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 .2سوابق آموزشی
مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

دانشگاه محل
تحصیل

سال
ورود

سال فراغت از
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 .3سوابق اشتغال دانشگاهی( آکادمیک)
مرتبه

دانشگاه محل کار

شروع( ماه و سال)

پایان( ماه و سال)

استادیار

علوم پزشکی مازندران

92

تاکنون

 .4کارگاه ها و دوره های آموزشی
ردیف نام دوره
1

دوره آموزشی تخصصی « تضمین کیفیت »

2

دوره آموزشی تخصصی« مدیریت مشارکتی (» )1

3

دوره آموزشی تخصصی « مدیریت مشارکتی (»)2

4

دوره آموزشی « ایجاد و پرورش محیط خالق »

5

دوره آموزشی « طرح نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها(» )1

6

دوره آموزشی « طرح نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها (» )2

7

دوره آموزشی « طرح نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها (» )3

برگزار
کننده

سال
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8

دوره آموزشی « مدیریت مشارکتی ( » ) team work

9

دوره آموزشی « فن گزارش نویسی (» )1

10

دوره آموزشی « فن گزارش نویسی (»)2

11

دوره آموزشی « امنیت شغلی پرسنل،زیر بنای موفقیت سازمان »

12

دوره آموزشی « نقش سیستم های مکانیزه در بهبود مدیریت »

13

دوره آموزشی « کامپیوتر و نقش آن در طراحی سیستم ها »

14

دوره آموزشی « تفکر سیستمی »

15

دوره آموزش « فن اداره جلسه »

16

دوره آموزشی « تشخیص و سنجش توانایی ها »

17

دوره آموزشی « مدیریت برای توسعه بهداشت کشور »

18

دوره آموزشی « حل مسئله »

19

کارگاه آموزشی « برنامه نویسی » از تاریخ  79/5/26لغایت 79/5/28

20

کارگاه آموزشی « روش تحقیق» از تاریخ  78/4/22لغایت 78/4/24

21

کارگاه آموزشی « اقتصاد بهداشت »

22

کارگاه آموزشیییی « مدیریت جامع کیفیت (  )T.Q.Mروش FOCUS
 PDCAاز تاریخ  80/4/30لغایت 80/5/1

23

همایش کشوری « مدیریت جامع کیفیت ) (T.Q.Mاز تاریخ 80/4/25
لغایت 80/4/27

24

کارگاه آموزشی مدیریت امتیازی متوازن ( ) BSC

25

کارگاه آموزشی تحلیل و مدل سازی معادالت ساختاری ( ) SEM
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 .5افتخارات و جوایز
عنوان

موسسه اهدا کننده

سال
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 .6مشاغل و خدمات حرفه ای:
 .aسوابق مدیریتی ( عنوان ،موسسه و شروع و پایان).
 .1دبیر آموزش مداوم جامعه پزشکی دانشگاه از سال  1392تا کنون
 .2مدیر اجرایی کلینیک ویژه تخصصی و فوق تخصصی ( دولتی ) آرین ( طوبی آمل) از سال 1392
تا کنون
 .3دبیر علمی فصلنامه شفا ( معاونت درمان دانشگاه)
 .4قائم مقام پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
 .5مدیر بودجه و تشکیالت دانشگاه علوم پزشکی مازندران
 .6قائم مقام معاونت پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
 .7معاون اجرایی مرکز بهداشت استان مازندران
 .8مدیر شبکه بهداشت و درمان و رئیس مرکز بهداشت شهرستان محمود آباد

 .bسوابق بالینی ( شامل بخش ،سمت و مدت زمان)
. .i

 .cبعنوان مرورگر مجالت:
 .iمجالت داخلی:
. .1
. .iiمجالت خارجی:
. .1
 .dعضویت در سازمانها و انجمن ها
 .eعضویت در کمیته ها

 .1عضو شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده
 .2عضو کمیته مشورتی دانشکده

 .7انتشارات
 .aمقا له های فارسی

 .1تعیین بروز و روند ابتالء به لو سمی لنفوم در ا ستان مازندران از سال  76تا ( 82چاپ شده در مجله
دانشگاه علوم پزشکی مازندران شماره  54مهر و آبان  – 1385نویسنده اصلی مقاله )

1397/2/25 :آخرین به روز رسانی

 ( پذیرفته شده82  تا76  سال در ا ستان مازندران از سال15 تعیین بروز لو سمی و لنفوم در افراد زیر
در ه فدهمین ه مایش بین المللی بی ماری های کود کان و چاپ در مج له دوره پانزدهم بی ماری های
)  نویسنده اصلی مقاله-کودکان ایران
)  ( به عنوان همکار اصلی طرح83 طرح تعیین سوش های شایع بیماری آنفلوآنزا درسال
کتاب ایندکس مدیکوس ( نمایه سازی مقاالت علوم پز شکی ) تالیف دکتر فریدون عزیزی ( به عنوان
) یکی از همکاران تالیف کتاب
 پایان نامه دکتری تخصصی رشته مدیریت: طراحی مدل ارزیابی عملکرد شبکه های بهداشت و درمان
، دان شکده مدیریت و اطالع ر سانی پز شکی، دان شگاه علوم پز شکی تهران،خدمات بهدا شتی و درمانی
1392 ، ایران،تهران
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 .bمقاله های در دست اقدام (ارسال شده برای داوری)
 .cکتاب
 .iتالیف:
 .iiترجمه
 .iiiویراستاری

 .8حضور در همایش ها و کنفرانس ها
 .aارائه شفاهی
)1

..

 .bارائه پوستر
.)1

 .9تجارب و سوابق تدریس
نام درس

فراگیران

مکان

سال

کنفرانس ترویج تغذیه با شییییر
مادر
دوره آموزشیییی ارتقییاء جییامع
کیفیت
کارگاه ارتقاء کیفیت
کارگاه آموزشیییی ارتقاء کیفیت
به روش FOCUS – PDCA
برگزاری سلسله دروس آموزشی تمامی پزشکان  ،کارشناسان
« هزی نه ها  ،بود جه ب ندی  ،و ...
اعتبییارات  ،قوانین و مقررات
اداری  ،رفتار سییازمانی و( » ...
بیش از  20جلسه )

به مدت سه
سال

) Team work
احیا قلبی ریوی

آموزش مدون پزشکان
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 .10عالقمندی های تدریس:
 .aمدیریت
 .bاورژانس
.c

 .11عالقمندی های پژوهشی:
 .aمدیریت سالمت
 .bاپیدمیولوژی
 .cپزشک خانواده
 .dبهداشت عمومی

. .e
.f
 .12طرح های تحقیقاتی مصوب( به عنوان مجری):

