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 ها  تیسوابق و مسئول

 2کل کشور به مدت حدود  یستیسازمان بهز ادیو درمان اعت یریشگیمرکز توسعه پ سیرئ 

 )معاون سازمان(سال

 سال  1کل کشور به مدت حدود ها  تیو معلول یاجتماع یهابیرصد آس رخانهیدب سیرئ 

  سال  5/1به مدت استان کرمانشاه  یستیبهز رکلیمد 

 سال 5/1به مدت  کرمانشاه یدانشگاه علوم پزشک استیحوزه ر سیدانشگاه و رئ سیمشاور رئ 

 سال 3به مدت   کرمانشاه پزشکی علوم دانشگاه یراپزشکیدانشکده پ سیرئ  

 به جمعاً  سالمت کرمانشاه  نیریامنا انجمن خ تیاه هیأت مدیره و عضو و رهیمد تیاه سینائب رئ

 سال 8مدت 

 سال 7 به مدت کرمانشاه یدانشگاه علوم پزشک ابتید قاتیمرکز تحق مدیر 

 سال  7در امور زنان به مدت  علوم پزشکی کرمانشاه دانشگاه استیمشاور ر 

 سال 7به مدت  کرمانشاه پزشکی علوم دانشگاه یروابط عموم استیر 

 ماه 6به مدت  یدرمان یپزشک و پزشک مسئول مراکز بهداشت 

 سال  کیبه مدت حدود (ثام االئمه  .د.بم)جامعه نگر  یعرصه پزشک رئیس 

 سال میو ن کیبه مدت  1394الی  1393از سال  انشاهاستان کرم مشاور استاندار 
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 سال 6به مدت  کرمانشاه پزشکی علوم دانشگاه یانتفاع ریسس در مدارس غؤم ندهینما 

 سال  7به مدت ( چهیدر)کرمانشاه  یدانشگاه علوم پزشک یو آموزش یعلم ی،خبر هیمسئول نشر ریمد 

 به مدت  یدرمان و آموزش پزشک ،وزارت بهداشت یاه یروابط عموم یکشور 2منطقه  یشورا استیر

 سال  2

 به مدت  یدرمان و آموزش پزشک ،وزارت بهداشت یروابط عموم یکشور 2منطقه  یشورا سینائب رئ

 سال 2

 ( 1381سال ) رانیدر ا نیجامع ابعاد سقط جن یبررس یسراسر ناریسم ییاجرا ریدب 

 1381 -1380 یها سال رانیدر ا نیجن قطس جامع ابعاد یبررس یسراسر ناریسم یعلم تهیعضو کم  

 1387کرمانشاه تا سال  یاستاندار یدر کارگروه اجتماع تیعضو 

 1388تا سال   کرمانشاه استان یفرهنگ عموم یعضو شورا  

 1388تا سال   کرمانشاه استان منصفه مطبوعات ئتیعضو ه  

 1387تا سال  علوم پزشکی کرمانشاه حل اختالف دانشگاه یشورا یعضو اصل  

 تاکنون  1383حج از سال  یپزشک معتمد مرکزپزشک 

 1393تا  1387از سال  استان کرمانشاه ابتید قاتیمرکز تحق ریپزشک و مد  

 تا کنون 1388از سال  ابتید قاتیمرکز تحق یپژوهش یموسس و شورا تیاعضو ه 

 کرمانشاه  یابتید مارانیاز ب تیانجمن حما رعاملیموسس و مد تیاه سیرئ 

 یدانشگاه علوم پزشک یراپزشکیپ و دانشکده یجهاد دانشگاه ی،کاربرد یعلم یدر دانشگاه ها سیتدر 

 کرمانشاه 

 کرمانشاه  یدانشگاه علوم پزشک انیدانشجو یعلم ادیالمپ نینوآورانه سوم طهیمسئول ح 

 در کشور  ابتیاتوبوس د نیپروژه اول کرتمبو  ریمد 

 1395 -1396سال  کرمانشاه اعضا استان وندیخاص و پ مارانیب یورزش ونیفدراس سیرئ  

 از سال  علوم پزشکی کرمانشاه دانشگاه یو فرهنگ یپژوهش ،یآموزش یو شوراها دانشگاه یعضو شورا

  1396تا  1393

 دوره مجلس  نیو دهم یدوره انتخابات مجلس خبرگان رهبر نیپنجم ییاجرا اتیه یعضو اصل

  یسالما یشورا

 آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت  یکنگره مل نیو ششم یالملل نیکنگره ب نیدوم یعلم تهیعضو کم

  1394 بهشتیدر سال ارد رانیا

 1394از سال  کرمانشاه علوم پزشکی دانشگاه یعلم تایاعضا ه سیحق التدر یسامانده تهیعضو کم  

 1394الملل دانشگاه از سال  نیب یآموزش تهیعضو کم 

 1395نظام سالمت سال  کردیبحران با رو تیریمد یکنگره سراسر یعلم تهیعضو کم 

 1395نظام سالمت در سال  کردیبحران با رو تیریمد یکنگره مل سیرئ  



 1396تا  1393از سال  کرمانشاه پزشکی علوم دانشگاه یراپزشکیدانشکده پ یپژوهش یعضو شورا  

 ات 1395از سال  کرمانشاه پزشکی علوم دانشگاه کارکنان یبه تخلفات ادار یدگیرس ئتیعضو ه 

1399  

 1396در سال  کرمانشاه سالمت استان مرخین نیپروژه تدو یراهبرد تهیعضو کم  

 کرمانشاه استان یعضو انجمن توسعه و تعال 

 یجهاد یدر اردوها کرمانشاه رهمکار هالل احم  

 1398سال  یاسالم یدوره مجلس شورا نیازدهمیانتخابات  یازرسب اتیه یعضو اصل 

 تاکنون 1398منصفه مطبوعات کرمانشاه سال  ئتیعضو ه 

  مقاالت

 زنان باردار  تیو هماتوکر نیدر هموگلوب یآهن خوراک زیتجو میدو رژ ریتاث سهیمقا 

  انیآن با شر سهیروز و مقامبتال به آترو اسکل مارانیب آثورتچرب در  یدهایاس لیمطالعه پروفا 

 مبتال  ریغ مارانیبآئورت و  مارانیخود ب یداخل یپستان

  مبتال به مارانیدر بپالسما چرب اسیدهای  سهیمقاCAD  وNONCAD   یوگرافیآنژ صیبا تشخ  

 مردم کرمانشاه  دگاهیاز د گاریبه س ادیاز اعت یریشگیپ یمضرات و راه ها ،گاریبه س شیعلل گرا

1383  

 

  ها ناریدر سم یمقاالت ارائه شده و سخنران

 کنگره  نیقلب و عروق و دهم یاترانهیکنگره مد ناولی در ا .چرب پالسم یدهایاس سهیمقا ارائه مقاله

 1376سال  اصفهانقلب و عروق  انهیسال

 و  یانجمن هماتولوژ یکنگره سراسر نیدر سوم یآهن خوراک زیتجو میدو رژ ریتاث سهیارائه مقاله مقا

  1380سال  زیتبر . رانیا یآنکولوژ

  یهایماریدو ساالنه ب شیهما نهفتمی دراسیدهای چرب پالسما   مقالهارائه  

  و درمان  مراقبت یسراسر شیهما نیدر اول"یدر دوران سالمند یصورت درمان"ارائه مقاله با عنوان

-20 -اصفهان یراپزشکیو پ یپزشک یتازه ها نیپنجاه و پنجم - نیگزیبا طب مکمل و جا مارانیب

  1387ماه  ریت 19

  مراقبت و درمان  یسراسر شیهما نیدر اول "یقیدرمان با موس -مراقبت"ارائه مقاله با عنوان

  19-20-اصفهان یراپزشکیو پ یپزشک یتازه ها نیپنجاه و پنجم نیگزیبا طب مکمل و جا مارانیب

  1387 رماهیت



  یمکان آموزش بر تعداد شرکت کنندگان در جلسات آموزش رییتغ ریتاث یبررس"ارائه مقاله با عنوان 

سالمت  یدر کنگره سراسر" یدرمان یزنان تحت پوشش مراکز بهداشت یبه منظور ارتقاء سطح آگاه

 30 -زاهدان– یمذاهب اسالم دگاهیسالمت خانواده از د یکنگره سراسر نیاز منظر اسالم و اول

 1387اسفند  5 یبهمن ال

 در  نیزوج یارتباط یمهارتها یآموزش یکارگاه ها یاجرا یاثربخش یبررس"نوان با عمقاله  ارائه

 شیهما نیدر دوم "1384به همراه همسران آنان در سال  یمتاهل در دانشگاه علوم پزشک نیشاغل

 ( 1386ماه  ریت 12 - 14 )سالمارتقاء سالمت با محور خانواده  یسراسر

  یریادگیآموزش و  شیهما نیدر اول یدوران سالمندارائه مقاله آموزش سالمت خانواده در 

 1386مشهد سال  یفردوس یدانشگاه علوم پزشک ،یررسمیغ

 وابسته به دانشگاه علوم  یانتفاع ریآموزش به دانش آموزان دختر مدارس غ ریتاث یارائه مقاله بررس

دانشگاه  ،از رفتار پرخطر یریگ شیاستان در پ یانبهب یانجمن ها قیاز طر شاهکرمان یپزشک

  1376مشهد سال  یفردوس

 The comparative study of therapeutic effects of metformin pioglitazone 

and vitamin e on nonalcoholic fatty liver disease(NAFLD) the 9 

International congress of endocrine disorders November 

 بر ارتقاء سالمت  یزندگ یآموزش مهارت ها یکارگاه ها یاجرا ریتاث یبررس همکار در ارائه مقاله

 یسراسر شیماکرمانشاه در ه یفرزند نوجوان و جوان دانشگاه علوم پزشک یدارا نیخانواده در والد

  1386آبان  3تا  1 هیاروم یارتقاء سالمت خانواده دانشگاه علوم پزشک

 1380کرمانشاه سال  ابتیدر کارگاه دو روزه د سیتدر  

 به همراه همسرانشان  یبه کارکنان دانشگاه علوم پزشک یزندگ یآموزش مهارتها 

 (نفر 800تعداد  ه)عتاب یشاغل دانشگاه در شهرستانها یبه خانمها یزندگ یآموزش مهارتها 

 دختر و پسر دانشگاه  انیبه دانشجو یزندگ مهارتهای وزشآم 

 یهاستانوابسته به دانشگاه تحت عنوان بهآموزان دختر به دانش  یزندگ یآموزش مهارت ها 

 حکمت

 و جلب مشارکت  ینوجوانان داوطلب سالمت جامعه در جهت ارتقاء آگاه یتشکل دانش آموز جادیا

 فعال دانش آموزان

 یاریو آهن  هیآموزش تغذ قیاز طر یرستانیطرح ارتقاء سطح سالمت دختران دب یدر اجرا یهمکار 

 در شهرستان اسالم آباد غرب  یهفتگ

  کرمانشاه به منظور  یشهر یدرمان یمرکز بهداشت 5در  ریپذبیمادران باردار آس شناسایی طرحارائه

  یاز آنها در دوران باردار تیحما



 با  مارانیشاغل دانشگاه و ارجاع ب یخون در خانمها یاز عوارض پرفشار یریشگیطرح پ یجراا

 در سطح شهر کرمانشاه گانیفشارخون باال به پزشکان مرتبط به صورت را

 آموزش و پرورش در  انیمرب یمورد برا کیجوان و  یزوج ها یبرا یانجام سه مورد برنامه آموزش

 خصوص بهداشت بلوغ 

 نایپژوهشکده ابن س یبا همکار رانیدر اابعاد سقط جنین جامع  یبررس ی سراسر ناریسم یبرگزار 

 دانشگاه و استاندار  استیمسائل بانوان استان و ارسال طرح به ر یراهبرد یهاپژوهش تهیکم لیتشک

 محترم 

  با استفاده از مدل  یباردار ابتیدر زنان مبتال به د هیآموزش تغذ یاثربخش"مقاله با عنوان ارائه

  91سال  رانیا هیکنگره تغذ نیو اول رانیا هیتغذ نگرهک نیدر دوازدهم "یاعتقاد بهداشت

  90کرمانشاه سال نفر از پرسنل سازمان جهاد کشاورزی 500پایش سالمت انجام طرح  

 با  90آبان ماه سال  سمیو متابول زیغدد درون ر یهایماریب یالملل نیکنگره ب نیمقاله در نهم ارائه

 : عنوان 

 The effectiveness of medicine correct and reasonable consumption 

training on elderly women with diabetic under the control of diabetes 

research center Kermanshah medicine science university using from 

health belief model  

 با  90ماه سال آبان سمیو متابول زیررونغدد د یهایماریب یالملل نیکنگره ب نیمقاله در نهم ارائه

 :عنوان

 The effectiveness nutrition training in prohibition of obesity on men with 

diabetes that are quit smoking under the control of diabetes research 

center Kermanshah medicine science university by using from health 

belief model  
 مقاله با عنوان ارائه:African journal of “prevalence of vaginal candidiasis 

infection in diabetic women microbiology research vol.6 (11) 

pp.2778march 2012  

 

 ها تیو سا اتیمقاالت چاپ شده در نشر 

 زنان باردار در  تیو هماتوکر نیدر هموگلوب یآهن خوراک زیتجو میدو رژ ریتاث سهیچاپ مقاله مقا

 (1381تابستان  ،شماره دوم ،سال ششم )بهبود یپژوهش یفصل نامه علم

 چاپ مقاله Pub med   

Comparison of fatty acid profiles of aorta and internal    mammary arteries 

in patients with coronary artery disease.  



 مردم  دگاهیاز د گاریبه س ادیاز اعت یریشگیپ یهامضرات راه ،گاریبه س شیچاپ مقاله علل گرا

کرمانشاه سال  یراپزشکیو پ ییماما یدانشکده پرستار یپژوهش یدر فصل نامه علم 1383کرمانشاه 

  1384و زمستان  زییپا مدوم شماره سو

 رتبه  یبهبود دارا یپژوهش یدر فصلنامه علم ...یآهن خوراک زیتجو میدو رژ ریتاث سهیچاپ مقاله مقا

 1381کشور سال ششم شماره دوم تابستان  یعلوم پزشک اتینشر ونیسیاز کم یپژوهش یعلم

 خون در  یمبتال به پرفشار 2نوع  یابتیبر فشار خون زنان د کیروبیا نیهفته تمر 8 ریچاپ مقاله تاث

 ( 93زمستان  )یورزش -یستیدر علوم بهز قاتیفصلنامه تحق

 چاپ مقاله با عنوان: 

“Prevalence of vaginal candidiasis infection in diabetic women” –African 

journal of microbiology research  

Fortitude yogurt with vitamin d as a cost-effective food to prevent diabetes: A 

randomized double-blind clinical trial Journal of functional food (2018)  

 


