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 حرفه اي:علمی و سوابق 
 یاسالم يمراسم هفته کتاب ،مجلس شورا 1375کشور در سال  یدهمترجم برگز.1

 ،دانشگاه تهران 1374 ( سالیپزشک ی)مرجع درسیسسروگردن دو یو جراح ینیترجمه کتاب گوش و حلق و ب يرتبه اول ترجمه برا.2

 ینا، تاالر ابن س1373تهران در سال  یدانشگاه علوم پزشک یدهمترجم برگز.3 

  یطرح آموزش ینبهتر یهارا يبرا 1387بهداشت  یرنامه از وز یرتقد .4 

 يمطهر یددوره جشنواره شه ینشاهرود در اول ینامام حس یمارستانب يآموزش انترنها يبرا 

 (یونیسفصندوق کودکان سازمان ملل ) یو همکار فرهنگ یمترجم مقاالت علم .5

 وزارت کشور  یرسم یهابالغ یاستان کشور ط 9در  یتی( با حوزه فعالیراکسازمان ملل متحد)ا یشاخه اتباع خارج یمعاون پزشک .6

 سال 5از  یشبمدت ب یمدعو دانشگاه آزاد اسالم یعلم ییتعضو ه .7

 شاهرود یدانشگاه آزاد اسالم یعلوم پزشکدانشکده  یپژوهش-یمعاون آموزش .8

 شاهرود یدانشگاه آزاد اسالم) مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (   EDC مرکز ییسر.9

 آزاد شاهرود یدانشکده علوم پزشک) آزمایشگاه مهارت هاي بالینی پزشکی (   SKILL LAB مرکز ییسر-10

  آزاد شاهرود یدانشکده علوم پزشکي روان تنی ( ) بیماریها PSYCHOSOMATIC و موسس مجله یرمد -11

 .دبیر علمی مجله طب سنتی ایران و اسالم.گروه حکمت و طب سنتی فرهنگستان علوم پزشکی جمهوري اسالمی ایران12

 تهراندانشگاه علوم پزشکی  دانشکده طب سنتی) به زبان انگلیسی (   ITMPمجله. دبیر علمی 13 

 ISIو چندین  یمقاالت متعدد پزشکو ترجمه  یم،تنظ یهته .14
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 :یلذ یستل ی،طبقرشته پزشک یعنوان از کتب مرجع و درس 40از  یشب یفترجمه و تال.15

 

 1372 یرکبیر،انتشارات ام یانگل یماریهاي. با

 1372،انشارات چهر  یپزشک یدر انگل شناس یهپا یشگاهیآزما ي. روشهاب

 1373مصور ،انتشارات سالکان  ي. پاتولوژپ

 1374 یان،انتشارات ح یدر طب داخل یماریهاب یو تظاهرات اصل یولوژي. سمت

 یان،انشارات ح1994 یسونهار ی. خالصه طب داخلث

 1374 یانشوارتز ،انتشارات ح ی.خالصه اصول جراح ج

 1374  1385 ,شهراب یس،انتشاراتسر و گردن دو یو جراح ینی. گوش و حلق و بچ

 1375 یانانتشارات حکاپالن ، ی. هندبوک روانپزشکح

 1375 یانواشنگتن ،انتشارات ح یدر طب داخل یماریها. درمان بخ

 1375د. طب اورژانس ،انتشارات ارجمند 

 1375آدامز،انتشارات شهراب  يها ی. اصول شکستگذ

 1376 یقو تروما ،انتشارات عق ي. اصول ارتوپدر

 1376 یانشارات حت،ان یلیامزو ییو ماما ي. باردارز

 1376دانشگاه شاهد  یصی،انتشاراتتشخ يها ری. تصوژ

 1376س. خالصه طب اطفال نلسون ،انتشارات شهراب 

 1367اهلل  یهها،انتشارات دانشگاه بق یشکستگ یداخل یکساسیون. اصول فش

 1375ارات شهراب با پاسخ،انتش 1365-1375از  یاريو دست ی. مجموعه سواالت پره انترنص

 1372-1375چهر  یپس،انتشاراتف یجراح-یداخل يتارکتاب پرس يجلد 13. مجموعه ض

 1377 یادوارهبزرگ دورلند ،انتشارات  یکشنري. دط

 1377 یادوارهدورلند،انتشارات  یکشنري. هندبوک دظ

 1379(،انتشارات فرهنگ سازان یفی)تالي.کتاب مرجع درسنامه پرستارع

 1379ن (،انتشارات فرهنگ سازایفی)تال یی. کتاب مرجع درسنامه ماماغ
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 :زیر چاپ -(یدر حوزه علوم پزشک یسیبه زبان انگل یفیمجموعه تال یناول -ی) دوره کامل مباحث پزشک یسیشده به زبان انگل یفتال کتب

 

1. Physical examination (clinical assessment) 

2. Emergency medicine 

3. Cardinal manifestation of disease (semiology) 

4. Internal Medicine 

5. General Surgery 

6. Medical terminology 

7. Pediatrics 

8. Obstetrics and Gynecology 

9. Internal medicine Related Minor sections 

(Infectious disease, Psychiatry, Neurology, dermatology, Radiology) 

                          10. General Surgery related Minor sections 

   (ENT, ophthalmology, orthopedics, Anesthesiology, Neurosurgery) 

    

 کتاب با نام ینباشد. ا یم يدکتر ناصر ياستاد آقا تالیف "یاصول حفظ سالمت "کتاب یسیترجمه انگل 

Maintaining health in the view point of traditional Iranian medicine   ی منظور معرفی جهانی طب ایرانی و با حمایت دفتر طب ایرانب

 .منتشرشده است وزارت بهداشت و دفتر فناوریهاي ریاست جمهوري،

 

  مولف کتابEssentials of Persian medicine ثیرابه عنوان مصفحه  600در  رشته را  ینو مباحث ا یممفاه یکه تمام یرانا یدر حوزه طب سنت 

یاست راین کتاب در فرایند چاپ مشترک وزارت بهداشت، فرهنگستان علوم پزشکی و معاونت فناوري  .نموده است یینتبانگلیسی ان به زب یادن يمعنو

 جمهوري قرار دارد.

 

 ...و 

 


