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برنامه ماه نوامبر ( ۲۰۱۶آبان )۱۳۹۵
بخش نخست

ویژگی ها و نوآوری های درمانی برای رفع درد

بخش دوم

و درمان بیماری های مزمن

سخنران :دکتر دکتر مهرداد معصومی

دکتر مهرداد معصومی ،متخصص

دانشگاه بیرمنگام که یکی از مهمترین

معصومی دارای  ۲۸سال تجربه عملی در

سخنرانیهایی در زمینه مهار درد و درمان

آمریکایی طب فیزیکی و توان بخشی و انجمن

فارغالتحصیل شده و بعد ازگذراندن دوسال

مدت در مطب خصوصی خود در بالتیمور

زمینه در بیمارستانها ارائهکرده است.

مشورت بسیاری از بیمارستانها ومراکز

عنوان یکی از برجستهترین پزشکان منطقه

طب فیزیکی و توان بخشی و عضو آکادمی

پزشکان آمریکایی متخصص در مهار و
تسکین دردها است .او همچنین در انجمن

فارغ التحصحیالن فوق تخصص دانشگاه

هاوارد عضویت دارد.

دکتر معصومی از دانشکده پزشکی

دانشگاههای انگلستان شمرده میشود
کارآموزی جراحی در مرکز بیمارستانی

واشنگتن دی سی ،در سال  1988دوره
رزیدنسی خود را در طب فیزیکی و توانبخشی

در دانشگاه واشنگتن واقع در شهر سیاتل
با موفقیت به پایان رسانده است .دکتر

رشته تخصصی خویش است .او طی این

به مداوای بیماران مشغول بوده و مورد

درمانی ناحیه نیز قرار داشته است .وی مدتی

هم عضو هیئت علمی دانشگاه جانز هاپکینز

در بخش طب فیزیکی و توان بخشی بوده و

زمان  :یکشنبه  ۱۳نوامبر ۲۰۱۶
گردهمائی  :ساعت  ۵بعد از ظهر (پذیرائی با چای ،قهوه و شیرینی)

شروع سخنرانی:ساعت  ۵و نیم بعد از ظهر

جراحات مزمن ایراد و خدماتی در همین
دکتر معصومیکه مجله بالتیمور از او به

نام برده است اخیرا مطب جدیدی در شهر

راکویلگشوده و بیماران خود را در آن مکان

نیز میبیند.

اجرای موسیقی
کالسیک ایران:

استاد کاظم داودیان

Montgomery College - Rockville
TC (Technial Center), Room #136
51 Mannakee Street, Rockville, MD 20850

Direction from 355 (Hungerford Drive):
)Take N. Campus Drive, Park at Lot #9 (across from Technial Center

تلفن اطالعات240.428.8337 :
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