
 * دکتر جالل رحمانی (CV)رزومه معاون  *

 : فردی مشخصات -1

 04/06/1349   :تاریخ تولد   رجبا نام پدر:            دکتر جالل رحمانی نام و نام خانوادگی:

 فرزند 2  دارای،  1375 متأهل از سال:     تاکستان صادره از:    56 شماره شناسنامه:

 قزوین دانشگاه و رئیس مرکز بهداشت استان  معاون بهداشت مسئولیت اجرایی فعلی:

  ستاد دانشگاه 2قزوین، معاونت بهداشتی دانشگاه ،بلوار آزادگان / نبش خیابان مفتح / ساختمان شماره  محل خدمت:

 02813686501   تلفن محل خدمت:

  ی:سوابق تحصیلی دانشگاه -2

 دانشگاه محل تحصیل سال اخذ رشته مقطع

 علوم پزشکی قزوین 1389 دندانپزشکی حرفه ایدکترای دندانپزشکی 
 

  سوابق خدمت، اجرایی و مدیریتی:  -3

 مدت تصدی سال شروع تصدی سمت عنوان دستگاه ردیف

 زهرا شهرستان بوئینو درمان شبکه  1
کارشناس مسئول بهداشت مدارس و 

 دهان و دندان
 سال 4 1380 - 1384

 زهرا شهرستان بوئینو درمان شبکه  2
مسئول امور عمومی شبکه بهداشت و 

 درمان
 سال 2 1382 - 1384

 تاکستانشهرستان و درمان شبکه  3
کارشناس مسئول بهداشت دهان و 

 دندان
 سال 3 1388 - 1391

 سال 2 1389 - 1391 معاون اداری و مالی شبکه تاکستانشهرستان و درمان شبکه  4

 سال 8 1391 - 1399 بهداشت و درمان تاکستانمدیر شبکه  تاکستانشهرستان و درمان شبکه  5

6 
دانشگاه علوم  معاونت بهداشتی

 پزشکی قزوین

معاون بهداشت دانشگاه و رئیس مرکز 
 بهداشت استان

 ادامه دارد تا کنون 01/06/1399از 

 

 :سایر سوابق -4

 مدت عنوان ردیف

 پنج سال عضو شورای عالی انجمن دندانپزشکان ایران 1

 سال 9 هیأت پزشکی ورزشی شهرستان تاکستانرئیس  2

 سه دوره عضو هیأت مدیره انجمن دندانپزشکان ایران، شاخه استان قزوین 3

 یک دوره رئیس هیأت مدیره انجمن دندانپزشکان ایران، شاخه استان قزوین 4
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