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رشته تحصيلي

دانشگاه محل تحصيل

محل تحصيل

کشور محل تحصيل

دكتري عمومي

دانشگاه شهيد بهشتي

تهران

ايران

8631

تخصص قلب و عروق

دانشگاه شهيد بهشتي

تهران

ايران

8633

استاديار دانشگاه علوم

دانشگاه علوم بهزيستي و

تهران

ايران

8631

بهزيستي و توانبخشي

توانبخشي

پژوهش در توانبخشي قلبي

دانشگاه علوم بهزيستي و

تهران

تحصيل

8631

ايران

توانبخشي

موقعيت هاي شغلي و حرفه اي:

مؤسسه محل تدريس

مقطع تحصيلي

نوع درس

سال تدريس

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

دكتري و كارشناسي ارشد

مفاهيم اوليه طب داخلي

از سال  8731تا كنون

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

دكتري و كارشناسي ارشد

بيماريهاي قلب و عروق

از سال  8731تا كنون

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

دكتري و كارشناسي ارشد

توانبخشي قلبي

از سال  8731تا كنون


مرکز دريافت کننده خدمات

نوع خدمت حرفه اي

داراي امتياز و فعاليت مداوم در بخشاورژانس بيمارستان ايرانمهر
داراي امتياز و فعاليت مدام در بخشقلب و عروق بيمارستان ايرانمهر
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كلينيك خصوصي بيمارستان
ايرانمهر
بيمارستان ايرانمهر

تاريخ ارائه خدمات

 8731تا كنون
 8731تا كنون

مرکز دريافت کننده خدمات

تاريخ ارائه خدمات

نوع خدمت حرفه اي

فعاليت در بخش قلب و عروق بيمارستان مدرس

بيمارستان مدرس

8731-8733

داراي امتياز و فعاليت در بخش قلب و عروق بيمارستان ساسان

بيمارستان ساسان

 8731تا كنون

فعاليت در بخش قلب و عروق بيمارستان طالقاني

بيمارستان طالقاني

8731-8733

داراي امتياز و فعاليت در بخش قلب و عروق بيمارستان كسري

بيمارستان كسري

 8711تاكنون

داراي امتياز و فعاليت در بخش قلب و عروق بيمارستان ميالد

بيمارستان ميالد

8711 -8713

داراي امتياز و فعاليت در بخش قلب و عروق بيمارستان الله

بيمارستان الله

 8711تا كنون

بيمارستان هاشمي نژاد

 8711تا كنون

بيمارستان نيكان

 8738تا كنون

داراي امتياز و فعاليت در بخش قلب و عروق بيمارستان هاشمينژاد
داراي امتياز و فعاليت در بخش قلب و عروق بيمارستان نيكان


سمت

مکان فعاليت

مدير پروژه تحقيقاتي جامع توانبخشي قلبي

تهران

دانشگاه بهزيستي و توانبخشي قلبي

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي
تهران

مدير كلينيك صبا بخش توانبخشي قلبي

كلينيك صبا
تهران

مدير مركز بهداشتي سالمندان پويا
مدير كلينيك تخصصي جواداالئمه

مركز سالمندان پويا
تهران
كلينيك تخصصي جواداالئمه

تاريخ

8733
8731-8718
8718
8717-8713

تهران
كلينيك رفيده

مدير و مسئول كلينيك بيمارستان رفيده

 8711تا كنون

دانشگاه بهزيستي و توانبخشي
تهران
كلينيك رفيده

مدير بخش توانبخشي قلبي بيمارستان رفيده

دانشگاه بهزيستي و توانبخشي
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 8711تا كنون

عضويت در انجمنهاي علمي :
نام انجمن

محل انجمن

نوع فعاليت

تاريخ

انجمن اکوکارديوگرافي آمريکا
عضويت در انجمن

Member of American Association of
ARDMS Echocardiography,

انجمن توانبخشي قلب عروق و ريه

آمريكا

عضويت ،آموزش و

Member of Iranian Cardiovascular
and pulmonary Rehabilitation
Association

پزوهش در انجمن

انجمن جامعه جراحان ايران

عضويت در انجمن

Iranian Association of surgeons

 8711تا كنون

ايران

 8711تا كنون

ايران

 8713تا كنون

پروژههاي تحقيقاتي :
عنوان طرح

نوع فعاليت در طرح

مدير پروژه تحقيقاتي جامع توانبخشي قلبي

مدير پروژه

محل پژوهش

تهران
دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

تاريخ

8733

سخنراني در كنگرهها و مجامع علمي :
عنوان كنگره

محل برگزاري

تاريخ سخنراني

دهمين كنگره فيزيوتراپي و توانبخشي قلبي ايران

تهران
دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

8731/1/11

يازدهمين كنگره فيزيوتراپي و توانبخشي قلبي ايران

تهران
دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

8733/1/13

تست ورزش
مديريت و تفسير مجله CLUB

تهران  -كلينيك صبا
دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

8733

كنگره توانبخشي قلبي در سالمندان

تهران
دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

8733

سومين كنگره فيزيوتراپي دانش آموزان

تهران

(اصول و روشهاي توانبخشي قلبي)

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي
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8711

محل برگزاري

عنوان كنگره

توانبخشي قلبي در بيماران پس از جراحي

تهران

(مباني و روش )ISCS

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

اصول اوليه توانبخشي قلبي در بيماران پس از عمل

تهران

جراحي قلب باز

انجمن قلب ايران و بريتانيا

سخراني دورهاي داخلي
براي كارشناسان ارشد رشتههاي مرتبط علوم پزشكي
به مدت  3سال

به مدت  3سال

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي
تهران
دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

چهاردهمين كنگره قلب ايران و بريتانيا

تهران

توانبخشي قلبي بعد از CABG

انجمن قلب ايران و بريتانيا

هفتمين كنگره قلب و عروق
بازتواني قليي بر روي بيماران پس از عمل جراحي
قلب باز

تهران
دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

اولين كنگره بينالمللي بهداشت و فنآوريهاي نوين

تهران

پيشرفتهاي جديد در توانبخشي قلبي

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي
تهران

هفدهمين كنگره فيزيوتراپي و بازتواني قلبي

دانشگاه علوم پزشكي ايران

ششمين كنگره همايش علمي ساليانه انجمن بررسي

تهران

و مطالعه درد در ايران

بيمارستان حضرت رسول

اولين كنگره نارسايي قلبي

8711
8717/1/81

تهران

سخنراني دورههاي روماتولوژي
براي كارشناسان ارشد رشتههاي علوم پزشكي

تاريخ سخنراني

تهران
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
تهران

اولين همايش تخصصي فيزيوتراپي و بازتواني قلبي

دانشگاه علوم پزشكي ايران

سومين كنگره بررسي مسائل سالمندان در ايران

تهران

و جهان

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي
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از سال 8717

از سال 8717

8711/1/1

8711

آذر ماه 8711
8711
8711/1/81
8711/81/1
13/8/11
8713/1/1

شرکت در هم انديشيها  ،بازآموزيها و کارگاههاي آموزشي :
نام هم انديشي و کارگاه آموزشي

محل برگزاري

كارگاه آموزشي و توانبخشي قلبي

تهران

نقش سلولهاي بنيادين در درمان بيماريهاي قلب و عروق

انجمن آترواسكروز

تاريخ برگزاري

8717

تهران

كارگاه آموزشي توانبخشي قلبي

8711

بيمارستان مدائن

كارگاه آموزشي

تهران

اصول اوليه توانبخشي قلبي

بيمارستان امام خميني

اولين كنگره بينالمللي بهداشت و فنآوريهاي نوين

تهران

كارگاه آموزشي توانبخشي قلبي پس از انفاركتوس ميوكارد

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

8711
8711

فعاليت هاي ويراستاري و همکاري با هيأت تحريريه مجالت علمي :
نام مجله

مجله توانبخشي
مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران
مجله فيزيولوژي و فارماكولوژي

محل انتشار مجله

تهران
دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي
تهران
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
تهران
انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي

مجله علمي سازمان نظام پزشكي

تهران

جمهوري اسالمي ايران

سازمان نظام پزشكي

مجله حركت
مجله پزشكي كوثر
مجله افق دانش

تهران
دانشكده تربيتبدني دانشگاه تهران
تهران
دانشگاه علوم پزشكي بقيهاله(عج)
گناباد
دانشكده علوم پزشكي و خدمات درماني گناباد
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نوع همکاري با مجله

ارسال مقاله
ارسال مقاله
ارسال مقاله
ارسال مقاله
ارسال مقاله
ارسال مقاله
ارسال مقاله

انتشارات:

عنوان کتاب

نوع فعاليت

ناشر

(تأليف ترجمه  ،ويرايش)

توانبخشي قلبي

تأليف

توانبخشي نوين قلبي

تأليف

عنوان مقاله

 .8توانبخشي قلبي در بيمار دريچهاي قلبي با
تعويض دو دريچه و ترميم يك دريچه قلبي

دانشگاه علوم بهزيسيتي و
توانبخشي
دانشگاه علوم بهزيستي و
توانبخشي

نام نشريه

 .7مقايسه پاسخهاي قلبي -ريوي در دو حركت
دويدن به جلو و دويدن به عقب در افراد
سالم
 .1اهميت فار يك توانبخشي قلبي و بررسي

دانشگاه علوم بهزيستي

 .1تأثير آمادگي جسماني بر فعاليت فاكتورهاي
انعقادي در مردان جوان سالم
 .3بررسي تاثيرات توانبخشي قلبي بر ظرفيت
توانايي عملكردي بيماران با جراحي
دريچهاي قلب

تهران

8731

صفحه

سال چاپ

7

88

8718-8711

8711

و توانبخشي
و توانبخشي

___

____

___

8717

مجله افق دانش
دانشكده علوم پزشكي
و خدمات درماني

88

1

78-73

8711

گناباد
مجله علمي سازمان

ميزان اجراي آن در بيمارستانهاي شهر نظام پزشكي جمهوري
تهران

تهران

8717

مجله توانبخشي

 .1اثر کمکي توانبخشي جامع قلبي بر بيماري دانشگاه علوم بهزيستي
افسردگي بر بيماران ايسکمي قلبي

جلد

شماره

محل نشر

سال چاپ

11

1

817-871

8711

اسالمي ايران
مجله حركت

81

71

17-13

8711

مجله علمي
سازمان نظام پزشكي
جمهوري اسالمي ايران
6

13

1

187-118

8713

نام نشريه

عنوان مقاله

 .3بررسي اثر استفاده از تمرينات تركيبي
هوازي -قدرتي و هوازي بر فعاليت
فاكتورهاي انعقادي در مردان جوان سالم
 .1اثرهاي حاد و ماندگار تمرين كوتاه مدت
هوازي بر فاكتورهاي انعقادي ،فيبرينولويزيو
الگوي چربي در زنان يائسه

مجله فيزيولوژي و
فارماكولوژي
مجله غدد درون ريز و
متابوليسم ايران

جلد

87

88

شماره

8

7

صفحه

31-813

137-117

سال چاپ

8711

8711

 .3تأثير تمرينات كوتاه مدت هوازي بر ميزان
آنتيژنيسيتي

و

فعاليت

فاكتورهاي

مجله پزشكي كوثر

81

8

73-11

8711

فيبرينوليتيك در زنان يائسه
 .81مقايسه تمرين كوتاه مدت زير بيشينه با و
بدون اعمال بار خارجي بر آمادگي قلبي
عروقي ،تعادل ،سطح كورتيزول و پروفايل
چربيها در زنان يائسه مبتال به پوكي

مجله غدد درون ريز و
متابوليسم ايران

87

3

113-133

8731

استخوان
 .88تأثير برنامه كوتاه مدت راه رفتن مقاومتي
روي تردميل بر ارتباط پارامترهاي تركيب
بدني و سطوح هورمنهاي استراديال ،
پروژسترون و كورتيزول در زنان يائسه

پژوهش در علوم
توانبخشي

1

3

8811-8811

8738

استئوپروتيك
 .81اثرات كوتاه مدت ورزشيهاي هوازي با و
بدون فشار خارجي بر روي متابوليسم

مركز تحقيقات

استخواني و تعادل در خانمهاي مبتال به

روماتولوژي

77

1

138-131

8738

پوكي استخوان در دوران پس از يائسگي
 .87بررسي نيازهاي توجهي كنترل الگوي
تنفس و ارتباط آن با پيامدهاي متابوليكي

مجله توانبخشي

81

7

1-83

8731

تنفس در افراد سالم
 .81نظري اجمالي بر حفظ تعادل و ثبات بدن انتشارات دانشگاه علوم
از ديدگاه اسالم

بهزيستي و توانبخشي

7

__

1

7-81

8731

عنوان همايش  ،کنفرانس

عنوان مقاله

 .1اصول اوليه توانبخشي قلبي در
بيماران پس از عمل جراحي قلب
باز
 .1توانبخشي قلبي در بيماران عروق
كرونر
 .7اهميت فاز يك توانبخشي قلبي در
بيماران بعد از عمل جراحي

كنگره مشترك انجمن قلب
ايران و بريتانيا
اولين كنگره نارسايي قلبي

نحوه ارائه مقاله

محل

(سخنراني يا پوستر)

برگزاري

سخنران

سخنران

تهران

تهران

سال ارائه

8717

8711

ششمين كنگره همايش علمي
ساليانه انجمن بررسي و

سخنران

تهران

8711

مطالعه درد در ايران

 .1بهبود توان سمپاتيک بعد از تمرين پانزدهمين کنگره انجمن قلب
ايران

درماني
 .1روشهاي نوين در توانبخشي قلبي
 .3بازتواني قلبي در افراد سالمند
 .3تأثير تمرينات كوتاه مدت هوازي بر
ميزان آنتيژنيسيتي و فعاليت
فاكتورهاي فيبرينوليتيك در زنان

كميته علمي

اولين همايش تخصصي

سخنران و كميته

فيزيوتراپي و بازتواني قلبي

علمي

سومين كنگره بررسي مسائل

سخنران و كميته

سالمندان در ايران و جهان

علمي

تهران

8711

تهران

8713

تهران

8713

سومين كنگره قلب و عروق
كميته علمي

خاورميانه

كيش

8713

يائسه
 .1سايتوکاين

هاي

التهابي

و

آترواسکلروز

سومين كنگره قلب و عروق
كميته علمي

خاورميانه

كيش

8713

 .3بررسي اثر تمرين هوازي كوتاه
مدت

بر

ميزان

آنتيژن

نوزدهمين کنگره فيزيوتراپي

tPA,PAI,vWFدر زنان يائسه

8

كميته علمي

تهران

8713

پايان نامههاي سرپرستي و مشاوره شده:
عنوان پايان نامه

دوره تحصيلي
ارائه پايان نامه

سمت در
پايان نامه

تاريخ دفاع از
پايان نامه

مقايسه پاسخهاي قلبي -ريوي در دو حركت دويدن به جلو
و دويدن به عقب در افراد سالم

كارشناسي ارشد

استاد راهنما

8711
دانشگاه علوم بهزيستي و
توانبخشي

اثر بازتواني جامع قلبي بر ظرفيت عملكرد ضربان قلب و
فشار خون در بيماران مبتال به عروق كرونر پس از
انفاركتوس

كارشناسي ارشد

استاد راهنما

8717
دانشگاه تربيت مدرس

اثر بازتواني قلبي در بيماران مبتال به انفارکتوس ميوکارد

كارشناسي ارشد

استاد راهنما

8711
دانشگاه تهران

بازتواني قلبي در بيماران پس از جراحي ريه

كارشناسي ارشد

استاد راهنما

بررسي مقايسهاي كيفيت زندگي و راهبردهاي مقابلهاي با
استرس در بيماران نارسايي قلبي و افراد سالم

كارشناسي ارشد

استاد مشاور

بررسي اثر استفاده توأم تمرينات استقامتي هوازي و
مقاومتي بر روي فاكتورهاي هموستاتيك در مردان جوان
سالم

كارشناسي ارشد

استاد مشاور

8711
دانشگاه علوم پزشكي ايران

8713
دانشگاه تربيت مدرس
8713
دانشگاه تربيت مدرس

مقايسه اثر  3هفته تمرين هوازي تردميل با و بدون اعمال
لود خارجي بر ماركرهاي Bone-Specific alkaline
phosphates (B-ALP), N-terminal telopeptid
) of type 1 collagen(NTXو تعادل زنان يائسه
مبتال به اوستئوپروز متوسط اوليه

كارشناسي ارشد

استاد مشاور
افتخاري

8711
دانشگاه تربيت مدرس

بررسي مقايسهاي نيازهاي توجهي كنترل الگوي تنفس در
افراد با و بدون كمردرد غيراختصاصي مزمن

رساله دكتري

استاد مشاور

8713
دانشگاه علوم بهزيستي و
توانبخشي

ساير موارد ( ضميمه کارنامه ) :
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