق تخصص بیماریهای کلیوی کودکان 

 .دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران 33 دانشیار پایه

لغایت  0335ن از مرداد ماه ریاست بیمارستان مهدیه تهرا

 .0331آبان 

 .0331عضو کمیته اخالق دانشکده پزشکی از سال 

قائم مقام دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

 .0335 – 0331تهران 

 . 0335 – 0331: معاونت امور هیات علمی در دانشکده پزشکی

نماینده منتخب وزیر و عضو کمیسیون معین در وزارت 

 .0333از : بهداشت

 .0333از : مجمع تشخیص مصلحت نظامکارشناس سالمت در 

 .0331 – 0331تهران ( ع)ریاست بیمارستان امام حسین 

( ع)ریاست مرکز تحقیق و توسعه بیمارستان امام حسین 

 .0331 – 0311 :تهران

 .0311دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران از 

 .0311 – 0311 : ریاست دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

پیوند کلیه در دانشگاه علوم پزشکی  بخش دازیراه ان

 .0311: زاهدان

، در دانشگاه (CVS) راه اندازی مرکز تشخیص قبل از تولد

 .0310 :علوم پزشکی زاهدان

راه اندازی مرکز دیالیز کودکان در دانشگاه علوم پزشکی 

 .0311 :زاهدان

رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان سیستان و 

 .0331 – 0311: بلوچستان



,  0311 - 0311( نفرولوژی)دوره فوق تخصصی کلیه کودکان 

 .دانشگاه علوم پزشکی شیراز

تا  0311عضو هیات بورد فوق تخصصی نفرولوژی کودکان از 

 .کنون

 .0311 – 0311ریاست دانشکده پزشکی زاهدان 

 .0311 – 0311ریاست نظام پزشکی استان سیستان و بلوچستان 

 .0311 – 0311معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 

در سیستان و بلوچستان از سال  ص رئیس انجمن بیماران خا

0313 – 0331. 

 .0311 – 0313ریاست بیمارستان اطفال زاهدان 

 – 0311ان استاد یار هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهد

0311. 

 .، دانشگاه علوم پزشکی ایران0311اخذ تخصص کودکان سال 

 .، دانشگاه علوم پزشکی ایران0315خذ مدرک طب عمومی سال ا

 .0351سال , انشگاه علوم پزشکی ایران ورود به د

 .0351 سال اخذ دیپلم

 .بقرار زیر است خالصه ای از فعالیتهای علمی، 

 111حدود  و عمومی پایان نامه دستیاری راهنمای – 1

.عنوان  

.پ شده در ژورنالهای داخلی وخارجیچا مقاله 21تعداد  – 2  

 .1331 :کتاب هماچوری و پروتئین اوری تالیف  – 3

در کنگره های داخلی و  و ارائه پوستر سخنرانی دهها  - 4

.خارجی  

 

 



 

 

 دکتر سید دمحم تقی حسینی طباطبائی

نفرولوژی کودکان دانشگاه علوم پزشکی روه ر گدانشیا

.شهید بهشتی  

 

 


