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  پزشکی عمومی  1366-1374  دانشگاه علوم پزشکی تهران  دکتري حرفه اي

  بیماري هاي داخلی  1376-1380  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  دکتري تخصصی

(MPH) کارشناسی ارشد     عمومی اپیدمیولوژي در بهداشت  1389-1392  دانشگاه تهران 

   رانیا یدر دانشگاه علوم پزشک 98پزشک نمونه سال 

 ن)آفری ارزش و– يریپذ تمسولی– یبرتر جشنواره هما (همدل  زهیجا افتیدر

بهداشت غرب تهران  مشاوره رفتاري والفجر مرکز مثبت کلینیکHIV بررسی وضعیت راههاي انتقال بیماري در بیماران   -

  1390، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، سال HIV، کنگره 1389 پایان شهریور سال تا 1387از فروردین سال 

  

2- An epidemiologic  study of  screening of diabetes in above 30 years old persons 
in the area covered by West Tehran Health Center - Shahid Beheshti University                  
(ASN CONGRESS,  ISTANBUL, TURKEY,  ORAL PRESENTATION, 2011)     
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  سال کار سیستم بهداشت و درمان کشور  20با سابق سوابق اجرائی:

  

  

  : هامهارت

  

  

  پروژه انحصاري کووید  4-پروژه  9 مجري و مسوول   ها :پروژه

  

  "آشنایی با سیستم بهداشت"تالیف و تدوین کتاب با عنوان  -3

  "سرطان سینه"با عنوان تالیف و تدوین کتاب  -4

  اماده جهت چاپ)( "شاخص هاي برنامه هاي بهداشتی"تالیف و تدوین کتاب با عنوان  -5

  .تالیف و تدوین کتاب اتاق فکر دانشگاه علوم پزشکی ایران 6

  

  99ازسال علوم پزشکی ایران   دبیر اتاق فکر دانشگاه  -1

 علوم پزشکی ایران حوزه ریاست دانشگاه  HSRمسوول شوراي  -2

  98مشاور معاون بهداشت دانشگاه از سال  -3

  98از سال ریس شبکه تفکر سالمت معاونت بهداشت  -4

 تا کنون 1396  ایراندانشگاه علوم پزشکی  معاونت بهداشتیي یس گروه بیماري هائر -5

 تا کنون 1396فکر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران  مسوول شوراي اتاق  - 6

    1390 - 1391مسوول شوراي اتاق فکر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی   - 7

 ماه  18 تهران 22و 5 مناطق بهداشت سرپرست -8

 سال  5کارشناس مسوول بیماري هاي غیر واگیر مرکز بهداشت غرب تهران به مدت  -9

 اس مسوول آموزش  مرکز بهداشت غرب تهران دوسال کارشن -10

 سرپرست مرکز بهداشتی و درمانی کن -11

  پزشک مرکز بهداشت غرب تهران - 12

  

  زبان  انگلیسی در حد خوب-1

  SPSS و   ICDLکامپیوتر دوره هاي  -2

در سطح  19کووید  مبتنی بر شواهد  راه اندازس داشبورد مدیریتی طرحو مسوول  مجري   .1

  دانشگاه علوم پزشکی ایران

راه اندازي اولین شبکه تفکر سالمت در معاونت بهداشت علوم پزشکی  طرحو مسوول  مجري    .2

  ایران
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  :هاي آموزشیدوره

 

اطالع رسانی کشوري و رایگان جهت   1569راه اندازي تلفن گویا  طرحو مسوول  مجري   .  .3

 19کووید 

بررسی و تدوین ساز و کارهاي تامین طیف مراقبت هاي منتخب اساسی   طرحو مسوول  مجري  .4

  ١٩ سالمت در دوران اپیدمی و پس از اپیدمی بیماري کوید

 

اندازي اتاق فکر در معاونت ها  بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی راه  طرح و مسوول  مجري  .5

 شهید بهشتی و ایران

  

  

 شناسایی فرایندهاي بروکراتیک و آسیب ها و راهکارهاي کاهش آنطرح   و مسوول مجري  . 6

  

 "مهندسی مستندات"مسئول اجرای پروژه  . ٧
  
  

 مجري راه اندازي کلینیک دیابت در مراکز بهداشتی و درمانی  .8

  

 در دانشگاه علوم پزشکی ایران   HTAعضو پروژه راه اندازي  .9

  

  هاي آموزشی مدیران پایهدوره -1

   )ساعت TOT 200 (دور ه آموزشی -2

  کیفیتدوره هاي مدیریت -4

  سازمانی تغییر و تحول مدیریت .5

  . دوره آموزشی  آینده پژوهی6

  مدیریت پروژه هاي غیر واگیر 7

  ملی سند در و تجزیه تحلیل و دهی گزارش نحوه . 8

  متسال نظام در و عملیاتی استراتژیک ریزي برنامه .9

  متسال حوزه در تحلیل داده نوین فناوریهاي با آشنایی .10

  مدیریت بحران  .11

  الکترونیکی مدیریت دانش.12

  سازماندر منابع ریزي برنامه و عملی مدیریت و علمی مبانی ارایه .13
  

  


