
 

برنامھ ھای پیشنھادی اینجانب دکتر قباد مرادی برای عضویت در ھیئت مدیره انجمن علمی اپیدمیولوژی در صورت 

 انتخاب شدن:

 :ھا شامل موارد زیر است اپیدمیولوژیست نقش مھمترینبھ نظر اینجانب بعضی از 

  جامعھ، سالمت ارتقاء برای ھا روش و پیشنھاد بھترین انتخاب •

 کشور اجتماعی و اقتصادیعلمی و  توسعھ برای سالمت نظام مھم نقش ایفای بھ کمک •

  در اداره نظام سالمت کشور اپیدمیولوژیک نگاه ایجاد •

 با کیفیت باال پزشکی تحقیقات اجرای و طراحی •

 علوم پزشکی تحقیقات متدولوژیک مرجعیت •

 کمک بھ رشد علمی کشور •

  پیدمیولوژی بھ شرح ذیل خواھد بود:برای انجمن ا اینجانببر ھمین اساس پیشنھادات و راه کارھای 

در بخش ھای اجرایی، اموزشی، و  ن جایگاه اپیدمیولوژی در کشوریحمایت طلبی مسئولین کشوری برای تبی •
 پژوھشی

انجام فعالیت ھا و اقداماتی بھ منظور جذب اپیدمیولوژیست ھای کشور برای عضویت در انجمن و ارائھ نقش  •
 و اداره انجمن با نظر اعضا نجمنفعال در ا

 برگزاری کنگره ھا و ھمایش ھای علمی بین المللی و ملی و منطقھ ای با تقویم و زمانبندی مشخص •

 برای تبادل دانش روز و تخصصی ایجاد ارتباط با اپیدمیولوژیست ھای ایرانی در خارج از کشور •

 ایجاد ارتباط با مجامع بین المللی مرتبط برای تبادل دانش  •

 منظمبرگزاری دوره ھای علمی و اموزشی و کاربردی توسط انجمن بھ صورت  •

 کشور اپیدمیولوژیست ھایفعالیت بھ منظور ایجاد انسجام در بین  •

 برگزاری ھمایش ھای مشترک با سایر انجمن ھای علمی  •

 از دانشجویان برای فعالیت ھای علمی و اموزشی جستجوی راھکارھایی برای حمایت •

جستجوی راھکارھایی برای ایجاد شبکھ ھای علمی بین اپیدمیولوژیست ھای کشور برای ھم افزایی دانش و  •
 محصوالت اپیدمیولوژی کشور

 راه اندازی مجلھ انگلیسی انجمن برای مخاطبان بین المللی در کنار مجلھ فارسی برای مخاطبان داخلی •

 اد روشی برای کسب نظر اعضا بھ صورت مستمر برای اداره بھتر انجمن ایج •

  

  

  

  



  :اپیدمیولوژی ایرانعلمی انجمن  مدیرهدکتر قباد مرادی برای شرکت در ھئیت اینجانب  رزومھ

 پزشکی رشتھ در را خود آکادمیک تحصیالت ١٣۶٧ سال در.  ھستم کرمانشاه و از استان ١٣۴٨ اینجانب متولد سال

نمودم. بعد از فارغ التحصیلی پزشکی دو سال بھ عنوان پزشک روستا و دو سال بھ  آغاز تھران پزشکی علوم دانشگاه

مدیر گروه مبارزه با  ١٣٨۵ سال تاعنوان پزشک ستاد و سپس رئیس مرکز بھداشت کامیاران مشغول بھ کار بودم. سپس 

 بھ مشغول MPH رشتھ تھران درعلوم پزشکی  در دانشگاه ١٣٨٠ سال بیماریھای مرکز بھداشت استان کردستان بودم. در

علت تحصیلم . دادم ادامھ اپیدمیولوژی تخصصی رشتھ در را خود تخصصی تحصیالت ١٣٨۶ سال در من. شدم تحصیل

عضو ھیئت علمی دانشگاه علوم  ١٣٩١در رشتھ اپیدمیولوژی بھ خاطر عالقھ بھ بھداشت عمومی و تحقیق بود. از سال 

 بھ کردستان پزشکی علوم دانشگاه پزشکی دانشکده زیستی آمار و اپیدمیولوژی گروه در اکنون پزشکی کردستان شدم. ھم

عالوه بر آن رئیس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت دانشگاه علوم  .ھستم فعالیت بھ مشغول استادیار عنوان

  پزشکی کردستان ھستم.

 وی.ای.اچ اعتیاد، غیرواگیر، ھای بیماری و عمومی بھداشت و سالمت زمینھ در کار بھ ای حرفھ و کاری زمینھ در من

 ھا حوزه این در و مندم عالقھ سالمت ھای نظام ارزشیابی و پایش سالمت، در عدالت و سالمت ھای نابرابری سل، ایدز،

   .ام داشتھ اجرایی و پژوھشی و علمی ھای فعالیت

  کھ در ان اغلب مقاالت منتشر شده وجود دارد بھ صورت ذیل است: Google scholarآدرس پروفایل من در سایت 

https://scholar.google.com/citations?user=D4CLme0AAAAJ&hl=en 

  بھ صورت ذیل است: آدرس سایت شخصی کھ اطالعات بیشتری در مورد من در ان وجود دارد

http://www.ghobadmoradi.ir/ 
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