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ادامه دارد18/3/1391

رسمی آزمایشی و رسمی
شهریور پایان تا 14/6/80مرکز بهداشت استان معاون فنیمعاونت اموربهداشتی

1387سال ماه 
22/3/7713/6/80واگیرکارشناس مسئول مبارزه با بیماریهاي غیرمعاونت اموربهداشتی

طرح تامین نیروي انسانی
11/7/7521/3/77کارشناس مبارزه با بیماریهامعاونت اموربهداشتی

21/3/7510/7/75پزشک مراکزبهداشتی درمانی شهري مرکزبهداشت شهرستان ارومیه

پیام آوربهداشت
9/7/743/3/75سروپزشک مرکزبهداشتی درمانی روستاییمرکزبهداشت شهرستان ارومیه
1/6/735/7/74پزشک مرکزبهداشتی درمانی روستایی گوالنمرکزبهداشت شهرستان سلماس

)سال4(اهم سوابق فعالیتهاي کارشناسی . ب
تحت نظارت معاون محتـرم اموربهداشـتی وقـت کـه ضـمن ارسـال بـه        HIV/AIDSتدوین برنامه پیشگیري وکنترل .1

.رد تشویق هیئت رئیسه وقت دانشگاه قرار گرفتمومرکز مدیریت بیماریها
جهـانی  فعال سازي ابتکاري نظام مراقبت جذام درشبکه بهداشتی درمانی بـا رویکـرد منطبـق بـر اسـتراتژیهاي سـازمان       .2

.با حمایت مدیران ارشد دانشگاه ومرکز مدیریت بیماریهابهداشت وتعمیم آن به استانهاي پرشیوع 
منتشره ...و، پایگاههاي دیده وري ایدز، استریلیزاسیوني مقاله هاي مرتبط با هدف حذف جذام ترجمه وانتشار کشور.3

)Weekly epidemiologic(در نشریات ادواري سازمان جهانی بهداشت 
مدیریت کارشناسی مراقبت طغیان بیماري ماالریا در منطقه عمومی پلدشت ماکو با صرفه جویی در منابع مالی درطـی  . 4

و مرکز مدیریت بیماریهاال وقطع زنجیره انتقال عامل بیماري درمنطقه با حمایت مدیران ارشد دانشگاهسه س
روئیـدي نـوزادي،    یپیشگیري از بروز موارد جدید بتاتاالسمی ماژور ، پیشـگیري از هیپوت هايمشارکت در ادغام برنامه.5

درنظام شبکه...مانا وکودك سالم و
ودوبله ) سه بار( یلم آموزشی جذام و پخش مکرر آن از شبکه دو سیماي جمهوري اسالمی ایران تهیه کننده ومجري ف.6

با حمایت مرکز مدیریت بیماریهاسازمان جهانی بهداشتمدیترانه شرقی وارسال آن به کشورهاي منطقه توسط دفتر 
اول فـیلم کوتـاه جشـنواره آثـار     داراي رتبهHIV/AIDSدر خصوص انگ زدایی از "تولد دوباره"مشاورفنی فیلم.7

)1385( سینمایی و تلویزیونی ایدز کشور
)سال8( اهم سوابق مدیریتی.ج
مشارکت درتدوین برنامه جامع تامین، حفظ وارتقاي سالمت استان بدنبال مصوبه شـوراي توسـعه وبرنامـه    مدیریت و . 1

جنـاب  (دانشگاه و معـاون سـالمت وزارت متبـوع    مورد تشویق ریاست محترم وقتکه دستگاهها ریزي استان براي کلیه



بر ضرورت بهره گیـري از آن جهـت تـدوین برنامـه هـاي سـایر       طی مکانبه اي و  ایشان قرار گرفت )آقاي دکتر اکبري
.تاکید کردندمعاونتهاي بهداشتی دانشگاههاي کشور

د سردشت که از بین المللی شدن مشـکل،  دختران روستاي اسالم آبا»هیستري دسته جمعی«مدیریت بحران مدیر فنی . 2
توسط معاون بهداشتی وقت به دلیل رفتارهاي سوء محیطی، با تالش هاي جمعی وتدابیر ویژه و پیگیري هاي طاقت فرسا

.جلوگیري شد
در شهرسـتانهاي تکـاب ومـاکو در    در ایرانیونیسفنمایندگیدفترمشارکتبا مدیر فنی پروژه کاهش نابرابریها که . 3

الگـویی مناسـب بـراي   سال اجرا شد و طرحهاي ابتکاري ازجمله سازماندهی کمیته همیاران توسعه روسـتا بعنـوان   4طی 
.درحال توسعه مورد توجه سازمان یونیسف قرار گرفتهايکشور

وارگـان  تامین تمهیدات مراقبتی وبرنامه ریزي عملیاتی در مقابـل ورود احتمـالی آ  "برنامه ریزيمشارکت در مدیریت. 4
1381سال نوروز در ایام تعطیالت "ازکشور عراق بعدازحمله امریکا به آن کشور

در ایرانیونیسفنمایندگیبا مشارکت دفتر)  IECD(مدیرفنی پروژه رشد وتکامل یکپارچه کودکان .5
حـاوي  ره سـد باطلـه   شکستن دیوا(مشارکت مصرانه و فعاالنه در پیگیري به موقع نقص کارخانه طالي آق دره تکاب . 6

هـاي  مـورد مصـرف شهرسـتان    که سد نوروزلوي بوکان رودخانه و انتقال آب به آلودگی آب پساب سیانور غلیظ که با 
زیـر نظـر معاونـت وقـت بهداشـتی      )گردیـد جلـوگیري بروز یک فاجعه انسـانی وسـیع  مختلف از جمله تبریز می باشداز 

دانشگاه  
آن بـه مقـام   و کارشناسـی غ  و انعکـاس مطلـوب  . اسـتان آ مبتالیان به سـیلیکوزیس وضعیت پیگیري مصرانه و فعاالنه.7

ضـمن و برخورد شدید ریاسـت محتـرم وقـت قـوه قضـائیه بـا خاطیـان       )جناب آقاي دکتر پزشکیان(محترم وقت وزارت 
رخواسـت  بـدنبال د غیر بهداشتی سیلیس کوبی کشور و بهبود وضعیت کارخانجـات مـذکور  تعطیلی وسیع کارخانه هاي 

زیـر نظـر معـاون بهداشـتی وقـت و      ) جناب آقاي دکتر پزشـکیان (پزشکی مقام محترم وزارت بهداشت درمان و آموزش
طب کار دانشگاه متخصص پزشک 

میلیـون نفرجمعیـت هـدف اسـتان همزمـان بـا       3/1براي MRطرح واکسیناسیون فنیتدوین برنامه عملیاتی ومدیریت.8
ات متعدد از مـدیران ارشـد دانشـگاه، اسـتان و وزارت     وربهداشتی دانشگاه ودریافت تشویقسراسرکشور زیرنظر معاون ام

متبوع
با هدایت رئیس محترم مرکز مدیریت استانوانزاي فوق حادپرندگان لتدوین برنامه واجراي نظام مراقبت آنفمدیر فنی . 9

بـین  موردتحسین کارشناسـان نـاظر  متعاقبا کهاه و زیر نظر معاون بهداشتی وقت دانشگ)جناب آقاي دکتر گویا(بیماریها 
.ویی براي کشورهاي منطقه قلمداد گردیدبه عنوان الگقرار گرفت وWHOو FAOالمللی 

تدابیر ویژه و وقوع بیماري آنفلوانزاي فوق اتخاذ بایزیدترکیه با دوغوگسترش طغیان وبا درشهراز مدیریت پیشگیري . 10
کارشناسـان سـتادي و  و معاضدترزي کشور با ترکیه، با جلب هماهنگی ومشارکت بین بخشی حادپرندگان در مناطق م

حمایـت مـدیریت ارشـد دانشـگاه و     هماهنگی معاون وقت بهداشـتی و باتشکیل جلسات مشترك مرزي مکررو محیطی
استان 

آذربایجـان وترکیـه   هايکشـور بـا مـدیران نظـام سـالمت اسـتانهاي مـرزي      مالقات مرزيمتعددشرکت درجلسات. 11
جمهوري آذربایجانبا ومشارکت در تدوین پروتکل همکاریهاي مشترك بین کشورمان 

ه که به نظام شـبکه بهداشـتی درمـانی کشـور تعمـیم یافتـ      مشارکت درتدوین طرح سطح بندي خدمات آزمایشگاهی. 12
.است



، ن درخصـوص ایـدز، اعتیـاد، تحلیـل مـرگ      تدوین گر اصلی متون آموزشی واطالع رسانی ویژه مدیران ارشد استا. 13
...وسرطان 

هاي مختلف کارشناسی بخش بهداشتردهتدوین گراصلی ومشارکت در تهیه متون آموزشی براي . 14
طغیان بیماریهاي روده اي دراقصی نقاط استان با همکاري کارشناسان مربوطه45مدیریت مراقبت بیش از .15
ه وتنظیم مستندات آنها براي جلسات کارگروه بهداشت، درمان وتـامین اجتمـاعی   مشارکت درتدوین دستورات وتهی.16

زیر نظر معاونت بهداشتی دانشگاهاستانسالمت وامنیت غذاییوشوراي 
برنامه ریزي مدیریتی وبرگزاري اولین همایش کشوري پایگاههاي بهداشتی در پایانه هـاي مـرزي کـه مـورد تشـویق      .17

)1387سال .(بیماریها و رئیس دانشگاه گردیدرئیس محترم مرکز مدیریت
برگـزاري دوره هـاي   بـا  مدیریت برنامه ریزي واجراي برنامه هاي توانمندسـازي بدنـه کارشناسـی بخـش بهداشـت      . 18

موزشی مدیریتی وکارشناسی آ
سال 4درطی ) سالمت ،مسجد،آموزش(مشارکت در طراحی واجراي طرح ابتکاري سماء . 19
سال8برنامه مراقبت بهداشتی درسطح استان درطی 90بیش از هدایت فنی. 20
1387و1382مشارکت در تدوین برنامه استراتژیک حوزه معاونت اموربهداشتی درسالهاي .21
)1386-1387(پروژه تدوین برنامه جامع کنترل سرطان آذربایجانغربی و محقق مسئول مدیر فنی . 22
استان ، دانشگاهی و آموزشی درون بخشی وبین بخشیبهداشتی عضو فعال کمیته هاي . 23
)1381(مشارکت در تدوین اولین برنامه مراقبت کودك آزاري در نظام شبکه . 24
)1384(مشارکت در تدوین منشور سالمت زنان. 25
اهم فعالیت هاي مدیریتی) د

)ربیبهداشت دانشگاه علوم پزشکی و رئیس مرکز بهداشت استان آذربایجان غتمعاون

اهم فعالیتهاي آموزشی) ه
جـذام کشـور افغانسـتان    مسـئول هماهنگ کننده اجرایی ومدرس دوره فلوشیب مدیریت مراقبت جذام بـراي پزشـک   .1

کارگاههاي کشوري سالیانه مراقبت جذامبرخیوتدریس در
مشـارکت  و کارشناسی ی وسابقه تدریس دروس طب داخلی وکلیات اپیدمیولوژي براي دانشجویان دوره هاي کاردان. 2

در تدریس دوره هاي کارآموزي بهداشت دانشجویان پزشکی
تدریس درکارگاههاي آموزشی استانی وهمایشهاي بازآموزي براي پزشکان وکارشناسان.3
تدریس درکارگاههاي آموزشی برنامه ریزي عملیاتی وبرنامـه ریـزي اسـتراتژیک بـراي مـدیران وکارشناسـان سـتادي        .4

مراکزتابعه
اصـول طـب داخلـی هاریسـون      اري ربیماریهـاي کلیـه ومجـاري اد   (مـورد  2ترجمه وچاپ کتاب در زمینه طب بـالینی  .5

)توجراحی بورکی
و ارزیـابی سـریع   1382راهنماي آموزشی مراقبت بیماریهاي واگیردار(مورد 3ترجمه کتاب درزمینه بهداشت همگانی .6

آن توسـط دانشـگاه علـوم پزشـکی     و نشـر و چـاپ )چاپ سوم1389و 1382در سال بهداشتی جمعیتهاي پناهنده وآواره
ارومیه و مرکز مدیریت بیماریها

).1389و 1390(و چاپ و نشر آن توسط مرکز مدیریت بیماریهامسافرت بین المللیترجمه کتاب بهداشت .7



ــدمیول  -8 ــر، اپی ــدمیولوژي بیماریهــاي واگی ــه، اپی ــدمیولوژي پای ــار در  تــدریس دروس اپی ــر، کــاربرد آم ــر واگی وژي غی
اپیدمیولوژي و اپیدمیولوژي اجتماعی

اهم فعالیتهاي پژوهشی. هـ
مورد15مجري ویاهمکار اصلی دراجراي پروژه هاي تحقیقاتی .1
مورد2مقاالت چاپ شده درمجالت دانشگاهی داخل کشور . 2
موردمقاله چاپ شده درمجله بیماریهاي گرمسیري جنوب شرق آسیا یک. 3
مورد4مقاالت ارائه شده در کنگره هاي بین المللی . 4
مورد9مقاالت ارائه شده در کنگره هاي علمی داخلی کشور . 5
)سال7بمدت (دانشگاهHSRسابقه دبیري شوراي .6
84پژوهشگر نمونه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه درسال . 7
84پژوهشگر نمونه استان آذربایجانغربی درسال . 8
دانشگاهHSRعضو شوراي . 9

اسـتان  1387و1386، 1385، 1383عضو محقق و مولف نظام مراقبت عوامل خطر بیماریهـاي غیرواگیـر درسـالهاي    .10
آذربایجانغربی

سطح ملیاهم فعالیت هاي انجام گرفته در .و
)1390(ت بهداشت وزارت متبوعکنترل سرطان پستان در سطح اول نظام شبکه معاونملی عضو کمیته راهبردي برنامه . 1
)1390(عضو کارگروه ملی تشخیص و درمان برنامه کنترل سرطان پستان معاونت درمان وزارت متبوع. 2
که مـورد تاییـد و تصـویب  شـوراي عـالی      "تدوین بسته شاخص هاي عدالت در سالمت"طرح اجراي مشارکت در. 3

).1389-1390(سالمت و هیات محترم وزیران  قرار گرفت
قاي دکتـر ملـک   آعضو تیم پروژه طراحی، اجرا و ارزشیابی مدل دیده وري مراقبت بدخیمی ها در کشور با مدیریت . 4

) 1390سال پاییزاز ( افضلی 
و "دستورالعمل اجرایی"،"برنامه ملی کنترل سرطان پستان در جمهوري اسالمی ایران"مشارکت در تدوین و تالیف . 5

)1389-1390("ملیاتی غربالگري سرطان پستان با معاینه بالینی و ماموگرافیبرنامه ع"تدوین 
سرطان شـایع اسـتانهاي آذربایجـان شـرقی، آذربایجـان غربـی و       10مجري طرح مطالعه اپیدمیولوژیک و تحلیل بقاي . 6

)1388-1390(لرستان
ی ها توسط دانشگاهها و مراکز آموزشی اطالعات علمی تولید شده در زمینه بدخیممجري طرح کشوري مستند سازي . 7

)1389-1391(و پژوهشی کشور
)1389(کشورپایانه هاي مرزي فرودگاهیدر (IHR)بین المللیمراقبت بهداشتیبسته اجرایی مشارکت در تدوین . 8
) 1388از ( داره سرطان مرکز مدیریت بیماریهااپیدمیولوژیست مشاور ا-9

)1391(اي برنامه ملی ثبت سرطان ایرانعضو کمیته کشوري ارتق-10
)1391(در وزارت بهداشتهوا و بیماریهاي غیرواگیر و تغییرات آب و هواییعضو کارگروه تخصصی کیفیت -11

دوره هاي ضمن خدمت طی شده. ز



MPHبهداشت عمومی دوره عالی . 1

برگزاري سازمان جهانی بهداشـت ودانشـکده   دوره عالی ماالریالوژي وبیماریهاي گرمسیري دربندرعباس با مسئولیت. 2
دانشگاه علوم پزشکی تهرانبهداشت

با مشارکت انستیتونافیلد دانشگاه لیدز و معاونت سالمت وزارت متبوعدرنظام سالمتاصالحاتدوره برنامه ریزي . 3
دوره برنامه ریزي استراتژیک ونظام ارزشیابی.4
ICDL ،EPIدوره مهارتهاي هفت گانه . 5 INFO ،SPSS وSTATA

)در نظام مراقبت بیماریهادوره مختلف 26( ضمن خدمت برنامه هاي جاري بخش بهداشتدوره هاي آموزشی .6
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