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  268مقاله علمی پژوهشی داخلی و خارجی ( 210مقاله خارجی و  58مقاله داخلی)
ترجمه  6کتاب تخصصی در حوزه فیزیولوژی پزشکی و علوم اعصاب
نگارش  3فصل کتاب به زبان انگلیسی در کتاب های تخصصی خارجی حوزه نوروفیزیولوژی
ارائه  473خالصه مقاله در مجامع علمی بین المللی
راهنمایی  52پایان نامه دکترای تخصصی ( )PhDو کارشناسی ارشد ()MSc
مشاوره  42پایان نامه دکترای تخصصی ( ،)PhDکارشناسی ارشد ()MSc
مجری بیش از  116طرح تحقیقاتی دانشگاهی و ملی
h-index: http://scholar.google.com/citations?user=rzLrGU8AAAAJ&hl=en
 27در Scopus
 33در Google Scholar

سوابق علمی و اجرایی
عضو وابسته گروه علوم پایه فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسالمی ایران از سال 1399
جانشین رئیس نهمین کنگره ملی علوم اعصاب پایه و بالینی ایران  -سال 1399
مسئول کمیته علمی "دوره پودمانی مدیریت اطالعات علمی و منابع الکترونیکی" دوره فلوشیپ مجازی
پژوهش و فنآوری با رویکرد توانمندسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال 1399
عضو زیرگروه شناخت و رفتار  -گروه علوم پایه فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسالمی ایران از سال
1398
عضو کمیسیون بازنگری برنامه های آموزشی دبیرخانه علوم پایه پزشکی ،بهداشت و تخصصی از سال 1398
عضو بورد دانش اعتیاد و مطالعات سوء مصرف مواد وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی از سال 1398
معاون پژوهشی مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال 1398
عضو بورد علوم اعصاب وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ()1397-98
جانشین رئیس ششمین کنگره ملی علوم اعصاب پایه و بالینی ایران  -سال 1396
عضو هیئت مدیره فدراسیون انجمنهای علوم اعصاب آسیا و اقیانوسیه ( )FAONSاز سال 1395
عضو زیرگروه همگرایی  -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 ( )INSSاز سال 1391

عضو شورای عالی مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال 1386
مدیر مسئول مجله داخلی  -انگلیسی Journal of Medical Library and Information Science
سردبیر مجله علمی تازه های علوم شناختی ()Journal of Advances in Cognitive Sciences
دبیر علمی بخش علوم اعصاب رفتاری مجله داخلی  -انگلیسی Basic and Clinical Neuroscience
دبیر علمی بخش علوم اعصاب و اعتیاد مجله خارجی  Current Addiction Reportsموسسه Springer
عضو هیئت تحریریه مجله خارجی  Addiction Neuroscienceموسسه Elsevier
دبیر علمی  3کنگره ملی و دورههای بین المللی ( )Schoolدر حوزه علوم اعصاب
دبیر اجرایی  7کنگره ملی و دورههای بین المللی ( )Schoolدر حوزه علوم اعصاب
عضو انجمن علوم اعصاب کانادا ( )CANاز سال 1395
عضو سازمان نقشه برداری مغز انسان ( )OHBMاز سال 1395
عضو هیأت مدیره انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران از سال 1391-95
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 علوم اعصاب ایران ( )INSSاز سال 1381
عضو انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران از سال 1375
مدیر پژوهشی مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ()1390-93
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  4مجله بین المللی انگلیسی داخلی
عضو هیأت تحریریه  5مجله علمی پژوهشی داخلی و خارجی

افتخارات و جوایز
پژوهشگر منتخب هیأت علمی هیجدهمین 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
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