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: قبلی اجراییمدیریتی و علمی/ خالصه سوابق 

(ارتقاي تیپ دانشگاه) معاون تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی قم در زمان تصدى
  ریاست اندیشگاه سالمت استان

از موسسین و رییس مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه

دبیر دو سال متوالی کنگره کشوري و بین المللی نورولوژي ایران

19دانشگاه از ابتدای بحران همه گیری کووید بله با کووید دبیر کمیته اپیدمیولوژی مقا.

موسس و دبیر ستاد سلولهای بنیادی و بازساختی استان

 ،مسئول آموزش تحصیالت تکمیلی دانشکده پزشکى و راه اندازي سه رشته آموزش تخصصی دستیاري در زمان مسئولیت (نورولوژي
قلب و عروق و زنان و زایمان)

 سردبیر مجله موسس وournal of Vessels and CirculationJ 

های سکته درمان شناسنامه و گایدالین از نویسندگان و 724 ملی پروژه عملکرد بر نظارت و گسترش کمیته پیوسته عضو 

.تاکنون 1394 سال از سرتاسرکشور مغزی سکته واحدهای پایش و اندازی راه آموزش ماموریتهای انجام و مغزی

 شهید بهشتی  یبیمارستانمجتمع قائم مقام ریاست

 در اپیدمیولوژي PHD by Research راه اندازي و مدیریت دستیاري تخصصی نورولوژى در دانشگاه و نیز تاسیس و مدیریت
سکته هاي مغزي در دانشگاه 

 گ بیماران جامع ام اس و برنامه نورواینترونشن و مرکز مونیتورینمراقبت ویژه سکته های مغزی، مرکز راه اندازی اولین مرکز

در دانشگاه و استان صرع

منتخب اول انتخابات انجمن سکته مغزی کشور و خزانه دار انجمن سکته مغزی ایران

کشور مغزی سکته واحدهای طراحی کارگروه در عضویت (Stroke unit )پروتکلها و برنامه های مرتبط  نویسندگان از و

(.تاکنون 1394) بهداشت وزارت درمان معاونت در مغزی های سکته درمان با

علوم دانشگاه 724 پروژه دبیر بعنوان حاد مغزی سکته دچار بیماران درمان جهت 724 ملی پروژه اندازی راه و تاسیس 

 کشور تخصصی  SCU اولین بعنوان قم بهشتی شهید بیمارستان در( SCU) مغزی سکته ویژه واحد تاسیس و قم پزشکی

کسب عنوان یکی از سه بیمارستان برتر کشور و درمان سیستماتیک هزاران بیمار سکته مغزی در استان که موفق به 

،(1396) در ارایه خدمات درمانی سکته مغزی از وزیر محترم وقت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 (1395ایران ) سکته مغزی المللی بین و کشوری کنگره نهمین اجرایی دبیر

دبیر کمیته فناورى دانشگاه 

برنامه ریزى در جهت تاسیس پردیس سالمت در پارك علم و فناورى استان منجر به عقد تفاهم نامه 
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 عضو فعال کمیته علمی و اجرائی اولین کنگره بین المللی و ششمین، نهمین تا یازدهمین کنگره کشوری سکته مغزی و

و بیست و هفتمین کنگره بین المللی نورولوژی و الکتروفیزیولوژی ایران Movement Disordersاولین کنگره کشوری 

 1395برنده گرانت ویژه بیست و سومین کنگره نورولوژی کشور.

1395کسب برترین مقاله ارائه شده در بیست و دومین کنگره نورولوژی کشور.

1396و 1397کسب جایزه بعنوان سخنران برتر بیست و ششمین کنگره بین المللی نورولوژی ایران.

1397 وهشگر برتر دانشگاهکسب عنوان پژ. 

1397 استانماران مولتیپل اسکلروزیس تاسیس و راه اندازی مرکز جامع بی.

 تاسیس و راه اندازی اولین مرکزLong-term EEG Monitoring 1397 ویژه بیماران صرع استان.

1397 تاسیس انجمن آلزایمر استان .

 طراحی و مشارکت و نظارت در انجام تعداد زیادي کارآزمایی بالینی مولتی سنتر کشوري به انجام رسیده و چاپ شده در
مجالت معتبر بین المللی  

1398راند ویژه استادیاران جوان از معاونت پژوهشی وزارت بهداشت کسب گ.

1398 پزشک نمونه استان.

 1400ارتقا و گسترش رجیستری ملی سکته مغزی ایران.

 دارایH-Index: 11 (1.12.1400و نویسنده مقاالت متعدد بین المللی و ملی )

المللی ارایه سخنرانیهای متعدد در کنگره های معتبر کشوری و بین




