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  سوابق تحصیلی:

 دکتري پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

 MPH  اصالح ساختار سالمت از دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 MBA از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و دانشکده مدیریت و اطالع رسانی علوم پزشکی ایران  

  

  سوابق اجرایی:

  انی  شهید مطهري(سوانح و سوختگی)کز آموزشی درممرمدیریت  

 ( فوق تخصصی جراحی پالستیک)(س) حضرت فاطمهآموزشی درمانی   مدیریت مرکز  

  لوالگر مدیریت بیمارستان  

  امام جعفر صادق (ع)ریاست بیمارستان  

 مرکز تحقیقات سوختگی دانشگاه علوم پزشکی ایران. یت مدیر  

 مرکز تحقیقات بیماري هاي پوست و مو دانشگاه علوم پزشکی تهران یت مدیر  

  معاون فنی معاونت بهداشتی.مدیرگروه کاهش خطر در بالیا و حوادث و مشاور  

 دانشگاه عضو کارگروه تعیین قیمت تمام شده خدمات دانشگاه قبل از ادغام.  

 معاونت بهداشتی  کارشناس گسترش شبکه هاي بهداشتی درمانی  

  کارشناس نظارت بر درمان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران  

 ) مسئول برنامه عملیاتی مشتركHOP برنامه عملیات اختصاصی معاونت بهداشتی) دانشگاه ها و  

  جانشین سوم ارشد برنامه ریزي دانشگاه و جانشین دوم فرمانده عملیات بهداشت در سامانه

  فرماندهی حادثه دانشگاه

  و مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه با بانک جهانی بهداشت خانه یازده مشترك مسئول پروژه ساخت  

 معاونت بهداشتی 59تا  1کودکان  مسئول راه اندازي برنامه  مرگ  



 درمان و آموزش پزشکی و ماهه وزارت بهداشت 59تا  1مرگ کودکان و بررسی  عضو تیم ارزیابی ،

 بیمارستان هاي یازده استانبازید از 

 

وابق تحقیقاتی:س  

  بررسی درمان خونریزي معده با روشHEATER PROBE  

  داراي سوختگی در بخش هاي بستري در مرکز آموزشی بررسی علل و میزان عفونت در بیماران

  درمانی شهید مطهري

  حوزه تحت پوشش معاونت بهداشتی سازه اي ،غیرسازه اي و عملکردي بررسی میزان آمادگی

  ( در حال چاپ )95دانشگاه در برابر بالیا و حوادث در سال 

 در برابر بالیا و حوادث در  بررسی میزان آمادگی خانوارهاي تحت پوشش معاونت بهداشتی دانشگاه

  ( در حال چاپ ) 95سال 


