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الف ـ تحصیالت
رشته تحصیلی

مقطع
تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

شهر

کشور

پزشکی
طب سنتی ایران

دکترا
Ph.D.

علوم پزشکی شهید بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی ایران

تهران
تهران

ایران
ایران

تاریخ فراغت از
تحصیل

3131
3838

ب ـ پایان نامه های نوشته شده در دوران تحصیل :
عنوان پایان نامه

فراوانی ابتال به بیماری سلیاک در بیماران با شکایت نفخ شکم
میزان اثربخشی یک نوع ماساژ سنتی ایران بر رادیکولوپاتی کمری.

مقطع تحصیل

نام استاد یا اساتید راهنما

دکترای پزشکی

دکتر علیرضا زالی

 Ph.D.طب سنتی

دکتر فرزین حلبچی

سوابق آموزشی :
مؤسسه محل
تدریس

مقطع تحصیلی

نوع فعالیت ( هر نوع
فعالیت آموزشی)

عنوان درس

مدت تدریس

مؤسسه آموزش عالی
«صدرالمتألهین»

کاردانی ،کارشناسی

تدریس

تنظیم خانواده

 6سال

انجمن حتقیقات طب
سنتی ایران

دانشجویان مقاطع مختلف

تدریس

مبانی طب سنتی ایران

یک دوره
3133

انجمن علمی طب
سنتی ایران

عموم مردم

تدریس

مبانی طب سنتی ایران

یک دوره
3131

دانشکده طب سنتی
علوم پزشکی ایران

کارشناسی ارشد تاریخ
پزشکی

تدریس

آشنایی با ماساژ درمانی
از درس طب مکمل

یک دوره
3131

نهاد مقام معظم رهبری کاردانی ،کارشناسی ،دکترا

تدریس

دانشکده داروسازی

دکترای عمومی داروسازی

تدریس

دانشکده پرستاری

کارشناسی ارشد

تدریس

دانشکده پرستاری

کارشناسی

تدریس

طب سنتی اسالمی (حلقه
معرفت)
طب سنتی و طب مکمل
طب مکمل و جایگزین و
نقش پرستار در آنها
طب سنتي و گیاه درماني
در مامایي

از 3131
از 3131
از 3131
از 3131

سوابق پژوهشی :
الف ـ پروژه های تحقیقاتی مصوب

عنوان

نوع
فعالیت در
طرح

تأثیر یک نوع ماساژ سنتی ایران (دلک) بر
رادیکولوپاتی کمری

مجری
اصلی

مؤسسه محل پژوهش

دانشکده طب سنتی ع .پ
تهران

وضعیت
فعلی طرح

طول مدت
طرح

پایان یافته

 2سال

ب ـ پایان نامه های سرپرستی شده
عنوان

مقطع تحصیلی ارائه
دهندۀ پایان نامه

سمت در
پایان نامه

بررسی اثر عسل و روغن سیاهدانه به طور جداگانه و مخلوط بر
روی روند ترمیم زخم برشی تمام ضخامت پوست در موش
صحرایی نر :ممطالعه ی مداخلهای با طرح فاکتولایر

دکترای پزشکی

استاد
راهنمای دوم

تاریخ
دفاع

نشده

ج ـ انتشارات
3ـ کتاب
عنوان

ترجمه

تغذیه در طب
ایرانی اسالمی
درسنامه متون
پارسی طب سنتی
ایران

تألیف

نوع کار
گرد
ویرایش
آوری

غیره

تألیف
تألیف

گرد
آوری

ناشر

نوع
همکاری

محل نشر
شهر کشور

سال چاپ

نسل
نیکان

مشارکت
در تألیف

تهران

ایران

3131

المعی

مشارکت
در تألیف

تهران

ایران

3131

 2ـ مقاله
نام نشریه

عنوان

درمان دارویی سرطان در منابع طب سنّتی ایران
ماساژ درمانی در طب سنتی ایران
تدبیر جماع در پزشکی ایرانی
Changing concept of sciatica from
ancient to know. Iranian Red Crescent
medical journal

مجله طب
سنتی اسالم و
ایران
فصلنامه علمی
طب توانبخشی
فصلنامه حفظ
الصحه
Iran Red
Crescent
Med J

نوع
همکاری

جلد

شماره

صفحه

سال چاپ

نویسنده
دوم

1

3

1-33

3133

3

1

13-62

3133

2

2

12-11

3131

18

2

E21132

2016

نویسنده
چهارم
نویسنده
اول
نویسنده
اول

تشویق  ،بورس تحصیلی  ،جایزه و غیره :
عنوان

علت دریافت

مقام اعطا کننده

تاریخ

تقدیر

پوستر برگزیده در دومین سمینار طب سنتی

دبیر علمی سمینار

3133

تقدیر

و اسالمی ،شیراز
دانشجوی برگزیده دکترای طب سنتی از
دانشگاه علوم پزشکی ایران

معاون طب سنتی
وزارت بهداشت

3131

سایر فعالیتهای علمی :
الف ـ ارائه مقاله در همایش  ،کنفرانس و غیره ( داخلی و خارجی)
عنوان مقاله

Frequency of Celiac Disease in
Patients with Flatulence /
Bloating Complaint
Nutrigenomics and human health
درمان نازایی و ناباروری در منابع طب
سنتی ایران
تطبیق تقسیم بندی مواد غذایی در منابع
طب سنتی ایران با علم تغذیه جدید
تدبیر جماع در طب سنتی ایران
نخستین گزارش صداع جماعی در منابع
طب سنتی ایران
گزارش یک مورد درمان رانوالی زیر
زبانی با درمانهای طب سنتی
آسیب شناسی خطاهای پزشکی در حوزه
طب سنتی ایران

نام همایش  ،کنفرانس

2nd International Congress
of from Bed to Bench in
Gastroenterology & Liver
Disease.
1sth International Congress
on Health Genomics and
biotechnology

محل
ارائه

تاریخ

نوع ارائه (
سخنرانی ،
پوستر و …)

تهران

2004

پوستر

تهران

2007

پوستر

کنگره بینالمللی طب سنتی و مکمل

ساری

3131

پوستر

کنگره بینالمللی طب سنتی و مکمل

ساری

3131

پوستر

کنگره خانواده و سالمت جنسی

تهران

3133

پوستر

دومین سمینار طب سنتی و اسالمی

شیراز

3133

پوستر

دومین سمینار طب سنتی و اسالمی

شیراز

3133

پوستر

پنجمین کنگره ملی پیشگیری از
خطاهای پزشکی

خرم آباد

3131

سخنرانی

شیراز

3131

سخنرانی

بررسی اثر بخشی یک نوع ماساژ سنتی
ایران بر رادیکولوپاتی کمری

همایش ملی طب و داروسازی
سنتی

ب ـ سخنرانی بدون ارائه مقاله در همایش  ،کنفرانس و غیره
عنوان سخنرانی

کارگاه مدیریت کمردرد از دیدگاه طب سنتی
اصول و مبانی ماساژ درمانی ،روغنهای مورد
استفاده در ماساژ ،فیزیولوژی ماساژ
راهکارهای درمانی طب سنتی در درمان
سندرم کارپال تونل
آداب تغذیه ،مزاج خوراکیها و مصلحات،
اشتباهات رایج
ماساژ در طب سنتی ایران

نام همایش  ،کنفرانس

محل ارائه

بجنورد
سمینارآشنایی با مبانی طب سنتی
تهران
کارگاه ماساژ درمانی در طب سنتی ایران
ع پ ایران
سی و نهمین کنگره علمی ساالنه جامعه
تهران
جراحان ایران
همدان
آموزش
سمینار تغذیه در طب سنتی
مداوم
تهران
سمینار تجویز منطقی ماساژ و کاربرد
مؤسسه
سبکهای آن
طوبی

تاریخ

3131
3133
3131
3131
3131

ج ـ عضویت در انجمن ها و مجامع علمی داخلی و خارجی
نام مجمع

نوع همکاری

محل فعالیت مجمع

مدت عضویت

انجمن علمی طب سنتی ایران

عضو پیوسته

تهران

 1سال

د ـ شرکت در دوره های مختلف ( آموزشی  ،پژوهشی و اجرائی)
نام دوره

سطح فراگیران دوره

دوره آموزشی SPSS

کلیه دانشجویان

کارگاه درمان سوء مصرف مواد
سمینار آموزشی جراحی در طب سنتی با
حضور مدرس خارجی (دکتر تفسیرعلی
جعفری)
کارگاههای جستجو در منابع الکترونیک،
Endnote, Pubmed, ProQuest,
Scpous

پزشک عمومی
دستیاران و فارغ
التحصیالن  Ph.Dطب
سنتی

کارگاه جستجوی  MESHبرای
معرفی شاخصهای کیفیت ژورنالها
IF, SJR, SNIP
دوره مهارتی روش ها و فنون تدریس سطح
3
تدوین برنامه عملیاتی طب سنتی برای سال
31
هم اندیشی تحول و نوآوری در آموزش
پزشکی کالن منطقه 1
سمینار تغذیه در طب سنتی (دبیر علمی)
بیماریهای مغز و اعصاب (پزشکی ایرانی و
نوین با رویکرد پیشگیری و درمان)
کارگروه توسعه داروسازی سنتی
بازیابی مفاهیم پایان نامه های دستیاران طب
سنتی
جلسات  Concept Developmentدر
پایان نامههای مرتبط با مزاج

دانشجویان تحصیالت
تکمیلی
اعضاء هیأت علمی
اعضاء هیأت علمی

محل برگزاری

جهاد دانشگاهی ع.پ شهید
بهشتی
مرکز ملی مطالعات اعتیاد

تاریخ

3132
3131

تهران .حکمت سرای طب
سنتی علوم پزشکی تهران

مهر 3131

معاونت تحقیقات و فناوری
ع.پ همدان

آذر 3131

معاونت تحقیقات و فناوری
ع.پ همدان
معاونت تحقیقات و فناوری
ع.پ همدان

آذر 3131
آذر 3131

اعضاء هیأت علمی

EDC

آذر 3131

اعضاء هیأت علمی و
مدیران
اعضاء هیأت علمی و
مدیران چهار استان
مشمولین آموزش مداوم
پزشک و دکترای علوم
پزشکی مشمول آموزش
مداوم

معاونت طب سنتی وزارت
بهداشت
مرکز همایشهای ع.پ
همدان
آموزش مداوم

دی و بهمن
3131
دی 3131
دی 3131

تهران ،انجمن علمی طب
سنتی ایران

بهمن 3131

اعضاء هیأت علمی

دانشکده داروسازی ع.پ
همدان

از اسفند 3131

اعضاء هیأت علمی

تهران ،ع.پ شهید بهشتی

فروردین 3131

اعضاء هیأت علمی

تهران ،ع.پ شهید بهشتی

از فروردین
3131

کارگاه «کاربست نتایج تحقیق»

اعضاء هیأت علمی

کارگاه اعتالی اخالق

اعضاء هیأت علمی

کتابخانه مرکزی ع.پ
همدان
EDC

خرداد 3131
تیر 3131

هـ ـ همکاری با مجالت علمی
نام مجله

نوع همکاری

محل انتشار

مدت همکاری

سوابق اجرائی :
الف ـ پست های اجرائی
سمت

مکان فعالیت

مدت

صاحب امتیاز و مدیر مسؤول ماهنامه «شهر سالم»
دبیر کمیته روابط عمومی انجمن علمی طب سنتی
عضو هیأت مدیره انجمن علمی طب سنتی ایران
مشاور طب سنتی سایت مؤسسه فرهنگی و اطالع
رسانی تبیان

تهران
تهران
تهران

3131-3133
3133 -3131
3133 -3131

تهران

از سال 3131

ب ـ عضویت در انجمن ها و مجامع صنفی
نوع همکاری

نام مجمع

مدت فعالیت

محل فعالیت

ج ـ عضویت در کمیته ها و شوراهای دانشگاه علوم پزشکی همدان
نام کمیته یا شورا

تاریخ تکمیل :

مدت فعالیت

نوع همکاری با کمیته یا شورا

مهر و امضاء

