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 سوابق اجرایی:

  از  بهداشت درمان و آموزش پزشکیعضو کمیته برنامه ریزی و ارزشیابی رشته بهداشت عمومی وزارت
 تاکنون 1710سال 

 تاکنون 1711رکز تحقیقات بهداشت باروری از سال رئیس م 

  1711تا سال  1717رئیس مرکز بین المللی آموزش وازکتومی از سال 

  تاکنون 17110و  1711تا سال  1717مدیر گروه بهداشت عمومی از سال 

 سوابق آموزشی:

  تاکنون 1711عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از سال 

 شرح زیرهب مقطع کارشناسیدر  عمومیبهداشت  تدریس دروس تخصصی: 

 بهداشت مادران و کودکان -

 بهداشت باروری -

 اپیدمیولوژی بیماری های شایع در ایران -

 برنامه های ملی مبارزه با بیماری های واگیر -

 برنامه های ملی مبارزه با بیماری های غیر واگیر -

 بیماری های شایع کودکان و طرق پیشگیری از آن -

 

 ریشرح زهب ی ارشدمقطع کارشناسدر  مشاوره مامایی یروس تخصصد سیتدر: 
 مشاوره مامایی در مشکالت خاص دوره بارداری -

 5 مهارتهای ارتباطی -

 

 ریشرح زهب دکترای حرفه ایمقطع در  بهداشت و پزشکی اجتماعی یدروس تخصص سیتدر: 
 )بهداشت مادران و کودکان( 7بهداشت  -

 کارورزیکارگاههای آموزشی کارآموزی و  -

 یدروس تخصص سیتدر MPH  ریشرح زهب ی ارشدمقطع کارشناسدر پزشکی خانواده: 
 تعریف و کارکرد پزشک خانواده -

 اصول مدیریت بیماریها در جامعه -

 محل تحصیل زمان تحصیل رشته تحصیلی مقطع

 یرازشدانشگاه علوم پزشکی  1770-1751  پزشکی عمومی دکترای حرفه ای

 تهراندانشگاه علوم پزشکی  1755-1711 مادر و کودک بهداشت (دستیاریتخصص )
 استرالیا UTSدانشگاه  1712 بهداشت باروری فرصت مطالعاتی



 آشنایی با ارزشیابی برنامه های سالمت -

 وهشی:ژسوابق  پ

  1711تا سال  1715دانشکده بهداشت از سال عضو کمیته تحقیقات 

 1717تا  1715دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از سال  هشیعضو شورای پژو 

  عضو کمیته تحقیقات در سیستمهای خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه(HSR)  تاکنون 1710از سال 

  تاکنون 1711عضو کمیته پژوهش در آموزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه از سال 

 1711روری و تنظیم خانواده در سال کنگره بین المللی سالمت باعلمی  دبیر 

  بهداشت باروری مرکز تحقیقاتهیئت مؤسس عضو  
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