رزومه و سوابق اجرایی دکتر شاهین شادنیا :
نام و نام خانوادگی:شاهین شادنیا
تاریخ و محل تولد 1350/2/31:تهران
تحصیالت:
دکترای پزشکی ،دکترای تخصصی سم شناسی ،فلوشیپ سم شناسی بالینی و مسمومیت ها
مرتبه علمی:
استاد دانشکده پزشکی ،گروه سم شناسی بالینی و مسمومیت ها
سوابق آموزشی و پژوهشی:
 -1راهنمایی و مشاوره بیش از  50پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد ،دکترای حرفه ای پزشکی ،داروسازی ،دستیاری تخصصی
پزشکی ،دکترای تخصصی )(Ph.D.
 -2انتشار  95مقاله در مجالت معتبر خارجی و داخلی
 -3ارایه  90خالصه مقاله در کنگره های خارجی و داخلی
 -4همکاری در تالیف  5کتاب به زبان فارسی
 -5همکاری در تالیف  3کتاب به زبان انگلیسی
 -6تالیف یک فصل از کتاب مرجع رشته سم شناسی بالینی و مسمومیت ها
 -5همکاری در تالیف  3راهنمای بالینی کشوری منتشر شده توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
 -6همکاری به عنوان عضو هیئت تحریریه  2مجله داخلی
 -7همکاری به عنوان داور با  10مجله داخلی و خارجی
 -8برگزاری بیش از  20کنگره و سمینار کشوری به عنوان دبیر علمی
 -9سخنرانی در بیش از  50سمینار و کارگاه داخلی و خارجی

جوایز :
 -1انتخاب به عنوان پزشک نمونه انجمن سم شناسی ایران توسط سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران در سال 1383
 -2انتخاب به عنوان هیئت علمی نمونه آموزشی دانشگاه در جشنواره آموزشی سال های  1387و 1389
 -3انتخاب به عنوان هیئت علمی نمونه پژوهشی دانشگاه در جشنواره پژوهشی سال های  1389 ،1386و 1393
 -4اخذ فلوشیپ جهت شرکت در )9th IUTOX Summer School of Risk Assessment of Chemicals (RASS-IXدر
سال  2002در کشور مالت
 -5اخذ فلوشیپ جهت شرکت در Advanced Hazmat Life Support (AHLS), Provider and Instructor Courseدر
سال  2006در کشور ایتالیا
 -6اخذ گرنت جهت شرکت در چهل و سومین کنگره سم شناسی اروپا در سال  2006در کشور کرواسی
 -7اخذ گرنت جهت شرکت در ششمین کنگره سم شناسی بالینی آسیا واقیانوسیه در سال 2007
 -8اخذ گرنت جهت شرکت در سی و ششمین کنگره Medichemدر سال  2008در کشور هلند
 -9راه اندازی مرکز اطالع رسانی داروها و سموم و مرکز درمان نگهدارنده با متادون در بیمارستان لقمان حکیم
سوابق اجرایی:
 -1عضو هیئت موسس و شورای عالی مرکز تحقیقات مسمومین دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 -2عضو شورای پژوهشی مرکز توسعه پژوهش های بالینی مرکز لقمان
 -3مشاور علمی مرکز ملی اطالع رسانی داروها و سموم سازمان غذا و دارو از سال  1384تاکنون
 -4مشاور علمی کمیسیون های پزشکی سازمان نظام پزشکی از سال  1386تاکنون
 -5دبیر انجمن علمی سم شناسی و مسمومیت های ایران از سال 1385لغایت 1392
 -6نائب رئیس انجمن سم شناسی و مسمومیت های ایران از سال  1392لغایت 1396
 -7عضو هیئت ممتحنه رشته سم شناسی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی از سال  1386تاکنون
 -8عضو کمیته تدوین رشته فلوشیپ سم شناسی بالینی در دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی

 -9رییس مرکز اطالع رسانی داروها و سموم مرکز لقمان حکیم از سال  1384لغایت 1392
 -10رییس مرکز درمان نگهدارنده با متادون مرکز لقمان حکیم از سال  1385لغایت 1387
 -11رییس بخش ICUمسمومین از سال  1384لغایت 1396
 -12سرپرست مجموعه مسمومین مرکز لقمان حکیم از سال  1396تاکنون
 -13مدیر گروه سم شناسی بالینی و مسمومیت ها دانشگاه از سال  1393تاکنون
 -14معاون آموزش دستیاری و تحصیالت تکمیلی دانشکده پزشکی از سال  1392لغایت 1393
 -15مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه از سال  1393تاکنون

