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Dr. Usman Ahmed Khan 

  

EEmmaaiill::                                            uussmmaann..mmaarrwwaatt9966@@yyaahhoooo..ccoomm  

  

OObbjjeeccttiivveess  aanndd  MMoottiivvaattiioonn  

  

MMyy  oobbjjeeccttiivveess  aarree  ggeettttiinngg  iinn  aa  ssuuiittaabbllee  eennvviirroonnmmeenntt  wwhheerree  II  aaccttiivveellyy  iinnvvoollvvee  ffuurrtthheerr  eennhhaanncciinngg  mmyy  

kknnoowwlleeddggee  aanndd  uuttiilliizziinngg  iitt..  AAccqquuiirriinngg  kknnoowwlleeddggee  iiss  aallwwaayyss  mmyy  ggrreeaatt  pplleeaassuurree  aanndd  pprraaccttiicciinngg  iitt  mmyy  

ggrreeaatt  jjooyy..  II  wwaanntt  ttoo  rreemmaaiinn  iinnvvoollvvee  iinn  PPhhyyssiiccaall  tthheerraappyy  aanndd  HHeeaalltthh  bbaasseedd  sseerrvviicceess,,  iinn  oorrddeerr  ttoo  sseerrvvee  

hhuummaanniittyy..  

II  ddeevvoottee  mmyysseellff  ttoo  tthhee  ddeemmaannddiinngg  hheeaalltthh  pprrooffeessssiioonn  aanndd  sseeeekk  ttoo  lleeaarrnn  tthhee  kknnoowwlleeddggee  aanndd  hhiigghheerr  

sskkiillllss  ooff  tthhiiss  pprrooffeessssiioonn  ttoo  sseerrvvee  tthhee  hhuummaanniittyy  aanndd  ttoo  bbee  aa  ggoooodd  pprrooffeessssiioonnaall..  

      

PPeerrssoonnaall  SSkkiillllss  

    

EExxcceelllleenntt  oorrggaanniizzaattiioonnaall  aanndd  IInntteerrppeerrssoonnaall  sskkiillllss..  

EExxcceelllleenntt  ccoommmmuunniiccaattiioonn  nneeggoottiiaattiioonn  aanndd  rreeppoorrttiinngg  sskkiillllss  iinn  EEnngglliisshh..  

EExxcceelllleenntt  aabbiilliittyy  ttoo  ccoommmmuunniiccaattee  eeffffeeccttiivveellyy,,  bbootthh  oorraallllyy  aanndd  iinn  wwrriittiinngg..,,    

DDiiaaggnnoossee&&  pprrooppoossee  ttrreeaattmmeenntt  iinn  aa  mmaannnneerr  eeaassiillyy  uunnddeerrssttoooodd  bbyy  tthhee  cclliieenntt..  

                        KKnnoowwlleeddggee  ooff  tthhee  EExxeerrcciisseess  aanndd  wwoorrkkiinngg  ooff  rreellaatteedd  tthheerraappyy  ffaacciilliittiieess  aanndd  eeqquuiippmmeennttss..  

AAbbiilliittyy  ttoo  wwoorrkk  iinn  tteeaamm  sseettttiinngg,,  ttaakkiinngg  iinniittiiaattiivveess  aanndd  ppeerrffoorrmmiinngg  mmuullttiippllee  ttaasskkss..  

SSeellff--mmoottiivvaatteedd  aanndd  aabbllee  ttoo  wwoorrkk  wwiitthh  lliimmiitteedd  ssuuppeerrvviissiioonn,,  aass  wweellll  aass  bbeeiinngg  aabbllee  ttoo  

WWoorrkk  aass  ppaarrtt  ooff  aa  tteeaamm  iinn  aa  mmuullttiiccuullttuurraall  eennvviirroonnmmeenntt..  

WWiilllliinngg  ttoo  ttrraavveell  ttoo  tthhee  ffiieelldd  ffoorr  mmoonniittoorriinngg  aanndd  eevvaalluuaattiioonn  ttrriippss..  

WWiilllliinngg  ttoo  wwoorrkk  lloonngg  hhoouurrss  &&  ddaayyss  

  

EEmmppllooyymmeenntt  RReeccoorrdd  

  

11..  CClliinniiccaall  IInnssttrruuccttoorr::    

RRaawwaall  GGeenneerraall  aanndd  DDeennttaall  HHoossppiittaall  1122
tthh
  JJuullyy,,  22001199  ttiillll  nnooww..    

JJoobb  ddeessccrriippttiioonn::  

  CCuurrrreennttllyy  wwoorrkkiinngg  aass  CClliinniiccaall  IInnssttrruuccttoorr  iinn  pphhyyssiiootthheerraappyy  ddeeppaarrttmmeenntt  ooff  RRaawwaall  IInnssttiittuuttee  ooff  

RReehhaabbiilliittaattiioonn  SScciieenncceess  ((RRIIRRSS)),,  

  TTeeaacchhiinngg  cclliinniiccaall  sskkiillllss  aanndd  ppaattiieenntt  hhaannddlliinngg  ssttuuddeenntt  ooff  33
rrdd

  aanndd  44
tthh
  pprrooffeessssiioonnaall  yyeeaarr((55

tthh
  ,,  66

tthh  
  ,,  77

tthh  
,,  
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88
tthh
  sseemmeesstteerr  rreessppeeccttiivveellyy))  

  

22..  HHoouussee  JJoobb::  

PPaakkiissttaann  RRaaiillwwaayy  ggeenneerraall  HHoossppiittaall  RRaawwaallppiinnddii  11
sstt
  mmaarrcchh  22001199  ttiillll  2200

tthh
  JJuullyy  22001199  

  

33..      PPhhyyssiiccaall  TThheerraappiisstt  IInntteerrnneeee::  

                          NNaattiioonnaall  IInnssttiittuuttee  ooff  RReehhaabbiilliittaattiioonn  MMeeddiicciinnee  ((NNIIRRMM))  IIssllaammaabbaadd  ffoorr  oonnee  mmoonntthh  FFeebbrruuaarryy  22001199  

  

                      JJoobb  ddeessccrriippttiioonn::    

  DDeemmoonnssttrraatteedd  aanndd  aarrttiiccuullaatteedd  ssoouunndd  cclliinniiccaall  rreeaassoonniinngg  iinn  ttrreeaattmmeenntt  ppllaannnniinngg,,  iimmpplleemmeennttaattiioonn  

aanndd  mmoonniittoorriinngg  ooff  ppaattiieenntt  pprrooggrreessss..  

  RReeccooggnniizzeedd  wwhheenn  ssttaannddaarrdd  ppaattiieenntt  pprroottooccoollss  oorr  ttrreeaattmmeenntt  ppllaannss  nneeeedd  mmooddiiffiiccaattiioonn  ttoo  mmeeeett  

iinnddiivviidduuaall  ppaattiieenntt  nneeeeddss  &&  rreeppoorrttss  ttoo  tthheerraappiisstt..  

  PPeerrffoorrmmeedd  aaggee--aapppprroopprriiaattee  ccoommppeetteennccyy  sskkiillllss  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  iinnddiivviidduuaall  ppaattiieenntt''ss  pprroobblleemmss..  

  WWoorrkkeedd  ccooooppeerraattiivveellyy  wwiitthh  ppeeeerrss  ttoo  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  tthhee  oovveerraallll  pprroodduuccttiivviittyy  ooff  tthhee  tteeaamm..  

  SShhaarree  nneeww  iinnffoorrmmaattiioonn  wwiitthh  ssttaaffff  oonn  ttrreeaattmmeenntt  tteecchhnniiqquueess  tthhrroouugghh  iinn--sseerrvviiccee  tteeaacchhiinngg  aanndd  

ttiimmeellyy  vveerrbbaall  ccoommmmuunniiccaattiioonn..  

  PPeerrffoorrmm  mmaannuuaall  tthheerraappyy  tteecchhnniiqquueess,,  iinncclluuddiinngg  ssoofftt  ttiissssuuee  mmoobbiilliizzaattiioonn,,  eexxttrreemmiittyy  aanndd  jjooiinntt  

mmoobbiilliizzaattiioonn,,  mmeeddiiccaall  eexxeerrcciissee  tthheerraappyy,,  mmyyooffaasscciiaall  rreelleeaassee,,  aanndd  ccrraanniioossaaccrraall  tthheerraappyy..  

  PPeerrffoorrmm  tthheerraappeeuuttiicc  eexxeerrcciisseess,,  wwiitthh  aanndd  wwiitthhoouutt  eeqquuiippmmeenntt..      

  

AAccaaddeemmiicc  SSuummmmaarryy  

  

SS..  ##        DDeeggrreeee                                                    SSeessssiioonn                          NNaammee  ooff  IInnssttiittuuttee                      GGrraaddee//  DDiivviissiioonn  

  

0011  DDooccttoorr  ooff  PPhhyyssiiootthheerraappyy    22001144--22001199                          RRiipphhaahh  IInntteerrnnaattiioonnaall                                33..5566  CCGGPPAA  

                      ((DDPPTT))                                                        UUnniivveerrssiittyy  IIssllaammaabbaadd    

  

0022..  IInntteerrmmeeddiiaattee        22001133                                                    IIMMCCBB  GG--1100//44                                                              AA  GGrraaddee 

          ((PPrree--mmeeddiiccaall))                                                                             

  

0044..  MMaattrriiccuullaattiioonn        22000044                            IIMMCCBB  GG--1100//44                                                             A+  

                    ((SScciieennccee))          
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CCoommppuutteerr  SSkkiillllss  

  

  MMSS--WWiinnddooww,,  

  MMSS  WWoorrdd,,  

  MMSS--  EExxcceell,,  

  MMSS--  PPoowweerr  PPooiinntt,,  

  MMSS--AAcccceessss,,  

  

PPeerrssoonnaall  IInnffoorrmmaattiioonn  

FFaatthheerr’’ss  nnaammee      SShhaahh  NNaawwaazz  

DDaattee  ooff  BBiirrtthh                            2200  DDeecceemmbbeerr    

GGeennddeerr                                    MMaallee  

MMaarriittaall  SSttaattuuss                                                          SSiinnggllee    

RReelliiggiioonn                              MMuusslliimm  

NNaattiioonnaalliittyy                                                  PPaakkiissttaannii  

  

LLaanngguuaaggeess  

  

  LLaanngguuaaggeess  RReeaadd      WWrriittee      SSppeeaakk  

oo  EEnngglliisshh  EExxcceelllleenntt    EExxcceelllleenntt    GGoooodd  

oo  UUrrdduu  EExxcceelllleenntt    EExxcceelllleenntt    FFlluueenntt    

oo  PPuunnjjaabbii            EExxcceelllleenntt                          EExxcceelllleenntt                          FFlluueenntt  

  

RReeffeerreenncceess  

WWiillll  bbee  ffuurrnniisshheedd  uuppoonn  rreeqquueesstt  


