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سوابق تحصیلی
 .1دکتری پزشکی عمومی از دانشگاه تهران ()1531
 .2دکترای تخصصی قلب و عروق از دانشگاه علوم پزشکی ایران ()1531
 .5عضو هیت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران (بهمن  1531تا کنون)

سوابق اجرایی
 .1ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایران ( 1532تا کنون)
 .2ریاست بخش قلب و  CCUبیمارستان فیروز آبادی به مدت یازده سال
 .5عضو منتخب ریاست محترم دانشگاه در هیأت مجری طرح مرکز آموزشی و درمانی فیروزآبادی
()77/7/13
 .7همکاری با بعثه مقام معظم رهبری در مکه مکرمه ( 1573/11/21تا )1573/12/23
 .3ریاست بخش قلب و  CCUبیمارستان رسول اکرم ( 1511تا )1513
 .3رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران ( 1513تا )1513
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 .7معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران از ( 1513تا )1517
 .1مشاور معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران از ادغام دانشگاه تا زمان انتزاع ( 1513تا )1532
 .3مدیر گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی ایران ( 1532/1تا )1532/3
 .11عضو شورای دانشگاه ( 1532تا کنون)
 .11دبیر آموزش مداوم دانشگاه ( 1532/5/1تا )1532/3
 .12عضو شورای راهبردی سالمت شهر تهران ()1532/11/7
 .15رئیس کارگروه بهداشت و درمان در حوادث غیر مترقبه ()1535/2/27
 .17داور اولین جشنواره انتخاب برترین های عرصه آموزش ()1535/11/7
 .13رئیس ستاد اجرائی انتخابات دانشگاه تحت امر خود ()1535/12/22
 .13رئیس شورای امر به معروف و نهی از منکر ()1537/5/3
 .17عضو شورای عالی اخالق پزشکی ()1537/7/21
 .11رئیس ستاد اجرایی بیستمین جشنواره قرآن و عترت(ع) دانشگاههای علوم پزشکی کشور ()1537/3/51

سوابق علمی


طرحهای پژوهشی

 .1بررسی اثرات نانوذرات طالی تزیین سطح شده با آنتی بادی آنژیوتانسین 2رسپتور نوع  1بر کاهش
آسیب ناشی از ایسکمی قلب در  Ratبالغ.
 .2بررسی اثر همزمان دو داروی جمفیبروزیل و متفورمین بر فاکتورهای رفتاری ،الکتروفیزیولوژیکی و
ملکولی مسیر اتوفاژی-استرس شبکه آندوپالسمی نورونهای مغزی در مدل ایست قلبی در موشهای نر
دیابتی شده.
 .5بررسی نتایج عمل جراحی  Aortic valve sparing surgeryدر بیمارستان قلب شهید رجایی در طی
 12سال گذشته.
 .7پایان نامه دکترای تخصصی ( )PhDبا عنوان "بررسی بیان ژن های دخیل در مسیر آنژیوژنز با تاکید بر
مسیر سیگنالینگ  SEMA-5E-PlexinD1-VEGFدر مدل نارسایی قلب موش صحرایی و تغییرات آن
پس از تزریق سلول های بنیادی مزانشیمی.
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 .3بررسی اثر پیوند سلولهای مزانشیمال بر آنژیوژنز با تاکید بر مسیر سیگنالینگ SEMA-5E-PlexinD1

در مدل نارسایی قلب موشهای صحرایی نر.
 .3مطالعه تاثیرات انفوزیون انانتیومر  Sمدتومیدین بر میزان تغییرات سیتوکین های التهابی و ضد التهابی
در اعمال جراحی قلب باز.
 .7بررسی اختالالت کروموزومی شایع در بیماران مبتال به ناهنجاری های مادرزادی قلبی مراجعه کننده به
بیمارستان قلب شهید رجائی با استفاده از روش . High resolution karyotyping

 .1بررسی تأثیر ترانگزامیک اسید بر سیتوکین های التهابی در جراحی بیماریهای مادرزادی قلب اطفال توام
با بای پس قلبی ریوی در بیمارستان شهید رجائی در سال .1535

 تألیفات
تألیف کتاب :تازههای قلب جهت دانشجویان پزشکی

 مقاالت فارسی
" .1اثر مهاری سیمواستاتین بر مالون دی آلدئید بافتی و بهبود عملکرد کلیوی در ایسکمی-رپرفیوژن
کلیوی در مدل موش های صحرائی نر".
کامران دولتشاهی ،مرجان عجمی ،حمیدرضا پازکی طرودی ،سیدجواد حاجی میراسماعیل.
" .2اثر اسیدهای چرب امگا  5بر استرس اکسیداتیو در نارسایی حاد کلیه ناشی از ایسکمی -رپرفیوژن".
مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران.132 -133 :)1532( 7 ،
سید جواد حاجی میراسماعیل ،سید حسین داودی ،نسیم نمازی ،غالمعلی جاودان ،حمید رضا پازکی طرودی،
مرجان عجمی.
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 پایان نامهها
 پایان نامه آقای دکتر سیدجواد حاجی میراسماعیل با موضوع "بررسی نتایج تست ورزش با تالیوم و.1
،مقایسه نتایج آن با آنژیوگرافی کرونر" جهت دریافت درجه دکترای تخصصی در رشته قلب و عروق
.1531 سال
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 .2پایان نامه خانم دکتر الله حاکمی برآبادی با موضوع "بررسی فراوانی تغییرات نوار قلبی بانوان ورزشکار
حرفه ای" جهت دریافت درجه دکترای تخصصی بیماریهای داخلی ،سال .1512 -1511
 .5پایان نامه آقای دکتر علی مرادی صلوات و آقای دکتر فریدون آشنائی با موضوع "بررسی شیوع نارسائی
قلبی به دنبال انفارکتوس حاد قلبی (بررسی  111بیمار در بخش  CCUبیمارستان فیروز آبادی)" جهت
دریافت درجه دکترای پزشکی عمومی ،سال .1577 -1575
 .7پایان نامه آقای دکتر مجید رجائی گلسفیدی با موضوع "بررسی ارتباط هیپرگالیسمی استرسی با مرگ
و میر در بیماران انفارکتوس میوکارد حاد" جهت دریافت درجه دکترای پزشکی عمومی ،سال -1517
.1513
 .3پایان نامه آقای دکتر گرجی محمدی با موضوع "بررسی میزان شیوع مرگ و میر در بیماران با
انفارکتوس حاد قلبی در  CCUبیمارستان فیروزآبادی "311-جهت دریافت درجه دکترای پزشکی
عمومی ،سال .1573 -1577
 .3پایان نامه خانم دکتر عذرا خانبابائی و خانم دکتر فاطمه عسگری با موضوع "بررسی مقایسه ای شیوع
سنی بیماران مبتال به انفارکتوس حاد قلبی در سال های 1537و "1577جهت دریافت درجه دکترای
پزشکی عمومی ،سال .1573 -1575
 .7پایان نامه آقای دکتر سید عباس موسوی و آقای دکتر رامبد سلطانشاهی سیرچی با موضوع "بررسی
شیوع عوارض مکانیکی انفارکتوس حاد میوکارد در بیمارستان فیروزآبادی در سالهای "1533-73
جهت دریافت درجه دکترای پزشکی عمومی ،سال .1573 -1573
 .1پایان نامه خانم دکتر مژگان کریمی با موضوع "بررسی شیوع تظاهرات بالینی انفارکتوس حاد قلبی در
مراجعه کنندگان به  CCUبیمارستان فیروزآبادی سال های  "71-73جهت دریافت درجه دکترای
پزشکی عمومی ،سال .1573 -1573
 .3پایان نامه خانم دکتر زهره ملکی ،خانم دکتر فریبا قاسمی و خانم دکتر معصومه عباسی با موضوع
"بررسی شیوع بیماریهای ایسکمیک قلبی در افراد هیپرتانسیو در بیمارستان فیروزآبادی در سالهای
 "75-73جهت دریافت درجه دکترای پزشکی عمومی ،سال .1573 -1573
 .11پایان نامه خانم دکتر معصومه کرمی متقی و خانم دکتر میترا آریانپور با موضوع "بررسی شیوع علل ادم
حاد ریه در بیمارستانهای فیروزآبادی در سالهای  "1572-73جهت دریافت درجه دکترای پزشکی
عمومی ،سال .1573 -1573
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 .11پایان نامه آقای دکتر محمد عبدخدا و آقای دکتر غالمرضا حاتمی با موضوع "بررسی مقایسهای شیوع
عوامل خطرساز آتروسکلروز در بیماران مبتال به آنژین صدری ساکن در شمال و جنوب تهران بین سال-
های  1573الی  1577در بیمارستان قلب شهید رجایی ،بیمارستانهای حضرت رسول اکرم(ص)،
شهدای هفتم تیر و فیروزآبادی" جهت دریافت درجه دکترای پزشکی عمومی ،سال .1571 -1577
 .12پایان نامه آقای دکتر سید علیرضا حسینی موسی با موضوع "بررسی میزان شیوع انفارکتوس خلفی
حقیقی در بیماران بستری با تشخیص انفارکتوس بدون موج  Qدر بخشهای مراقبتهای ویژه قلبی
بیمارستانهای فیروزآبادی ،حضرت رسول و شهدای هفتم تیر در سال  "1577-71جهت دریافت درجه
تخصصی رشته داخلی ،سال .1573 -1571
 .15پایان نامه آقای دکتر سید شاهین سیف با موضوع "تعیین ساعت بروز انفارکتوس قلبی حاد در طول
ساعات شبانه روز در بیمارستانهای فیروزآبادی ،رسول اکرم(ص) ،فیروزگر و هفتم تیر در سال "1571
جهت دریافت درجه دکترای پزشکی عمومی ،سال .1573 -1571
 .17پایان نامه خانم دکتر فاطمه نصری با موضوع "بررسی فراوانی ترومبوز وریدهای عمقی در فصول مختلف
سال در بیماران بستری شده با این تشخیص در سالهای  1571-15در بیمارستان رسول اکرم(ص)"
جهت دریافت درجه دکترای پزشکی عمومی ،سال .1517 -1513
 .13پایان نامه آقای دکتر داود لکستانی با موضوع "تعیین شیوع دردهای سینهای در موارد شناخته شده
پروالپس دریچه میترال در بیماران مراجعه نموده به درمانگاه قلب بیمارستان حضرت رسول(ص) از
تاریخ  11/1/1تا  "11/12/23جهت دریافت درجه دکترای پزشکی عمومی ،سال .1515 -1512
 .13پایان نامه آقای دکتر حمید شریف زاده با موضوع "بررسی فراوانی فیبریالسیون دهلیزی در بیماران
مبتال به بیماری انسدادی مزمن ریوی بستری در بیمارستان رسول اکرم در سال  "1511جهت دریافت
درجه دکترای پزشکی عمومی ،سال .1517 -1515
 .17پایان نامه خانم دکتر معصومه نیک عیش با موضوع "بررسی فراوانی بروز انفارکتوس میوکارد در
مبتالیان به لوپوس اریتماتوی سیستمیک بستری در بیمارستان رسول اکرم(ص) طی سالهای -15
 "1511جهت دریافت درجه دکترای پزشکی عمومی ،سال .1513 -1517
 .11پایان نامه آقای دکتر سید محمد هاشمی با موضوع "بررسی فراوانی افسردگی در بیماران مبتال به
سکته قلبی بستری در بخش مراقبتهای ویژه قلبی بیمارستان حضرت رسول اکرم در سال "1512
جهت دریافت درجه دکترای پزشکی عمومی ،سال .1513 -1517
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 .13پایان نامه خانم دکتر پریسا کریم خانی با موضوع "بررسی فراوانی عوامل زمینهای (Precipitating

) Factorپیش از بروز انفارکتوس قلبی در بیماران بستری در واحد مراقبتهای کرونر بیمارستان رسول
اکرم (ص) در سال  "1515جهت دریافت درجه دکترای پزشکی عمومی ،سال .1513 -1517
 .21پایان نامه آقای دکتر حسن حصاری فرد با موضوع "بررسی فراوانی تغییرات الکتروکاردیوگرافیک (در
استراحت) در بیماران مبتال به هایپرلیپیدمی مراجعه کننده به بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) از
سال های  "15-13جهت دریافت درجه دکترای پزشکی عمومی ،سال .1513 -1513

 تقدیرنامه ها
 .1دریافت تقدیرنامه از طرف سید حسن بابایی درخصوص حمایت از بیماران ام .اس.
 .2دریافت تقدیرنامه ،تبریک و تشکر از طرف ناصر شاهینفر معاون مدیرعامل بانک ملت به مناسبت روز پزشک.
 .5دریافت تقدیر نامه تشکر و قدردانی از زحمات در برگزاری اجالسیه سران کشورهای اسالمی (.)73/11/11
 .7دریافت پیام تبریک از دکتر صیاد یوسفی فرمانده بسیج وزارت بهداشت  ،درمان و پزشکی در خصوص
انتصاب به سمت ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایران (.)32/3/25
 .3دریافت لوح سپاس از ابراهیم نکو نماینده مردم شهرستان های رباط کریم و بهارستان و عضو کمیسیون
اقتصادی مجلس شورای اسالمی (.)35/11/17
 .3دریافت تقدیرنامه درخصوص پیشبرد اهداف پیاده سازی و به کارگیری نظام حسابداری بخش عمومی
(.)35/11/21
 .7دریافت تقدیرنامه از دکتر علی اکبر سیاری در خصوص عملکرد مرکز بهداشتی درمانی شهرك دانش و خانه
بهداشت زرنان و فعالیت های ارزشمند در برنامه تأمین و ارتقاء مراقبت های اولیه سالمت (.)37/3/7
 .1دریافت لوح سپاس از ابراهیم نکو نماینده مردم شهرستان های رباط کریم و بهارستان و عضو کمیسیون
اقتصادی مجلس شورای اسالمی (.)37/3/23
 .3دریافت لوح سپاس از دکتر باقر الریجانی معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی در
برگزاری اجالس معاونین آموزشی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور (.)37/7/22
 .11دریافت تقدیرنامه در خصوص گزارش مراحل پروژه راه اندازی مراکز بهداشتی درمانی شبانه روزی
(.)37/1/11
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 .11دریافت تقدیرنامه از دکتر رسول دیناروند معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو در خصوص همکاری در
همایش یک روزه تهدیدات ایمنی و سالمت غذا در دنیای امروز (.)37/3/17
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