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سوابق تحصيلي
-1سال اخذ دیپلم 1369
-2سال ورود به دوره پزشکی عمومی بهمن ماه  1375دانشگاه علوم پزشکی ذزفول,سال اتمام دوره پزشکی عمومی اسفند ماه 1381
علوم پزشکی جهرم( پایان نامه بررسی شیوع کم بینایی و نابینایی در سطح شهرستان جهرم در سال  1382و با همکاری دکتر هادی
مصلی نژاد زیر نظر استاد گرامی جناب آقای دکتر نادر دهقانی)
-3سال آغاز دوره دستیاری رشته کودکان در علوم پزشکی تبریز مهر ماه  1387و پایان دوره دستیاری شهریور ماه  (1390پایان نامه
تأثیر بیحرکتی در بروز هیپر کلسیوری در بخش مراقبتهای ویژه کودکان تبریز با همکاری دکتر مجید ملکی و دکتر جعفری زیر نظر
استاد گرامی جناب آقای دکتر نعمت بیالن مدیر گروه کودکان تبریز)

سوابق اجرایي
در آذر ماه  1390طرح ضریب  kرا در دانشگاه علوم پزشکی جهرم آغاز نمودم و از همان زمان به عنوان رییس مرکز پایش
مراقبتهای درمانی ) (mcmcفعالیت خود را ادامه دادم .سپس با حفظ سمت به عنوان مدیر امور بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی
منسوب گردیدم و از اوایل  1393نیز ضمن دارا بودن سمتهای فوق با ابالغ معاونت درمان علوم پزشکی جهرم به عنوان قائم مقام
معاونت درمان تا ابان ماه  1393به ادامه خدمت مشغول گردیدم .در حال حاضر به عنوان عضو هیات علمی مشغول فعالیت میباشم.
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-1عضو کمیته مرگ و میر کودکان  1تا  59ماهه معاونت بهداشتی 1392/10/14
-2کارشناس مسئول اورانسهای بیمارستان 1391و 1392
-3عضو ستاد اجرایی طرح پزشك خانواده در سطوح  2و  3حوزه معاونت درمان 1391/3/9
-4عضو ستاد حاکمیت بالینی 1391/3/28
-5عضو اصلی کمیته احیا نوزاد بیمارستانی 1392/4/17
-6عضو کمیته طبقه بندی بیماری فلج شل حاد 1392/6/23
 -7عضو کمیته دانشگاهی پیامدهای نامطلوب ایمن سازی 1394
-8رئیس مرکز پایش مرقبت پزشکی 1390 MCMC
-9مدیر امور بیمارستانها و تعالی خدمات بالینی 1391

سوابق آموزشي
از مرداد ماه  1392به عنوان عضو هیات علمی در گروه کودکان مشغول آموزش و همکاری با دانشگاه علوم پزشکی جهرم گردیدم.

سوابق پژوهشي
 -1بررسی شیوع کم بینایی و نابینایی در شهرستان جهرم
 -2تاثیر بیحرکتی در بروز هیپرکلسیوری در بیماران بستری در بخش مراقبتهای کودکان جهرم
 -3وو
داوری پایان نامه
 -1بررسی ارتباط شیردهی با سرطان پستان در مادران مراجعه کننده به مراکز درمانی شهرستان جهرم1393
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برگزاری کارگاه
 -1سمینار ترویج تغذیه با شیر مادر در خرداد ماه  1391در علوم پزشکی جهرم(سایت پردیس)
 -2اجرای جلسه توجیهی پزشك خانواده و نظام ارجاع جهت پرسنل علوم پزشکی جهرم ( سالن کنفرانس کلینیك هنری جهرم)
 -3همکاری در برگزاری چند جلسه کارگاه احیای نوزاد جهت پرسنل هر دو بیمارستان استاد مطهری و پیمانیه از شهریور لغایت اسفند ماه (هر
ماه یك کارگاه) 1391زیر نظر گروه مامایی معاونت درمان علوم پزشکی جهرم و به عنوان دبیر علمی کارگاه (اتاق کنفرانس مرکز فوریتهای
)115
 -4اجرای کارگاه  ASQتکامل کودکان زیر نظر بهداشت خانواده معاونت بهداشتی علوم پزشکی جهرم ( سالن شهید ایران منش معونت
بهداشتی)
 -5سمینار تشنج در کودکان جهت پرسنل بیمارستان استاد مطهری علوم پزشکی جهرم( سالن کنفرانس کلینیك هنری جهرم)
 -6کارکاه مراقبت کانگورویی جهت پرسنل هر دو بیمارستان استاد مطهری و پیمانیه علوم پزشکی جهرم در آذر ماه  ( 1391سالن کنفرانس
کلینیك هنری جهرم)
 -7بررسی ارتباط شیردهی با سرطان پستان در مادران مراعه کننده به مراکز درمانی شهرستان جهرم 1393

سایر فعاليتهای پژوهشي
-1لوح تقدیر از طرح سازمان مردمی نهاد خیریه آبشار عاطفه ها
 -2لوح تقدیر از طرف فرمانده ناحیه مقاومت بسیج 1391

3

