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 تهیه برنامه استراتژیک بیماري قلب و عروق کشور جمهوري اسالمی ایران 

 تهیه و تدوین سند پنج ساله کاهش عوامل خطر سرطان کشور جمهوري اسالمی ایران
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  گیري و مبارزه با بیماري هاي معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران

  رئیس گروه تخصصی پیشگیري و مبارزه با بیماري هاي معاونت بهداشتی شهید بهشتی
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  : علمی

 مقاله چاپ شده در مجالت علمی و دانشگاهی 

 تالیف کتاب سرطان

تهیه برنامه استراتژیک بیماري قلب و عروق کشور جمهوري اسالمی ایران 

 تان تهران تهیه و تدوین برنامه استراتژیک سالمت اس

 تهیه و تدوین چشم انداز پنج ساله سالمت استان تهران 

تهیه و تدوین سند پنج ساله کاهش عوامل خطر سرطان کشور جمهوري اسالمی ایران

 رئیس مرکز بهداشت شهرستان نوشهر و چالوس 

  رئیس مرکز بهداشت شهرستان گنبد

  شهرستان آملشهریور  17رئیس اورژانس بیمارستان 

  رئیس گروه بهداشت و تنظیم خانواده معاونت بهداشتی مازندران

معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مازندران

قائم مقام معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مازندران

گیري و مبارزه با بیماري هاي معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایرانرئیس گروه تخصصی پیش

رئیس گروه تخصصی پیشگیري و مبارزه با بیماري هاي معاونت بهداشتی شهید بهشتی

مجدد رئیس گروه تخصصی پیشگیري و مبارزه با بیماري هاي معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران

  
                                                   

                                                     

                     

  

علمیسوابق  

  مقاله چاپ شده در مجالت علمی و دانشگاهی  16داراي

 تالیف کتاب سرطان

  تهیه برنامه استراتژیک بیماري قلب و عروق کشور جمهوري اسالمی ایران

 تهیه و تدوین برنامه استراتژیک سالمت اس

  تهیه و تدوین چشم انداز پنج ساله سالمت استان تهران

 تهیه و تدوین سند پنج ساله کاهش عوامل خطر سرطان کشور جمهوري اسالمی ایران

 

  :سوابق شغلی

  رئیس مرکز بهداشت شهرستان نوشهر و چالوس

 رئیس مرکز بهداشت شهرستان گنبد

  رئیس اورژانس بیمارستان

 رئیس گروه بهداشت و تنظیم خانواده معاونت بهداشتی مازندران

 معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مازندران

 قائم مقام معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مازندران

 رئیس گروه تخصصی پیش

 رئیس گروه تخصصی پیشگیري و مبارزه با بیماري هاي معاونت بهداشتی شهید بهشتی

 مجدد رئیس گروه تخصصی پیشگیري و مبارزه با بیماري هاي معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران


