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 دانشگاه علوم پزشکی تهران PhD 1۹۳۱ دکترای تخصصی اخالق پزشکی 1

گواهینامه پایان دوره تخصصی  2
 پزشکی

زنان   پزشک متخصص
 و زایمان

 اهوازدانشگاه علوم پزشکی  1۹32

 دانشگاه علوم پزشکی اهواز 1۹3۳ دکترای حرفه ای دانشنامه پزشکی ۹

 

 سوابق  شغلي:  -3 

 از سال مسئولیت ردیف
تا سال 

 /کنون
 محل   اشتغال

کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات اخالق و  1
 تاریخ پزشکی 

 

 دانشگاه علوم پزشکی تهران کنونتا   1۹۳۴

مشاور اجرایی و رئیس دفتر قائم مقام رئیس  2
 دانشگاه

 دانشگاه آزاد اسالمی ۹3/3/1۹۳۴ 13/3/1۹۳2

 دانشگاه علوم پزشکی تهران 1۹۳1 1۹۱۳ دانشگاه  سیرئ مشاور ۹

مسئول پیگیری  دانشگاه ورئیس  بازرس ویژه ۴
 حقوق بیمار در بیمارستان ها

 دانشگاه علوم پزشکی تهران 1۹۳1 1۹۱۳

 دانشگاه علوم پزشکی البرز تا کنون 1۹۳3 رزالب یدانشگاه علوم پزشک یامنا ئتهی عضو ۵

ی بهداشت و درمان شهرستان مدیر شبکه 3
 کرج 

 ایراندانشگاه علوم پزشکی  1۹۱3 1۹۱۴

 ایراندانشگاه علوم پزشکی  1۹۱3 1۹۱۴ رئیس بیمارستان کمالی کرج  3

 ایراندانشگاه علوم پزشکی  1۹3۳ 1۹33 رئیس بیمارستان حضرت علی )ع( کرج ۱
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 :فارسي مقاالت  )ب

 

 مشخصات مقاله ردیف

 نوع  مجله

)علمي 

پژوهشي 

 /ترویجي(

در  یپزشک و مالحظات اخالق یا. تعهدات حرفهی, کبری, جودکی, پونه, مدنی, ساالردهی, سعیتهران یدیسع 1
 1۴-1ص . 3. شماره  8دوره  ٤٩٣١. یپزشک خیاخالق و تار مجله بکارت. یپرده یمیترم یجراح

علمی 

 پژوهشی

حیدری پروانه, مژده فاطمه, مظلوم سیدرضا, تنباکویی کتایون, جودکی کبری. تاثیر طب فشاری بر شدت درد  2
 . 46تا صفحه  39 از صفحه  ; 2  شماره , 11  دوره , 1۹۱3تابستان    :حکیم  زایمان.

علمی 

 پژوهشی

   

 

  
 
 

 ت(  تدوین یا ترجمه کتاب /فصل کتاب :

. چاپ اول دکتر کبری جودکیتدوین و گردآوری دکتر اعظم السادات موسوی، راهنمای اخالق حرفه ای متخصصین زنان و مامایی.  -1

 . انتشارات حیدری تهران6931

 (بخش چهارم : سیاست گذاری در نظام سالمت. )( ویرایش دوم. فصل اول تولیت .39 -6931کتاب سالمت در جمهوری اسالمی ایران ) -2

. انتشارات اطالعات. 6939تالیف دکتر سید علیرضا مرندی. دکتر باقر الریجانی. دکتر فریدون عزیزی. دکتر حمید رضا جمشیدی و همکاران. 

 تهران

 ث(مقاالت ارایه شده در کنفرانس ها :

  جلسه( 52)تا کنون  6931برگزاری و سخنرانی در کنفرانس های ماهیانه بررسی مالحظات اخالقی در موارد بالینی از مهرماه 

 4/4/6933سخنرانی در کنفرانس مجازی بررسی مالحظات اخالقی و حقوقی مورد اخالق یالینی  کودک آزاری 

 بیمارستان ضیاییان 61/2/6933بررسی مورد بالینی.  63سخنرانی در کنفرانس مجازی مالحظات اخالقی در درمان بیماران با کووید  

با عنوان مالحظات اخالقی در آموزش  61/66/6931مازندران ساری. مورخ  پزشکی علوم زشکی دانشگاهسخنرانی در کنگره اخالق پ

 جنسی به نوجوانان.

 29/1/6931کارگاه مالحظات اخالقی و حقوقی در پژوهش های پزشکی. بیمارستان ضیاییان سخنرانی در 

عنوان حاملگی  با ایران مامایی و زنان متخصصین علمی انجمن  "زنان سالمت معضالت "سخنرانی در کنفرانس علمی یک روزه 

 29/1/6931ناخواسته مورخ 

با موضوع اهمیت و نحوه تدوین راهنمای اخالق  61/2/6931ایران مورخ جراحان جامعه ساالنه علمی کنگره سومین و چهلسخنرانی در 

 حرفه ای متخصصین زنان و مامایی

تهران مورخ  پزشکی علوم مندان دانشگاه حرفه برای رازداری و شخصی حریم در سمپوزیوم رازداری و شخصی حریم سخنرانی با عنوان 

21/4/6931 

 مامایی و زنان متخصصین علمی .انجمن زنان متخصصین ویژه قانونی پزشکی مباحثسخنرانی در کنفرانس علمی یک روزه 

https://www.sid.ir/fa/Journal/JournalList.aspx?ID=1092
https://www.sid.ir/fa/Journal/JournalList.aspx?ID=1092
https://www.sid.ir/fa/Journal/JournalList.aspx?ID=1092
https://www.sid.ir/fa/Journal/JournalListPaper.aspx?ID=19783
https://www.sid.ir/fa/Journal/JournalListPaper.aspx?ID=19783
https://www.sid.ir/fa/Journal/JournalListPaper.aspx?ID=19783
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 22/1/6931مورخ 

 با نام مالحظات اخالقی در رشته زنان و مامایی  63/2/6931ایران مورخ  جراحان جامعه ساالنه علمی کنگره یکمین چهلسخنرانی در 

سخنرانی در کنفرانس علمی یک روزه اختالات انعقادی در بارداری با عنوان بررسی اخالقی و حقوقی مرگ مادری در اثر خونریزی 

62/66/6931 

 1/3/6931. مورخ زشکینظام  ری و حریم خصوصیسخنرانی در کنفرانس علمی یک روزه اخالق حرفه ای با نام رازدا

 24/2/6933ایران با عنوان  اخالق پزشکی در رشته زنان و مامایی مورخ  جراحان جامعه علمی کنگره سخنرانی در چهلمین

داری در با عنوان راز 61/66/6933البرز، مورخ  پزشکی علوم پزشکی ، دانشگاه جامعه ای حرفه تعهد و سخنرانی در سمینار اخالق

 پژوهش های پزشکی

 2163تهران اکتبر  با عنوان سقط جنین در بیماران با کانسر پستان. . Breast Cancerیالملل نیکنگره ب نیدر هشتم یسخنران

نوزاد( با عنوان مالحظات اخالقی در  و مادر جنین )سالمت غربالگری و بارداری مراقبتهای"سخنرانی در کنفرانس علمی یک روزه 

 64/1/6934برخورد با جنین ناهنجار مورخ 

-1) یتجربه عمل کیگزارش  ران،یدر ا یمارستانیاخالق ب یها تهیکشور.با عنوان کم یاخالق پزشک انهیکنگره سال نیدر چهارم یسخنران

3/66/6934) 

. یاز باردار یریشگیپ یروش ها یبا عنوان مالحظات اخالق  3/62/6936-9کشور  یاخالق پزشک انهیکنگره سال نیدر سوم یسخنران

 رانیا یدانشگاه علوم پزشک

 (21/9/6936زنان ) یهایماریآموزش مداوم، بلوک مدون اختالالت و ب یدر برنامه ها یسخنران

 اصفهاندانشگاه علوم پزشکی (. 3/62/6931-9در نظام سالمت:  یکشور )اخالق پزشک یاخالق پزشک انهیکنگره سال نیدر دوم یسخنران

. دانشگاه علوم (3/62/6931) "اخالق در مراقبت از زنان باردار "در نظام سالمت با عنوان یاخالق حرفه ا یدر کارگاه آموزش یسخنران

 پزشکی ایران

 پژوهشکده رویان (61/61/6931-64)نیگزیرحم جا یچالش ها و راهکارها ،یاخالق و حقوق بارور انهیکنگره سال نیاولسخنرانی در 

 (6913مهرماه  23-21 نیتا بال نیی: از آماری)حقوق ب یاخالق پزشک انهیر کنگره سالد یسخنران

 

 مجری یا همکار طرحهای تحقیقاتي:  -7

 عنوان طرح ردیف

مجری / 

همکار/طرح 

 دهنده

 محل تایید طرح محل انجام طرح تا سال ازسال

تدوین کدهای اخالق  
ی زنان و ای رشتهحرفه

 مامایی
 

مرکز تحقیقات اخالق و  1۹۳3 1۹۳۴ مجری
تاریخ پزشکی  دانشگاه 
علوم پزشکی تهران و 
انجمن علمی زنان و 

 مامایی ایران

دانشگاه علوم پزشکی 
 تهران

تصمیم گیری و  
مدیریت نوزاد با پیش 

 آگهی بسیار بد
 

واحد مدیریت دانش  تا کنون 1۹۳۹ همکار
 طب نوزادان. بالینی

دانشگاه علوم پزشکی 
مرکز تحقیقات  ،تهران

 مادر، جنین و نوزاد
 

دانشگاه علوم پزشکی 
 تهران

 

 :  /  سمینار /کنگره هاکارگاه/آموزشي کالس همکاری در برگزاری  -8

 :سیسوابق تدر

 )چندین دوره(به عنوان توتور یپزشک انیدوره دانشجو  یاخالق پزشک یدر کالس ها سیتدر

 یراپزشکیپ انیدانشجو یبرا یو رازدار یخصوص میمبحث حر سیتدر

 ۰۷۳۰-۰۷۳۱تدریس واحد بهداشت خانواده برای دانشجویان دانشکده نفت اهواز . ترم دوم سال تحصیلی 

 همکاری در برگزاری سمینار/کنگره
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 یاخالق پزشک یکنگره سراسر ششمین یعلم رخانهیعضو دب

 کشور یاخالق پزشک نیمدرس شیهما نیو اول یاخالق پزشک انهیکنگره سال نیپنجم یعلم تهیعضو کم

 یاخالق پزشک یکنگره سراسر نیچهارم یعلم رخانهیعضو دب

 6931آذرماه  61-69 یاخالق در علوم و فناور یالملل نیمقاالت کنگره ب یداور

 

 (۰۷35)ی اخالق پزشکی کشور دبیر اجرایی سومین کنگره •

 (۰۷35) ی اخالق در آموزش پزشکیدبیر اجرایی کنگره •

 (91/3/6936 -23عضو کمیته علمی سمینار اخالق حرفه ای پزشکی و حقوق باروری با محوریت سقط درمانی و کاهش جنین) •

 (61/61/6931-64جایگزین)عضو کمیته علمی اولین کنگره سالیانه اخالق و حقوق باروری، چالش ها و راهکارهای رحم  •

 (6913مهرماه  23-21عضو کمیته اجرایی کنگره سالیانه اخالق پزشکی )حقوق بیمار: از آیین تا بالین  •

 21/4/6913مترقبه در کرج.  ریطب اورژانس در حوادث غ یاستان ناریسم نینخست یبرگزار •

 برگزاری کارگاه:
 (3/66/6936)کارگاه حقوق پزشکی . بیمارستان ضیاییان. 

 (3/6936/ 21کارگاه خطای پزشکی. . بیمارستان ضیاییان. )

 (23/9/6936کارگاه رضایت آگاهانه. . بیمارستان ضیاییان.)

 علوم پزشکی تهران ستاد مرکزی دانشگاه 6931مهرماه   یمدون اخالق پزشک یکارگاه آموزش یبرگزار

حین و بعد از زایمان در زمینه جدا شدن زودرس  -ره اموزشی مراقبت های قبلدوره آموزش ضمن خدمت کارکنان پرستاری و مامایی ، دو

 (96/4/6916-22/4/6916بریچ و زایمان غیر طبیعی ) -جفت

 6911 رماهیدر تبرای معلمان و دبیران آموزش و پرورش شهرستان کرج. خاص زنان  یهایماریب یدوره آموزش یبرگزار

 (29/3/6913کارگاه آموزشی احیاء نوزاد) دوره آموزش ضمن خدمت کارکنان، 

 

  سایر موارد: -9

 جوایز یا افتخارات 

 6913رتبه اول آزمون جامع دانشجویان دکترای اخالق پزشکی ورودی 

 تقدیرنامه ها

هداف اتقدیر نامه از رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز به دلیل تالش ها و فعالیت های بی شائبه و همکاری اثر بخش در پیشبرد 

 21/62/6931مورخ  4111131متعالی دانشگاه. ش: 

 9939111تقدیر نامه از رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز به دلیل همکاری و مساعدت  در پیشبرد اهداف متعالی دانشگاه. ش: 

 29/62/6931مورخ 

و رئیس بیمارستان شریعتی و مدیر گروه اخالق پزشکی برای     سرپرست مرکز تحقیقات اخالق و تاریخ پزشکی  تقدیر نامه از

 3/62/6933مورخ  241/6/691همکاری در برگزاری سلسه جلسات ارائه موارد اخالق بالینی ش: 

تقدیر نامه از معاون آموزشی وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به دلیل زحمات بی شائبه در برگزاری سومین المپیاد 

 26/1/6931.مورخ  31/ص/1114/261نشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور. ش: دانشجویان دا

تقدیر نامه از رئیس شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دلیل زحمات در دبیرخانه شورای 

 1/3/6936مورخ  662/619سیاستگذاری. ش: 

بط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دلیل نقش بارز و تقدیر نامه از مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی و روا

 21/1/6936مورخ  6469/616ارزشمند در برگزاری سومین همایش دست اندرکاران نظام سالمت با محوریت پزشک خانواده. ش: 
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مورخ  31/د/4116دانشگاه. ش: تقدیر نامه از رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران به دلیل زحمات برای حصول دستاوردهای ارزشمند 

61/62/6931 

 . 61/62/6936مورخ  36/ص/9314. ش: 6936تقدیر نامه از رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران به دلیل خدمات ارزشمند در سال 

برگزاری کارگاه آموزشی مدون اخالق پزشکی  تقدیر نامه از مسئول سازمان بسیج جامعه پزشکی تهران بزرگ به دلیل 

 23/1/6931/زم . مورخ 9333/12/243/316.ش:

 61/ص/9231تقدیر نامه از رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران برای تالش برای تدوین نقشه علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. ش:

 26/1/6931مورخ 

 لیانه اخالق پزشکیسرپرست مرکز تحقیقات اخالق و تاریخ پزشکی به دلیل تالش جهت برگزاری اولین کنگره سا  تقدیر نامه از

  22/62/13مورخ       491/6/691کشور. ش: 

تقدیر نامه از قائم مقام رئیس دانشگاه آزاد و رئیس شورای راهبردی حوزه علوم پزشکی  به دلیل زحمات در پیشبرد اهداف متعالی 

 23/62/6932مورخ  933/32/11حوزه علوم پزشکی  دانشگاه آزاد اسالمی ش: 

تقدیر نامه از معاون  علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی به دلیل تالش پیگیر حهت برگزاری اولین جشنواره علوم پزشکی لقمان 

 حکیم 

تقدیر نامه از رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز به دلیل اقدامات و تالش در راستای گسترش اخالق پزشکی  و حضور فعال در 

 64/62/33رخ مو 9141412جلسات شورا. ش: 

مورخ  6191/611تقدیرنامه از وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به دلیل همکاری در تدوین نقشه تحول نظام سالمت )ش: 

61/62/6931 

 63/62/6913. مورخ 13/د/4639تقدیر نامه از رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران به دلیل خدمات ارزشمند.ش: 

کده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران  به دلیل همکاری در آموزش دانشجویان ش: تقدیر نامه از      رئیس دانش

 1/1/6911مورخ   4/4696/د21پ/

تقدیر نامه از   رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان های غرب استان تهران   به دلیل مشارکت بین سازمانی به 

 6/66/6911مورخ  42141/921بهداشت خانواده شهدا و ایثارگران ش: منظور حفظ و ارتقاء سطح سالمت و 

/پ مورخ 144192/21تقدیر نامه از رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران  به دلیل تالش وافر در جهت بهبود امور مربوطه. ش: 

23/1/6911 

مجلس   به دلیل تالش جهت بهبود وضعیت و تقدیر نامه از   نماینده مردم شریف کرج ، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسالمی 

 21/1/6911/د/ن/م/ک مورخ 69312رسیدگی پیگیرانه بر امور درمانی بخش اشتهاردو مراکز درمانی کرج.ش: 

 

ها انستیتو تحقیقات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران. به دلیل همکاری در تقدیر نامه از  مدیر گروه پیشگیری و کنترل بیماری

 6911زیابی مشکالت شهرستان کرج. سال ار

 23/3/6911مورخ  6126/9تقدیر نامه از رئیس شورای شهر اشتهارد  به دلیل رسیدگی به مشکالت درمانی شهر اشتهارد. ش: 

 21/3/6911/م. مورخ 961/34/243تقدیر نامه از  فرمانده مقاومت بسیج استان تهران به دلیل تالش بی دریغ و مخلصانه . ش: 

قدیر نامه از    معاون سالمت وزارت بهداشت  به دلیل تالش و زحمات در ستاد اجرایی دومین دوره انتخابات سازمان نظام پرستاری ت

 91/66/6913/پ/الف/س مورخ 391/6. ش:6913کشور در سال 
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/پ 416136/21ش:  داف دانشگاه.تقدیر نامه از رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران  به دلیل تالش پیگیر و صادقانه در جهت تحقق اه

 4/3/6913مورخ 

تقدیر نامه از   مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران به دلیل تشکیل جلسات کمیته های مختلف بیمارستانی و پیگیری مصوبات 

 4/4/6913/ب مورخ 21912/4/21آنها. ش: 

 21/4/6913مورخ  6293بیمارستان الزهرا)س( اشتهارد. ش: تقدیر نامه از   بخشدار اشتهارد به دلیل راه اندازی کلینیک تخصصی 

بسیج ادارات و کارخانه های سپاه ناحیه کرج . به دلیل همکاری در برگزاری رزمایش ش:  9تقدیر نامه از  فرمانده حوزه 

 21/3/6911/م مورخ 9/241/16/34

 23/2/6913مورخ  2123/64: شمنطقه. مت رسانی به مردم تقدیر نامه از    معاون استاندار و فرماندار شهرستان کرج  به دلیل خد

یل و تجهیز متقدیر نامه از   نماینده مردم شریف کرج ، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسالمی مجلس  به دلیل تالش جهت تک

 24/66/6913/ف/الف مورخ 9139بیمارستان شهید مدنی کرج ش: 

/پ مورخ 11212/46/21م پزشکی ایران به دلیل زحمات بی دریغ و خالصانه .ش:تقدیر نامه از   مدیر درمان دانشگاه علو

24/62/6914 

تقدیر نامه از معاون درمان شبکه بهداشت و درمان کرج  به دلیل زحمات در اکنترل بحران بیماری التور در سطح شهرستان.  

 6914تابستان سال 

درمان کرج   به دلیل رفع مشکالت درمانی بیمارستان حضرت علی )ع(.ش: تقدیر نامه از معاون درمان و دارو شبکه بهداشت و 

 1/1/6911/پ مورخ 61211/9/21

 6913تقدیر نامه از   مدیر شبکه بهداشت و درمان کرج  به دلیل زحمات در برگزاری انتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی سال 

 61/3/6913/پ مورخ 24194/911/21شهرستان کرج ش: 

برگزاری دوره آموزشی بیماریهای خاص زنان در تیرماه  ه از    ریاست اداره آموزش و پرورش ناحیه یک کرج به دلیلتقدیر نام

 22/3/6911مورخ  61/21111/6243. ش: 6911

 هایتقدیر نامه از    معاون استاندار و فرماندار شهرستان کرج  به دلیل زحمات بی شائبه در برگزاری انتخابات سومین دوره شورا

 اسالمی شهر و روستا

تقدیر نامه از    معاون امور سیاسی و انتظامی فرماندار شهرستان کرج  به دلیل عملکرد ارزنده در کنترل و مهار بیماری آنفلوانزای 

 69/4/6913مورخ  161/ 6123/213/4فوق حاد پرندگان در شهرستان کرج. ش:

ارت بهداشت به دلیل شرکت در برگزاری همایش روسا و مدیران بیمارستان های تقدیر نامه از   قائم مقام معاونت امور درمان وز

 1/1/6913/ک. مورخ 1162/2سراسر کشور. ش: 

تقدیر نامه از   معاون استاندار تهران و فرماندار کرج به دلیل زحمات جهت در برگزاری سومین دوره انتخابات شوراهای اسالمی ش: 

 9/61/6913/ن ک. مورخ 193/6

یر نامه از   معاون برنامه ریزی و اداری مالی استانداری و رییس هیات بازرسی انتخابات استان تهران  به دلیل تالش و فعالیت تقد

/ه ب مورخ 161مطلوب در امرر بازرسی چهارمین انتخابات خبرگان رهبر و سومین انتخابات شورای اسالمی شهر و روستا ش: 

21/3/6913 

ست مدیریت بهزیستی شهرستان کرج به دلیل همکاری در آموزش بهداشت به پرسنل مدیریت بهزیستی تقدیر نامه از    سرپر

 4/4/6911مورخ  61219/6/61/131شهرستان کرج ش:
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تقدیر نامه از   سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران به دلیل زحمات صادقانه و خالصانه در ارائه خدمات بهینه به 

 3/6/6911ب. مورخ  31/4/121 هموطنان. ش:

/م. 236/643/34تقدیر نامه از  فرمانده مقاومت بسیج استان تهران به دلیل ترویج ارزشهای معنوی و اخالقی در جامعه پزشکی .ش: 

 29/1/6914مورخ 

محوله ش: تقدیر نامه از   سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران به دلیل جدیت و تالش در انجام وظایف 

 23/3/6913/ب. مورخ 32611/4/21

برگزاری نخستین سمینار استانی طب اورژانس در حوادث غیر تقدیر نامه از  فرمانده منطقه مقاومت بسیج استان تهران به دلیل 

 21/4/6913/م . مورخ 126/243/34مترقبه در کرج. ش: 

   تسلط به زبان انگلیسی 

 ( MHLE)مدرک  در هر چهار مهارت  متوسط

  و..ده در کنفرانس ها یا کارگاه  شرکت کنن 

(6934ماه  ی. )دیپزشک خیاخالق و تار قاتی. مرکز تحق یعلوم پزشک یکارگاه اخالق در پژوهش ها  

2/62/6932و 23/66/6932و  4/66/6932تهران .  ی. واحد پزشک ی. دانشگاه آزاد اسالم یسیمقاله نو کارگاه     

 (1/2/1390)دزیو ا HIV مرتبط با یعلوم پزشک یپژوهش ها یاختصاص یراهنما یآموزش کارگاه

  .رانیا یاسالم یجمهور یعلوم پزشک خیتار یمل موزه

 خیتار ی( موزه مل3/61/6913)دزیو ا  HIV مرتبط با یعلوم پزشک یهاپژوهش یاختصاص یراهنما سینوشیپ یبررس کارگاه

  .رانیا یاسالم یجمهور یعلوم پزشک

1/6913/ 23-24تهران.  یو نقد مقاله. دانشگاه علوم پزشک یداور یآموزش کارگاه  

6911سال  شرفتهیپ یستروسکوپیه یآموزش دوره   

6911سال  هیپا یستروسکوپیه یآموزش دوره   

6913سال  شرفتهیپ یکوتاه مدت الپاروسکوپ یآموزش دوره . 

6911آبانماه سال  تهران.  ی. دانشگاه علوم پزشک هیپا یکوتاه مدت الپاروسکوپ یآموزش دوره  

( 6911-6911سال -رانیا یطب سنت قاتیدرخشان ، انجمن تحق ی) مرکز رشد استعدادها یطب سوزن یآموزش مبان دوره

1تهران یدانشگاه علوم پزشک  

(دانشگاه 6911  زییپا-رانیا یطب سنت قاتیدرخشان ، انجمن تحق یگوش ) مرکز رشد استعدادها یآموزش طب سوزن دوره

تهران یعلوم پزشک   

(4/3/6911-2. رانیا یپرندگان)دانشگاه علوم پزشک آنفلوآنزای یماریب تیریمد یآموزش دوره  

6/2/6911تهران.  یاخبار ناگوار. دانشگاه علوم پزشک انیب یچگونگ کارگاه  

96/6/6911تهران.  ی. دانشگاه علوم پزشکیزندگ یآموزش معنا کارگاه  

24/2/6911-29 رانیا ی. دانشگاه علوم پزشکتیفیجامع ک تیریمد شرفتهیپ کارگاه  

استان تهران یزیو برنامه ر تیری. سازمان مدقیروش تحق یآموزش کارگاه  (1/5/1385-24/5/1385) 

23/1/6913. یزیو برنامه ر تیری. سازمان مدانیو فن ب یآموزش ارتباطات کالم کارگاه  

96/6/6913آنها . کرج.  یبهداشت نیو مراقب ییایمیجانبازان ش یبهداشت و سالمت برا یآموزش کارگاه  

24/61/6914. یزیو برنامه ر تیری. سازمان مدکیاستراتژ یزیاصول برنامه ر یآموزش دوره  

یآموزش کارگاه  CPCR  1/2/6911-6. رانیا ی(. دانشگاه علوم پزشکیمغز ،یویر ،یقلب یای)اح  

1/6911/ 63-61. رانیا یدانشگاه علوم پزشکو حل مشکالت آن.  یردهیمادر و مشاوره ش ریبا ش هیتغذ جیترو یآموزش کارگاه  

26/1/6911-63. رانیا ینوزادان. دانشگاه علوم پزشک اءیاح یآموزش کارگاه  

63/62/6914-63قم.  هیفاطم ی. دانشکده علوم پزشکقیتحق یژمتدولو کارگاه  

 64/61/6914-62قم.  هیفاطم ی. دانشکده علوم پزشکیآموزش پزشک یمقدمات کارگاه
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 و سایر مسئولیت ها: کمیته ها و کمیسیون هاعضویت در 
 عضو شورای گسترش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی •

 (6931تا 6933ی اخالق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی البرز)عضو کمیته •

 ی اخالق در پژوهش دانشگاه آزاد اسالمیعضو کمیته •

 ی ملی تحقیقات سالمتی اخالق در پژوهش مؤسسهعضو کمیته •

 تا کنون( 6934ی اخالق انجمن علمی زنان و مامایی )کمیته عضو •

 تا کنون( 6934عضو کمیسیون دائمی هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی البرز ) •

 تا کنون( 6939نهاد انجمن اخالق پزشکی )ی سازمان مردمعضو هیئت مؤسس و هیئت مدیره •

 (6931تا  6932اه علوم پزشکی تهران )عضو کمیسیون تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات دانشجویان دانشگ •

 تا کنون( 6932عضو کمیسیون پزشکی نقل و انتقاالت دانشجویی و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی ) •

 تا کنون( 6931ی اخالق بیمارستانی بیمارستان شهید ضیائیان )عضو کمیته •

 (6933 - 6932ی علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی )عضو شورای راهبردی حوزه •

 (6932های دیابت پژوهشگاه غدد و متابولیسم )رئیس کلینیک •

 (6932 - 6936ی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی )بازرس ویژه •

 (6932 - 6931فیروزگر ) ی اخالق بیمارستانی بیمارستان شهید رجایی، سینا وعضو کمیته •

 (6932 - 6931ن و آموزش پزشکی )گذاری وزارت بهداشت، درمای شورای سیاستعضو دبیرخانه •

 (6932 - 6931ی مرگ و میر مادران دانشگاه علوم پزشکی تهران )عضو کمیته •

 (6932 - 6913دبیر شورای عالی اخالق پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ) •

 (6911نایب رئیس شورای نظارت بر انتخابات شوراهای شهرستان کرج ) •

 (6911نظام پرستاری شهرستان کرج )رئیس اجرایی انتخابات  •

 (6913 - 6911نظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دانشگاه علوم پزشکی ایران )ی تجدیدعضو کمیته •

 نایب رئیس شورای نظارت بر انتخابات نظام پزشکی شهرستان کرج )دو دوره( •

 (6914 - 6913مقام رئیس بیمارستان )مسئول فنی بیمارستان کمالی کرج و قائم •

 (6913 - 6919عضو شورای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی فاطمیه قم ) •

 (6913 - 6919رئیس گروه زنان و مامایی دانشگاه علوم پزشکی فاطمیه قم ) •

 

 


