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 دانشگاه علوم پزشکی تهرانگروه آموزشی کودکان  گروه آموزشی:

 کودکان تخصص:

 عفونی کودکان فوق تخصص:

 دانشگاه علوم پزشکی تهران استاد رتبه:

 دانشگاه علوم پزشکی تهران محل تحصیل:

 

 سوابق تحصیلی:

 1358زشکی دانشگاه تهران تحصیالت عالی خود را شروع کرد و در سال در دانشکده پ 1351در تهران در سال  1351اخذ دیپلم در سال 

 1370موفق به اخذ درجه تخصصی در رشته کودکان از دانشگاه تهران کردند سپس در سال  1365فارغ التحصیل شد. وی در سال 

کودکان شروع نمود و در سال  تحصیالت فوق تخصصی خود را در رشته عفونی کودکان در دانشگاه علوم پزشکی تهران در مرکز طبی

 عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشند. 1370آن را به پایان رساند. ایشان از سال  1372
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 عالیق پژوهشی و مقاالت:

سموزیس، سل کودکان، های عفونی کودکان در زمینه های مختلف از جمله مقاومت میکروبی، توکسوپال مطالعه و تحقیق درمورد بیماری

 های بیمارستانی. ، آنفلوانزا، روتاویروس و ویروس های گروه هرپس( و عفونتRSV -های ویروسی )آدنوویروس ها بیماری

 

 .پژوهشی در مجالت معتبر داخلی و خارجی -مقاله علمی 70تدوین و چاپ حدود 

 .در کودکان و فوق تخصصی پایان نامه تخصصی و عمومی 75ی و مشاوره حدود یراهنما

 ها. شرکت در کنگره های کودکان و عفونی کودکان و ارائه مقاله در آن

 

 ی ) گذشته تاکنون(:یسمت های اجرا

 1386لغایت  1379معاون آموزشی بیمارستانی بهرامی از سال 

 1396 تا 1381رئیس بخش عفونی بیمارستان بهرامی از سال 

 1394تا  1388دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال رییس بیمارستان کودکان بهرامی 

 تاکنون 1373عضو کمیته آموزشی گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال 

 تاکنون 1375عضو کمیته امتحانات گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال 

 1396 تا 1378 گروه کودکان دانشگاه تهران از سالو سیاست گذاری عضو شورای اجرائی 

 1392 تا 1388بهرامی از شهریور  -مدیر گروه کودکان امام

 1387 – 1383انجمن پزشکان کودکان ایران از سال  بازرس

 تاکنون 1386دبیر و عضو هیئت مدیره انجمن عفونی کودکان ایران از سال 

 1396 تا 1380عضو و دبیر کمیته کنترل عفونت بیمارستان بهرامی از سال 

 تا کنون 1395یت بورد فوق تخصصی عفونی کودکان ایران از سال عضو هی

 


