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 سوابق تحصیلی 

  ایالم  1343فارغ التحصیل دوره متوسطه تجربی سال  -
  1344ورودي رشته پزشکی دانشگاه تبریز سال  -
  )سال دوره خدمت سربازي در زمان تحصیل 2( 1353فارغ التحصیل پزشکی عمومی سال  -
  1357فارغ التحصیل رشته جراحی زنان و زایمان سال  -
  1357جزو نفرات برتر بورد جراحی زنان و زایمان سال  -
  کشور هلند Diagnosis Hospitalدوره سونوگرافی و آنکولوژي  -
  نسهدوره حوادث غیرمترقبه در کشور فرا -
 دوره عالی مدیریت -

  اجرائیسوابق 

و در  1344د به دانشکده پزشکی تبریز در سال وشرکت در مبارزات سیاسی با رژیم شاه پس از ور -
که توسط رژیم از دانشگاه اخراج و پس از آزادي از زندان و از سرگیري تحصیل طول مدت تحصیل 

  فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه تبریز 1353دوره سربازي در سال  طی
  1362بیمارستان امام خمینی ایالم تا سال رئیس 1357همزمان با پیروزي شکوهمند انقالب اسالمی درسال  -
 نگ تحمیلیاشت و درمان استان ایالم در طول جمسئولیت بهد -

  1362عضو هئیت علمی بیمارستان فیروزآبادي از سال  -
 با حفظ سمت آموزشی  1362مدیر عامل بهداشت و درمان استان ایالم از سال  -

  1368بهداشت و درمان استان تهران از سال مدیر عامل  -

 1368رئیس مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادي از سال  -

 1370استادیار مرکز آموزشی درمانی فیروزگر با حفظ سمت اجرائی از سال  -

 با حفظ سمت آموزشی در بیمارستان فیروزگر 1372درمانی اورژانس کشور از سال مدیر کل خدمات  -

 با حفظ سمت آموزشی در بیمارستان فیروزگر 1376معاون بیمه و درمان و عضو هئیت مدیره از سال  -

 با حفظ سمت آموزشی در بیمارستان فیروزگر 1377رئیس مرکز آموزشی درمانی فیروزگر از سال  -

 با حفظ سمت آموزشی در بیمارستان فیروزگر 1380دانشگاه از سال معاون پشتیبانی  -

 تاکنون رئیس بخش جراحی زنان و زایمان بیمارستان فیروزگر -

  تاکنون  1/11/1393رئیس مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادي از  -



 
 

 
 

٣

 مسئولیت هاي اجرائی  
 

 مدیر مسئول مجله زنان و زایمان ایران -

 تهرانعضو هئیت مدیره نظام پزشکی  -

 مدیرکل خدمات درمانی و قائم مقام درمان -

 مدیرکل درمان و اورژانس کشور -

 عضو هئیت مدیره و معاون بیمه و درمان سازمان بیمه خدمات درمانی -

 رئیس مرکز آموزشی درمانی فیروزگر -

 نماینده جمع آوري کمک هاي بخش خصوصی براي زلزله زدگان بم –معاون پشتیبانی دانشگاه  -

 دوره 2عضو شوراي عالی نظام پزشکی ایران طی  -

 دوره 4عضو هئیت مدیره تهران بزرگ طی  -

 معاون پشتیبانی نظام پزشکی تهران -

 دوره 2رئیس هئیت عالی انتظامی طی  -

 رئیس هئیت تجدید نظر نظام پزشکی در حال حاضر -

 دوره 3دبیر انجمن متخصصین زنان و زایمان طی  -

 متخصصین زنان و زایمان مسئولیت خزانه دار انجمن -

 دوره 4رئیس انجمن ایالمی هاي مقیم مرکز طی  -

 دوره و درحال حاضر 2رئیس مرکز آموزشی و درمانی شهید اکبرآبادي طی  -

 معاون آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پزشکی کل کشور -

 رئیس امور سالمت سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور - 

  
 
  فعالیت هاي آموزشی 

 عضو کمیته راهبردي نقشه علمی کاربردي دانشگاه تهران –آموزشی گروه کمیته  -

 پژوهشی گروه زنان و زایمان و مشارکت در تنظیم برنامه هاي آموزشی -
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 فعالیت هاي پژوهشی 

 .بررسی میزان روي مادرانی که نوزاد با وزن کم بدنیا می آورند -

 ساله سزارین در یک بیمارستان منتحب ایران 30بررسی -

  )طرح پژوهشی در دست اقدام( Kاندازه گیري ویتامین  -
 
  

 مسئولیت راه اندازي  
 آزمایشگاه استان ایالم در زمان جنگ تحمیلی -

 بیمارستان صحرائی شهید سلیمی ایالم -

 دانشکده پرستاري ایالم -

 بازسازي بیمارستان شهید اشرفی اصفهانی تهران -

 دانشکده پرستاري کرج -

 بیمارستان شهید باهنر کرج -

 بیمارستان دماوند -

 بیمارستان رباط کریم  -

 بیمارستان شهریار -

 بیمارستان ضیائیان تهران -

 مسئولیت اجرایی تامین آب آشامیدنی و امکانات بهداشتی درمانی در زلزله رودبار -

 6نماینده تام االختیار وزیر بهداشت و درمان طی ورود آزادگان سرافراز به میهن اسالمی از طریق ایجاد  -
 طینه بررسی سالمت جسمانی، روانی و بهداشتی آن عزیزانکمپ قرن

 راه اندازي انجمن جراحان زنان و زایمان -
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