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پروفسور محمد حسین سلطان زاده

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  ،طی دوره بالینی عفونی از میوکلینیک آمریکا ،مسئول سابق کمیته کنترل عفونت در بیمارستان امام
حسین به مدت  10سال  ،مسئول سابق درمانگاه آموزشی بیمارستان کودکان مفید  5سال  ،دریافت لوح تقدیر توسط وزیر بهداشت  ،درمان
وآموزش پزشکی در روز معلم  ، 1385دریافت لوح تقدیر در پنجمین جشنواره پژوهشی دانشگاه  ،دریافت لوح تقدیر در زادروز تولد ابوعلی
سینا توسط ریاست محترم نظام پزشکی  ،دریافت لوح تقدیر در مراسم افطار دانشگاه در مراسم تقدیر از اساتید بازنشسته وپیش کسوت دانشگاه
درتاریخ  15مرداد  1391معرفی به عنوان پزشک نام آور سالمت دربرنامه جام جم ( 1زیتون)درتاریخ  ، 91/8/16حضرت آیت اهلل العضمی
حاج آقا تهرانی از پروفسور محمد حسین سلطان زاده در شامگاه عاشورا ی حسینی پنجم آذر  91در مجلس عزای امام حسین (ع) که در منزل
خودشان با حضور بیش از  2000نفر شرکت داشتند تقدیر نمودند
درتاریخ هفتم اردیبهشت  1392انجمن پزشکان کودکان ایران پروفسور محمد حسین سلطان زاده استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را به
عنوان پزشک نمونه سال  1392به همکاران پزشک و جامعه پزشکی ایران معرفی نموده است ولوح تقدیر اهداء نمودند .
دبیر اولین کنگره عفونی اطفال  ،دبیر اولین کنگره تنفسی  ،دبیردومین کنگره عفونی اطفال  ،دبیر اولین کنگره کاهش مرگ ومیر مادر  ،جنین
ونوزاد  ،یکی از  11نفر از بنیان گذاران کنگره استاد دکتر محمد قریب که پایه گذار طب اطفال درایران بوده که امسال سی و هفمین کنگره برگزار
گردید ،رئیس بخش اطفال ونوزادان بیمارستان فوق تخصصی رسالت تهران به مدت  38سال ،مدیر گروه اطفال ونوزادان بیمارستان فوق
تخصصی فرمانیه  ،پایه گذار وبرگزاری  170کارگاه آموزشی احیاء نوزادان دانشگاه  ،دبیر برگزاری کنفرانس های ماهیانه گروه اطفال دانشگاه
 cpc & Case Problemکه تا کنون  Case problem & CPC 100از  8بیمارستان آموزشی دانشگاه برگزار کرده ام  ،مبتکر اولین سایت
علمی در 3بخش :برای پدران ومادران دانستنی های پزشکی  ،برای پزشکان  ،Case problem & CPCخاطرات : 249خاطره در طی دوران
50سال تجربه پزشکی  ،تالیف  12جلد کتاب بیماری های کودکان  ،بیماری های شایع عفونی کودکان  5جلد ،بیماری های تنفسی کودکان ،
بیماری های نوزادان  ،کنترل عفونت در پیوند اعضاء  ،کنترل عفونت در بیمارستان  ،ایدز در کودکان  ،کتاب مردی برخاسته از کویر ،زندگی
نامه پروفسور محمد حسین سلطان زاده وپنجاه سال پزشکی کودکان توسط مرکز کار آفرینی دانشگاه صنعتی شریف  ،ارائه مقاله وسخنرانی
در  159کنگره داخل کشور ایران  ،چاپ  47مقاله در مجالت داخلی  ،ارائه مقاله وسخنرانی در 32کنگره سایر کشور ها  ،مجری  30طرح
تحقیقاتی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  ،استاد راهنما برای  126پایان نامه ( تز تحقیقاتی ) متخصصین اطفال و پزشکان عمومی ،
سخنرانی در بیش از  200برنامه زنده تلویزیونی  ،بقیه اطالعات را می توان از سایت پروفسور سلطان زاده مالحظه نمود
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