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 داًطکذُ پسضکی داًطگبُ علَم پسضکی ایراى ، گرٍُ پسضکی اجتوبعی  توبس :

 280 -  44228888  تلفي : 

 hoveidamanesh@gmail.com_ایویل : 

  : تحصیالت

 پسضکی عوَهی : داًطگبُ علَم پسضکی هطْذ 

 : داًطگبُ علَم پسضکی تْراى  Field Epidemiology MPHدٍرُ 

 دستیبری پسضکی اجتوبعی : داًطگبُ علَم پسضکی ایراى 

 عناوین پایان نامه :

a)  : هقبیسِ اثر پرٍپبًتیلي ثرٍهبیذ ٍ هبسبش عضالت صَرت پسضکی عوَهی، PNF (proprioceptive 

neuromuscular facilitation  سبلِ  08تب  3آثریسش رٌّی کَدکبى ثب عقت هبًذگی رٌّی  ( در درهبى  

b)  ُدٍرField Epidemiology MPH  :   ثررسی طغیبى گبسترٍ آًتریت در خَاثگبّْبی داًطجَیبى

 ٍ تعییي عَاهل هَثر ثر اثتال داًطجَیبى   53خرداد

c)  : الگَی ارایِ خذهبت پیطگیری ثبلیٌی در ًظبم سالهت جوَْری طراحی دستیبری پسضکی اجتوبعی

 اسالهی ایراى

 سوابق اجرایی : 

 0341-0334 سبلْبیٍ پسضک هرکس  هسئَل هرکس ثْذاضتی درهبًی ضْری  

  0341ّوکبری ثب طرح پسضک خبًَادُ سبل 

  هسئَل کبرضٌبسHIV عضَیت در کویتِ ّبی  اجتوبعی ثْسیستی کطَ دیذگبى  دفتر آسیت ٍ

    0348 دفتر در سبل 083حبضیِ ًطیٌی ٍ اٍرشاًس 
 َیت در گرٍُ تخصصی اجتوبعی عض SDH    ضَرای سیبستگساری عَاهل اجتوبعی هَثر ثر سالهت (

 0348 درسبلثْسیستی کطَر (سبزهبى 

  0342 سبلْبیکبرضٌبس دفتر تَسعِ داًطکذُ پسضکی داًطگبُ علَم پسضکی ضْیذ ثْطتی-

0344  

  در سبلْبی داًطگبُ علَم پسضکی ضْیذ ثْطتی کبرضٌبس هسئَل رتجِ ثٌذی داًطکذُ پسضکی

0343 -0344 

  داًطکذُ پسضکی داًطگبُ علَم پسضکی ضْیذ ارزضیبثی داًطجَیبى پسضکی ریفرم کبرضٌبس

   0344- 0342ثْطتی سبلْبی 

mailto:_hoveidamanesh@gmail.com


  گبُ علَم پسضکی ضْیذ ثْطتی داًطکبرضٌبس هسئَل طرح تکرین ارثبة رجَع داًطکذُ پسضکی

 0344- 0342سبلْبی 

  0345 سبلکبرضٌبس هسئَل ثیوبریْبی غیر ٍاگیر هرکس ثْذاضت ضرق تْراى  

  0353-0352سبلْبیکبرضٌبس ثیوبریْبی ٍاگیر هرکس ثْذاضت ضوبلغرة تْراى 

 طرحهای تحقیقاتی : 

 ٍضعیت طرح ًَع ّوکبری طرح تحقیقبتی

ثررسی تصبٍیر ّطذار دٌّذُ سیگبر ) تْیِ گسارش ثِ سفبرش 

WHO  ) 

اتوبم ٍ ارایِ گسارش ثِ  ّوکبر

WHO 

 اتوبم ّوکبر AHAثَهی سبزی گبیذالیي قلت  ٍعرٍق 

 در حبل اًجبم ّوکبر ثَهی سبزی گبیذالیي دیبثت

ثررسی دیذگبُ کبرضٌبسبى ٍ هسئَلیي داًطگبُ ایراى در هَرد 

 ثرًبهِ کٌترل سل

 در حبل اًجبم هجری

ثررسی اثرثخطی خذهبت پیطگیری ثبلیٌی : یک هرٍر 

 سیستوبتیک

 در حبل اًجبم ّوکبر

 ٍسیلِ ثِ ضذُ گیری اًذازُ  خَى قٌذ هیبًگیي هقبیسِ ٍ تعییي

 آزهبیطگبّی استبًذارد رٍش ثب گلَکَهتر دستگبُ سِ

 در حبل اًجبم ّوکبر

 فطبرخَى هذیریت ثب هرتجط ّبی اپلیکیطي هرٍرسیستوبتیک

 ثبال

 در حبل اًجبم ّوکبر

 فطبرسٌج ٍسیلِ ثِ ضذُ گیری اًذازُ فطبرخَى هیساى هقبیسِ

 جیَُ فطبرسٌج ثب  ایراى ثبزار در هَجَد دیجیتبل ثبزٍیی ّبی

 ای

 در حبل اًجبم ّوکبر

 

 


