اطالعات شخصی
دکتر محمد لنگرودی
آدرس محل کار:
بیمارستان هدایت
ایران  ،تهران  ،خیابان پاسداران  ،خیابان هدایت
تلفن 34144522120-5 :
ایمیل info@drlangaroodi.com :

آدرس مطب :
ایران  ،تهران  ،خیابان ولیعصر  ،خیابان شهید عباسپور
ساختمان شماره  ، 2طبقه سوم  ،شماره 15
تلفن 34199280333-4 :
فاکس 34199222200 :
ایران  ،تهران  ،خیابان شهید نامجو ،سساختمان پزشکان امداد ،
شماره  ، 522واحد 14
تلفن 34122013853-38310892925 :
تاریخ تولد 1053/8/03 :
ملیت  :ایرانی
تابعیت  :ایرانی

تحصیالت
دبیرستان  :ایران  ،تهران  ،دبیرستان کمال
1009-1002
دانشگاه تهران  ،دکترای عمومی
1025-1009
دانشگاه شهید بهشتی  ،دوره تخصصی نوزادان و کودکان
1090-1093
ایران  ،تهران  ،بیمارستان دانشگاهی کودکان مفید
ایران  ،تهران  ،دانشگاه گیالن  ،بیمارستان منجیل
1095-1090
ایران  ،تهران  ،خیابان پاسداران  ،بیمارستان هدایت
 1095تا کنون

دکترمحمد

لنگرودی

مجوزها
دیپلم دکترای حرفه ای پزشکی
1025
مجوز دایم طبابت
1022
دانشنامه تخصصی طب کودکان
1090

انجمن ها
سازمان نظام پزشکی ایران  ،شماره نظام پزشکی 04382 :
 -1020تاکنون
انجمن پزشکان کودکان ایران
 – 1090تاکنون

کتابها ،مقاالت و پایان نامه ها
پایان نامه دکترای عمومی
1020
اثرات پریکاردیوتومی خلفی بر روی آریتمی های پس از جراحی قلب باز
دانشگاه تهران  ،دانشکده پزشکی  ،بیمارستان شریعتی
منیزیوم میزان آریتمی های پس از جراحی قلب باز را کاهش میدهد .
1025
دانشکده پزشکی دانشگاه تهران ،بیمارستان شریعتی
ترجمه کتاب قلب ما  ،نوشته هنری و دلتون
1028
تهران ،انتشارات فیروزه 1028،
راهنمای مصرف داروهای ضد انعقادی ،
1093
 PT , INRکنترل
تهران  ،انتشارات نگارینه 1093 ،
راهنمای پیشگیری از آندوکاردیت باکتریال بخصوص در بیماران دریچه مصنوعی
1093
تهران  ،انتشارات نگارینه 1093 ،

بیایید از قلبمان مراقبت کنیم
1091
تهران  ،چاپ سوم  ، 1091 ،انتشارات نگارینه
تغذیه سالم  ،رژیمهای غذایی برای بیماران قلبی
1094
تهران  ، 1094 ،انتشارات نگارینه
ترجمه کتاب احیا نوزادان
1094
( انجمن قلب آمریکا با همکاری انجمن کودکان آمریکا )
پایان نامه بورد کودکان  :اختالالت الکترولیت و اسید وباز در بیماران مبتال به عفونت های
ادراری

1090

آندوکاردیت عفونی ( اقدامهای پیشگیری  ،تشخیصی  ،درمانی )
1095
تهران  ،انتشارات نگارینه 1095 ،
تشخیص ودرمان بیماریهای دریچه ای قلب
1095
آشنایی با داروهای ضد انعقادی و دریچه های مصنوعی
تهران  ، 1095 ،انتشارات نگارینه
سندروم متابولیک
1090
تهران  ، 1090 ،انتشارات نگارینه
تازه های قلب
1090
تهران  ، 1090 ،انتشارات نگارینه
مراقبتهای قلبی عروقی
1099
تهران  ، 1099 ،انتشارات آذری
قلب  ،عوامل خطر  ،مروری بر یافته های جدید
1081
تهران  ، 1081انتشارات آذری

مهارت ها و عالیق
زبان انگلیسی  :صحبت کردن ونوشتن به صورت روان و سلیس

