عباس حق پرست
عضو هیأت علمی و استاد تمام مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مدیر منابع علمی ،کتابخانه مرکزی و اسناد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سوابق تحصیلی
 دیپلم علوم تجربی از دبیرستان آیت ا ...طالقانی
 کارشناسی ( )BScزیست شناسی از دانشگاه شهید باهنر کرمان
 کارشناسی ارشد ( )MScفیزیولوژی انسانی از دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 دکترای تخصصی ( )PhDفیزیولوژی انسانی از دانشگاه تربیت مدرس تهران
 پسا دکترا ) (Post docاز دانشگاه  Saskatchewanکانادا

سوابق علمی پژوهشی
چاپ  187مقاله علمی پژوهشی داخلی و خارجی ( 136مقاله خارجی و  51مقاله داخلی)
ترجمه  3کتاب تخصصی در حوزه فیزیولوژی پزشکی
نگارش  3فصل کتاب به زبان انگلیسی در کتاب های تخصصی خارجی حوزه نوروفیزیولوژی
ارائه  329خالصه مقاله در مجامع علمی بین المللی
راهنمایی  40پایان نامه دکترای تخصصی ( )PhDو کارشناسی ارشد ()MSc
مشاوره  31پایان نامه دکترای تخصصی ( ،)PhDکارشناسی ارشد ()MSc
مجری بیش از  106طرح تحقیقاتی دانشگاهی و ملی
http://scholar.google.com/citations?user=rzLrGU8AAAAJ&hl=en : h-index
 21در Scopus
 25در Google Scholar

سوابق اجرایی
جانشین رئیس ششمین کنگره ملی علوم اعصاب پایه و بالینی ایران  -سال 1396
دبیر علمی  3کنگره ملی و دوره های بین المللی ( )Schoolدر حوزه علوم اعصاب
دبیر اجرایی بیش از  7کنگره ملی و دوره های بین المللی ( )Schoolدر حوزه علوم اعصاب
عضو زیرگروه  NBICدر گروه علوم پایه فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسالمی ایران از سال 1394
عضو کمیته پژوهشی کارگروه بهداشت و درمان در حوادث غیرمترقبه و پدافند غیرعامل دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی از سال 1394
دبیر میز همکاریهای ایران و برزیل در ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی ،معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری از سال 1392
عضو شورای تخصصی آموزش ،ترویج و منابع انسانی ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی ،معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری از سال 1391
دبیر و عضو کمیته تخصصی علوم اعصاب شناختی ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی ،معاونت علمی
و فناوری ریاست جمهوری از سال 1391
عضو کمیته راهبردی طرح های کالن ملی در کمیسیون تخصصی سالمت ،امنیت و رفاه اجتماعی شورای
عالی علوم ،تحقیقات و فناوری از سال 1391
دبیر و عضو هیأت مدیره انجمن علوم اعصاب ایران از سال 1391
عضو هیأت مدیره انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران از سال 1391
عضو انجمن علوم اعصاب کانادا ( )CANاز سال 1395
عضو سازمان نقشه برداری مغز انسان ( )OHBMاز سال 1395
عضو انجمن علوم اعصاب آمریکا ( )SFNاز سال 1387
عضو انجمن بین المللی علوم اعصاب رفتار ( )IBNSاز سال 1386
عضو انجمن علوم اعصاب ژاپن ( )JNSاز سال 1385

عضو انجمن بین المللی نوروشیمی ( )ISNاز سال 1383
عضو فدراسیون علوم اعصاب آسیا و اقیانوسیه ( )FAONSاز سال 1382
عضو انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران از سال 1375
مدیر پژوهشی مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ()93-1390
عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سوءمصرف و وابستگی به مواد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
عضو هیأت موسس مرکز تحقیقات نوروبیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
عضو هیأت تحریریه  2مجله بین المللی انگلیسی داخلی
عضو هیأت تحریریه  5مجله علمی پژوهشی داخلی و خارجی
دبیر علمی بخش علوم اعصاب رفتاری مجله Basic and Clinical Neuroscience

افتخارات و جوایز
پژوهشگر منتخب هیأت علمی چهاردهمین جشنواره پژوهشی دانشگاه در سال 1396
پژوهشگر منتخب هیأت علمی چهاردهمین جشنواره پژوهشی دانشگاه در سال 1392
پژوهشگر منتخب هیأت علمی یازدهمین جشنواره پژوهشی دانشگاه در سال 1389
مترجم برگزیده دهمین جشنواره پژوهشی دانشگاه در سال 1388
پژوهشگر منتخب هیأت علمی هشتمین جشنواره پژوهشی دانشگاه در سال 1386
کسب رتبه دوم دانشجویی در پنجمین جشنواره تحقیقاتی رازی در سال 1378

اطالعات تماس
تلفن23872588-9 :
نمابر22439824 :
پست الکترونیکHaghparast@sbmu.ac.ir :

