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 تحصیلات دانشگاهی -2

 

  از دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1434اخذ مدرک دکترای عمومی در سال 

  از دانشگاه علوم پزشکی ایران 1434اخذ مدرک بورد تخصصی پزشکی اجتماعی در سال 

 

 

 تجربیات حرفه ای -4

 

 1434 از مهرستایی ینگی کند سیدلر از توابع شهرستان ایجرود استان زنجان مسئول مرکز بهداشتی درمانی رو 

 1431الی اردیبهشت 

 استان زنجان شاغل در طرح پزشک خانواده در مرکز بهداشتی درمانی دندی از توابع شهرستان ماهنشان 

 1431مهر الی 1431خرداد از

 از  استان زنجان شهرستان زنجان بیگ ازتوابعبهرام  درمانی بهداشتی درمرکز خانواده پزشک درطرح شاغل

 1431فروردینالی  1431آبان

 از  استان زنجان شهرستان ماهنشان ازتوابع درمانی پری درمرکزبهداشتی خانواده پزشک درطرح شاغل

 1431 تیرالی  1431 اردیبهشت

 ت علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجانعضو هیا 

  زنجان  دانشگاه علوم پزشکیولی عصر )عج(  مرکز آموزشی درمانیعضو شورای پژوهشی 

  دانشگاه علوم پزشکی زنجانمسئول آموزش کارورزی پزشکی 

 دانشگاه علوم پزشکی زنجان احیت های بالینی دانشجویان پزشکیمسئول ایستگاه پزشکی اجتماعی آزمون صل 
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  رطان در دانشگاه علوم بیماریهای غیر واگیر با تمرکز بر سدانشگاهی پیشگیری و کنترل عضو زیر کمیته

 پزشکی زنجان

 مشاور و نماینده معاونت تحقیقات و فن آوری در حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

 حیطه مدیریت سلامت() المپیاد دانشجویی کشور و نهمین عضو کمیته علمی هشتمین  

 عضو هیات ممتحنه در برگزاری آزمون صلاحیت بالینی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

 

 تجربیات آموزشی -0

 

 کارگاه آموزشی مرور سیستماتیک شرکت در (systematic review)  پزشکی تهراندر دانشگاه علوم 

 2و  1شرکت در کارگاه آموزشی جستجوی منابع الکترونیک(search)  در دانشگاه علوم پزشکی تهران 

   شرکت در گارگاهendnote در دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 در بیمارستان قلب شهید رجایی تهران شرکت در کارگاه ترک سیگار 

 شرکت در کارگاه پزشکی مبتنی بر شواهد(evidence based medicine) در دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 در دانشگاه علوم پزشکی تهران شرکت در کارگاه چگونه مقاله بنویسیم؟ 

 در دانشگاه علوم پزشکی تهران شرکت در کارگاه چگونه مقاله منتشر کنیم؟ 

 شرکت در کارگاه نوشتن راهنماهای بالینی(guideline)  درمان و آموزش پزشکیدر وزارت بهداشت و 

 شرکت در کارگاه داوری و سرقت علمی در دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

 در دانشگاه علوم پزشکی زنجان1431شرکت در کارگاه تعامل با دانشجویان مرداد 

  پزشکی زنجاندر دانشگاه علوم  1431شرکت در کارگاه آشنایی با نظام سلامت در اسلام آبان ماه 

  شرکت در کارگاهinformation search for clinicians   زنجان یدر دانشگاه علوم پزشک 1431آبان ماه 

  زنجان یدر دانشگاه علوم پزشک1431آشنایی با مطالعات امکان سنجی بهمن شرکت در کارگاه 

 

 مدرس() شیآموز اتیتجرب -1

 

 آموزش  دریس در کلاس تئوری و عملی کارورزان دانشگاه علوم پزشکی ایرانت(SPSS) 

 جستجوی منابع الکترونیک( ورزان دانشگاه علوم پزشکی ایرانتدریس در کلاس تئوری و عملی کار ( 

 کارورزان دانشگاه علوم پزشکی ایران تدریس مباحث عدالت در سلامت و عوامل اجتماعی موثر در سلامت برای 

 کارورزان دانشگاه علوم پزشکی ایران برای اپیدمیولوژی بیماریهای قلبی و عروقی حث تدریس مب 

 کارورزان دانشگاه علوم پزشکی ایران برای بیماریهای قابل پیشگیری با واکسنحث تدریس مب 

  برای دستیاران پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ایران)آمار پزشکی کمپل(تدریس 



 برگزاری کارگاه عوامل اجتماعی موثر بر سلامت( SDH) در مرکز بهداشت غرب تهران 

  یک در مرکز بهداشت غرب تهرانجستجوی منابع الکترونبرگزاری کارگاه 

 برگزاری کارگاه فلوشیپ مدیران مراکز بهداشتی قطب شمالغرب در شهر زنجان 

 برای دانشجویان پزشکی زنجان 4و برخی عناوین بهداشت 1تدریس دروس بهداشت 

 تدریس در کارگاه روش تحقیق ویژه پروپوزال نویسی دانشجویان پزشکی زنجان 

  در زنجانبرگزاری کلاس آموزشی آمادگی دانشجویان پزشکی در آزمون المپیاد دانشجویی 

 

 

 امتیازات ویژهعناوین و  -1

 

  1411اخذ مدرک دیپلم تجربی از دبیرستان فرزانگان )استعدادهای درخشان( زنجان در سال 

  1433کسب رتبه اول آزمون ارتقا رشته پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 

 1434سال شگاه علوم پزشکی ایران دررشته پزشکی اجتماعی دانرتبه اول آزمون دانشنامه تخصصی  کسب 

 1434ده نفر برتر کشوری آزمون دانشنامه رشته تخصصی پزشکی اجتماعی در سال وجز 

 

 فعالیت های پژوهشی -1

 

 پایان نامه دکترای عمومی:

  )بررسی کیفیت آموزش بالینی در بخش زنان و زایمان مزکز آموزشی و درمانی بیمارستان ولی عصر) عج

 1434-1432حرفه ای در سال  زنجان و مقایسه آن با استانداردهای توافق

 پایان نامه تخصصی:

 قلب شهید  دربیمارستان وعروقی قلبی نارسایی مبتلابه بیماران درقبال سلامت ظامن پاسخگویی ارزیابی

 1432-1431رجایی تهران در سال 
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 داوری مقالات

  همکاری با بولتنWHO  در خصوص داوری مقاله 

  همکاری با مجلهArchive of Iranian Medicine در خصوص داوری مقاله 

 داوری پروپوزال 

  داوری طرح های همکاری با معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در خصوص

 تحقیقاتی

 زنجان در خصوص  یدانشگاه علوم پزشک ولیعصر) عج(مرکز آموزشی درمانی  یبا معاونت پژوهش یهمکار

 یقاتیتحق یطرح ها یداور

 



 سایر فعالیتها

  راهنمای همکاری با مرکز مدیریت دانش بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران در خصوص بومی سازی

 و اضافه وزن چاقی  بالینی مدیریت

 انتهر جاییر شهید نستاربیما سالمت ءتقاار و یپیشگیر کلینیک در ریهمکا 

 

 

 

 


