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موقعیت قبلي:
استخدام رسمي ( 24سال)
پست سازماني :رئیس گروه برنامه ریزي و هماهنگي آموزش و پژوهش اخالق و میراث پزشکي
کارشناس ارشد و معاون دبیرخانه پزشکي عمومي
مسئول برنامه پزشکي جامعه نگر(پزشکي عمومي)
عضو کمیسیون عوامل اجتماعي موثر بر سالمت(وابسته به )WHO
عضو کمیته کاري شوراي سیاستگذاري وزارت بهداشت(نماینده معاونت آموزشي)
دبیربرنامه توسعه دوم و سوم  , ..در معاونت آموزشي
معاون اجرایي کنگره بین المللي اجراي استانداردهاي بین المللي فدراسیون جهاني آموزش پزشکي عمومي
(کنکره آموزش پزشکي بین امللي آموزش پزشکي در کشور)
مشارکت در تدوین برنامه پنجم توسعه
و...........

تحصیالت و دوره هاي طي شده :
دانشجوي لیسانس بیولوژي
دانشجوي فوق لیسانس اخالق حوزهاي علمیه
دکتراي پزشکي عمومي
دکتراي تخصصي مدیریت خدمات بهداشتي ) گرایش آینده پژوهي نظام سالمت)PhD
مربي و مدرس مدیریت کیفیت TQM
طي کارگاههاي آموزش پزشکي ویژه اساتید بالیني انتگریشن علوم پایه و بالیني)) در دانشگاه علوم پزشکي
شهید بهشتي ویژه اساتید ( 5ماه)
کارگا ههاي مرور سیستمیک و روش تحقیق و ...در پزشکي و علوم اجتماعي و سایر کارگاهها
کارگاههاي مختلف آموزشي همچون سرچ استراتژي/سستمیک ریویو/و ......
طي کارگاه آموزشي آینده پژوهي دکتر سهیل عنایت اهلل آینده پژوه جهاني در مرکز مطا لعات و سیاستگذاري
آموزش عالي سال 93
طي دوره مدیریت ترجمان و تبادل و تجاري سازي دانش
طي دوره آموزشي فدراسیون جهاني آینده پژوهي بمدت  9هفته متوالي سال 95
…………..

موقعیت هاي اجرایي قبلي:
رئیس مرکز بهداشتي _ روستایي زاینده رود
قائم مقام شبکه بهداشتي فریدن
رئیس دبیرخانه انطباق امور پزشکي با موازین شرع مقدس
عضو شوراي فرهنگي وزارت و......
معاون دفتر فرهنگي و اجتماعي وزارت
مشاور اجرایي مرکز امور دانشجوئي
مسئول روابط عمومي معاونت آموزشي
مدیر بیمارستان خیریه امامزاده حسن (ع)
و.........

وضعیت فعلي
معاون اجرایي دبیرخانه پزشکي عمومي وزارت بهداشت
مسئول تدوین برنامه درسي پزشکي عمومي
دکتراي تخصصي مدیریت خدمات بهداشتي درماني ) (PHD
عضو گروه آینده نگري و رصد سیاستهاي کالن نظام سالمت فرهنگستان علوم پزشکي از سال 94
عضو شوراي علمي نخستین همایش ملي آینده پژوهي آموزش عالي ایران(وزارت علوم)
عضو شوراي علمي آموزش آینده پژوهي آموزش عالي ایران :چشم انداز بین المللي شدن دانشگاهها و چالش هاي
آن(وزارت علوم)
دبیرگروه آینده نگري و رصد سیاستهاي کالن نظام سالمت فرهنگستان علوم پزشکي از سال  95تا بحال
عضو فدراسیون جهاني آینده پژوهي سال 95
دبیر کار گروه افق یابي و آینده نگاري مرکز ملي تحقیقات راهبردي آموزش پزشکي

پژوهش ها
- 1طراحي الگوي آینده پژوهي نظام سالمت ایران(با روش تحلیل تاثیرات متقابل)(دانشگاه علوم پزشکي ایران
دانشکده مدیریت) رساله
- 2مرجعیت علمي با نگرش اسالمي -ایراني فرهنگستان علوم پزشکي
- 3آینده پژوهي اسالمي با محوریت طب اسالمي و سالمت فرهنگستان علوم پزشکي(در حال انجام)
- 4شهرهاي سالمت محور( پیاده روهاي سالمت محور) (در حال انجام)
 - 5طراحي نقشه راه و تدوین سند مرجعیت علمي دانشگاه علوم پزشکي مازندران(در حال انجام)
- 6سناریوهاي آینده نظام سالمت ایران
- 7آینده نگاري علم و فناوري در حوزه آموزش پزشکي(افق ( )1414در حال انجام)
- 8تجربه نگاري سیاست گذاري آموزش پزشکي در چهار دهه اخیر(در حال انجام)

سخنراني و همایش
برگزاري روز آینده پژوهي در فرهنگستان علوم پزشگي و سخنراني کلیدي در آن در خصوص آینده نظام سالمت
ایران و شیفت پارادایم اسفند 96
سخنراني سناریوهاي آینده نظام سالمت در گروه دندانپزشکي اردیبهشت 97
سخنراني سناریوهاي آینده نظام سالمت دي  96فرهنگستان
سخنراني آینده پژوهي در سالمت دبیرخانه پزشکي عمومي وزارت بهداشت معاونت آموزشي 97
سخنراني سنا ریوهاي نظام سالمت ایران در افق  20ساله دانشگاه بهزیستي 97
و....

مقاله انگلیسي
1-Review of Health Management Information Systems in Health System and its
Implementation
2- Futures Study of Health System Responses to Social Expectations
3- Study of Educational Environment Trends of Iranian Universities of Medical
Sciences, during the 2008-2013, from the Perspective of General Medicine
)Clinical Students (levels of interns and externs

مقاله فارسي علمي -پژوهشي
- 1تطابق اهداف ابتدایي و ساختار سازماني فعلي در نظام مراقبت هاي بهداشتي اولیه در ایران -مطالعه مروري
نظامند
 - 2ماموریت ما نو آوري براي شکوفایي مطالعه اي تاریخي تحلیلي
- 3نگاهي مجمل بر تحول ستیزي در نظام هاي اداري ایران مطالعه اي تحلیلي
- 4نفت و پایه هاي لرزان هژموني جدید آمریکا تحلیلي سیاسي
- 5سالمت معن وي اسالمي ،مبناي الگوي اسالمي – ایراني پیشرفت در سالمت
 - 6پاسخگویي ،نیروي پیشران اصالحات در نظام هاي سالمت

تعدادي ازداوري مقاالت ارائه شده
- 1بررسي ارتباط اجراي طرح تحول نظام سالمت با میزان خدمات انجام شده در بخش آنژیوگرافي در
بیمارستان هاي منتخب مجله پزوهش در پزشکي
و....

