
سمه تعالي  ب

 دكتر سيد محمد تقي حسيني طباطبائي.

 ، شهرستان زابل (سيستان و بلوچستان).10/5/1338 متولد 

 فوق تخصص بيماريهاي كليوي كودكان (نفرولوژي).

  دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تهران.33دانشيار پايه 

 .1397 لغايت آبان 1395رياست بيمارستان مهديه تهران از مرداد ماه 

 .1394عضو كميته اخالق دانشكده پزشكي از سال 

 .1395 – 1394قائم مقام دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تهران 

  .1395 – 1394معاونت امور هيات علمي در دانشكده پزشكي: 

 .1393نماينده منتخب وزير و عضو كميسيون معين در وزارت بهداشت: از 

 .1393كارشناس سالمت در مجمع تشخيص مصلحت نظام: از 

 .1394 – 1392رياست بيمارستان امام حسين (ع) تهران 

 .1392 – 1386رياست مركز تحقيق و توسعه بيمارستان امام حسين (ع) تهران: 

 .1384دانشيار دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تهران از 

 .1384 – 1377رياست دانشگاه علوم پزشكي زاهدان:  

 .1384راه اندازي بخش پيوند كليه در دانشگاه علوم پزشكي زاهدان: 

 .1381)، در دانشگاه علوم پزشكي زاهدان: CVSراه اندازي مركز تشخيص قبل از تولد (

 .1380راه اندازي مركز دياليز كودكان در دانشگاه علوم پزشكي زاهدان: 

 .1397 – 1374رئيس انجمن حمايت از بيماران كليوي استان سيستان و بلوچستان: 

 ,  دانشگاه علوم پزشكي شيراز.1374 - 1372دوره فوق تخصصي كليه كودكان (نفرولوژي) 



  تا كنون.1374عضو هيات بورد فوق تخصصي نفرولوژي كودكان از 

 .1377 – 1374رياست دانشكده پزشكي زاهدان 

 .1374 – 1370رياست نظام پزشكي استان سيستان و بلوچستان 

 .1372 – 1370معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 

 .1397 – 1369رئيس انجمن بيماران خاص  در سيستان و بلوچستان از سال 

 .1370 – 1369رياست بيمارستان اطفال زاهدان 

 .1384 – 1368استاد يار هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 

 ، دانشگاه علوم پزشكي ايران.1368اخذ تخصص كودكان سال 

 ، دانشگاه علوم پزشكي ايران.1365اخذ مدرك طب عمومي سال 

 .1356ورود به دانشگاه علوم پزشكي ايران , سال 

 .1356اخذ ديپلم سال 

علمي، بقرار زير است.   خالصه اي از فعاليتهاي 

عمومي حدود – 1 عنوان.100 راهنماي پايان نامه دستياري و    

  مقاله چاپ شده در ژورنالهاي داخلي وخارجي.20 تعداد – 2

 .1385  تاليف كتاب هماچوري و پروتئين اوري: – 3

  - دهها  سخنراني و ارائه پوستر در كنگره هاي داخلي و خارجي.4

 

 

 



 
سيني طباطبائي  دكتر سيد محمد تقي ح

شتي. علوم پزشكي شهيد به شگاه  شيار گروه نفرولوژي كودكان دان  دان

 

 


