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 یار استاد : و پست سازمانی مرتبه علمی 



  طب سنتی هیئت علمی  مربوطه :علمی گروه 

 تا به حال 6505از سال  سوابق اجرایی : مدیر گروه طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

 : سوابق تحصیلی  

  مالیر – شریعتی دبیرستان – 6531-6533دیپلم : سال فارغ التحصیل 

 پایان نامه دکتری عمومی نگارش ،  راندانشگاه علوم پزشکی ته -  -65311385دکتری عمومی: سال فارغ التحصیل

 .6533 -6530لیسم بیمارستان شریعتی، سال مرکز تحقیقات غدد و متابو، "0عسل طبیعی در بیماران دیابتی تاثیر "

 ایان نامه تخصصی طب نگارش پ، دانشگاه علوم پزشکی تهران  -6505- 6500رغ التحصیلسال فا : دکتری تخصصی

 .6500- 6530سال  -"نتی ایران همراه با شواهد بالینیتبیین مبانی مشارکت و محاذات در منابع طب س "سنتی

 

 :زمینه های آموزشی تخصصی دیگر 

 .6533سال  -انشگاه علوم پزشکی تهرانمرکز پژوهشهای دانشجویان د -طب سوزنی هدوره آموزش شش ماه -6

  .6500سال  -تاریخ پزشکی طب اسالمی و مکمل  موسسه -کارگاه آموزشی طب سوزنی گوش  -0

 6500-6506 درمانگاه خارک به مدت یکسال - "بیماریهای تنفسی "کلینیک ویژه  -5

 .6506سال  - یدرمانگاه خارک توسط استاد عبادیان - "ناتوانی جنسی "دوره بالینی کلینیک ویژه  -1

 .6530سال  -کده طب سنتی  علوم پزشکی تهران دانش - "روش تحقیق کیفی"دوره آموزشی  -3

 .6531تا  6530دانشگاه تهران از سال  -ساله آموزشی هومیوپاتی0دوره   -1

 .6502سال -اداره انتشارات و علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی تهران  - "چگونه مقاله منتشر کنیم "کارگاه آموزشی -3

 .6502سال -انشکده پزشکی علوم پزشکی تهران د - "Scientific Writingمقدماتی و پیشرفته "کارگاه آموزشی  -3

 .6530سال -انشکده پزشکی علوم پزشکی تهران د - "  "Systematic Searchingکارگاه آموزشی  -0

 .6533سال -کی تهران دانشکده پزشکی علوم پزش - "آمار و روش تحقیق "کارگاه آموزشی  -62

-نشکده پزشکی علوم پزشکی تهران دا - "شیوه بهره گیری از منابع الکترونیکی کتابخانه دیجیتال "کارگاه آموزشی -66

 .6530سال



سال  -وسسه مطالعات طب اسالمی و مکمل م - " IRCTنحوه ثبت کارآزمایی های بالینی در مرکز  "کارگاه آموزشی -60

.6506 

 

  سوابق آموزشی: 

 :الف( تدریس

  6503-6500سال  -دانشگاه علوم پزشکی زنجان - متون درسی دستیاران طب سنتیبالینی طراحی  تدریس و .6

)تشریح و مبانی مشارکت و 6501سال -اساتید و دستیاران دانشگاه علوم پزشکی شیراز -مبانی طب سنتی تدریس  .0

 محاذات(

)کانالهای انرژی در طب 6505ل سا- مشهد پزشکی علوم دانشگاه دستیاران و اساتید –مبانی طب سنتی  تدریس .5

 سنتی ایران(

)برگزاری مورنینگ و درمانگاه 6503-6501سال  -دانشگاه علوم پزشکی ایران -تدریس سه دوره درمانگاه طب سنتی .1

 و کالس(

)برگزاری مورنینگ و 6500-6502سال -تدریس سه دوره بالینی دستیاران طب سنتی بیمارستان امام خمینی  .3

 درمانگاه(

) تغذیه و  6501 -6506سال  -دستیاران دانشگاه علوم پزشکی تهران  -ه دوره درس کلیات طب سنتی تدریس س .1

 تشریح(

 )تشریح(6500سال  -شهید بهشتیدانشگاه علوم پزشکی  دستیاران -دوره درس کلیات طب سنتی تدریس یک .3

اخالط و تشریح و ) 6505-6506سال -دانشگاه علوم پزشکی ساری دستیاران -کلیات طب سنتیدوره دوتدریس   .3

 اسباب و عالیم(

 ) مبانی مشارکت و محاذات(6503سال -دستیاران دانشگاه علوم پزشکی قم و اساتید–مبانی طب سنتی  تدریس .0

)تشریح و مبانی مشارکت و 6501سال  -دستیاران دانشگاه علوم پزشکی بابلاساتید و  –مبانی طب سنتی  تدریس .62

 محاذات(

)تشریح و مبانی مشارکت و 6501سال  - پزشکی گلستان دستیاران دانشگاه و اساتید -طب سنتی مبانی تدریس .66

 محاذات و اسباب و عالیم(

) کلیات طب سنتی و نگاه 6503 -اساتید دفتر مجله دانشگاه علوم پزشکی زنجان –تدریس اعضای هیئت علمی  .60

 محققانه قدماء در متون کهن(

 

 

 :ب( برگزاری کارگاه های آموزشی



o اهلل آیت بیمارستان – زنجان – بازآموزی با نام سبک زندگی بر اساس مبانی طب سنتی ایران کارگاه ی سه دورهبرگزار 

 .6505 موسوی

 در مجامع علمی داخل و خارج :ج( سخنرانی 

 همایش سالمت جنسی دانشگاه  -ایراد سخنرانی با عنوان مروری بر داروهای ناتوانی جنسی در طب سنتی ایران

 6533شاهد،

 همایش طب رضوی دانشگاه علوم پزشکی  -ارائه یک مقاله با عنوان کنترااندیکاسیونهای فصد در طب سنتی ایران

 6502مشهد، 

  6501دانشگاه علوم پزشکی شیراز اسفند  -همایش طب سنتی و داروسازی سخنرانی در پانل آموزشی 

 6503 سخنرانی در گنگره بزرگداشت علی ابن عباس حکیم اهوازی  اردیبهشت 

 :د( لیست پایان نامه های

 :پایان نامه های زیر مربوط به دستیاران طب سنتی زنجان که همه این در مرحله تصویب تا دفاع می باشد 

قابل  -استاد راهنما )در پرفشاری خون اولیه بررسی مزاجی و کارازمائی بالینی یک ترکیب منتخب طب سنتی ایرانی -6

  دفاع(

)در در پرفشاری اولیه ن و مقایسه کارآزمایی ترکیب منتخب طب سنتی ایرانی و لوزارتانبررسی تطبیقی پرفشاری خو -0

 حال انجام(

)در حال بررسی تطبیقی کبد چرب و کارآزمایی بالینی ترکیب منتخب طب سنتی ایرانی در شاخص های کبد چرب -5

 انجام(

 )در حال انجام(سنتی ایرانی  بررسی تطبیقی عالیم نارسایی قلبی و کارآزمایی بالینی ترکیب منتخب طب -1

 )در حال انجام(بررسی تطبیقی اسباب نارسایی قلبی و کارآزمایی بالینی ترکیب منتخب طب سنتی ایرانی -3

)در بررسی تطبیقی اسباب و عالیم نارسایی کلیوی ناشی از دیابت و کارآزمایی بالینی ترکیب منتخب طب سنتی ایرانی  -1

 حال انجام(

 )در حال انجام(تطبیقی اصول و قوانین کلی تغذیه بالینی در طب سنتی ایرانی با طب رایج بررسی -3

 دانشکده پرستاری(  -تاثیر کارآزمایی بالینی رفلکسوژی درشاخص های خونی و تنفسی بیماران کمایی) استاد مشاور -3

 

 

 : سوابق پژوهشی 

  : عالیق و زمینه پژوهشی 

  ادین طب سنتی ایرانجهت درک مفاهیم بنبمبانی مطالعه 

 با ارائه راهکارهای جدید  با ایجاد  نگاه کلی نگر تشخیصی و درمانی ررسی مسائل غامضب  



 تحقیق و پژوهش های کاربردی در زمینه آموزش بالینی طب سنتی ایران 

 

 : انتشار مقاله 

o مقاالت علمی  در مجالت معتبر علمی-(پژوهشی و بین الملیISI: ) 

وسویه کور تأثیر پماد مرهم مفاصل با کنترل دارونما در بیماران مبتال به استئوآرتریت زانو، دکتر کارآزمایی بالینی د .6

 نژاد ، دکتر محسن بهرامی زاده، مهندس محمد کمالی برزی ، دکتر محسن ناصری، دکتر سقراط فقیه  داریوش مهدی

 .31-10صفحات  33شماره  61جلد  |(  6533-3)  - 33، شماره 61مجله دانشور، دوره ، 

بهار ، شماره  6505، محسن بهرامی ، فصلنامه تاریخ پزشکی    نهای انرژی: عروق غالظ، چاکرا و مریدی کانال .0

          هجدهم.

افیون و سندرم ترک اعتیاد در طب سنتی ایران ، معصومه قاسمی مرتقی ، محسن بهرامی ، آناهیتا حیدری، مارال  .5

 .6501، سال هفتم، شماره بیستوسوم، تابستان  مرزبان ، فصلنامه تاریخ پزشکی

دچار اضافه وزن و چاقی ، عطایی جعفری عسل,  0اثر مصرف عسل طبیعی بر وزن بیماران مبتال به دیابت نوع  .1

فصلنامه دانشگاه علوم ، فروزان فر محمدحسین, حسینی سعید, بهرامی محسن, علیرضاپور بهروز, پژوهی محمد

 .066از صفحه  ;( 11)مسلسل  1, شماره   61, دوره   6531زمستان    پزشکی سبزوار )اسرار( :

 .6500سال  536، محسن بهرامی ، فصلنامه تاریخ پزشکی ، سال پنجم، شماره شانزدهم و ترائب صلب   .3

، محمد  انیهاصفمهدی محمد ، رمحمد یوسف پوتحلیلی سیر تاریخی نامگذاری مالیخولیا در طب ایرانی   سیربر .1

 .نمستاز 6505، 1 رهشما پنجملسامجله طب سنتی اسالم و ایران ،  ،امی، محسن بهرشمس اد، جمال ژکمالی ن

مقاله عروق غالظ،  محسن بهرامی، اسماعیل ناظم، رضا ماستری فراهانی، محمد کمالی نژاد، منصور کشاورز، مجله  .3

 .6506پژوهشی طب سنتی فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسالمی ایران. سال  -علمی

o :مقاالت انگلیسی 

1- Sexual headache from view point of Avicenna and traditional Persian medicine. Seyed 

Hamdollah Mosavat, Maral Marzban, Mohsen Bahrami, Mohammad Mahdi Parvizi, 

Mahdie Hajimonfarednejad Neurological Sciences · October 2016.  

2- The body organs and their reconstruction power (regeneration) from the viewpoint of 

Iranian-Islamic physicians. Mohsen Bahrami, Reza Mastery Farahani, Esmail Nazem, 

Mohammad Kamalinejad, Mansoor Keshavarz, Alireza Nikbakht Nasrabadi,5 Mohammad 

Yousofpoor,6 and Farshad Amini Behbahani. Iran Red Crescent Med J. 2014 Mar; 16(3): 

e15193. 

3- Alternative Treatment in Prostate Pain Syndrome Based on Iranian Traditional Medicine 

Latifi SA, Kamalinejad M, Minaiee B, Bahrami M1, Gooran S, Nikbakht Nasrabadi A. Iran 

Red Crescent Med J. 2014 Jul;16(7): e16942. doi: 10.5812/ircmj.16942. Epub 2014 Jul 5. 



4- Role of heart and its diseases in the etiology of depression according to Avicenna's point of 

view and its comparison with views of classic medicine. REVIEW ARTICLE, Mohammad 

Yousofpour, Mohammad Kamalinejad, Mohammad Mahdi Esfahani, Jamal Shams, Hassan 

Hoshdar Tehrani, Mohsen Bahrami, Year: 2015 | Volume: 6 | Issue: 1 | Page: 49. 

5-  Response to Joveini (Al-Akhawayni) and the early knowledge on Circle of Willis 

International Journal of Cardiology. 

 

 

o :مقاالت در مجموعه مقاالت همایش های ملی و منطقه ای 

 ارائه در کنگره ملی  حکمت و خرد جندیشاپور بزرگداشت علی ابن  علی ابن عباس اهوازی، طبیبی منتقد و مبدع ،

 .6503 عباس اهوازی.

 

o چکیده مقاالت در همایش های منطقه ای، ملی و بین المللی: 

  6503-همایش ملی طب و داروسازی دانشگاه ایران-تگی در متون طب سنتی ایرانو سندرم خسپوستر اعیا 

  6503-همایش ملی طب و داروسازی دانشگاه ایران -از دیدگاه جرجانیپوستر درد 

 

 

 : )طرح های پژوهشی مصوب )در دست اجرا، خاتمه یافته 

قابل  -رفشاری خون اولیه) استاد راهنمابررسی مزاجی و کارازمائی بالینی یک ترکیب منتخب طب سنتی ایرانی در پ -6

  دفاع(

بررسی تطبیقی پرفشاری خون و مقایسه کارآزمایی ترکیب منتخب طب سنتی ایرانی و لوزارتان در پرفشاری اولیه)در  -0

 حال انجام(

بررسی تطبیقی کبد چرب و کارآزمایی بالینی ترکیب منتخب طب سنتی ایرانی در شاخص های کبد چرب)در حال  -5

 (انجام

 (انجامتخب طب سنتی ایرانی )در حال بررسی تطبیقی عالیم نارسایی قلبی و کارآزمایی بالینی ترکیب من -1

 (انجامنتخب طب سنتی ایرانی)در حال بررسی تطبیقی اسباب نارسایی قلبی و کارآزمایی بالینی ترکیب م -3

تخب طب سنتی ایرانی )در لینی ترکیب منبررسی تطبیقی اسباب و عالیم نارسایی کلیوی ناشی از دیابت و کارآزمایی با -1

 (انجامحال 

 (در حال انجامبررسی تطبیقی اصول و قوانین کلی تغذیه بالینی در طب سنتی ایرانی با طب رایج) -3
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