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زندگی نامه
دکتر محسن عظیمی نژاد در شهرستان نیشابور و در خانواده روحانی و اهل علم چشم به جهان گشود .وی پس از پایان تحصیل
در مقطع دیپلم در شهرستان نیشابور  ،در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پذیرفته شد و پس از اتمام تحصیالت پزشکی
عمومی بعنوان معاون بهداشتی و همچنین ریاست شبکه بهداشت و درمان شیروان مشغول به فعالیت شد .
وی بخاطر فعالیتهای مثبت صورت گرفته چندین بار از سوی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مورد تشویق قرار
گرفت .در سال  6831موفق به اخذ مدرک عالی بهد اشت با کارنامه ای درخشان گردید و بعنوان دانشجوی محقق برترمورد تشویق
قرار گرفت .پس از آن جهت ادامه تحصیل در دوره دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی و فوق دکترای پزشکی مولکولی راهی کشور
فرانسه شد.
دکتر عظیمی نژاد جزو تعداد معدود اساتید این رشته در ایران می باشد که با تجربه و علم فراوان و سوابق اجرایی موفق هم
در داخل و هم در خارج از کشور ،به میهن عزیز و اسالمی مان برگشته تا بتواند با بومی سازی ایده های حاصله از تجربیات سالیان
تحصیل و اقامت در خارج از کشور خود ،منشا تحول در حوزه علوم پزشکی در شهر با سابقه فرهنگی و تاریخی نیشابور شود .وی پس
از مراجعت به کشور بعنوان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در گروه ژنتیک پزشکی مشغول بکار گردید .
وی در اسفند ماه  6831از سوی وزیر محترم بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بعنوان سرپرست دانشکده علوم پزشکی
نیشابور منصوب و مشغول بکار گردید .تاسیس مرکز ژنتیک پزشکی  ،مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی و مرکز مطالعات کوهورت
سالمت سالمندی دانشکده علوم پزشکی نیشابور از افتخارات کارنامه علمی و اجرایی وی در دوران مسئولیت در نیشابور است.
دکتر عظیمی نژاد در حال حاضر دارای  83مقاله علمی منتشر شده در مجالت معتبر بین المللی است که بر اساس سامانه علم
سنجی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در بین  4درصد اول اعضای هیئت علمی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی
کشوری قرار گرفته است .همچنین در تألیف کتاب عوامل خطر در پاتوژنز آترواسکلروز مسئولیت تحریر و تدوین  1فصل از کتاب
مذکور را برعهده داشته است.
وی هم اکنون عضو انجمن جهانی طب جنینی ،جامعه آترواسکلروز اروپا ،انجمن آنژیولوژی آمریکا ،جامعه فارماکوژنومکیس و
ترانوستیک اروپا می باشد .وی دارای تعامالت علمی با دانشگاههای تورنتو کانادا ،بوستون آمریکا ،دانشگاه لورن فرانسه نیز هست.
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