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  تحصيالت:

  ١٣٧٥-١٣٧٧دانشكده بهداشت دانشگاه تهران  – MPHكارشناسي ارشد مديريت خدمات بهداشتي -

  ١٣٦٨-١٣٧٥دانشگاه علوم پزشكي قزوين  -دكتري حرفه اي پزشك عمومي -

  سوابق کاری: 

  تا كنون ٧/١٣٩٧معاون مركز بهداشت شمال غرب  -
 ٧/١٣٩٧لغايت  ١٣٩٢مديرسالمت جمعيت خانواده و مدارس معاونت بهداشت دانشگاه ايران  -

 ١٣٩٢الي  ١٣٨٩ه ايران و شهيد بهشتي كارشناس مسئول بيماريهاي غير واگير معاونت بهداشت دانشگا -

 ١٣٨٩الي  ١٣٨٧معاون فني معاونت بهداشت  -

 ١٣٨٤ -١٣٨٧كارشناس مسئول بيماريهاي غير واگير معاونت بهداشت دانشگاه ايران -

 ١٣٨٢-١٣٨٤كارشناس مسئول بيماريها مركز بهداشت غرب -

 ١٣٧٧-١٣٨٢مركز بهداشت كرج  ٥سرپرست منطقه  -

  ١٣٧٧-١٣٧٥خانواده و جانشين رئيس مركز  بهداشت شهرستان كوهدشت كارشناس مسئول بهداشت  -
 ساير تجربيات:  -

o مشاور مدير كل دفتر سالمت جمعيت و خانواده وزارت 

o مشاور اداره ميانساالن وزارت 

o   مدير پروژه طرحDHS-  اجراي طرح هاي تحقيقاتي به عنوان ناظر/مجري 

o  كميته) ١٥بهداشت و مركز بهداشت ( عضويت در  كميته هاي دانشگاهي و معاونت 

o  عضو كميته اجرايي و هسته آموزشي و ناظر بسيج ملي كنترل فشار خون 

 دستاوردها: -

o كسب رتبه برتر در كنترل بروز بتا تاالسمي 

o دانشگاه برتر در كاهش مرگ مادر 

o كسب رتبه برتر در راه اندازي كالسهاي آمادگي زايمان 

o   كاهش مرگ كودك و نوزاد  



  

  

  مقاالت و مطالب منتشر شده:

  

  طرح هاي تحقيقاتي:

   ١٣٧٣ -بررسي تغييرات الكترو كارديوگرام در بيماران مبتال به سكته مغزي در بيمارستان شهيد رجايي قزوين . ١

 ١٣٨٦اسفند لغايت ٨٤ مهر از –مجري طرح بررسي ميزان بروز كم كاري مادرزادي تيروئيد در مناطق تحت پوشش دانشگاه ايران  . ٢

و  ١٣٨٤تا ١٣٧٦مجري طرح بررسي خصوصيات بيماران مبتال به  بتا تاالسمي ماژور در جمعيت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايران از سال . ٣
 كيفي-مطالعه كمي -طراحي مداخالت الزم جهت كاهش بروز موارد بيماري

  ١٣٨٩در سال  مدير فني طرح برسي شاخص هاي چندگانه سالمت در دانشگاه علوم پزشكي ايران    . ٤
  دانشگاه علوم پزشكي ايران ١٣٩٧بررسي رضايت مندي از زندگي زناشويي  . ٥

  

  :تاليف

  ٨٥تاليف اصول پيشگيري و مراقبت از بيماريها  - ١

 ٨٦تاليف كتاب راهنماي كنترل بيماري هاي فنيل كتون اوري و فاويسم ويژه ي كاردان و كارشناس - ٢

 ٨٦كتون اوري و فاويسم ويژه ي بهورزتاليف كتاب راهنماي كنترل بيماري هاي فنيل  - ٣

 ٨٦تاليف كتاب آنچه بايد درباره ي بيماري فنيل كتون اوري بدانيم  - ٤

اكتورهاي خطر بيماريهاي غيرواگير در استان تهران با كشور گزارش برنامه نظام مراقبت بيماري هاي غيرواگير و مقايسه روند ف - ٥

 ٩٢در سال  5 138 ١٣٩٠طي سال هاي 

 ٨٧) ٢و١تاليف كتابچه دبستاني ها و بهانه نرفتن به مدرسه( - ٦

در انسان: راهنماي سازمان بهداشت جهاني براي كنترل عفونت در  (HsN1) Aزاي پرندگان و آنفلونزاي نوع آنفلوانترجمه   - ٧

 واحدهاي بهداشتي، درماني و بيمارستان ها

 ٨٨ سال ي درمان سرطان پستان براي بيماران و پرسنل بهداشت و درمانراهنماويراستاري كتاب   - ٨

 راهنماي جامع نظام مراقبت بيماريهاي واگير براي پزشك خانواده - ٩

  مجموعه آموزشي نسلي سالم با شير مادر - ١٠

  مقاالت: 

 ١٣٩٧بررسي ميزان رضايت مندي از زندگي زناشويي .١
 ١٣٩٥دانشگاه علوم پزشكي ايران بررسي ميزان يد ادارا دانش آموزان تحت پوشش  .٢



بررسي موارد حادثه منجر به مصدوميت و بستري در بيمارستان هاي محدوه ي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايران درسال  .٣
 دردومين همايش سراسري پيشگيري و ارتقاي ايمني در حوادث  ٨٦

 ١٣٩٥ت پوشش بررسي رفتارهاي مخاطره آميزبا اولويت سوانح وحوادث  در جوانان تح .٤

در محدوه ي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي  ٨٦و  ٨٥و  ٨٤بررسي موارد بروز حوادث چهارشنبه سوري در مقايسه سالهاي  .٥
 ايران در دومين همايش سراسري پيشگيري و ارتقاي ايمني در حوادث

  ١٣٨٣ساله دراستان تهران سال  ١٥-٦٤بررسي استعمال دخانيات در گروه سني  .٦

تا پايان سال  ٨٤غربالگري از مهر ماه TSHان تاييد موارد مشكوك كم كاري مادرزادي تيروئيد،براساس ميزان بررسي ميز .٧
 دانشگاه علوم پزشكي ايران و سخنراني در كتگره بين المللي كودكان و ارائه مقاله ٨٦

و ارائه كتگره بين  ٨٧تا پايان سال ٨٦ماه بررسي موارد بروز هيپر فنيل آالنينمي در غرب استان تهران از ابتداي برنامه از تير  .٨
  المللي كودكان 

 بهمن –بررسي ميزان ابتالء به بيماري ديابت در افراد پره ديابتيك در مدت يكسال در محدوده دانشگاه علوم پزشكي ايران  .٩
 سندرم متابوليك، چاقي و ديابت در زنجان المللي بين كنگره دومين(١٣٨٨

كنگره بين المللي پره ديابتيك و ٩١منابوليك در كاركان معاونت بهداشتي دانشگاه شهيد بهشتي سال مقاله بررسي سندرم  .١٠
 سندرم متابوليك در كشور اتريش به عنوان پوستر

 )٩٠( چاپ در مجله حكيم سال ١٣٨٦توزيع بروز سرطان اي مختلف در محله هاي شهر تهران در سال  .١١
در كتگره بين  ٩١در حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكيشهيد بهشتي  در سال بررسي ميزان بروز هيپر فنيل آالنينمي  .١٢

 المللي كودكان
در كتگره بين المللي  ٩١در حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكيشهيد بهشتي در سال  G6PDبررسي ميزان بروز كمبود  .١٣

 كودكان
در كتگره  ٩١انشگاه علوم پزشكيشهيد بهشتي در سال بررسي ميزان بروز كم كاري مادر زادي تيروئيد در حوزه تحت پوشش د .١٤

 بين المللي كودكان
  

  اهم دوره هاي آموزشي: 

 ساعت ٢٠٠فلوشيب مديريتي حدود  -

 ودوره هاي مديريتي دوره هاي مديريت پايه -

 بهبود كيفيت و استانداردهاي ايزو -

 تعالي سازمان  -

 برنامه ريزي استراتژيك -

- TOT باليا 

 اقتصاد سالمت -

   ساعت  ٣٠٠٠شركت در كارگاهها و دوره هاي آموزشي بيش از  -

  

 سوابق تدريس در دانشگاهها وساير موسسات: 

برقراري  -سالمت سالمندان -تدريس در كارگاههاي:  سالمت بانوان ايراني(سبا)   سخنراني در كنگره بين المللي كودكان،         
 -تاالسمي -غربالگري سرطان كولوركتال  -مراقبت هاي ادغام يافته مادران-لمكودك سا -تماس پوست با پوست در ساعت اول تولد



اصول مشاوره تنظيم  -هپاتيت -پديكولوز -ديابت -آنفلوانزا -برنامه كشوري هيپرفنيل كتون اوري -غربالگري نوزادان -ژنتيك
 -رويكرد هاي جديد جمعيت و باروري سالم -انتعالي سازم -نظام مراقبت بيماريهاي غير واگير -نظام مراقبت بيماريها -خانواده

  و مديريت بحران باليا -آيين نگارش

  تقدير نامه:

 وزير محترم بهداشت  -

 معاون محترم سالمت وزارت -

 معاون محترم درمان وزارت -

 معاون محترم بهداشت سالمت -

 مديركل محترم دفتر سالمت جمعيت و خانواده وزارت -

 مديركل محترم واگير وزارت -

 محترم غير واگير وزارتمديركل  -

 رياست محترم دانشگاه -

 آموزش و پرورش شهرستان هاي تهران -

  معاون محترم بهداشت دانشگاه -
  تقدير نامه ٦٠حداقل  -


