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Damavand Cultural Foundation
Damavand@DamavandCulturalFoundation.org

www.DamavandCulturalFoundation.org

بخش نخست 

متخصص  معصومی،  مهرداد  دکتر 
طب فیزیکی و توان بخشی و عضو آکادمی 
آمریکایی طب فیزیکی و توان بخشی و انجمن 
و  مهار  در  متخصص  آمریکایی  پزشکان 
تسکین دردها است. او همچنین در انجمن 
فارغ التحصحیالن  فوق تخصص دانشگاه 

هاوارد عضویت دارد. 
پزشکی  دانشکده  از  معصومی  دکتر 

مهمترین  از  یکی  بیرمنگام که  دانشگاه 
می شود  شمرده  انگلستان  دانشگاه های 
فارغ التحصیل شده و بعد از گذراندن دوسال 
بیمارستانی  مرکز  در  جراحی   کارآموزی 
دوره  سال 1988  در  دی سی،  واشنگتن 
رزیدنسی خود را در طب فیزیکی و توا نبخشی 
در دانشگاه واشنگتن واقع در شهر سیاتل 
دکتر  است.  رسانده  پایان  به  موفقیت  با 

معصومی دارای ۲8 سال تجربه عملی در 
این  طی  او  است.  تخصصی خویش  رشته 
مدت در مطب خصوصی خود در بالتیمور 
مورد  و  بوده  مشغول  بیماران  مداوای  به 
ومراکز  بیمارستان ها  از  بسیاری  مشورت 
درمانی ناحیه نیز قرار داشته است.  وی مدتی 
هم عضو هیئت علمی دانشگاه جانز هاپکینز 
در بخش  طب فیزیکی و توان بخشی بوده و 

سخنرانی هایی در زمینه مهار درد و درمان 
در همین  و خدماتی  ایراد  مزمن  جراحات 

زمینه در بیمارستانها ارائه کرده است.
دکتر معصومی که مجله بالتیمور از او به 
عنوان یکی از برجسته ترین پزشکان منطقه 
نام برده است اخیرا مطب جدیدی در شهر 
راکویل گشوده و بیماران خود را در آن مکان 

نیز می بیند.
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 اجرای موسیقی
  کالسیک ایران:

استاد کاظم داودیان

ویژگی ها و نوآوری های درمانی برای رفع درد 
و درمان بیماری های مزمن

 سخنران: دکتر دکتر مهرداد معصومی

بنیاد فرهنگی دماوند
)بنیاد غیر انتفاعی(

بخش دوم 


