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 :استبديبسستجِ علوي

  ثبسٍسي هبهبيي ٍ ثْذاضتگشٍُ 

 هعبٍى پژٍّطي داًطىذُ پشستبسي ٍ هبهبيي

 هذاسن ٍ دٍسُ ّبي آهَصضي

 1370،وبسضٌبسي هبهبيي،داًطگبُ علَم پضضىي هطْذ   -

 1374، وبسضٌبسي اسضذ هبهبيي، داًطگبُ تشثيت هذسس -

  1392، ثْذاضت ثبسٍسي،داًطگبُ علَم پضضىي ضْيذ ثْطتي دوتشاي تخصصي -

  دٍسُ ّبي آهَصضي

 2012ذيشيت ثخص صايوبى، داًطىذُ سلطٌتي صًبى ٍ هبهبيي ، لٌذى ، دٍسُ ه -

  2013دٍسُ هذيشيت خطش، داًطىذُ سلطٌتي صًبى ٍ هبهبيي، لٌذى،  -

 2012دٍسُ هذيشيت هشالجت هبدسي هجتٌي ثش ضَاّذ، لٌذى ، -

  2012، اًگليس  يدٍسُ  حبهلگي ثب هسبئل پيچيذُ، داًطىذُ سلطٌتي صًبى ٍ هبهبي -

شتی ردمانی اریان  دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا

 دادکشنه رپستاری و مامایی
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 2012ي ثبليٌي، داًطىذُ سلطٌتي صًبى ٍ هبهبيي، لٌذى دٍسُ  هويض -

 2011،، لٌذىLSHTMدٍسُ  سالهت ًَجَاًبى دس وطَسّبي ثب دس آهذ هتَسط ٍ ون ،  -

 2012اهپشيبل ، لٌذى، سلطٌتي دٍسُ ثْجَد ويفيت هشالجت سالهت، داًطىذُ  -

 1389وبسگبُ سيبست گزاسي سالهت، داًطگبُ علَم پضضىي ضيشاص،  -

 1389يك ويفي همذهبتي، داًطگبُ علَم پضضىي ايشاى، وبسگبُ تحم -

 1388وبسگبُ تحميك ويفي پيطشفتِ ؛ داًطگبُ علَم پضضىي ايشاى  -

 1386وبسگبُ تحميك ووي، داًطگبُ علَم پضضىي هطْذ ،  -

 1383ضضىي ايشاى ، پوبسگبُ هبدسي ايوي، داًطگبُ علَم  -

 1382ُ علَم پضضىي ضْيذ ثْطتياسْبل ثشاي داًطجَيبى پضضىي ، داًطگب يسبيبدگيشي ثيو -

  صثبى

 فبسسي، اًگليسي  

  عاللِ هٌذي ّبي حشفِ اي

 سيبستگزاسي ٍ حوبيت طلجي -

 ٍ هبهبيي  هذيشيت ٍ سبصهبى دّي خذهبت سالهت ثبسٍسي -

 ثْجَد ويفيت خذهبت سالهت ثبسٍسي ٍ هبهبيي -

 تعييي وٌٌذُ ّبي اجتوبعي سالهت ثبسٍسي  -

  ي وًٌَيعضَيت ّبي حشفِ ا

 تب وٌَى 2006عضَ اًجوي ثيي الوللي استمبء سالهت، -

 تب وٌَى 2009عضَ اًجوي هلي ضيش هبدس،  -

  اًتصبثبت آوبدهيه وًٌَي

 1392هعبٍى پژٍّطي،  -

  1383، ّيبت علوي گشٍُ هبهبيي -

  سبثمِ وبس حشفِ اي ٍ تجشثيبت آهَصضي

اصالح  اخيش لبًَى جوعيت ٍ تعبلي  اسائِ پيطٌْبدات  ثِ ٍصسات ثْذاضت دسهبى ٍآهَصش پضضىي دس صهيٌِ -

 1392خبًَادُ، 

هبهبيي ، حشفِ اصالح  ٍ ثبصًگشي آييي ًبهِ ّبي ٍصسات ثْذاضت دسهبى ٍآهَصش پضضىي دس صهيٌِ استمبء ٍ تَسعِ  -

1392 

اسائِ  ثستِ پيطٌْبدي دس صهيٌِ تمَيت  ظشفيتْبي  سبختبس ٍ ثشًبهِ ّبي ٍصسات ثْذاضت دس اتخبر دستَسوبس  -

 1392،  فشصًذآٍسي  سالهت

دس صهيٌِ تمَيت سبختبس حبوويت سالهت ثِ ٍصسات ثْذاضت دسهبى ٍ آهَصش پضضىي اسائِ ثستِ پيطٌْبدي  -
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 1392ثبسٍسي،

 تب وٌَى 1379اص سبل  ، ي ٍ صايوبىساثبسد دسٍس هذسس  -

 تبوٌَى 1379سشپشستي وبساهَصي ثبسداسي صايوبى اص سبل  -

 تب وٌَى 1379سبل ، اص هذسس دسٍس سالهت هبدس ٍ وَدن  -

 تب وٌَى 79سشپشستي وبسآهَصي سالهت هبدس ٍ وَدن اص سبل  -

 تب وٌَى 1391، اص سبل هذسس دسٍس هبهبيي جبهعِ  -

 تب وٌَى 90سشپشستي وبساهَصي هبهبيي جبهعِ اص سبل  -

 تب وٌَى 1391، اص سبل هذسس دسٍس هذيشيت  خذهبت هبهبيي/ ثْذاضت ثبسٍسي  -

 تب وٌَى 1391ذهبت هبهبيي/ثْذاضت ثبسٍسي ، اص سبل سشپشستي وبساهَصي هذيشيت خ -

 1386وبسگبُ سالهت هبدس ٍ وَدن، داًطگبُ علَم پضضىي ايشاى، ايشاى ، ثشگزاس وٌٌذُ  -

 1380 وبسگبُ ضيشهبدس ،داًطىذُ پشستبسي ٍ هبهبيي سجضٍاس ،ثشگزاس وٌٌذُ  -

 1380، سجضٍاس ثشگزاس وٌٌذُ وبسگبُ خطًَت عليِ صًبى ، داًطىذُ پشستبسي ٍ هبهبيي -

  ضبيستگي ّبي آهَصضي

 تذسيس دسٍس هبهبيي ٍ ثْذاضت ثبسٍسي دس همطع وبسضٌبسي اسضذ 

 ثشًبهِ سيضي ساّجشدي آهَصش هبهبيي ٍ ثْذاضت ثبسٍسي

  تجشثيبت پژٍّطي

 1380وبسگبُ سٍش تحميك ،  ثشگزاسي

 1392تذسيس سويٌبس تحميك، 

 پبيبى ًبهِ:

پبس دس هعشض خطش  يدس صًبى ًَل الىي، تعذاد پالوت ّب ٍ صهبى س تيّوبتَوش ضاىيثش ه شيلشظ س شيتبث يثشسس .1

 1379، داًطگبُ تشثيت هذسس، اسضذ( يًبهِ وبسضٌبس بىي)پب يپشُ اوالهپس

ثْذاضت  يتخصص يًبهِ همطع دوتشا بىي)پب شاىيدس ا يخذهبت سالهت ثبسٍس تيشيسبختبس هذ يطشاح   .2

 1392يذ ثْطتي، ، داًطگبُ علَم پضضىي ضْ(يثبسٍس

 طشح جذيذ: 

ٍ  تَسط ّوىبساى هشٍسدس هشحلِ دس ايشاى )  افشاد جَاى ثبسٍسي ٍ جٌسي  ٌطَس حمَق ٍ هسئَليتطشاحي ه .1

 (تصَيت

دس  ثشسسي آهبدگي استشاتژيه ٍصسات ثْذاضت دسهبى ٍآهَصش پضضىي دس اتخبر دستَسوبس فشصًذآٍسي ) .2

 (ٍ تصَيت  تَسط ّوىبساى طشح هشٍسهشحلِ 

 ٍ  هشٍس تَسط ّوىبساى()ًگبسش  دس ايشاى  يعيطج وبىيصا جيدس تشٍ يسسبًِ ا يبثي تيثشًبهِ حوب  ياحطش   .3

  اًتطبسات
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 - وتبة ّب )گشدآٍسي ٍ تذٍيي، تشجوِ، ٍيشايص(

 )دس دست تبليف(هذيشيت ٍ سّجشي دس هبهبيي ٍ ثْذاضت ثبسٍسي

  وٌفشاًس ّب/سويٌبسّب/ اسائِ ّب

  اسائِ ضفبّي

وٌفشاًس ثيي  "هَاًع ثخص سالهت دس پبسخ ثِ ًيبص ّبي ثبسٍسي ٍ جٌسي جَاًبى:ديذگبُ هطلعيي وليذي" -

 2013الوللي سالهت ًَجَاًبى،تشويِ: استبًجَل، 

چْبسهيي وٌفشاًس هشالجت پشستبسي ٍ هبهبيي ،  "جْبًي ضذى: چبلص ّب ٍ فشصت ّبي ثشاي استمبء سالهت صًبى" -

 1386داًطگبُ علَم پضضىي ايشاى، 

 1384سد، تْشاى ، ّطتويي وٌگشُ اًجوي د "طت هىول دس پيطگيشي ٍ دسهبى  سشدسد تٌطي دس ثبسداسي" -

 1384اٍليي وٌگشُ اختالل جٌسي ٍ خبًَادُ ، "طت هىول دس دسهبى اختالالت جٌسي صًبى" -

  اسائِ پَستش

 اٍليي وٌگشُ پضضىي گيبّي، وشهبًطبُ ،ايشاى، "تبثيش تشويت سَلفَس دس پيطگيشي اص پشُ اوالهپسي -

 بسي ٍ هبهبيي داًطگبُ علَم پضضىي ايشاىوٌگشُ پشستًمص طت هىول دس پيطگيشي ٍ دسهبى يبئسگي ، پٌجويي  -

  فعبليت ّبي فشٌّگي

 1389ّوىبس دس ًطست  ثَهي سبصي  ثْذاضت  ٍ حمَق ثبسٍسي ًَجَاًبى دس هجوع تمشيت هزاّت اسالهي ،  -

  اعتجبسات پژٍّطي

  1391، طشاحي سبختبس هذيشيت خذهبت ثْذاضت ثبسٍسي دس ايشاى

  1392،ي دس ايشاىطشاحي سبختبس حبوويت سالهت ثبسٍس

 1390، دس ايشاى ثبسٍسي همبيسِ  ٍ اسائِ الگَي هشالجت اٍليِ سالهت
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 1389،هَاًع ٍ تسْيل وٌٌذُ ّبي اسائِ هشالجت ادغبم يبفتِ ثْذاضت ثبسٍسي دس ايشاى

 1390،طشاحي سبختبس اسائِ خذهبت حوبيتي ٍ ثْذاضتي ثِ  لشثبًيبى  آسيت ّبي خبًَادگي /خطًَت خبًگي دس ايشاى

 1390،طشاحي سبختبس اسائِ خذهبت سالهت جٌسي/ اچ آي ٍي دس ايشاى

  1391،طشاحي سبختبس اسائِ هشالجت هبدسي دس ايشاى دس لبلت ًظبم پضضه خبًَادُ

  جَايض ٍ افتخبسات

 2002ستجِ سَم پژٍّص ثبليٌي، ّطتويي جطٌَاسُ ساصي ،  -

 2007ثْذاضت دسهبى ٍآهَصش پضضىي، دوتشاي ثْذاضت ثبسٍسي،ٍصسات هشحلِ اٍل ستجِ اٍل پزيشش -

 - اطالعبت ديگش

  

 25/11/1392آخشيي ثبصثيٌي: 

 


