 مشخصات فردي  ،تحصيلي و خانوادگي :دكتر عبداله بهرامي عضو هيات علمي گروه داخلي دانشگاه علوم پزشكي مشهد  ،متولد /سوم فروردین 7231فارغالتحصيل
پزشكي عمومي و تخصصي دانشگاه مشهد به ترتيب سالهاي 7232و،7231متاهل
ب :سوابق مسئوليتها و مشاغل :

عنوان شغل

ردیف
7
3
2
1
3
3
1
8
1
71
777
73
72
71
73
73

سازمان متبوع

وزارت فرهنگ و آموزش
مشاور وزیر
عالي
ستاد انقالب فرهنگي
عضو گروه پزشكي
دانشگاه مشهد
رئيس بيمارستان امام رضا (ع)
معاون پزشكي وزیر فرهنگ و آموزش عالي وزارت فرهنگ و آموزش
عالي
وزارت فرهنگ و آموزش
دبير شوراي آموزش پزشكي و تخصصي
عالي
وزارت فرهنگ و آموزش
سرپرست كميسيون یونسكو در ایران
عالي
وزارت بهداشت ،درمان
رئيس دانشگاه علوم پزشكي مشهد
وآموزش پزشكي
وزارت بهداشت ،درمان و
سرپرست سازمان منطقهاي بهداشت و
آموزش پزشكي
درمان خراسان
وزارت بهداشت ،درمان و
رئيس دانشگاه علومپزشكي مشهد
آموزش پزشكي
وخدماتبهداشتيدرماني خراسان
وزارت بهداشت ،درمان و
معاون آموزشي وزیر بهداشت
آموزش پزشكي
وزارت بهداشت ،درمان و
مشاور وزیر
آموزش پزشكي
وزارت بهداشت ،درمان و
رئيس دانشگاه علومپزشكي مشهد
آموزش پزشكي
وزارت بهداشت ،درمان و
عضو هيات امناء ارزي
آموزش پزشكي
با حكم رئيس محترم
عضوهياتامناء دانشگاههاي علوم پزشكي
جمهوري
شمال شرق كشور
با حكم رئيس محترم
عضو هيات امناء دانشگاه امامرضا (ع)
جمهوري
آستانقدس رضوي
با حكم رئيس محترم
عضو هيات امناء دانشگاه علوم پزشكي

مدت تصدي
تاتاریخ
ازتاریخ
7233
7237
7237
7232
7231

7233
7231
7233

7231

7233

7231

7233

7233

7231

7233

7231

7213

7213

7213

7218

7218

تاكنون

7211

7281

7213

7281

7211

7281

7281

7282

7213

7281

71
78
71
31
37
33
32
31
33
33

31
38
31
21

جمهوري
مازندران
وزارت فرهنگ و آموزش
عضو شوراي مركزي گزینش دانشجو و
عالي
دستيار
سازمان نظام پزشكي
عضو شوراي اسالمي نظام پزشكي مشهد
مشهد
وزارت كشور
عضو هيات اجرایي انتخابات مجلس شوراي
اسالمي دوره چهارم
عضو شوراي بازگشایي و نوگشایي دانشگاهها وزارت فرهنگ و آموزش
عالي
عضو شوراي عالي نظارت و ارزشيابي دانشگاه وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشكي
عضو شوراي عالي برنامهریزي وزارت فرهنگ وزارت فرهنگ و آموزش
عالي
و آموزش عالي
عضو شوراي عالي برنامهریزي گروه پزشكي وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشكي
وزارت بهداشت ،درمان و
عضو هيات ممتحنه و ارزشيابي رشته
آموزش پزشكي
بيماریهاي داخلي
-----عضو IAUPـ انجمن بينالمللي روساي
دانشگاه ها
عضو كميسيون ارزشيابي مدارك تحصيلي وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشكي
دانشآموختگان خارج از كشور در رشتههاي
علوم پایه پزشكي
دانشگاه مشهد
مدیر مسئول و عضو هيات تحریریه مجله
دانشكده پزشكي
دانشگاه مشهد
مدیر مسئول مجله نوید نو
دانشگاه مشهد
عضو و دبير هياتامناء دانشگاه علوم پزشكي
مشهد
دبير شوراي آموزش و پژوهش طب سنتي وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشكي
كشور

7231

7231

7231

7231

7231

-

7237

7233

7231

7233

7213

7218

7218

7211

3دوره

7211

7283

7281

7283

تاكنون

7281

تاكنون

7283
7211

تاكنون
7281

7283

7281

اهم خدمات وفعاليتها در طول دوره خدمت
الف ـ در سطح كشور
 راهاندازي كميتههاي علمي بررسي نسخ براي اولين بار در كشوراین كميته در سال  7231در سطح استان خراسان راهاندازي و سپس در سال  7231با عنوان « كميتههاي علمي بهينهسازي
مصرف دارو » كشوري شد  .توضيح اینكه با فعاليت مستمر این كميته حداقل ساالنه از این طریق مبلغ  311ميليارد ریال
صرفه جویي ميشود .

ـ راهاندازي بازآموزي و نوآموزي جامعه پزشكي
این دورهها كه بعدها به « آموزش مستمر جامعه پزشكي » تبدیل شد  ،پس از پيشنهاد ماده واحد قانوني آن توسط ایشان به
مجلس شوراي اسالمي  ،در سال  7231مورد تصویب قرار گرفت  .توضيح اینكه آموزش مستمر پزشكي در كشور توسط
سازمان بهداشت جهاني ( مدیترانه شرقي ) در سطح كشورهاي منطقه حائز رتبه اول است .
ـ راهاندازي سيستم جامع اطالعات بيمارستاني ( )HIS
این طرح از سال  7211دربيمارستان امام رضا(ع)در شهر مشهد راه اندازي شد و به تدریج به كل كشورگسترش یافت.
ـ تشكيل ستاد ساماندهي طب سنتي و مكمل در كشور و ایجاد سایت مربوط در دانشگاه و پذیرش مسئوليت دبيري شوراي
آموزش و پژوهش طب سنتي و مكمل كشور
ـراهاندازي و تشكيل جلسات روساي دانشگاههاي تيپ یك كشور ( تاسيس شده قبل انقالب ) به عنوان بازوي سياستگذار و
مشاور وزیر
ـ تهيه  ،تدوین و پيشنهاد برنامه جامع آموزش مربوط به رشتههاي تحصيلي طب اورژانس  ،طب سالمندان  ،پزشكي خانواده ،
ICUو منشيگري پزشكي به وزارت بهداشت
 راه اندازي طب سنتي ایراني (طب ایراني) در  1دانشگاه در تهران اعزام  31پزشك جهت تحصيل در رشته طب سنتي چين به كشور چينـ ارائه پيشنویس قانون نحوه تامين اعضاء هيات علمي به مجلس شوراي اسالمي و تصویب آن در سال 7231
ـ مشاركت در مدیریت بحران حوادث غيرمترقبه كشور شامل زلزله بجنورد  ،قاین  ،بم  ،انفجار قطار نيشابور و كسب رتبه اول
دستگاه خدمت دهنده در بين دستگاه هاي اجرایي استان
 انتشار مجالت كشوري - 7گوش و حلق و بيني و حنجره ایران  -3مجله علوم پایه پزشكي ایران و  -2زنان و مامایي ایرانب ـ در سطح استان :
راه اندازي بخش ها و مراكز آموزشي  ،بهداشتي  ،درماني و...
 "" 811خانه بهداشت از سال  7233تاسال 7281 "" 311مركز بهداشتي و درماني از سال  7233تاسال 7281 "" بخش كليه (نفرولوژي دیاليز پيوند كليه اورولوژي و اي سي یو)در بيمارستان امام رضا (ع) در سال  7231با مساعدتخيرین
 "" -بخش جراحي قلب باز بيمارستان قائم (عج) در سال  7238با مساعدت خيرین

 "" بخش جراحي قلب باز بيمارستان امام رضا (ع) در سال 7287 "" بخشهاي CCUو دیاليز در  32شهر استان از سال  7231به بعد "" بخش ICUبزرگساالن و نوزادان در بخشهاي داخلي  ،جراحي  ،جراحي مغز و اعصاب  ،اطفال  ،نوزادان در بيمارستانهايامامرضا (ع) قائم(عج)  ،دكتر شيخ  ،هاشمي نژاد  ،امدادي و اميد
 "" بيمارستان رواني  131تختخوابي ابن سينا در سال 38 "" بخش سوختگي بيمارستان امام رضا (ع) به عنوان بخش نمونه كشوري 7218 "" بخش عفوني بيمارستان امام رضا (ع) در سال 7218 "" سایت كامپيوتر دانشگاه علوم پزشكي مشهد كه در بين دانشگاه هاي علوم پزشكي نمونه است7213 "" پژوهشكده بوعلي در زميني بمساحت حدود  1هكتار در سال  7213براي اولين بار در بين دانشگا هاي علوم پزشكيكشور
 "" بيمارستان  731تختخوابي كودكان دكتر شيخ با سرمایه گذاري بنياد سرور "" كلنگ زني بيمارستان كودكان اكبر با سرماه گذاري اوليه  781ميليارد ریال "" آماده سازي بيمارستان طالقاني در ابتداي جاده قوچان بعنوان بيمارستان امدادي مسير جاده هاي شمال خراسان با كمكبخش خيریه
 ""بيمارستان چشم پزشكي خاتم االنبياء(ص) با مساعدت خيریه خاتم االنبياء(ص)7282 "" آماده سازي بيمارستان بانوان ام البنين(س) با تخصيص ساختمان توسط موسسه درماني آیته اهلل شيرازي(ره) كه درسال  7283شروع بكار كرد و اداره آن كال توسط پزشكان و پرسنل زن انجام ميشود
 "" تجهيز و راه اندازي  1بيمارستان در شهرهاي مختلف استان "" احداث مجتمع فرهنگي رفاهي گهرباران در سواحل دریاي خزر در زميني بمساحت چهارو نيم هكتار در سال  7283بابيش از  711واحد مسكوني
 "" تهيه زمين در اراضي زكریا ( در باالي منطقه رضا شهر) بنام دانشگاه بمساحت حدود  711هكتار وفراهم كردن طرحهادي بعنوان سایت دانشگاه براي آن
 "" ساماندهي بخشهاي خيریه در مسير انجام خدمات نو و درمانهاي نوین و فوق تخصصي ( مانند موسسه خيریهریحانهالنبي  ،موسسه ایثار  ،تشكيل گروه دوستدار دانشگاه  ،تشكيل شوراهاي مشاركت مردمي در بيمارستان ها)
 "" -برقراري راه ارتباطي زیر گذر ماشين روبين بيمارستاانهاي امام رضا(ع) و قائم(عج)

 ""انتشار مجله كامپيوترو پزشكي از سال 7211نوآوریها:
ـ مجري طرح ایجاد سایت انفورماتيك دانشگاه علوم پزشكي مشهد در سال 7211
این طرح در سال  7231به كميسيون ملي یونسكو در ایران پيشنهاد شد،سپس در سازمان جهاني یونسكو در سال  7117از
ميان  31طرح ارائه شده از مراكز جهاني مقام اول را كسب كرده و مبلغ  731هزار دالر براي اجراي آن از طرف سازمان مذكور
كمك اهدایي به دانشگاه تحویل شد .
ـ مجري توليد ویال روگام ( آنتي Dـ ضد  )RHو ارائه آن براي توليد در داخل بمعاونت پژوهشي وزارت بهداشت
ساالنه بيش از  2ميليون دالر صرف خرید آن از خارج از كشور ميشود .
ـتاسيس مركز مدیریت پيوند اعضاء دانشگاه علوم پزشكي مشهد
* كسب رتبه اول پيوند اعضاء از جسد در دانشگاههاي علوم پزشكي كشور در سال 7282
* پيگيري راهاندازي دومين باانك استخوان كشور در دانشگاه
ـ تشكيل گروه دوستدار دانشگاه
این گروه جمعي از فرهيختگان دوستدار خدمت به دانش و عالقهمند به رفع موانع رشد دانشگاه هستند كه عمدتا از مدیران
تحصيلكرده و موفق بخشهاي دولتي و خصوصي استان خراسان ميباشند و با هدف ارائه نظرات مشاورهاي و راهنمایي و
همياري دانشگاه در حوزههاي مختلف با استفاده از تجربيات  ،توانمندیها و امكانات اعتبار و مشاركت در مسير رشد و شكوفایي
دانشگاه و توسعه سالمت در جامعه و نيز جلب و جذب همكاري سایر فرهيختگان و خيراندیشان و نيكوكاران داخل و خارج
كشور فعاليت ميكند  .از جمله اقدامات انجام شده این گروه  :احداث بخش بيماریهاي كليه واورولوژي و پيوند كليه ،
بيمارستان  731تختخوابي كودكان دكتر شيخ ،بيمارستان چشم پزشكي خاتم االنبياء ،بيمارستان بانوان ام البنبن،اتمام پنجاه
در صد از ساختم ان بخش مستقل طب اورژانس ،ساختمانهاي مربوط به آزمایشگاه  ،زائرسرا در بيمارستان امدادي  ،ایجاد
ارتباط علمي بين پزشكان و متخصصان خارج از كشور و شروع توسعه و بازسازي بيمارستان طالقاني بوده است .
ـایجاد ارتباط نزدیك با دانشمندان و پژوهشگران ایراني مقيم خارج از كشور در راستاي استفاده از توانایيهاي آنان در راه
سازندگي ميهن اسالمي از سال 7281
* برگزاري  3دوره همایش ایرانيان مقيم خارج از كشور با همكاري انجمن پزشكان ایراني مقيم آمریكا (  ) IAMAتا سال
7283
ـ راهاندازي  )HGIS(Health Geogrophic Information Systemبراي اولين بار در كشور
سوابق اجتماعي  ،سياسي :
ـ عضو انجمن روساي دانشگاههاي بينالمللي International Association of University Presidents

ـ عضو انجمن اسالمي دانشجویان در سالهاي قبل از انقالب
ـ عضو انجمن اسالمي جامعه پزشكي ایران
ـ عضو شوراي انتخاب كتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در سال 7237
ـ عضو بسيج جامعه پزشكي كشور
 عضو هيئت امناي موسسه خيریه حمایت از بيماران آسيب پذیر استان خراسان عضو افتخاري موسسه خيریه ریحانه النبي مشهد ( كمك به بيماران سرطاني و كليوي ) مدیر عامل انجمن حمایت از بيماران كبدي استان و..........سوابق فرهنگي  ،علمي و تخصصي :
ـ عضو شوراي مدیریت جهاد دانشگاهي مشهد
ـ ریاست تعداد زیادي از كنگرههاي علمي بينالمللي داخلي
ـ عضو هيات ممتحنه و ارزشيابي بيماریهاي داخلي (  3دوره )
ـ انتشار كتب و مقاالت مختلف علمي در نشریات داخلي و خارجي
مقاالت چاپ شده  :تا سال7287
ـ مقاله خارجي بررسي اثر كلونيدین خوراكي به عنوان پيش داروي بيهوشي بر حجم ادرار ميزان الكتروليتهاي سرم و ادرار و
فعاليت رنين پالسمي ( R.P.A
ـ گزارش  713مورد الپاراسكوپي كبد و پریتوئن ـ دكتر محمود فرهودي  ،دكتر عبداله بهرامي ـ بهار  37ـ شماره اول
ـ راني تيدین ـ داروي جدید ضد اولسر ـ دكتر عبداله بهرامي  ،دكتر مهدي باللي ـ پایيز و زمستان  37ـ شماره سوم و چهارم
ـ گزارش اولين مورد نوكاردیوز در بيماران پيوند كليه مشهد ـ دكتر عبداله بهرامي  ،دكتر مسيح نقيبي  ،دكتر طاهره راشد ،
دكتر توكا بنایي  ،الله ترابي ـ پایيز و زمستان  13ـ شماره چهل و پنجم
ـ سرطان مري و بررسي آماري حداقل بروز ساليانه ـ دكتر محمود فرهودي  ،دكتر عبداله بهرامي  ،دكتر افشاري صالح ـ بهار و
زمستان  12شماره 13
ـاریتروسایتوزیس پس از پيوند كليه و اثرات درماني اناالپریل بر آن ـ دكتر مسيح نقيبي  ،دكتر عبداله بهرامي  ،دكتر فرشيد
پوررضا ـ بهار  18شماره 32

ـ بررسي موارد غير ضروري در  311واحد انتقال خون انجام شده در دو مركز پزشكي مشهد ـ دكتر بهمنيار خزیمه  ،دكتر
عبداله بهرامي  ،دكتر محمدعلي یگانه  ،دكتر مژگان گنودي ـ پایيز  81ـ شماره هفتاد و سه
ـ ارزیابي غلظت سيكلوسپورین خون در گيرندگان پيوند كليه ـ دكتر عبداله بهرامي  ،دكتر رضا فرید حسيني  ،دكتر راضيه
عليزاده  ،دكتر عبدالعظيم بهرامي  ،دكتر سيد جواد حسيني  ،دكتر عباس شيردل  ،دكتر راضيه پيشنماز مجله دانشكده
پزشكي مشهدـ زمستان  ، 83شماره هشتاد و دو
ـ آلرژي هوا در شمال خراسان ـ Ann.Allergyـ انگليسي ـ مارس 7117
ـدارو و نارسایي كليه ـ مجله دانشكده پزشكي مشهد ـ فارسي
ـ بررسي آمار  1ساله آسيت در بخش داخلي بيمارستان امام رضا(ع) مجله دانشكده پزشكي مشهد
ـ عوارض داروهاي فشار خون ـ نشریه فشارخون ـ فارسي ـ " " " " " " " " " " 7231
ـ اثرات هورمونها بر كليه ـ تازههاي انكولوژي ـ فارسي ـ " " " " " " "7232

