
  
 مشخصات فردي :

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 مدارك و مدارج تحصيلي :   

 

 خانوادگي نام و نام

 

 شهال ميرگلوي بيات

 

 09121551546 همراه تلفن

021 -669283 كار محل تلفن  

E-mail آدرس Hamid_madad@yahoo.com 

 نام دانشگاه رشته تحصيلي

 دانشگاه علوم پزشكي ايران دكترا پزشكي

 دانشگاه علوم پزشكي همدان جراح و متخصص زنان

 - داراي دانشنامه بورد تخصصي

 گذراندن يك دوره هشت ماهه ناباروري 
 پژوهشكده ابن سينا

 

 

 نماينده در مجلس شوراي اسالمي دوره نهم

 

 ���ه �عا�ی



 

 مدارج شغلي در  حال حاضر :

 

 مهارتهاي مديريتي و نرم افزاري :

 شرح رديف

 مدير كل سالمت مجلس شوراي اسالمي 1

 عضو هئيت مديره سازمان تداركات پزشكي هالل احمر ايران 2

 عضو هئيت مديره مجمع خيرين سالمت استان تهران 3

 رئيس شوراي زنان معاونت مشاركت هاي مردمي مجمع خيرين سالمت كشور 4

 عضو هئيت امناي دانشكده علوم پزشكي ساوه 5

6 
مجتمع آموزشي درماني پژوهشي حضرت –عضو هئيت علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران 

 رسول اكرم (ص)

 شرح رديف

   CONTRACTS MANAGEMENT SYSTEMSسيستمهاي مديريت قراردادها 1

    ENTERPERISE RESOURCE PLANNING برنامه ريزي منابع انساني  2

 WORDدوره هاي مقدماتي و متوسطه  3

 EXCELدوره هاي مقدماتي و متوسطه  4

 POWERPOINTدوره هاي مقدماتي و متوسطه  5

 مديريت استراتژيك مخصوص مديران 6

 مديريت زمان و نقش آن در ارتقاء بهره وري 7

 راه اندازي دانشكده علوم پزشكي ساوه 8



 

 ) :1395علمي، آموزشي ، پژوهشي (

 

 

 شرح رديف

1 
 1395شركت در هفدهمين سمينار فيزيوتراپي تخصصي ستون فقرات هشتم و نهم دي ماه 

 بعنوان سخنران

 21/04/95شركت در كارگاه يادگيري الكترونيكي و استفاده از سامانه در تاريخ  2

 شركت در كارگاه اشنايي با پايگاه هاي اطالعاتي  3

4 
 (حقوق 3شركت در دوره دانش افزايش انديشه سياسي اسالم و مباني انقالب اسالمي سطح 

 95بشر اسالمي) شهريور 

5 
 (حقوق 4شركت در دوره دانش افزايش انديشه سياسي اسالم و مباني انقالب اسالمي سطح 

 95بشر اسالمي) شهريور 

6 
شركت در كنفرانس علمي مالحظات اخالقي ،حقوقي و فقهي بيمارستان زنان و مامايي دي 

 95ماه 

 95شركت در دومين كنگره بين المللي توليد مثل شهريور  7

 95شركت در كنگره روش تهاجمي زنان و مامايي ايران دي و بهمن ماه  8

 95شركت در كنگره روش تهاجمي زنان و مامايي ايران بعنوان سخنران دي ماه  9

10 
شركت در كنفرانس علمي ارزيابي سالمت جنين (كارديوتوكوگرافي) بعنوان دبير علمي 

 95برنامه و سخنران ارديبهشت ماه 

 95شركت در كنگره بين المللي توليد مثل ارديبهشت ماه  11

 95شركت در كنگره زنان و مامايي ايران مهر ماه  12

 گذراندن يك دوره هشت ماهه ناباروري در پژوهشكده ابن سينا 13



 

 سوابق ومدارج شغلي و تحصيلي  :

                           

 

 مدت شرح رديف

  سال5 رئيس بيمارستان هفده شهريور شهرستان ساوه 1

  سال8 عضو هئيت مديره سازمان نظام پزشكي شهرستان ساوه 2

  سال4 رئيس هئيت مديره بدوي انتظامي سازمان نظام پزشكي 3

 1378 معرفي به عنوان پزشك نمونه از طرف دانشگاه علوم پزشكي اراك 4

 1380 معرفي به عنوان مدير نمونه  5

 1381 معرفي به عنوان پزشك نمونه از طرف سازمان نظام پزشكي ايران 6

  سال5 رئيس بيمارستان شهيد آيت اهللا مدرس شهرستان ساوه  7

 - عضو هئيت علمي دانشگاه علوم پزشكي اراك 8

 مجلس نهم نماينده مردم شهرستان هاي ساوه و زرنديه در مجلس شوراي اسالمي 9

 مجلس نهم عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسالمي 10

 مجلس نهم نائب رئيس فراكسيون زنان در مجلس شوراي اسالمي 11

 مجلس نهم دبير فراكسيون نخبگان مجلس شوراي اسالمي 12


