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دکتر لیدا شعشعانی ،متولد 9431
فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی ایران سال ( 9431عمومی)
فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی ایران سال ( 9431بورد تخصصی داخلی)
فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال ( 9411بورد فوق تخصصی
روماتولوژی)
 وضعیت طرح نیروی انسانی و سوابق کاری و اجرایی
 )1طرح نیروی انسانی سال  1731تا سال ( 1733روستای ایزده مازندران) به عنوان مسئول و
سرپرست درمانگاه روستایی.
 )2ضریب  Kاز سال  1731لغایت  1711بیمارستان الزهرا (س) اشتهارد (متخصص داخلی).
 )7مسئول بخش دیالیز بیمارستان الزهرا (س) اشتهارد سال  31و 11
 )4ضریب  11 – 12 Kبیمارستان مدرس (داخلی ،ریه ،غدد).
 )1ضریب  12 – 14 Kبیمارستان شهدای تجریش (داخلی غدد ،دیابت).
 )6ضریب  Kتیر  14تاکنون بیمارستان مدرس (داخلی غدد ،دیابت).
 )3انجام معاینات دوره ای کارگران در شهرستان نور و توابع به عنوان تنها پزشک دوره دیده سال
های .31 ، 36
 )3مسئولیت اجرایی همایش های انجام شده توسط نظام پزشکی سال های .33 ، 33
 )1مسئولیت فنی خیریه الزهرا (س) (شیفت عصر) تهران ،بلوار ابراهیمی سال های  33و .33

 )11مشاور غدد و نازایی پژوهشکده نازایی ابن سینا وابسته به جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی
(.)11-12
 )11عضویت در کمیته علمی و اجرایی  TLدانشگاه شهید بهشتی – مرکز بهداشت شمیرانات (-17
.)12
 )12تأسیس و راه اندازی کلینیک دیابت (طرح کشوری کنترل دیابت سطح یک و دو) در بیمارستان
شهدای تجریش (سال .)12-17
 )17فعالیت در مطب خصوصی از سال  1733تاکنون.
 )14ناظر علمی و عضو کمیته علمی طرح کشور صد مطب دیابتی (طرح مشترک بنیاد امور بیماری
های خاص ،پژوهشکده غدد دانشگاه تهران -سازمان نظام پزشکی و شرکت نوونوردیک) سال
،13 ،16 ،11 ، 14 ،17
 )11همکاری با بیمارستان امید به عنوان پزشک  Privilegeدر سال های  17تا .14
 )16همکاری با بیمارستان امید به عنوان فوق تخصص روماتولوژی سال های  16تا .13
 )13همکاری با بیمارستان عرفان نیایش از سال  1713تاکنون به عنوان فوق تخصص روماتولوژی
سوابق آموزشی
 )1فارغ التحصیل پزشکی عمومی سال  1731و تخصص داخلی سال  1731دانشگاه علوم پزشکی
ایران.
 )2آموزش طب کار و معاینات دوره ای سال .1736
 )7آموزش زیبایی و مراقبت های پوست ،مو و الغری انستیتو ماری کور فرانسه .2112
" )4واهی دوره لیزر و  IPLسال .2114
 )1آموزش دوره های ژل و بوتاکس و انواع فیلر انجمن متخصص چشم پزشکی ایران – 2113
.2116

 )6دوره ای لیزر پوست ،انجمن لیزر پزشکی ایران .2113
 )3گواهی آندوسکوپی و کولونوسکوپی انجمن متخصص گوارش ایران .1711
 )3گواهی اسپیرومتری از انجمن متخصصین داخلی ایران .1712
 )1حضور در برنامه های آموزش هفتگی پژوهشکده غدد دانشگاه شهید بهشتی.
 )11گذراندن دوره  Evidence Base Medicineسال  33و  36پژوهشکده غدد دانشگاه شهید
بهشتی.
 )11شرکت دوره  EASDانجمن دیابت اروپا سال  1717پژوهشکده غدد.
 )12فارغ التحصیل فوق تخصصی روماتولوژی از دانشگاه شهید بهشتی سال .1716
 )17تکمیل دوره های آموزش سونوگرافی موسکولواسکلتال – تراکم استخوان – کاسپیروسکوپی
سال  14تا  16دانشگاه های شهید بهشتی و علوم پزشکی ایران
سوابق تدریس
 )1آموزش دوره طب کار به پزشکان عمومی شهرستان نور سال .1734
 )2تدریس و آموزش سیمولوژی به دانشجویان پزشکی علوم پزشکی ایران سال های .1733 – 33
 )7تدریس فیزیوپاتولوژی داخلی ،مقطع کارشناسی تغذیه ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
 )4تدریس فیزیوپاتولوژی گوارشی ،دانشجویان پزشکی ،دانشگاه بین الملل شهید بهشتی.
سوابق کتب ،مقاالت ،سخنرانی ها
 )1تألیف کتاب پوست ،مو زیبایی ،انتشارات سرمدی .1734
 )2تألیف کریکولم گوارش دستیاری دانشگاه علوم پزشکی ایران (طی دوران دستیاری سال .)1733
 )7مقاله بررسی سطح تروپونین " "Iدر بیماران هایپوتیروئید ،مجله رازی ،سال .1711

( )4ارتباط بین کارکرد شناختی و قد ناشتا در بیماران دیابتی تیپ  IIعنوان شده در دومین کنگره
نورولوژی و الکتروفیزیولوژی ایران سال )1717
 )1چاپ مقاله Association between Body Mass Index and Cognitive
 performanceدر مجله international Clinical Neuroscienca journal
 )6تألیف سالنامه سالمت سال ( 1714پوست و زیبایی ،دیابت و تیروئید) انتشارات تیمورزاده.
 )3سخنرانی و برنامه های آموزشی در بیمارستان شهدای تجریش ،شبکه خبر و شبکه  4سیما.
تقدیرنامه ها
 )1دریافت تقدیرنامه از شبکه بهداشت و درمان شهرستان نور بابت آموزش طب کار به پزشکان
شهرستان نور.
 )2دریافت تقدیرنامه از دانشگاه پردیس بین الملل دانشگاه شهید بهشتی بابت تدریس
فیزیوپاتولوژی و سیمولوژی.
 )7دریافت تقدیرنامه از معاونت درمان دانشگاه شهید بهشتی بابت اجرای طرح کشوری کنترل
دیابت.
زبان خارجی
 )1زبان انگلیسی متوسط تا خوب.
 )2آشنایی با زبان فرانسه و عربی و روسی
اینجانب با توجه به موارد مشروحه فوق خواهان همکاری با بیمارستان می باشم.

