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مدارج تحصیلی


تحصیالت ابتدایی :دبستان فردوسـی تهران



تحصیالت متوسطه :دبیرستان البرز  ،فارغ التحصیل 1336



تحصیالت پزشـکی :دانشکده پزشکی پاریس ،فارغ التحصیل سال 1344



دیپلم دتای روماتولوژی :دانشکده پزشکی پاریس ،سال 1347
مدارج علمــی



استادیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران اسفند 1347



دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1355



استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ،سال 1365



استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی تهران 1389
خدمات علمی و دانشگاهی



راه اندازی درمانگاه فوق تخصصی روماتولوژی بیمارستان امام خمینی تهران 1349



معاون پژوهشی دانشکده ی پزشکی داریوش کبیر1356 -1352 ،



پایه گذاری و ریاست انجمن روماتولوژی ایران1353 ،



راه اندازی کلینیک فوق تخصصی روماتولوژی بیمارستان دکتر شریعتی سال 1353



راه اندازی آزمایشگاه تحقیقاتی روماتولوژی 1355



راه اندازی واحد تحقیقاتی و  Registryبیماری بهجت 1355



راه اندازی واحد تحقیقاتی و  Registryبیماری لوپوس 1357



پایه گذاری مرکز تحقیقات روماتولوژی  1360و ریاست آن از آغاز تا 1389



 Coordinator of COPCORDمنطقه ی آسیا و اقیانوسیه 2010 ،تا 2018



عضو بنیاد ملی نخبگان ایران 1393
سوابق آموزش روماتولوژی در دانشگاه علوم پزشکی تهران



دانش جویان پزشکی 1348



کارورزان پزشکی عمومی1348 ،



دستیاران داخلی1348 ،



فوق تخصص روماتولوژی( 1364 ،تعداد دانش آموختگان فوق تخصص روماتولوژی  59نفر از سال  64تا مهر ماه
)1391
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مشارکت در برنامه های آموزشی بین المللی
-

ریاست جلسات علمی کنگر های بین المللی ،از جمله کنگره های جهانی بهجت و جامعه ی روماتولوزی آسیا و
اقیانوسیه  APLARاز سال 1992
ارائه ی جلسات  Meet The Professorکالج روماتولوژی آمریکا ( :)ACRهر سال از سال 2006تا ( 2009چهار
سال متوالی)
ارائه جلسات  Meet The Professorدر ایران
پروژههای مهم و موفق فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی و صنعتی در کشور



بررسی ارزش معیار بین المللی فعلی بیماری بهجت و طراحی و ساخت معیار بین المللی جدید با شرکت  27کشور



استفاده از پیوند  Stem Cellدر درمان آرتروز زانو (مطالعه )Pilot



استفاده از پیوند  Stem Cellدر درمان واسکولیت رتین پیشرفت بیماری بهجت (مطالعه )Pilot



تاثیر قومیت در شیوع و بروز بیماری های روماتیسمی



تعیین شیوع ،بروز ،شاخصهای بالینی و آزمایشگاهی بیماریهای روماتولوژیک در شهر تهران :برنامه جامعه نگر کنترل
بیماریهای روماتیسمی )(COPCORD




بررسی شیوع شکایات و بیماریهای روماتیسمی در روستاهای تویسرکان :برنامه جامعه نگر کنترل بیماریهای
روماتیسمی )(COPCORD
تعیین شیوع ،بروز ،شاخصهای بالینی و آزمایشگاهی بیماریهای روماتولوژیک در شهر زاهدان :برنامه جامعه نگر کنترل
بیماریهای روماتیسمی (COPCORD



بررسی شیوع شکایات و بیماریهای روماتیسمی در ذر شهر سنندج :برنامه جامعه نگر کنترل بیماریهای روماتیسمی
)(COPCORD
بررسی شیوع شکایات و بیماریهای روماتیسمی در ایران :برنامه جامعه نگر کنترل بیماریهای روماتیسمی
) (COPCORDبا ستفاده از  4مطالعه  COPCORDو تنظیم اعداد و ارقام بر حسب جمعیت مورد مطالعه



بررسی عوامل خطر استئوآرتریت زانو ،برنامه جامعهنگر کنترل بیماریهای روماتیسمی)(COPCORD





تعیین ریسک فاکتور های ژنتیک بیماری بهجت ,طرح مشترك با انسیتو گلبنکیان پرتغال



ثبت  7676بیمار مبتال به بیماری بهجت و بررسی ویژگی های قومیت شناسی ،بالینی و آزمایشگاهی این بیماری در
جمعیت ایران




بررسی در طول زمان سیر درگیری چشمی و پاسخ به درمان در بیماری بهجت روی  1987مورد درگیری چشمی
طی  31سال
تعیین شیوع ،بروز ،شاخصهای بالینی و آزمایشگاهی بیماریهای روماتولوژیک در شهر زاهدان :برنامه جامعه نگر کنترل
بیماریهای روماتیسمی (COPCORD
سوابق پژوهش های بین المللی



پروژه ی تحقیقاتی مشترك با فرانسه  ،ژاپن  ،تونس  ،ترکیه  ،انگلستان  ،آمریکا برای ساخت معیار بین المللی ISG
در بیماری بهجت



پروژه ی تحقیقاتی مشترك با دانشگاه یوکوهاما  ،ژاپن



پروژه ی تحقیقاتی مشترك با دانشگاه اینسبروك  ،اطریش
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 استرالیا، پروژه ی تحقیقاتی مشترك با دانشگاه آدالید
 پرتغال، پروژه ی تحقیقاتی مشترك با انستیتو گلبنکیان




عضویت در تحریریه ی مجالت بین المللی







Senior Editor, International Journal of Rheumatic Diseases
Associate Editor, ISRN Rheumatology (Hindawi)
Associate Editor of BMC Musculoskeletal Disorders
Associate Editor, Pathology Research International
Member of International Advisory Board of the journal “Lupus”
Editorial Board Member of Clinical Rheumatology

داور مجالت بین المللی
1-Acta Medica Academica, 2-American Journal of Clinical Dermatology, 3-Archives of
Iranian Medicine, 4-Archives of Medical Sciences,5-Archives of Oral Biology, 6-Arthritis and
Rheumatology, 7-Arthritis Care & Research, 8-Asthma, and Immunology, 9-Basic & Clinical
Pharmacology & Toxicology, 10-Bio Drugs, 11-Central European Journal of Immunology,
12-Cell Journal, 13-Chronic Illness, 14-Clinical Rheumatology, 15-Current Pharmaceutical
Design, 16-Dermatology and Therapy, 17-Drugs, 18-European Journal of Inflammation, 19Expert Opinion on Orphan Drugs, 20-Expert Review of Ophthalmology, 21-F1000Research,
22-Future Science OA, 23-Immunotherapy, 24-International Journal of Rheumatic Diseases,
25-International Journal of Immunogenetics, 26-International Journal of Preventive Medicine,
27-International Journal of Rheumatology, 28-International Journal of clinical Rheumatology,
29-Iranian Journal of Allergy – Asthma and Immunology, 30-International Journal of STD
and AIDS, 31-Iranian Journal of Immunology, 32-Iranian Journal of Medical sciences, 33Iranian Journal of Ophthaalmology, 34-ISRN Rheumatology, 35-Journal of Advanced
Research, 36-Journal of European Academy of Dermatology and venereology, 37-Journal of
Clinical Rheumatology, 38-Journal of Global Health, 39-Journal of Immunology Research,
40-Journal of Medical Hypothesis and Idea, 41-Journal of Ophthalmology and Clinical
Research, 42-Journal of Rheumatology, 43-Journal of Rheumatology and Orthopedics, 44Journal of Transplantation Technologies and Research, 45-Lancet Neurology, 46-Lupus, 47Mediators of Inflammation, 48-Medical Science Monitor, 49-Medicine, 50-Mediterranean
Journal of Hematology and Infectious Diseases, 51-Neurology, 52-North American Journal of
Medical Sciences, 53-Orphan Journal of Rare Diseases, 54-Pathology Research International,
55-Pediatrics International, 56-Polish Journal of Neurology and Neurosurgery, 57Postgraduate Medicine, 58-Respiratory Care, 59-Rheumatology:Current Research, 60Rheumatology (Oxford), 61-Rheumatology International, 62-Rheumatology Reports, 63Rheumatology Research, 64-Rheumatology Practice and Research, 65-Seminar in Arthritis
and Rheumatism, 66-Stem Cell International, 67-Turkish Journal of Rheumatology, 68-World
Journal of Cardiology, 69-Yonsei Medical Journal.
عضویت در مجامع بین المللی
رئیس کمیته تحقیقاتی بیماری بهجت جامعه روماتولوژی قاره آسیا و اقیانوسیه
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عضو گروه بین المللی تحقیقاتی بیماری بهجت



عضو هیئت موسس جامعه جهانی بیماری بهجت






عضو شورای جامعه جهانی بیماری بهجت
عضو رســمی کالج روماتولوژی آمریکا )(ACR
تالیفات و انتشارات علمی

تعداد مقاالت در نشریات بین المللی360 ،
تعداد مقاالت در نشریات 132 ،ISI/Pubmed indexed
تعداد مقاالت ارائه شده در کنگره های بین المللی322 ،
تعداد کتب منتشر شده فارسی 24 :کتاب ،یک فصل در هر کدام
تعداد کتب منتشر شده بین المللی 3 :کتاب یک فصل در هر کدام به شرح زیر:
)Textbook of Clinical Rheumatology 2000 (one chapter
)Immunology of Behcet’s Disease 2003 (one chapter
)Rheumatology Principles and Practice (one chapter

-

Universal h-index by Google Scholar
Update: 16 January 2019
Number of articles in calculations: 360
Number of Citations: 5806
)h-index: 37 (i10-index 109






نوآوری ها در دانشگاه علوم پزشکی تهران


تاسیس بخش روماتولوژی برای اولین بار در ایران



سینویورتز مفصلی برای درمان و تشخیص



راه اندازی واحد تحقیقاتی بهجت وکلینیک چند تخصصی بیماری بهجت



ابداع سیستم  Registryکامپیوتری بیماری بهجت



ابداع سیستم  Registryکامپیوتری بیماری لوپوس اریتماتوسیستمیک



درمان درگیری چشمی بیماری بهجت با متوترکسات



درمان درگیری چشمی بیماری بهجت با پالس سیکلوفسفاماید



درمان درگیری چشمی بیماری بهجت با روش های ترکیبی



تاسیس مرکز تحقیقات برای اولین بار در دانشگاه علوم پزشکی تهران



ابداع درخت تشخیصی بیماری بهجت



ابداع معیار فعالیت بیماری بهجت Iranian Behcet’s Disease Dynamic Activity Index, IBDDAM



راه اندازی مدرسه ی کمردرد ()Back School



راه اندازی مدرسه ی زانو درد ()Knee School
جوایز و افتخارات علمی




تقدیرنامه ی انجمن روماتولوژی کره1995 ،
تقدیرنامه ی هشتمین کنگره ی بین المللی روماتولوژی مدیترانه1996 ،
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تقدیرنامه ی انجمن علوم پزشکی تونس در هفتمین کنفرانس جهانی بیماری بهجت1996 ،



استاد نمونه ی بیمارستان دکتر شریعتی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران1386 ،



استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی تهران1389 ،



پژوهشگر نمونه جشنواره ی چشم پزشکی فارابی به مناسبت سه دهه تحقیق در زمینه ی درمان درگیری چشمی
بیماری بهجت1390 ،



پژوهشگر منتخب فرهنگستان علوم پزشکی تهران (جایزه ی ابن حاوی) به مناسبت مطالعه ی جامعه نگر شیوع و
بروز بیماری های روماتیسمی در شهر تهران1390 ،



پژوهشگر اول بالینی جشنواره ی ابن سینا در علوم بالینی1390 ،



جایزه ی کشور پرتغال در زمینه ی تحقیقات بالینی در بیماری های خود ایمنی ( ،)NEDAIبه مقاله ی
"Association study > of IL10 and IL23R-IL12RB2 in Iranian Behçet's disease patients
 ،بر اساس نتایج پروژه ی مشترك مرکز تحقیقات روماتولوژی و انستیتو گلبنکیان کشور پرتغال2012 ،
APLAR Master Award 2016
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