
 

  
 رزومه

 

  محسن نورینام و نام خانوادگي:   
  8431تولد: شهریور  سال ماه و 

 شهر قزوین محل تولد:

 شغل فعلي و سازمان محل كار:
 مسئول دبیرخانه سیاستگذاری سالمت دانشگاه علوم پزشکي قزوین

 خطر بالیا مدیریت سرپرست گروه 

 سال فراغت دانشگاه محل تحصيل رشته تحصيلي 

MPH 8431 دانشگاه علوم پزشکي تهران دوره عالي بهداشت عمومي 

MS 8411 دانشگاه علوم پزشکي تهران كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محیط 

 8431 ایرانعلوم پزشکي دانشگاه  بهداشت محیطمهندسي كارشناس 

 8411 دانشگاه علوم پزشکي تبریز كارداني بهداشت محیط

 سوابق شغلي

 8433مسئول دبیرخانه سیاستگذاری سالمت دانشگاه علوم پزشکي قزوین  -8

   8438مدیر گروه مدیریت و كاهش خطر بالیا و حوادث غیر مترقبه  -1

 8411ای استان  مدیر گروه بهداشت محیط و حرفه -4

 8411استان  بهداشت محیطمسئول كارشناس  -3

 8431بهداشت هوا كارشناس  -1

 8431زهرا  مربي بهداشت محیط آموزشگاه كوثر بوئین -1

  8438بهورزی فجر قزوین  مربي بهداشت محیط آموزشگاه -3

 8413 -8438ارتش جمهوری اسالمي  111مسئول بهداشت بیمارستان  -1

 mn68912@gmail.comپست الکترونیك:                         13811181114شماره تلفن مستقیم:  

 سوابق تدریس

 سال  عنوان

 تا كنون 31 مهرام -كاسپین -خانه كارگر -شیمي سمبل -شهرداری -كاربردی جمعیت هالل احمر-مدرس در مركز علمي

 31 111333338413كاربردی )سجاد( به شماره -دارای كد مدرسي از مراكز علمي

 11 دانشکده بهداشت قزوینمدرس 

 38الي  14 مدرس مركز آموزش عالي دهخدا 

 31الي  38 زهرا بهورزی قزوین و بوئینهای  آموزشگاهمدرس 

 تاكنون 8431از سال  های اداری پرسنل  كالسمدرس 

 تاكنون 8414از سال   پیامهای اصناف فریس و  آموزشگاهمدرس 

mailto:mn68912@gmail.com


 

 
 ( ها )اعم از اجرایي یا تحقيقاتي اجراي پروژهسوابق 

 سال اجرا عنوان كامل پروژه
سمت در پروژه: 

 مشاور/مجری/همکار

ارزیابي و آموزش "بررسي عملکرد مراقبین سالمت و بهورزان در تغییر آگاهي سرپرست خانوار در برنامه 
 در شهرستان قزوین "(DART)خانوار در برابر بالیا 

 مشاور 8431

 مجری 8431 در استان قزوین HTAبررسي دفع پسماند عفوني به روش 

 مجری 8411 قزوین استان در اكسیدكربن دیگاز  انتشار كاهش های راه بررسي

 همکار 8413 تدوین بسته خدمتي سالمت زندانیان

در  )غیر مواد غذایي( و استقرار آن طراحي دوره ویژه آموزشي سالمت برای مشاغل و اصناف مختلف
 فرایند صدور مجوز

 مجری 8413

 همکار 8413 تدوین منشور تکالیف تجارت سالم

 مجری/ همکار 8411 طرح جامع سالمت 

 مجری  8431 در ایران  سالمت و بیماریبررسي 

 همکار 31-31 سال 1كودكان زیر  فلج اطفالملي واكسیناسیون طرح 

 هاي اجرایي فعاليت

 سال شرح

 31-31 توانایي علمي دانشگاه جامع علمي كاربردی واحد استاني قزوین عضو كارگروه بررسي

 تاكنون  34 عضو كمیته ملي مشورتي مدیریت خطر بالیا در معاونت بهداشت وزارت بهداشت و درمان

 تاكنون 34 دبیر كمسیون بهداشت نظام مهندسي قزوین

 تا كنون 34 نماینده دانشگاه در كارگروه سیل و مخاطرات دریایي و برق و آب و فاضالب 

 31 -38- 11 در سوریه و عربستانو هالل احمر همکار سازمان حج و زیارت 

 سال و آدرس انتشار( -مقاالت و كتب علمي منتشر شده )عنوان

 سال انتشار محل انتشار عنوان فعالیت

 8431 تبریز گردباد اسفروریندرس آموخته های 

 8431 تبریز در استان قزوین  HTAبررسي دفع پسماند عفوني به روش 

 8431 المللي تهران ششمین كنگره بین بررسي مانورهای انجام شده توسط مركز بهداشت استان قزوین

 8431 المللي تهران ششمین كنگره بین نقش بهورزان در كاهش اثرات بالیای طبیعي

 8431 تهران 8431بررسي اپیدمیولوژی اپیدمي وبا در استان قزوین 

 11 خورد و خوراک آیا مایلید بیرون شام بخورید؟

 13 المللي تهران كنگره بین حوادث ارزیابي در بهداشتي نیروهای عمل سرعت سنجش مانور

  14 شهركرد قزوین استان در CO2 گاز  انتشار كاهش های راه بررسي

  اولین كنگره ملي اپیدمیولوژی واكسن نامطلوب عوارض مراقبت درنظام قزوین استان از ای تجربهارائه 

 31 دانشگاه علوم پزشکي ایران ارزیابي زیست محیطي شهر صنعتي البرز


