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 مذیریتی –سوابق شغلی 

 تبریخ انتصبة واحد سبسهبنی نبم دستگبه عنواى شغل یب سوت ردیف

 تب کٌَى – 4; داًؾکذُ پیزاپشؽکی داًؾگبُ علَم پشؽکی ایزاى هعبٍى داًؾدَیی ٍ فزٌّگی 7

 4;تب :74/9/:8 داًؾکذُ پیزاپشؽکی داًؾگبُ علَم پشؽکی ایزاى هغئَل ثغیح خَاّزاى پبیگبُ حضزت اثَالفضل)ع( 4

5 
هغئَل ثغیح خَاّزاى پبیگبُ حضزت اثَالفضل)ع( ٍ عزپزعت کبًَى ثغیح 

 خبهعِ پشؽکی
 5; داًؾکذُ پیزاپشؽکی داًؾگبُ علَم پشؽکی ایزاى

 تب کٌَى -9:  ٍسارت ثْذاؽت عضَ کویتِ تخصصی ثزًبهِ ریشی ٍ ارسؽیبثی رؽتِ اتبق عول 6

 تب کٌَى -;9 داًؾکذُ پیزاپشؽکی داًؾگبُ علَم پشؽکی ایزاى عضَ ؽَرای اعبتیذ هؾبٍر ٍ ایثبرگز 7

 تب کٌَى -98 داًؾکذُ پیزاپشؽکی داًؾگبُ علَم پشؽکی ایزاى عضَ ؽَرای فزٌّگی داًؾکذُ 8

 تب کٌَى -98 داًؾکذُ پیزاپشؽکی داًؾگبُ علَم پشؽکی ایزاى دثیز ؽَرای فزٌّگی داًؾکذُ 9

 تب کٌَى -98 داًؾکذُ پیزاپشؽکی داًؾگبُ علَم پشؽکی ایزاى عضَ ؽَرای اعبتیذ راٌّوب :

 تبکٌَى – 4; داًؾکذُ پیزاپشؽکی داًؾگبُ علَم پشؽکی ایزاى عضَ کویغیَى تخصصی فزٌّگی  ٍ ارتمبء اعبتیذ ;

 تبکٌَى – 96 پیزاپشؽکیداًؾکذُ  داًؾگبُ علَم پشؽکی ایزاى هذیز گزٍُ اتبق عول 78

 6:-7: داًؾکذُ پیزاپشؽکی داًؾگبُ علَم پشؽکی ایزاى هغئَل ادارُ آهَسػ 77

 7:  داًؾگبُ علَم پشؽکی الجزس عضَ تین راُ اًذاسی رؽتِ اتبق عول 74

 ;:-7; داًؾکذُ پیزاپشؽکی داًؾگبُ علَم پشؽکی تْزاى عضَ کویتِ داٍراى هدلِ پیبٍرد عالهت 75

 تب کٌَى -96 داًؾکذُ پیزاپشؽکی تْزاىداًؾگبُ علَم پشؽکی ایزاى ٍ  کویتِ تذٍیي ثزًبهِ آهَسؽیعضَ  76

 تبکٌَى ;:  ٍسارت ثْذاؽت عضَ کویتِ تذٍیي ثزًبهِ درعی کبرؽٌبعی ارؽذ اتبق عول 77

 //  8;  ٍسارت ثْذاؽت عولپیَعتِ ٍ ًبپیَعتِ اتبق عضَ کویتِ ثبسًگزی ثزًبهِ درعی کبرؽٌبعی  78

 //  9:  عبسهبى عٌدؼ هغئَل طزح عَال آسهَى کبرؽٌبعی ًبپیَعتِ اتبق عول 79

 //  96 داًؾکذُ پیزاپشؽکی داًؾگبُ علَم پشؽکی ایزاى ٍ تْزاى پضٍّؾی، ثزًبهِ ریشی درعی( -عضَ کویتِ تخصصی )آهَسؽی :7

 ;:-4; پیزاپشؽکیداًؾکذُ  داًؾگبُ علَم پشؽکی تْزاى هغئَل دٍرُ ؽجبًِ رؽتِ اتبق عول ;7

 9:-;:  داًؾگبُ علَم پشؽکی الجزس هدزی طزح ارسیبثی درًٍی گزٍُ اتبق عول 48

 



 

 

 

 تیفعالیتهای تحقیقا

 تبریخ نبم دستگبه نبم فعبلیت ردیف

 ;8 داًؾگبُ تزثیت هذرط ثیوبری ایذس ٍ راُ ّبی پیؾگیزی هیشاى آگبّی پزعتبراى اس 7

 8: داًؾگبُ علَم پشؽکی ایزاى 4 ای کٌتزل دیبثت در ثیوبراى دیبثت ًَعثزثٌغَى آرام عبسی رٍػ تبثیز  4

 هیشاى رضبیتوٌذی کبرؽٌبعبى اتبق عول در ثیوبرعتبًْبی تبثعِ داًؾگبُ 5
 6: داًؾگبُ علَم پشؽکی ایزاى

 زات ثیَؽیویبیی خَىآٍای لزآى در کبّؼ اضطزاة ٍ تغییکبرآهَسی ثبلیٌی تبثیز  6
علَم پشؽکی ایزاىداًؾگبُ   :: 

 7; داًؾگبُ علَم پشؽکی ایزاى کتبة تکٌَلَصی خزاحی ٍ فزد اعکزاة  7

 4; داًؾگبُ علَم پشؽکی ایزاى کتبة ثزؽْب ٍ پَسیؾي ّبی رایح خزاحی 8

 

 سمینار و همایشها

 هحل بزگشاری تبریخ هسئولیت عنواى ردیف

 عبری  6: عخٌزاى عویٌبر ثیي الوللی پیؾگیزی اس عزطبى 7

 عبلي ّوبیؾْبی راسی 8; عخٌزاى ّوبیؼ علوی داًؾدَیبى پیزاپشؽکی )کؾَری( 4

 پیزاپشؽکی :: عخٌزاى هغئَل کبرگبُ یک رٍسُ هزالجت اس ثیوبر 5

 دٍرُ( 5پیزاپشؽکی ) تب کٌَى 9: دثیز عویٌبر هغئَل عویٌبر تخصصی داًؾدَیبى رؽتِ اتبق عول 6

 ثغیح خبهعِ پشؽکی )ّوبیؾْبی راسی( 4; عخٌزاى ثالیبهذیزیت حَادث غیز هتزلجِ ٍ  7

 داًؾگبُ علَم پشؽکی ایزاى :: عخٌزاى اٍلیي ّوبیؼ تکٌَلَصیْبی اتبق عول 8

 داًؾگبُ علَم پشؽکی ایزاى ;: عخٌزاى دٍهیي ّوبیؼ تکٌَلَصیْبی اتبق عول 9

 تْزاىداًؾگبُ علَم پشؽکی  8; عخٌزاى عَهیي ّوبیؼ تکٌَلَصیْبی اتبق عول :

 عبلي ّوبیؾْبی راسی تْزاى 7; عخٌزاى چْبرهیي ّوبیؼ تکٌَلَصیْبی اتبق عول ;

 ؽیزاس 4; عخٌزاى ّوبیؼ عزاعزی چبلؾْب ٍ فزصتْبی اتبق عول 78

 پبدگبى اهبم حغي )ع( –تْزاى  :: ثزپبیی غزفِ (ّفتِ دفبع همذط)ّوکبری در ثزپبیی ًوبیؾگبُ یبد یبراى  77

 تْزاى )هزلذ اهبم خویٌی )رُ(( 4;خزداد  هدزی ثزپبیی ثیوبرعتبى صحزاییّوکبری در  74

 
  



 

 

 تحیقاتی -سوابق علمی 

 عنواى تحمیك یب تدریس ردیف
 نبم هحل اجزا

 هدت اجزا تبریخ اجزا
 دستگبه اجزایی هزکش آهوسشی

 هبُ 74 ;759 ٍسارت ثْذاؽت فبطویِ لن رفتبر در اتبق عول 7

 هبُ 46 7594 ثبًک هلی داًؾکذُ پزعتبری ثبًک هلی هزالجتْبی ثبلیٌیخزاحی ٍ  4

 عبل 6 7598 عپبُ پبعذاراى داًؾگبُ ثمیِ اهلل درٍط تخصصی پزعتبری 5

 عبل 6 ;9-5: ّالل احوز داًؾگبُ علوی کبرثزدی درٍط تخصصی 6

 تب کٌَى ;758 ٍسارت ثْذاؽت داًؾگبُ علَم ثیوبریْبی داخلی ٍ خزاحی 7

 75:6 75:6 ٍسارت ثْذاؽت داًؾگبُ علَم پشؽکی ایزاى ٍ الجزس هذیزیت در اتبق عول 8

 4;75 7594 ٍسارت ثْذاؽت داًؾگبُ علَم پشؽکی ایزاى اصَل ٍ فٌَى پزعتبری 9

 تب کٌَى 75:7 ٍسارت ثْذاؽت داًؾگبُ علَم پشؽکی ایزاى ٍ تْزاى اصَل ٍ فٌَى فزد اعکزاة :

 عبل 7 ;:75 ٍسارت ثْذاؽت داًؾگبُ علَم پشؽکی ایزاى ٍ الجزس عولثْذاؽت رٍاى در اتبق  ;

 تب کٌَى 75:7 ٍسارت ثْذاؽت داًؾگبُ علَم پشؽکی ایزاى اصَل ٍ فٌَى فزد عیبر 78

 تب کٌَى 75:8 ٍسارت ثْذاؽت داًؾگبُ علَم پشؽکی ایزاى ٍ تْزاى اخالق حزفِ ای 77

 تب کٌَى 75:8 ٍسارت ثْذاؽت علَم پشؽکی ایزاى ٍ تْزاىداًؾگبُ  همذهِ ای ثز تکٌَلَصی خزاحی 74

 75:8 7599 ٍسارت ثْذاؽت داًؾگبُ علَم پشؽکی ایزاى ثیوبری ؽٌبعی 75

 عبل 7 ;759 ٍسارت ثْذاؽت داًؾگبُ علَم پشؽکی الجزس 4ٍ  7في پزعتبری  76

 ;:75 75:8 ٍسارت ثْذاؽت داًؾگبُ علَم پشؽکی ایزاى رٍػ تحمیك در اتبق عول 77

 هزالجت پیؾزفتِ در ریکبٍری 78
تْزاى ٍ  –داًؾگبُ علَم پشؽکی ایزاى 

 الجزس
 تبکٌَى 8: ٍسارت ثْذاؽت

 هبُ 46 94 ثبًک هلی ثبًک هلی کبرآهَسی داًؾدَیبى پزعتبری 79

 تبکٌَى 8: ٍسارت ثْذاؽت تْزاى ٍ الجزس،داًؾگبُ علَم پشؽکی ایزاى کبرآهَسی هذیزیت در اتبق عول :7

 // // // // کبرآهَسی اتبق عول اختصبصی ;7

 // // // // کبرآهَسی اصَل پیؾزفتِ هزالجت در اتبق ثْجَدی 48

 // 94 // // کبرٍرسی در عزصِ داًؾدَیبى اتبق عول 47

 

  



 

 

 سوابق آموزشی فرهنگی و سیاسی

 تبریخ بزگشاری دوره نبم واحد هجزی دوره عنواى دوره ردیف

 5; داًؾگبُ علَم پشؽکی هؾْذ ّوبیؼ صبلحیي 7

 ::/:/;4تب  48 داًؾگبُ علَم پشؽکی هؾْذ دٍرُ طزح ثصیزت هذیزاى 4

 7:/48/7تب  48 داًؾگبُ علَم پشؽکی ایزاى طزح هعزفت ثغیدیبى 5

 5:/9/77تب  5 داًؾگبُ علَم پشؽکی ایزاى طزح هعزفت هزحلِ تکویلی 6

 ::/77/8تب  57/7 داًؾگبُ علَم پشؽکی ایزاى رٍسُ( 74دٍرُ آهَسؽی همذهبتی ثغیح ) 7

 ::/5/8تب  57/7 داًؾگبُ علَم پشؽکی ایزاى ت دیٌی ٍ ثصیزت عیبعیدٍرُ آهَسؽی هعزف 8

 8:/8/6تب  4 هزکش آهَسػ صبحت االهز دٍرُ آهَسؽی عزضی ٍ تَخیْی 9

 7;/77/:تب  9 ٍ درهبى ٍسارت ثْذاؽت دٍرُ آهَسؽی گزٍّْبی تزثیتی :

 ;:/;/76 داًؾگبُ علَم پشؽکی ؽْیذ ثْؾتی اتی )رٍس هلی خبًَادُ(ّل  ;

 ;: ٍ تَاًجخؾی ثْشیغتیداًؾگبُ  تحکین ثٌیبى خبًَادُ 78

 8;/78/9 داًؾگبُ علَم پشؽکی تْزاى لزآى ٍعالهت رٍاى خبًَادُ 77

 8; داًؾگبُ علَم پشؽکی تْزاى ًمؼ سًبى در خٌگ ًزم 74

 8; داًؾگبُ علَم پشؽکی تْزاى (4رٍخَاًی لزآى )عطح  75

 8;/78/9 داًؾگبُ علَم پشؽکی تْزاى تفغیز( 5آهَسػ لزآى )عطح  76

 8;/8/:4 داًؾگبُ علَم پشؽکی تْزاى کبرگبُ فبطوِ ؽٌبعی 77

 8;/78/9 داًؾگبُ علَم پشؽکی تْزاى لزآى در تحکین ثٌیبى خبًَادُ 78

 8; داًؾگبُ علَم پشؽکی تْزاى (سًبى کبرهٌذ هصجبح اًذیؾِ )کتبثخَاًی 79

 8;/79/8 داًؾگبُ علَم پشؽکی ایزاى ارثعیي حدبة طزح تغٌین :7

 8;/78/9 داًؾگبُ علَم پشؽکی تْزاى تزٍریغتیثیَّوبیؼ هجبرسُ ثب  ;7

 8;/78/9 داًؾگبُ علَم پشؽکی تْزاى آهَسػ حدبة ٍ عفبف 48

 ;:/48/4 ٍسارت ثْذاؽت آهَسػ ٍثالگ ًَیغی 47

 ;:/76/78 داًؾگبُ علَم پشؽکی تْزاى ثغیح ٍ ثْذاؽت خبًَادُ)ٍسارت ثْذاؽت ٍ درهبى( 44

 8;/78/9 داًؾگبُ علَم پشؽکی تْزاى تدَیذ( 7رٍخَاًی لزاى)عطح  45

 ;:ؽْزیَر  داًؾگبُ علَم پشؽکی ایزاى دٍرُ تعبلی 46

 



 

 

 تشویقات

 تبریخ تشویك همبم تشویك کننده ردیف

 :: 586گزداى  هزکش همبٍهت اس هغئَل گزداى فزهبًذُتمذیز دکتز یَعفی  7

 8; تمذیز عزٌّگ عزاج فزهبًذُ ًبحیِ همبٍهت ثغیح 4

 22و  23   تمدیز وسیز بهداشت و درهبى خبنن دکتز وحیده دستجزدی 5

 ;: تمذیز دکتز یَعفی فزهبًذُ همبٍهت ثغیح ٍ ٍسارت ثْذاؽت 6

 34 و درهبى جنبة آلبی دکتز طزیمت هنفزدوسیز بهداشت تمدیز  7

 4; تمذیز دکتز یَعفی فزهبًذُ همبٍهت ثغیح ٍ ٍسارت ثْذاؽت 8

 7: تمذیز خٌبة آلبی احوذی همذم فزهبًذُ همبٍهت ثغیح تْزاى ثشرگ 9

 :: خبًِ(یبد یبراى)ٍسارتثزپبیی ًوبیؾگبُ  –تمذیز دکتز یَعفی فزهبًذُ همبٍهت ثغیح ٍ ٍسارت ثْذاؽت  :

 4; ثزپبیی ثیوبرعتبى صحزائی –تمذیز البی دکتز اعتوبدیبى ریبعت داًؾگبُ علَم پشؽکی ایزاى  ;

 :: تمذیز هعبٍى عولیبت هزکش همبٍهت ثغیح عجبط حغٌی 78

 32 تمدیز وسیز بهداشت و درهبى خبنن دکتز وحیده دستجزدی 77

 7; تْزاىتمذیز آلبی دکتز عیغی سادُ هغئَل ًْبد رّجزی داًؾگبُ  74

 ;: ّوکبری ثب کبًَى داًؾدَیی لزآى ٍ عتزت )پیزاپشؽکی ایزاى( -تمذیز هعبًٍت داًؾدَیی ٍ فزٌّگی داًؾگبُ ایزاى  75

 ;: ّوکبری فزٌّگی ثب داًؾگبُ -تمذیز آلبی دکتز اثطحی ریبعت داًؾگبُ ایزاى  76

 9: خذهبت فزٌّگی -تمذیز علی رحوبًی فزهبًذُ حَسُ  77

 8; هعبًٍت داًؾدَیی ٍ فزٌّگی داًؾگبُ تْزاى آلبی دکتز پزٍیشیتمذیز  78

 

  



 

 

 فعالیت های آموزشی تخصصی

 هحل بزگشاری تبریخ عنواى ردیف

 داًؾگبُ علَم پشؽکی تْزاى :: عویٌبر هلی ثغیح عالهت ٍ اصالح الگَی هصزف 7

 داًؾگبُ علَم پشؽکی تْزاى 7; رٍس ًَآٍری داًؾگبُ 4

 داًؾگبُ علَم پشؽکی تْزاى 8; ؽبّذ ٍ ایثبرگز ّوبیؼ داًؾدَیبى 5

 داًؾگبُ ؽْیذ ثْؾتی ;: هعٌَیطت  6

 عبلي ّوبیؼ ّبی راسی :: هذیزیت حَادث غیز هتزلجِ ٍ ثالیب 7

 عبلي ّوبیؼ ّبی راسی 4; عویٌبر حَادث غیز هتزلجِ ٍ ثالیب 8
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