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اجر يای ()Curriculum Vitae

تاري خ تولد1333/5/15 :

تلفن09121812518:

ن
جنی ،كودك و نوجوان
مدرك  :فوق تخصص قلب

تحصيالت :
ن
جنی ،كودك و نوجوان
مدرك فوق تخصص قلب
مدرك تخصص كودكان
مدرك ر
دكتاي پزشك
تجرب
مدرك ديپلم
ر

 1375از دانشگاه ايران

 1366از دانشگاه تهران
 1359از دانشگاه رتتيز
 1352از تهران

ط دوره هاي حرفه اي:
ي
ن
سيدی كشور ر
اسباليا
پزشك و فنون آموزش مداوم در
= دوره آموزش
ي
ي
اح) در دانشگاه لندن
= دوره تكنيك هاي مدرن در درمان ضايعات مادرزادي قلب نوزادان و كودكان(بدون جر ي
ن
= ط دوره مدیریت ر
اسبتژیک وبرنامه ریزی منابع انسای ورسمایه ای

علم  :استاد گروه كودكان دانشکده پزشك دانشگاه علوم پزشك تهران
درجه
ي
محل خدمت:


پزشك تهران
پزشك -دانشگاه علوم
طب كودكان ،دانشكده
ي
ي
بيمارستان مركز ر ي

تخصص:
تجربيات
ي
 -1بیست و دو سال فعاليت در كارديولوژي و ر
اينبونشن قلب كودكان و نوجوانان
آموزش (دانشجو -دستيارتخصص  PhD،وفلو فوق تخصص) در دانشگاه
 35 -2سال تجربه
ي
 -3کارشناس حوزه گردشگری سالمت
 -4متجاوز بر  25سال تجربه کار در بخش خصویص و بیمارستان های دانشگاه بقیه هللا
 -5تجربه فعالیت در توسعه کالن و همه جانبه سالمت شهری
ن
 -6کارشناس ارشد کمسیون های پزشك سازمان نظام پزشك و سازمان پزشك قانوی کشور
ن
صنف و نظام پزشك در حمایت از جامعه پزشکان جوان
 -7فعال

عموم:
تجربيات
ي
 -1حضور در مناطق محروم وجبهه های جنك در دوران دفاع مقدس به مدت سه سال

واجتمای:
ای
ي
تجربيات اجر ي ي
ای در سطوح مختلف بيمارستان و دانشكده ومعاونت دانشگاه
 -1مسئوليت هاي مختلف
آموزش و اجر ي ي
ي
ال 1372
 -1رئيس دانشگاه زنجان به مدت 3/5سال از سال  1369ي
 -2عضويت در انجمن های علم مل ن
آموزش گروه كودكان
دانشگاه و
وبی الملل ،كميته هاي كشوري،
ي
ي
تخصص قلب كودكان از سال  1385و آموزش پزشك وزارت بهداشت
 -3عضو هیات ممتحنه بورد مل فوق
ي
پزشك تهران به مدت  7سال
پزشك دانشگاه علوم
 5 -4مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش
ي
ي
پزشك قزوين از سال  1385تا تابستان 1393
 -5قائم مقام وزیر ورئيس دانشگاه علوم
ي
 -6مدیر گروه آموزش کودکان دانشگاه علوم پزشك تهران از سال  1393تا 98
ن
ممبه دانشگاه علوم پزشك تهران
 -7عضو هیات
 -8عضو هیات امنای دانشگاه علوم پزشك قزوین
 -9عضو هیات مرکزی مجمع خبین سالمت کشور
 -10عضو هیات موسس مرکز تحقیقات رشد وتکامل دانشگاه علوم پزشك تهران

پژوهش:
تجربيات
ي
-1
-2
-3
-4
-5

ن
انجام بيش از دوازده تحقيق مل و دانشگاه در حوزه كودكان و قلب كودكان وسالمت شهری وانسای
پزشك وسالمت
انجام بيش از  15تحقيق در حوزه آموزش
ي
پزشك وسالمت
خارح در حوزه آموزش
داخل و
چاپ بيش از چهل و پنج مقاله
ي
ر ي
ي
پزشك و سالمت وب هداشت جامعه
تخصص قلب و حوزه آموزش
تخصص و فوق
تأليف و ترجمه نه كتاب
ي
ي
ي
ن
ارزشيای برنامه
باليب ،آموزش از راه دور،
پزشك در زمينه هاي آموزش
همكاري در تدوين ،ترجمه كتب آموزش
ري
ي
ي
درش و آموزش مداوم
هاي
ي

اقدامات ویژه:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

طراح واجرای پروژه طرح جامع سالمت استان قزوین و واستقرار آن در استان با همکاری مجموعه کارشناسان
دانشگاه و استانداری وارتقائ آن به سطح مل با ابالغ وزرای ر
محبم کشور وب هداشت وقت()1386-1392
همکاری درطراح واجرای پروژه طرح جامع سالمت منطقه پاالیشگاه های گازی استان بوشهر()1390-1394
همکاری درطراح واجرای پروژه طرح جامع سالمت شهرداری تهران
ن
خمیب(سال
راه اندازی بخش وکت لب و ICUقلب کودکان و  ICUجراح قلب کودکان در بیمارستان امام
طب کودکان از سال 1390
های ) 90-1386وسیستم پیشفته فوق درمرکز ر
پیگبی واخذ مجوز تربیت دستیار فوق تخصص قلب کودکان از سال  1385و فارغ التحصیل  11دوره با رتبه باال
ن
اولی بار در ایران
ابداع روش ویژه واجرای پروژه پیوند سلول های بنیادین درقلب کودکان کاردیومیوپات برای
راه اندازی دوره کارشناس ارشد و ر
دکبای آموزش پزشك در دانشگاه ها
Email: zeinaloo@tums.ac.ir
Zeinalooaliakbar@gmail.com

