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 دوره سال پایان نام دوره ها

 1389 )تور اکو ( ش راهنماي طبیعت گردي دوره آموز .1

 1388 پیشرفته  CPRکارگاه  .2

 1387 کارگاه اکولوژي انسانی و چرخه هاي سازگار با محیط .3

 STATA  1384کارگاه نرم افزار آماري  .4

 1384 کار گاه پزشکی مبتنی بر شواهد  .5

 1380  برآورد نیروي انسانی در بخش سالمت   .6

 TQM) ( 1379ارتقا کیفیت مستمر   .7

 1379 برنامه ریزي استراتژیک   .8

 1379 حل مساله بر پایه شواهد   .9

 1376 پرسشنامه و طراحی آن  .10

 1374 آشنایی با پایگاههاي اطالعات پزشکی   .11

 1374 آشنایی با روزنامه نگاري   .12

 1372 هاي بهداشتی  روش تحقیق در سیستم .13
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 : هاي اجرایی فعالیتپیشینه  •

 

 سال فعالیت محل فعالیت  نوع فعالیت 

  1391 پژوهشگاه غدد دانشگاه علوم پزشکی تهران عضو شوراي پژوهش مرکز تحقیقات سالمندي  .1

 1391 آسایشگاه خیریه کهریزك عضو کمیته راهبردي  .2

 1391تا  1388 هالل احمرسازمان امداد و نجات جمعیت  سرپرست تیم پزشکی پروژه شناي طول خلیج فارس .3

 مدیر پروژه شناي طول خلیج فارس .4
 )ثبت نخستین رکورد جهانی شناي ایران در آبهاي آزاد(

 تا کنون 1390 سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر

 1390 - دبیر علمی دومین کنگره بهداشت دهان .5

 1388 - دبیر علمی نخستین کنگره بهداشت دهان .6

دبیرخانه تخصصی دندانپزشکی وزرات  عضو تیم طراحی دوره کارشناسی بهداشت دهان  .7
 

 تا کنون 1388

 تا کنون 1388 هالل احمر شمیران عضویت در تیم امداد و نجات کوهستان هالل احمر شمیران .8

 تاکنون1387 موسسه مهرگان پرتو پژوه مدیرعامل  .9

 تا کنون 1387 معاونت آموزشی وزارت بهداشت دندانپزشکی عمومیریکولوم وعضو تیم بازنگري ک .10

 تا کنون 1382 آسایشگاه خیریه کهریزك مشاور سالمت  .11

 تا کنون 1382 زاده، آسایشگاه کهریزك درمانگاه دکتر حکیم کلینیک دندانپزشکی  واحد سالمت دهان و دندانمسئول  .12

 1387تا  1385 مؤسسه پژوهشگران بدون مرز مدیر امور پژوهشی  .13

 1387تا   1384 مؤسسه پژوهشگران بدون مرز مدیر نیروي انسانی  .14

 1387تا  1386 چشم پزشکی نورمرکز تحقیقات  مشاور آمار و متدولوژي  .15

 1386تا  1385 انجمن لیزر پزشکی ایران مشاور آمار و متدولوژي  .16

 1382تا  1381 مرکز ناباروري صارم مسؤول امور پژوهشی  .17

 1382تا  1381 موسسه پژوهشگران بدون مرز  عاملمدیر  .18

 1380 وزارت بهداشت و درمان معاونت سالمت  –عضو مرکز توسعه شبکه ارتقاء سالمت  .19

 1379 وزارت بهداشت و درمان ریزي درمان کشور معاونت درمان  عضو شوراي برنامه .20

 1378تا  1376 دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی )پایان نامه 40طراحی و آنالیز بیش از (مشاور آمار متدولوژي  .21

 1378تا  1376 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کمیته تحقیقات دانشجویی و مدرس عضو  .22

 1376 دانشگاه علوم پزشکی ایران عضو کمیته تحقیقات دانشجویی  .23

 1374 دانشگاه علوم پزشکی کرمان کمیته تحقیقات دانشجویی  دبیر .24
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 :آموزشی به عنوان آموزشگر هاي فعالیتپیشینه  •
 

 تعداد نوع فعالیت

 کارگاه 11 ها، اعضاء هیات علمی کارگاه تحقیق و آمار پایه تا پیشرفته جهت دانشجویان، از مدیرت 1

 کارگاه 2 کارگاه ارتقا کیفیت 2

 کارگاهWHO       3کارگاه محاسبه باربیماریها سازمان  3

 کارگاه 1 کارگاه نمونه گیري و حجم نمونه           4

 کار گاه 1 کار گاه خطاهاي متدولوژیک                  5

 کارگاه 1 کارگاه روش آموزش تحقیق براي دانش آموزان ابتدایی 6

 
 
 

 :یشهپژوفعالیت هاي پیشینه  •
                                                 

 همکارينوع  فعالیت عنوان
 

 هاي کشوريطرح) الف
 

آذربایجان شرقی , تعیین بار بیماري ها و اولویت هاي بهداشتی و درمانی به تفکیک در سه استان بوشهر  1
 و چهار محال بختیاري و برآورد آن در سطح ملی                                  

 مجري

 همکار اصلی و مدرس درمانی درسطح کشور –تعیین باربیماریها ، سطح سالمتی عوامل خطرواولویت هاي بهداشتی  2
 همکار اصلی درگستره استانی وکشوري   utilizationتعیین وتهیه بسته استاندارد شده براي اندازه گیري  3
 مجري                           تهیه برنامه چند بخشی پیشگیري وکنترل خشونت هاي خانگی در کشور 4
بررسی نظرها، دانش و نگرش ذینفعان پروژه ادغام پیشگیري و درمان سوء مصرف مواد در نظام  5

 هاي بهداشتی کشور                                                                                 مراقبت

 مجري

 مجري طرح توانمند سازي کمیته هاي تجویز و مصرف منطقی دارو                                         6
 همکار طرح ملی بررسی سطح سواد و دانش سالمتی مردم و عوامل مؤثر بر آن                           7
 مدیر اجرایی 1389طراحی پیمایش کشوري سالمت دهان و دندان سال  8

 مدیر پروژه 1390ملی شناي طول خلیج پارس، طرح  9

 مجري 1390بررسی تطبیقی نظام بستري خدمات روانپزشکی کشور،  10

 مجري 1391،  سطح بندي نظام بستري خدمات روانپزشکی کشور 11
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 مجري 1391 ،1990-2010 بار بیماریهاي دهان و دندان در کشور روند مطالعه 12
 

 

 ياهاي منطقهپروژه) ب

 اجرا -طراحی                             1373بر روي عناصر بیوشیمیایی خون مردو زن سالم کرمان اثرات روزه 1
 اجرا -طراحی                              1373نگرش و کارکرد دانشجویان نسبت به بهداشت دهان  -بررسی دانش 2
 اجرا 1374به گوناپرکاي حل شده در کلروفرم و هالوتان  Ratمقایسه واکنش استخوان  3
 اجرا -طراحی                   1374بررسی شیوع شکستهاي چهره دربیماران آسیب دیده مغزي  4
 اجرا - طراحی     ساله تهرانی نسبت به فضاي سبز و تاثیر آن بر بهداشت روانی   9-15بررسی نگرش کودکان  5
 مجري 1376هاي ادنتوژنیک  نهفتگی دندان و آسیببررسی ارتباط میان  6

 و آنالیز طراحی    1377بدخیم دهان  وشناسایی ضایعات پیش% 2بررسی حساسیت و ویژگی محلول تراپیدین  7

 طراحی و آنالیز                      1378بررسی اثرات مایکونازول بر دنچراستوماتیت  8
 مشاور                    بیماري ایدز و راههاي مقابله با آنبررسی آگاهی از پزشکان تهرانی از  9

 طراحی و آنالیز                     1379بررسی پراکندگی مراکز درمان سرپایی استان لرستان  10
 مشاور      1380بررسی پراکندگی مراکز درمان سرپایی استان قزوین و گیالن  11
 مشاوره و آنالیز بررسی تأثیر لیزر کم توان بر بهبود وزوز گوش                                                           12
 مشاوره و آنالیز بررسی تأثیر لیزر کم توان بر ترمیم غضروف گوش خرگوش                                           13
 اجرایی مدیر پزشکی تهرانتأثیر نوع بیمارستان بر زمان ارائه خدمات بخش اورژانس در بیمارستانهاي منتخب دانشگاههاي علوم  14
 مجري هاي دهان، سالمت عمومی و عوامل خطر مشتركبررسی ارتباط میان بیماري 15
 مجري )پژوهش کیفی( ارزیابی سیاست هاي حاکم بر آسایگاه از نطر تاثیر بر سالمت  16
 مجري گروه مرتبط با سالمت 4هاي تهیه فلوچارت فعالیت 17
 مجري گروه سالمت 4تهیه فرآیند ارتباط میان فلوچارت هاي  18

 مجري عروقی در  ایران همراه با انجام متاآنالیز –مرور سیستماتیک مقاالت مرتبط با بیماریهاي قلبی  19

 مجري تهیه گزارش ممیزي انجمن پروستودونتیست هاي ایران 20

 مجري 1390طرح امکان سنجی توسعه دهکده سالمت ،  21

 

 : تالیفات •

 ، انتشارات فکرت1381، سال  اصول طراحی پرسشنامهکتاب  .1

 ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی1386، سال ار بیماریهاي کشور ایرانبکتاب  .2

 آموزش پزشکی، وزارت بهداشت، درمان و 1386، سال  راهنماي محاسبه بار بیماریهاکتاب  .3
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•  

 :سخنرانیها •

 مقاله در زمینه هاي پژوهشی و مدیریت سالمت در کنگره هاي داخلی 25ارائه بیش از 

 

 :مقاالت •

ایمن سازي لکوسیتی در سقط راجعه، مجله علـوم پزشـکی دانشـگاه آزاد اسـالمی،      عوامل مؤثر بر میزان موفقیت. 1

 .1384، 1، شماره 15سال 

 .1387، 1، شماره 4دوره  ایران، اپیدمیولوژي تخصصی مجله، 1382 سال در ایران در ها آسیب و یها بیمار بار. 2

 دانشـکده  مجلـه آکریلـی دورالـی،    الگـوي  ابعـاد  بـر  نگهـداري  محیطهـاي  و ضـدعفونی  مادة زمان، تأثیر بررسی. 3

 .۱۳۸۳، ۲۲، شماره ۴جلد  بهشتی، شهید پزشکی علوم دانشگاه دندانپزشکی

 درپزشـکی  پـژوهش ، علوم پزشـکی ایـران   دانشگاه منتخب هاي بیمارستان در اورژانس خدمات ارائه انتظار زمان. 4

 .1388، 2، شماره 33، دوره )پزشکی دانشکده پژوهشی مجله(
5.  The histological and clinical effects of 630 nanometer and 860 nanometer low-
level laser on rabbits’ ear punch holes, Lasers Medical Science , Vol. 24, No.949, 
2009. 
6.  Epidemiology Of Open-Globe- Injuries in  Iran Analysis of 2,340 Cases in 5 Years 
(Report No. 1), Retina, The Journal Of Retinal And Vitreous Diseases , Vol. 29,  No. 
8, 2009. 
7.   Injection Drug Use in Rural Iran: Integrating HIV Prevention into Iran’s Rural 
Primary Health Care System, AIDS Behavior, No.12,  2008.   
8.  Factors Influencing Success Rate of Leukocyte Immunization and Anti-Paternal 
Antibodies in Spontaneous Recurrent Miscarriage, American Journal of Reproductive 
Immunology, No. 57, 2007. 
9.  Reliability and validity of persian version of BEARS pediatric sleep questionnaire, 
Indian J Sleep Med, No. 3.1, 2008. 
10.  Sleep Patterns and Sleep Problems among Preschool and School-aged Group 
Children in a Primary Care Setting, Iran J Ped, Vol 17. No.3, 2007.  
 


