
  

  چمن رضا دكتر اينجانب هاي برنامه

  ايران هاي اپيدميولوژيست علمي انجمن مديره هيأت در عضويت كانديداي

 علمي، محافل كليه در انجمن مؤثر و فعال نقش ايفاي جهت در مديره هيأت قبلي هاي فعاليت استمرار به كمك  -1

  .مرتبط گيري تصميم و سياستگداري

 و نقش بازتعريف و تبيين راستاي در مديره هيات قبلي كار دستور در هاي¬فعاليت نمودن عملياتي در همكاري  -2

 نيروي تشكيالت و ساختار در  مرتبط هاي پست شدن لحاظ و سالمت نظام مختلف سطوح در ها¬اپيدميولوژيست جايگاه

  .انساني

 گرفتن بهره با اپيدميولوژي المللي بين و ملي هاي¬ كنگره برگزاري خصوص در انجمن اهداف پيشبرد در مشاركت  -3

  .قبلي تجارب از

 هاي گرايش با تخصص فوق و فلوشيپ هاي دوره اندازي راه و پيگيري جهت در مديره هيات اعضاي با همكاري  -4

  ..)…,Clinical Epidemiology, Public Health Epidemiology( ايران در اپيدميولوژي مختلف

  .اپيدميولوژيست همكاران براي Clinical Scientist برنامه شدن عملياتي راستاي در تالش  -5

 نيروي تربيت بمنظور اپيدميولوژي آموزشي هاي گروه همچنين و تخصصي بورد هيأت به  مشاوره ارايه در مشاركت  - 6

  ). كيفي و كمي(جامعه واقعي نيازهاي با متناسب انساني

  .كشور از خارج علمي هاي كنگره در ها¬اپيدميولوژيست گروهي حضور شرايط تسهيل جهت در همكاري و تالش  -7

  

  

  

  

  



  چمن رضادکتر   و نام خانوادگی نام

  دانشیار  مرتبھ علمي

  اپیدمیولوژی متخصص و MPH، دارای پزشك  مدارک تحصیلی

  

  سوابق تحصیلي
 

  موسسھ سال دریافت تخصصي/رشتھ تحصیلي ردیف

 شیرازعلوم پزشکي  1374 پزشکي عموميدکترای   1

2 MPH 1378 علوم پزشکي تھران 

  علوم پزشکي تھران 1387 اپیدمیولوژي تخصص در رشتھ 3

  سوابق شغلي
 

 پایان شروع  سمت محل خدمت ردیف

     

 کھگیلویھ بھداشت شھرستان  مرکز 1

 بھداشتیپزشک مسئول مرکز

 درماني روستایي
١٣٧۴ ١٣٧۵  

     

 دانشگاه علوم پزشکي یاسوج 2

مرکز بھداشت شھرستان رئیس 
 کھگیلویھ

١٣٧۵ ١٣٧٨ 

     

 ١٣٧٩ ١٣٧٨ معاون امور بھداشتیقائم مقام  دانشگاه علوم پزشکي یاسوج  3

     

 ١٣٨۴ ١٣٧٩ معاون امور بھداشتي دانشگاه  دانشگاه علوم پزشکي یاسوج 4

     

 ١٣٩٢ ١٣٨٧ و معاون امور بھداشتي دانشگاه دانشگاه علوم پزشکي شاھرود 6

    دانشکده بھداشت رئیس   

     

 ١٣٩٢ ١٣٨٩ گروه پزشکي اجتماعي مدیر دانشگاه علوم پزشکي شاھرود 7

8 
  رئیس دانشگاه علوم پزشکی  دانشگاه علوم پزشکي یاسوج

  ادامھ دارد  ١٣٩٢

9 
  گروه پزشکي اجتماعيمدیر  دانشگاه علوم پزشکي یاسوج

 ادامھ دارد ١٣٩٢

 

  


