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شرکت بهبود سامانه هوشمند طب
سمت :

رئیس هیئت مدیره ،بنیان گذار و

سهام دار اصلی

09114414876

سوابق تحصیلی
فارغ التحصیل رشته ی پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی بابل

سوابق اجرایی
.1

دبیرکل کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی لرستان به مدت  2سال

.2

دبیر شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی لرستان به مدت  2سال

.3

عضو کارگروه کارگاه های کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی لرستان به مدت  3سال

.4

عضو شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی لرستان به مدت  1سال

.5

عضو کارگروه تألیف و ترجمه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی لرستان به مدت  3سال

.6

برگزار کننده کارگاه های آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان در تاریخ 1393/10/10

.7

مدیرعامل،بنیان گذار و سهام دار اصلی شرکت شفا صنعت گستران همیار:



شماره ثبت8068 :



نام تجاری :کوات شفا



مستقر در مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه ازاد ایت اهلل آملی



آدرس دفتر تجاری :مازندران -آمل -شهرک صنعتی -فاز  -1ساختمان اطالعات و فناوری -طبقه  -4واحد E3



آدرس دفتر تحقیقاتی :مازندران -آمل -دانشگاه ازاد ایت اهلل آملی -دانشکده ی بین الملل -مرکز رشد و کار آفرینی -دفتر خوشه های کارافرینی



آدرس سایتwww.shsgh.co.ir :

.8

رئیس هیئت مدیره ،بنیان گذار و سهام دار اصلی شرکت بهبود سامانه ی هوشمند طب:



شماره ثبت8344 :



نام تجاری :هوشمند طب



آدرس سایتwww.Hooshmand-Teb.ir :



آدرس دفتر :مازندران -بابل -خیابان گنج افروز -جنب کلینیک امید-مرکز رشد سالمت دانشگاه علوم پزشکی بابل-
شرکت بهبود سامانه ی هوشمند طب

.9

معاونت توسعه و تحقیق شرکت داروسازی مادر دارو شهرکرد به مدت  3سال



معاونت امور بین الملل شرکت داروسازی مادر دارو شهرکرد



مشاور مدیر عامل شرکت داروسازی مادر داروی شهرکرد



شرکت دانش بنیان داروسازی مادر داروی شهرکرد مستقر در پارک علم و فناوری و با نام تجاری ZIGMA



آدرس سایتwww.zigmaco.com :



آدرس :شهركرد -دروازه فارسان مجتمع الله  -پارك علم و فناوري استان-شركت مادر دارو شهركرد

 . 10مشاور مدیر عامل شرکت برق و الکترونیک ترز واقع در شهرک صنعتی منصورکنده ی بابل
 . 11مشاور رئیس مرکز تحقیقات علوم اعصاب کاربردی دانشگاه آزاد اراک

اختراعات
نام اختراع
دستگاه سمع پیشرفته ی قلب با

شماره ثبت-اظهارنامه
81247

نمونه سازی
√

توضیحات
رونمایی در شبکه ی ثروت آفرینان شبکه ی تهران

شش لید
ساخته شده با همکاری مرکز تحقیقات گیاهان

زیست باتری مخمری

87898

حس مصنوعی اندام محیطی

88610

√

کیت تشخیص سریع گروه خونی

91426

√

بالش گوش برای ایرفون

95151

√

سیم راهنمای مغناطیسی برای

95260

√

√

دارویی رازی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی
لرستان
رونمایی در کنگره ی بین المللی علوم مهندسی در
مالزی
ساخته شده با همکاری شرکت داروسازی مادر دارو
شهرکرد
مشارکت در تولید با مرکز رشد دانشگاه ازاد آیت
اهلل آملی

لوله ی قفسه ی سینه

اهلل آملی

اختراع ابزار کمک تزریق داخل

98814

استخوانی

مشارکت در تولید با مرکز رشد دانشگاه ازاد آیت

√

مشارکت و تولید با مرکز رشد دانشگاه ازاد آیت
اهلل آملی

یخ شکن تکه ایی

59652

√

-

سامانه هوشمندسازی فوریت

139650140003012727

√

مشارکت در اجرای سامانه با مرکز رشد دانشگاه

پزشکی

علوم پزشکی بابل

ارائه مقاالت

نحوه ارائه
ردیف

تاریخ ارائه مقاله

عنوان مقاله

محل برگزاری

حیطه کنگره *

 20لغایت  22خرداد

Rosmarinic acid

کنگره بین المللی نفرولوژی و

بین المللی

1394

against renal

ارولوژی -دانشگاه علوم پزشکی ایران

مقاله
(سخنرانی ،
پوستر)

1

سخنرانی

ischemia reperfusion
injuries in rat
2

 16اردیبهشت

Use of biomarkers As

اولین کنگره پژوهشی داخلی

استانی

1394

risk factors for

دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی

(دانشگاه)

prognosis prostate

پوستر

دزفول

cancer: A systematic
Review
3

4

 16اردیبهشت

بررسی اثر ژن درمانی در

اولین کنگره پژوهشی داخلی

استانی

1394

سرطان پروستات :مقاله

دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی

(دانشگاه)

مروری سیستماتیک

دزفول

 16اردیبهشت

مطالعه ی تأثیر مصرف بلند

اولین کنگره پژوهشی داخلی

استانی

1394

مدت شیر بر کاهش فشار

دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی

(دانشگاه)

خون :مطالعه ی مروری

دزفول

پوستر

پوستر

سیستماتیک
5

 20لغایت  22خرداد

Inhibitory Effect of

کنگره بین المللی نفرولوژی و

1394

Olive leaf Extract on

ارولوژی -دانشگاه علوم پزشکی ایران

بین المللی

سخنرانی

Gentamicin-induced
Nephrotoxicity in Rats
6

 3لغایت  5شهریور

Evaluation of a

شانزدهمین کنگره ی بین المللی

ماه 1394

different frequency

میکروب شناسی

بین المللی

پوستر

magnetic field on the
growth and metabolic
changes in some
7

8

شهریور ماه 1394

Gram-positive
قلب با
 andدستگاه سمع
اختراع
Gram-negative
 6لید

علوم پزشکی کشور

 6لغایت  7آبان

بررسی تاثیر  7گیاه دارویی

دومین همایش ملی گیاهان دارویی

1394

بر درمان واژینیت ناشی از

 17لغایت 20

bacteria in vitro

شانزدهمین کنگره ی سالیانه ی

ملی و بین
المللی
ملی

سخرانی

پوستر

کاندیدا آلبیکنز
9

 6لغایت  7آبان

بررسی تاثیر کاتچین موجود

1394

در چای بر علیه

دومین همایش ملی گیاهان دارویی

ملی

پوستر

استرپتوکوکوس موتانس
10
11

 14لغایت 15

عفونت های قارچی فرصت

در اولین همایش ملی

مهرماه سال 1394

طلب شایع در بیماران مبتال

میکروبیولوژی و بیماری های عفونی

 14لغایت 15

چای
ترکیبات
تاثیر
بررسی
ویروس
HIVبه
:مطالعه

در اولین همایش ملی

مهرماه سال 1394

سیستماتیک از
سبز در جلوگیری
سیاه و
مروری
ی
پوسیدگی دندان

میکروبیولوژی و بیماری های عفونی

ملی
ملی

سخنرانی
سخنرانی

12

 14لغایت 15

گزارش چند مورد لژیونلوز

در اولین همایش ملی

مهرماه سال 1394

برونکوآلوئوالر در بیماران

میکروبیولوژی و بیماری های عفونی

ملی

پوستر

مراجعهکننده به مراکز
13

 14لغایت 15

اصفهان
درمانی
ترشح
شهرشرایط
میزان و
نوع ،

در اولین همایش ملی

مهرماه سال 1394

آنزیم کلسترول اکسیداز

میکروبیولوژی و بیماری های عفونی

ملی

پوستر

میکروارگانیسم جدا شده از
خاک
14

 14دسامبر 2015

15

 22ادیبهشت 97

حس مصنوعی اندام

کنگره ی بین المللی پژوهش در

محیطی

علوم و تکنولوژی

سامانه ی هوشمند سازی

یازدهمین همایش دانشجویی تازه

فوریت پزشکی

های بهداشتی کشور

بین المللی
ملی

گواهی های معتبر


دارای گواهی سینیور زبان انگلیسی-سطح عالی زبان انگلیسی



دارای گواهی روانشناسی یادگیری از تیکیت آکادمی آلمان



دارای گواهی  equal assuranceاروپا

کتاب


مترجم اصلی کتاب آندروپوز(یائسگی مردان) در سال 92



مترجم اصلی کتاب دستورالعمل آزمایشگاهی برای تشخیص عفونتهای قارچی فرصت طلب در بیماران مبتال به ایدز در سال 94



مولف دانشجویی کتاب سرطان برای همه در سال 95

داوری


داور مجله ی علمی-پژوهشی نوید نو دانشگاه علوم پزشکی مشهد



داور اولین کنگره ی ملی سرطان دانشجویی طب سنتی و سرطان دانشگاه علوم پزشکی لرستان



داور دومین استارت آپ ویکند حوزه ی سالمت دانشگاه علوم پزشکی بابل

افتخارات


سخنران برتر حیطه ی علوم بالین در شانزدهمین کنگره ی سالیانه ی علوم پزشکی کشور



سخنران برتر حیطه ی مهندسی پزشکی در کنگره ی بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی مالزی



کسب رتبه ی اول پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی لرستان در تاریخ 1392/9/17



پژوهشگر برگزیده ی استان لرستان در سال 1392



نخبه ی نمونه ی شهرستان بابل در سال 1386



نفر اول جشنواره ی خوارزمی استان مازندران در سال 1386



دارای لوح تقدیر از جشنواره ی خوارزمی کشوری در سال 1387

سخنرانی
سخنرانی



دارای لوح تقدیر از هشتمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور در سال 95



دارای لوح تقدیر از هشتمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور در سال 98



شرکت در برنامه ی ثروت آفرینان شبکه ی تهران و رونمایی از اختراع دستگاه سمع قلب با  6لید



شرکت در برنامه ی بهار بهمن در شبکه جهانبین و معرفی دستاورد های علمی و تحقیقاتی شرکت داروسازی مادر دارو شهرکرد

سوابق آموزشی
تدریس در کارگاه مقدمات کامپیوتر به مدت  6ساعت (دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان) 91/03/10
تدریس در کارگاه روش تحقیق به مدت  6ساعت(مرکز تحقیقات گیاهان دارویی رازی)94/08/15

کارگاه ها
 .1شرکت در کارگاه اصول و قوانین ژورنالیسم علمی(استانی) به مدت  8ساعت در تاریخ 1392/11/26
 .2شرکت در کارگاه هیپنوتیزم تراپی(کشوری) به مدت  2ساعت در تاریخ 1393/12/20
 .3شرکت در کارگاه آموزش داوری مقاالت چهاردهمین کنگره ی پژوهشی سالیانه و پنجمین کنگره ی بین المللی دانشجویان علوم پزشکی کشور در
محل معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت به مدت  20ساعت در تاریخ 1392/4/15
 .4شرکت در کارگاه چگونه کارگاهی تاثیر گذار داشته باشیم(کشوری)به مدت  6ساعت در تاریخ 1392/8/11
 .5شرکت در کارگاه (patent serachingکشوری)به مدت  6ساعت در تاریخ 1392/8/11
 .6شرکت در کارگاه فتوشیمی(کشوری)به مدت  4ساعت در تاریخ 1392/12/20
 .7شرکت در کارگاه ( New technology on CD4 Counting in patients with HIVبین المللی)به مدت  4ساعت در تاریخ 1393/11/24
 .8شرکت در کارگاه (Laboratory analysis of oncogenes as determinant of the course of cancer therapyبین المللی)به مدت 4
ساعت در تاریخ 1393/11/23
 .9شرکت در کارگاه (Cancer stem cells: Laboratory technics and their role in causation and treatment of human cancersبین
المللی)به مدت  4ساعت در تاریخ 1393/11/23
 .10شرکت در کارگاه (How to write an internationally competitive grant proposalبین المللی) به مدت  4ساعت در تاریخ 1393/11/24
 .11شرکت در کارگاه (Principle in phylogenetic analysisبین المللی)به مدت  4ساعت در تاریخ 1393/11/25
 .12شرکت در کارگاه استراتژی چاپ مقاله(غرب کشور) به مدت  4ساعت در تاریخ 1392/2/27
 .13شرکت در کارگاه سرچ در اینترنت پیشرفته به مدت  4ساعت در تاریخ 1392/2/28
 .14شرکت در کارگاه کسب مهارت ارسال مقاالت به کجالت  ISIبه مدت  5ساعت در تاریخ 1392/3/8
 .15شرکت در کارگاه  art of presentionبه مدت  4ساعت در تاریخ 1392/3/8
 .16شرکت در کارگاه مقاله نویسی به مدت  5ساعت در تاریخ 1392/3/8
 .17شرکت در کارگاه تجاری سازی و مالکیت معنوی(استانی)به مدت  8ساعت در تاریخ 1393/3/27
 .18شرکت در کارگاه  spssبه مدت  4ساعت در تاریخ 1393/10/17
 .19شرکت در کارگاه روش تحقیق مقدماتی به مدت  12ساعت در تاریخ 1393/10/10
 .20شرکت در کارگاه آشنایی با انواع مطالعات پژوهشی به مدت  4ساعت در تاریخ 1393/10/9
 .21شرکت در کارگاه ژورنالیسم پزشکی و انتشار نتایج تحقیق(ملی)به مدت  3ساعت در تاریخ 1394/10/6
 .22شرکت در کارگاه اصول داوری مقاالت(ملی) به مدت  3ساعت در تاریخ 1394/10/6
 .23شرکت در کارگاه آشنایی با  HPLCو کاربردها(ملی) به مدت  3ساعت در تاریخ 1394/10/6
 .24شرکت در کارگاه کاربرد  GISدر سالمت(ملی) به مدت  3ساعت در تاریخ 1394/10/7
 .25شرکت در کارگاه مصرف بهینه فرآورده های خونی(ملی) به مدت  3ساعت در تاریخ 1394/10/7

 .26شرکت در کارگاه اصول و مبانی جستجوی اینترنتی به مدت  3ساعت در تاریخ 1393/3/17
 .27شرکت در کارگاه موتورهای جستجوی علمی به مدت  3ساعت در تاریخ 1393/3/17
 .28شرکت در کارگاه  end noteبه مدت  5ساعت در تاریخ 1393/20/30
 .29شرکت در کارگاه روش تحقیق مقدماتی به مدت  15ساعت در تاریخ 1392/2/24-15
 .30شرکت در کارگاه مقدمات کامپیوتر به مدت  4ساعت در تاریخ 1392/2/30
 .31شرکت در کارگاه مقاله نویسی(ملی) به مدت  4ساعت در تاریخ 94/2/11
 .32شرکت در کارگاه (how to get a good research hypothesisبین المللی) به مدت  4ساعت در تاریخ 10/4/2015
 .33شرکت در کارگاه (preparing a manuscript for submission to a medical journalبین المللی) به مدت  4ساعت در تاریخ 10/4/2015
 .34شرکت در کارگاه (who is an athorبین امللی) به مدت  4ساعت در تاریخ 10/4/2015
 .35شرکت در کارگاه (how to write a letter to editorبین المللی) به مدت  4ساعت در تاریخ 11/4/2015
 .36شرکت در کارگاه آشنایی با کشت ماکروفاژها(ملی) به مدت  3ساعت 1394/10/6
 .37شرکت در کارگاه تفسیر الم خون محیطی(ملی) به مدت  3ساعت در تاریخ 1394/10/6
 .38شرکت در کارگاه طراحی مدل های حیوانی اختالالت متابولیک(ملی) به مدت  3ساعت در تاریخ 1394/10/6
 .39شرکت در کارگاه مدل سازی برهم کنش های زیستی با استفاده از نرم افزار گوسین(ملی) به مدت  3ساعت در تاریخ 1394/10/7
 .40شرکت در کارگاه تشخیص انگل و قارچ در خاک پارک ها(ملی) به مدت  3ساعت در تاریخ 1394/10/7

کنگره ها
 .41شرکت در اولین کنگره ی بین المللی نفرولوژی و اورولوژی در تاریخ  10لغایت  12جوالی سال 2015
 .42شرکت در دومین همایش ملی گیاهان دارویی در تاریخ  6لغایت  7آبان ماه سال 1394
 .43شرکت در اولین همایش ملی میکروبیولوژی و بیماری های عفونی در تاریخ  14لغایت  15مهرماه سال 1394
 .44شرکت در شانزدهمین کنگره ی سالیانه ی علوم پزشکی کشور در تاریخ  17لغایت  20تیر ماه سال 1394
 .45شرکت در شانزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران در تاریخ  3تا  5شهریور سال 1394
 .46شرکت در هفتمین کنگره ی بین المللی آزمایشگاه و بالین در تاریخ  23لغایت  25سال 1393
 .47شرکت در اولین همایش بین المللی ویروس شناسی در تاریخ  23لغایت  25سال 1393
 .48شرکت در کنگره ی گیاهان دارویی شهرکرد در تاریخ 1392/12/20
 .49شرکت در چهاردهمین کنگره ی پژوهشی سالیانه علوم پزشکی کشور در تاریخ  7الی  10آبان 1392
 .50شرکت در کنگره ی سراسری پیشگیری از خطاهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در تاریخ 1391/3/17
 .51شرکت در ا ولین کنگره ی پژوهشی داخلی دانشگاه علوم پزشکی دزفول در تاریخ 94/2/26
 .52شرکت در کنگره ی بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی مالزی-کواالالمپور در تاریخ  14دسامبر سال 2015
 .53شرکت در یازدهمین همایش دانشجویی تازه های بهداشتی کشور در تاریخ 97/2/22

جلسات کشوری
شرکت در نشست سراسری سرپرستان و دبیران کمیته های تحقیقات دانشجویی در تاریخ 1394/20/18
شرکت در نشست سراسری سرپرستان و دبیران کمیته های تحقیقات دانشجویی در تاریخ 1392/8/8
شرکت در نشست دبیران و سرپرستان غرب کشور در تاریخ 1392/2/27

تور علمی

بازدید از مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی دانشگاه علوم پزشکی لرستان
بازدید از مرکز تحقیقات سلولی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
بازدید از مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی اراک
بازدید از مرکز تحقیقات سرم سازی رازی دانشگاه علوم پزشکی اراک

