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 مشخصات: -1

 محل تولد: تهران    01/10/0110سال تولد:    اقبالینام خانوادگی:     گیتینام: 

 تحصیالت:

 تخصصی بیهوشی و –پزشکی از دانشگاه بردو، فرانسه مقطع تحصیلی: دکتری 

ICU  ژنتیک  نامهنپایا–تخصص پزشکی هواپیمایی از دانشگاه بردو، فرانسه –از دانشگاه رنه دکارت پاریس، فرانسه

 از دانشگاه رنه دکارت پاریس، فرانسه  Génétic Humaineانسانی 

 پزشکیرشته تحصیلی: 

 رتبه علمی، پست سازمانی، وضعیت استخدامی: -2

، عضو هیأت علمی مؤسسه 0100پزشکی تهران از سال  متابولیسم دانشگاه علوماستاد وابسته پژوهشکدة علوم غدد و 

، استادیار بازنشسته دانشکدة پزشکی مایو کلینیک، ایاالت متحده امریکا، 0101آموزش عالی عمران و توسعه از سال 

 استادیار سابق دانشکده پزشکی دانشگاه تهران

 های علمی و اجرایی:فعالیت -3

 :آموزشی 

و دانشگاه تهران  0131تدریس در مجامع پزشکی و دانشگاهی: مرکز تحقیقاتی قلب و عروق تهران  -

، 0133 -0131های بیهوشی و در مقطع دکتری و رزیدنسی بیهوشی دانشکده پزشکی آموزش عملی روش

ع کاردانی ، تدریس در مقط0101پزشکی مایو کلینیک ایاالت متحده امریکا از سال  استادیار دانشگاه علوم

در مؤسسه آموزش عالی عمران و " اصول مقدماتی ژنتیک عمومی و بیولوژی مولکولی"زیست محیط

 تاکنون 0101توسعه از سال 

 :پژوهشی 

های تحقیقات بیهوشی، غدد مترشحة داخلی و پزشک محقق در دانشگاه پزشکی مایو کلینیک در بخش -

  سال 00به مدت  0100تا  0130شناسی از سال ایمنی

های سازمان بهداشت ملی امریکا و گرانت NIHساله و دریافت گرانت از  3تا  1طرح چهار پروژة پژوهشی  -

در  شناسی پوکی استخوانطرح تحقیقاتی در دانشگاه پزشکی مایو امریکا در بیماری 3خصوصی، و مجری 

، روش RANKLکننده خنثیها و مردها در ارتباط با پیشرفت سن، درمان پوکی استخوان با داروهای زن

 



های فعال سرطانی بنیادی های بنیادی استخوانی در خون، روش آشکار نمودن سلولآشکار نمودن سلول

 TGFβکنندة در خون، باال رفتن اسید فولیک در خون بیماران مبتال به سرطان سینه و داروهای خنثی

 muscular dystrophyبرای درمان بیماری دیستروفی عضالنی 

اهدا شده از طرف  "شناسی پوکی استخوانتحقیقات برجسته در بیماری" 0100نده جایزة سال بر -

ASBMRهای معدنی انسانی ایاالت متحده امریکا ، جامعة تحقیقاتی امراض استخوان و بافت 

"2002 ASBMR AWARD Outstanding Research in Pathophysiology of Osteoporosis" 

 دانشگاه پزشکی مایو ایاالت متحده امریکا  "محقق برجسته دپارتمان طب داخلی" 0101برنده جایزة سال  -

"2004 Department of Medicine Outstanding Research Associate AWARD" 

تحقیقات شخصی و  Original Research بر مبنای  ISI SCIENCE ،Peer Reviewedمقالة  11 -

گزارش علمی به صورت کنفرانس در مجامع  01شخصی با طرح و اجرای شخصی، گزارش تحقیقات 

ی استخوان شناسالمللی امریکا و اروپا در مورد بیماریهای علمی بینالمللی یا پوستر در مجمعپزشکی بین

 تراپی در پیشگیری پوکی استخوان های بنیادی استخوانی فعال در خون، تأثیر هورمونو سلول

مقدماتی ژنتیک و بیولوژی مولکولی به فارسی برای تدریس به دانشجویان مقطع کاردانی  کتاب اصول -

 زیست، مؤسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدانمحیط

از انتشارات پژوهشکدة  Journal of Diabetes and Metabolic Disordersعضو هیأت تحریریة مجلة  -

 ران علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی ته

 :اجرایی 

، عضو هیأت مؤسس مؤسسه 0131-0133معاون بخش بیهوشی مرکز تحقیقاتی قلب و عروق تهران  -

عضو شورای پژوهشی مؤسسه آموزش عالی عمران تا کنون،  0101آموزش عالی عمران و توسعه از 

 و توسعه

 

 :و اجتماعی های فرهنگی، سیاسیفعالیت -4

شناسی عضو جامعةخون، 0130از  ASBMRعضو جامعة تحقیقاتی امراض استخوانی ایاالت متحده شمالی  -

 IAMAعضو ، ISSCR 0101های بنیادی المللی سلول، عضو جامعة بین0101از  ASHایاالت متحده 

، عضو انجمن دکترهای مایو               0103االصل ایاالت متحده امریکا از انجمن پزشکان ایرانی 

Doctors Mayo Society  پزشک مشاور مجاز برای گرفتن جواز پرواز داوطلبان خلبانی ، 0100از

 0133غیرنظامی از کشور فرانسه 

 

 

 



 پژوهشی:ها و مراکز آموزش عالی و امنای دانشگاه مؤسس و سابقه عضویت در هیأت -5

              تاریخ خاتمه عضویت                          تاریخ شروع عضویت                                               نام هیأت        

 ادامه دارد                                        0100       سه آموزش عالی عمران و توسعه       مؤسهیأت مؤسس 
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