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 مشخصات فزدي :  -1

 ًبم ٍ ًبم خبًَادگی: هٌَچْز هْزام

 ًبم پذر: ػجذالزحوي

 اَّاس  –هیالدی  21/3/1964ّجزی ؽوغی ثزاثز ثب  1/1/1343تَلذ: 

 صبدرُ اس : اَّاس  5ؽوبرُ ؽٌبعٌبهِ: 

 ، دارای دٍ فزسًذ دختز 1366هتأّل اس عبل 

  قشٍیي لَم پشؽکی( داًؾگبُ ػاعتبدت ػلوی )فؼلی: ػضَ ّیأ عوت

 ػلَم پشؽکی قشٍیي داًؾگبُ رئیظٍلیت اجزایی فؼلی: هغؤ

  .رٍثزٍی ادارُ گبس –هجتوغ ادارات ًَاة  – 1عبختوبى ؽوبرُ  –ػلَم پشؽکی قشٍیي  داًؾگبُهحل خذهت: قشٍیي، 

 0281  33355518-19تلفي هحل خذهت :  

 

 دانشگاهي: سوابق تحصيالت -2

 دانشگاه محل تحصيل سال اخذ رشته مقطع

ای(دکتزای ػوَهی )حزفِ  داًؾگبُ ػلَم پشؽکی کزهبًؾبُ 1369 پشؽکی ػوَهی 

 ؽبپَر اَّاسداًؾگبُ ػلَم پشؽکی جٌذی 1374 کَدکبى  دکتزای تخصصی )ثَرد(

 

 سوابق آموسشي )تذریس( : -3

ذریظ درٍط تخصصی عت کَدکبى ٍ ًَساداى، پشؽکی اجتوبػی ٍ ثْذاؽت، هذیزیت خذهبت ثْذاؽتی ٍ درهبًی ٍ تذریظ درط ت

ّبی ػلَم پشؽکی اَّاس، کزهبًؾبُ، سًجبى، تْزاى ٍ در داًؾگبُ  SDHثب گزایؼ  MPHداًؾجَیبى هقغغ تکبهل دٍراى کَدکی ثِ 

 قشٍیي.

 

 آموسشي: هايفزاگيزي سوابق -4

 هذت، کبرگبُ ٍ عویٌبر ػلوی ٍ  آهَسؽی ثب هَضَػبت هختلف عت،ٍ هیبىهذت کَتبُ دٍرُ آهَسؽی 150ثیؼ اس ؽزکت در 

 ّبی آًْب هَجَد اعت. ٍ  هذیزیت  خذهبت ثْذاؽت ٍ درهبى کِ گَاّی ، آهَسػ، پضٍّؼثْذاؽت ،)ثخصَؿ عت کَدکبى(

 اخذ گَاّیٌبهِ  دٍرُ پظ اس آسهَى.  کیل اًگلغتبى ٍ ؽزکت در دٍرُ آهَسؽی هذیزیت خذهبت عالهت در داًؾگبُ

 

 سوابق پژوهشي: -5

ٍ ثقیِ ثِ سثبى   ISI  ٍpubmed 1هقبلِ کبهل اًگلیغی در هجالت دارای ایٌذکظ درجِ  18) ػلوی هقبلِ کبهل 30اًتؾبر  -

 (فبرعی در هجالت هؼتجز ػلوی پضٍّؾی

 «اعتبى، هزٍری ثز ثزًبهِ جبهغ عالهت اعتبى قشٍیيراّی ثِ عَی تَعؼِ عبلن »ثب ػٌَاىیک کتبة  اًتؾبر  -

 هَرد 35ّبی پضٍّؾی:  / عزپزعتی پبیبى ًبهِهصَة اجزای عزح -

 الوللی داخل ٍ خبرج کؾَر عویٌبر / کٌگزُ کؾَری ٍ ثیي 40ارائِ هقبلِ در ثیؼ اس  -

 

 



 

 

 ت علمي(:ت هيأسوابق خذمت، اجزایي و مذیزیتي )بعذ اس عضوی -6

سال شزوع  سمت عنوان دستگاه ردیف

 تصذي
 توضيحات مذت تصذي

  هبُ 5عبل ٍ  2 1374 ت ػلویػضَ ّیأ داًؾگبُ ع ح کزهبًؾبُ 1

ٍلیت  هذتی تصذی دٍ هغؤ عبل 2 1376 رئیظ داًؾکذُ پشؽکی داًؾگبُ ع ح سًجبى 2

سهبى صَرت ّنِاؽبرُ ؽذُ ث

 ثَدُ اعت
3 

داًؾگبُ ٍ  هؼبٍى ثْذاؽتی داًؾگبُ ع ح سًجبى

 رئیظ هزکش ثْذاؽت اعتبى
 عبل 5/2 1376

4 
ٍسارت ثْذاؽت،درهبى ٍ آهَسػ 

 عتبد هزکشی – پشؽکی

هذیزکل ٍ هجزی پزٍصُ ّبی 

  ثبًک جْبًیثْذاؽت ٍ درهبى 
1379 

 3ٍ  عبل  2

 هبُ

 

  عبل 2 1381 داًؾگبُ هؼبٍى آهَسؽی داًؾگبُ ع ح سًجبى 5

  عبل 2 1383 ػلویػضَ ّیئت  داًؾگبُ ع ح سًجبى 6

7 
داًؾگبُ ٍ  هؼبٍى ثْذاؽتی داًؾگبُ ع ح قشٍیي

 رئیظ هزکش ثْذاؽت اعتبى
 هبُ 7ٍ  عبل 4 1385

 

8 
ت ػلوی ٍ هذیز گزٍُ ػضَ ّیأ داًؾگبُ ع ح قشٍیي

 کَدکبى 
 هبُ 3عبل ٍ  3 1390

 

  اداهِ دارد 1393هزداد  رئیظ داًؾگبُ داًؾگبُ ع ح قشٍیي 9

 

 ها و تقذیزها:فعاليتسایز سوابق،   -7

 هبُ 34عبثقِ حضَر داٍعلجبًِ در دفبع هقذط ثِ هذت  -

ت ٍ رئیظ ّیأ1384ٍ 1383ّبی دعتیبری ٍ گَاّیٌبهِ تخصصی رؽتِ کَدکبى در عبل یت هوتحٌِ کؾَری آسهَى ارتقبػضَ ّیأ -
 1385هوتحٌِ آسهَى ارتقب ٍ گَاّیٌبهِ دعتیبری داًؾگبُ ػلَم پشؽکی سًجبى در عبل 

 1392 ٌبهِ تخصصی رؽتِ کَدکبى در عبلگَاّی ای کؾَر در آسهَىهٌغقِت هوتحٌِ ّیأػضَ  -

ّبی ٍسارت هتجَع ّبی هزثَط ثِ پزٍصُگیزیّب ٍ تصویناالختیبر ٍسارت ثْذاؽت در ٍسارت اقتصبد ٍ دارایی ثزای ّوبٌّگیًوبیٌذُ تبم -
 1379-81ّبی هزًجظ ثب تغْیالت ثبًک جْبًی در عبل

 1382ػٌَاى هؾبٍر ٍ ّوکبری ثب کویغیَى ثْذاؽت ٍ درهبى در عبل لظ ؽَرای اعالهی ثِهأهَر ثِ هج -

 1386ّبی کَدکبى اس عبل تخصصی ثیوبری  ریشی راّجزدی رؽتِػضَ کویتِ کؾَری ثزًبهِ -

 1386ضٍّؾگز ًوًَِ داًؾگبُ ػلَم پشؽکی سًجبى در عبل  پاًتخبة ثِ ػٌَاى  -

 1387بُ عبل هزتجِ ثِ داًؾیبری اس دی ه یارتقب -

 1386ٍ هذیز اعتبًی عزح اس اثتذای عبل  "عزح جبهغ عالهت اعتبى قشٍیي"ػضَ تین پزٍصُ عزاحی ٍ اعتقزار  -

 ( ٍ دریبفت تٌذیظ ٍ لَح تقذیز ثب اهضبی هؼبٍى اٍل رئیظ جوَْر1386ػٌَاى حبهی عالهت در عغح کؾَری)ِ اًتخبة ث -

 ( ٍ دریبفت تٌذیظ ٍ لَح تقذیز ثب اهضبی ٍسیز ثْذاؽت1390ػٌَاى دٍعتذار عالهت در عغح کؾَری)ِ اًتخبة ث -

 ٍ دریبفت تقذیزًبهِ اس ٍسیز ثْذاؽت 1390ػضَ کویتِ کؾَری تذٍیي ًقؾِ جبهغ عالهت کؾَر در عبل  -

 1392اًتخبة ثِ ػٌَاى اعتبد ًوًَِ داًؾگبُ ػلَم پشؽکی قشٍیي در عبل  -

 1393تحَل ًظبم عالهت کؾَر در عبل  دریبفت تقذیزًبهِ اس ٍسیز ثْذاؽت ثزای فؼبلیت در عزح -

 

             
 

 


