
 بسمه تعالی

 رزومه

                    نام پدر:ولی                                  نام خانوادگی:عزیزی                نام:نعمت اله    

 روستای کرکان-شهرستان خنداب -اراک محل تولد:                                                     03/4/8031:           متولد

 وابق تحصیلی:س

 8031اخذ دیپلم تجربی در سال 

                                               8031درسال  از دانشگاه علوم پزشکی  گیالن )گرایش مبارزه بابیماریها(اخذ مدرک کاردانی بهداشت عمومی

 8018اخذ مدرک کارشناسی بهداشت عمومی ازدانشگاه علوم پزشکی ایران در سال

 81.31با معدل  8013در سال  تهران دانشگاه علوم پزشکی ازآموزش پزشکی  رشتهارشد درک کارشناسیاخذ م

 8011 شهریوراخذ مدرک دکتری تخصصی سالمت در بالیا و فوریت ها در 

 :موزشیآسوابق 

  8011سال تحصیلی  ازعلمی کاربردی( مدرس درس بهداشت و تنظیم خانواده مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مرکز ساوه)دانشگاه جامع

  برای گروه پزشکی و پیراپزشکی شهرستان ساوه 1/4/8011مدرس کنفرانس علمی پیشگیری و کنترل بیماریهای آمیزشی در مورخ 

  ساوه در شهرستان0/3/8011در تاریخ  برای گروه پزشکی و پیرا پزشکی گوارشی-درمان عفونتهای روده ای-مدرس کنفرانس علمی پیشگیری

  03/1/8011درشهرستان ساوه در تاریخ برای گروه پزشکی و پیرا پزشکی Aنوعمدرس سمینار آموزشی کنترل و پیشگیری بیماری آنفلوانزای  

  8011مدرس کارگاه آموزشی مدیریت پیشگیری از ایدز در محیط کار برای مسئولین بهداشت حرفه ای کارخانجات شهرستان ساوه در دی و بهمن 

  درمرکز بهداشت ساوه61/4/8014س دوره آموزشی چاپ ششم واکسیناسیون و عوارض ناخواسته ایمن سازی در تاریخ مدر

  در مرکز بهداشت ساوه 8/86/8014مدرس دوره آموزشی دیابت در تاریخ 

  در مرکز بهداشت ساوه 3/83/8014گوارشی در تاریخ –مدرس دوره آموزشی بیماریهای روده ای 

   63/1/8013در تاریخ  آموزشی مدیریت پیشگیری از ایدز در محیط کار برای مسئولین بهداشت حرفه ای کارخانجات شهرستان ساوه مدرس کارگاه

 16مدرس دروس تخصصی  رشته فوریتهای پزشکی در دانشکده علوم پزشکی ساوه از سال 

 :پژوهشی   سوابق

  8011سالیماریهای ریوی  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در کنفرانس بین المللی سل و ببا همکاران ارائه مقاله 

در اولین همایش ملی دانشجویی عوامل  11روستاهای شهرستان ساوه در سال در  6بررسی وضعیت بیماران مبتال به دیابت نوع  مقاله)به صورت پوستر(با عنوان:  ارائه 

  8011مهر 66و  68در تاریخ  اجتماعی موثربرسالمت

عوامل موثر در انجام خود آزمایی پستان در رابطین بهداشتی زرندیه،یک ارزیابی از پیشگویی کنندگی سازه های مدل  قاله)به صورت پوستر(با عنوان:) بررسیم ارائه 

  8011مهر 66و  68در تاریخ  سالمت (در اولین همایش ملی دانشجویی عوامل اجتماعی موثربراعتقاد بهداشتی 

 



بررسی میزان  استفاده دانشجویان تحصیالت تکمیلی از منابع دیجیتال  و عوامل موثر بر آن در مقایسه با میزان استفاده  از منابع  ت پوستر( با عنوانارائه مقاله )به صور

در  وم پزشکی مازندرانچاپی کتابخانه پردیس همت دانشگاه علوم پزشکی  تهران در همایش کشوری آموزش پزشکی و پنجمین جشنواره شهید مطهری در دانشگاه عل

 84/6/8018لغایت    86/6/8018تاریخ 

 در زمینه بهداشت عمومی و پناهندگان   isiمقاله   0چاپ 

 در دست داشتن چاپ یک مقاله پاب مد در مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران در ارتباط با پناهنگان و  بحران

 

 

 سوابق کاری و اجرایی:

  8014تا تیر8016در دانشگاه علوم پزشکی اراک)مرکزبهداشت ساوه(از بهمن  تگذراندن دوره پیام آوری بهداش

   81/88/8016لغایت 8/88/8016بعنوان کارشناس مبارزه با بیماریهااز تاریخ  منطقه زلزله زده بمدر داوطلبانه حضور

  اجراشده است. 03/1/8016لغایت 03/1/8010ناظر اجرای برنامه کشوری مراقبت بیماریهای غیر واگیردرشهرستان ساوه که از تاریخ 

 8018تاسال   8013 /63/4واحد بیماریهای  مرکز بهداشت ساوه از تاریخ  مسئول

   8011و  8013 هایدر شهرستان ساوه در سالفوکال پوینت اجرایی برنامه آنفلوانزا

   66/6/8011عضو تیم ارزیابی و واکنش سریع شهرستان ساوه از تاریخ 

  83/0/8011ماهه از تاریخ  8-31رستانی بررسی مرگ کودکان عضو کمیته شه

 5931تا  فروردین  5931سرپرست  مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی از خرداد 

 5931از فروردین و  همزمان سرپرست مرکز بهداشت  شهرستان ساوه  معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی ساوه  

 :دوره های آموزشی طی شده

  61/1/8010شهرداری تهران در تاریخ  83ر مانور یک روزه زلزله در منطقه شرکت د

  درمرکزبهداشت استان مرکزی 03/4/8010لغایت63/4/8010شرکت در دوره آموزشی مشاوره ژنتیک و مدیران برنامه تاالسمی مورخ 

  ن مرکزیدرمرکزبهداشت استا 63/4/8010لغایت 64/4/8010شرکت در کارگاه آموزشی سل از تاریخ 

 زیدر مرکز بهداشت استان مرک81/1/8010شرکت در دوره آموزشی کاهش عوارض حوادث غیر مترقبه در تاریخ 

   در مرکز بهداشت استان مرکزی 8/86/8014شرکت در دوره آموزشی دیابت در تاریخ 

  در مرکز بهداشت استان مرکزی 1/86/8010شرکت در کارگاه آموزشی ایدزدر تاریخ 

  در مرکز بهداشت استان مرکزی 61/86/8014در تاریخ  کارگاه آموزشی مننژیت شرکت در

  در مرکزبهداشت استان مرکزی83/4/8013در تاریخ  HIV/AIDSشرکت در کنفرانس علمی پیشگیری و کنترل 

   در مرکز بهداشت استان مرکزی 66/1/8013شرکت در سمینارعلمی تخصصی دیابت در تاریخ 

  در بیمارستان شهید مدرس شهرستان ساوه86/1/8013در تاریخ زش آنفلو انزای پرندگان شرکت در دوره آمو

  در مرکز بهداشت استان مرکزی 63/88/8013در مورخ(شرکت در کارگاه آموزشی :)مشاوه جنسی و نه گفتن در مواقع حساس به منظورپیشگیری از ایدز



   3/3/8013پزشکی ایران در تاریخ م ( در دانشکاه علوH1N1)Aشرکت در سمینار آموزشی آنفلوانزای نوع 

  83/86/8011گذراندن دوره آموزش غیر حضوری پایش تیم سالمت در تاریخ

  کزیدر مرکز بهداشت استان مر3/86/8011لغایت  0ر تاریخ د مرکز مدیریت بیماریها وپورتال ARC VIEW GIS    روزه آشنایی وکار با نرم افزار0شرکت در کارگاه   

  در مرکز بهداشت استان مرکزی86/88/8011لغایت 83/88/8011شرکت در کارگاه آموزشی ایمنسازی و عوارض پس از آن و بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن از تاریخ 

  در مرکز بهداشت استان مرکزی 61/1/8011و63شرکت در کارگاه آموزشی مدیریت بحران در تاریخ 

   در دانشگاه علوم پزشکی ایران 8011اردیبهشت 86لغایت83ش کشوری آموزش پزشکی شرکت در یازدهمین همای

  در مرکز بهداشت استان مرکزی 83/3/8011شرکت در کارگاه یکروزه سرخک،سرخجه و سرخجه مادر زادی در تاریخ 

  بهداشت استان مرکزیدر مرکز 63/0/8011و81شرکت در جلسه آموزشی تازه  های تشخیصی و درمانی بیماری سل در تاریخ 

  در مرکز بهداشت استان مرکزی 63/88/8011و64شرکت در کارگاه دو روزه مراقبت بیماریهای قابل پشگیری با واکسن در تاریخ 

  در مرکز بهداشت استان مرکزی  61/0/8011شرکت در کارگاه آموزشی بیماریهای منتقله از آب و غذا در تاریخ 

  در شهرستان ساوه 03/1/8011در تاریخ Aشگیری بیماری آنفلوانزای نوعشرکت در سمینار کنترل و پی

  در مرکز بهداشت استان مرکزی 81/3/8011در تاریخ Aشرکت در سمینار کنترل و پیشگیری بیماری آنفلوانزای نوع

  در دانشگاه علوم پزشکی قزوین 63/0/8013لغایت83/0/8013روز از تاریخ  0کارگاه آموزشی بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان به مد ت شرکت در 

 ساعت  01و محاسبه معادل  66/1/8011شرکت درامتحان طرح آموزش خانواده در تاریخ 

 در مرکز بهداشت استان مرکزی  68/83/8011ساعت در تاریخ  1شرکت در کارگاه آموزشی طغیان به مدت 

  63/88/8013ر تاریخ شرکت در کارگاه آموزشی مشاوره جنسی و نه گفتن د

  66/86/8013شرکت در دوره آموزشی تازه های تشخیصی و درمانی بیماری سل در تاریخ 

 گواهی پایان دوره آموزش فرهنگ و مفاهیم قرآن مجید 

 برکزار گردید 3/1/8013لغایت  6/1/8013ساعت در اراک از تاریخ  13گواهینامه توجیهی بدو استخدام که به مدت 

 از وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری  MSRT(MCHE) 833/43کسب نمره زبان          نمره زبان:

  در مرکز بهداشت استان مرکزی 63/4/8013بیماریها ی منتقله از آب و غذا در تاریخ  شرکت در دوره آموزشی 

  8/88/8011غیر حضوری  طرح والیت در تاریخ  شرکت در دوره آموزشی

  در مرکز بهداشت استان مرکزی 4/3/8013منطقه ای زنجیره سرما در تاریخ روزه   6شرکت در کارگاه 

 

 

 

 تقدیرنامه ها:

  8016منطقه زلزله زده بم در سال تقدیر نامه از معاون امور عمرانی استانداری استان مرکزی به جهت حضور در 



   83/1/8010در تاریخ  سرطان و. گزارشتقدیر نامه از معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی به جهت ثبت 

  08/6/8014سال و ادامه آن در اتباع بیگانه در تاریخ  3تقدیر نامه از معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی به جهت ایمنسازی تکمیلی در کودکان زیر 

  83/3/8013در تاریخ تقدیر نامه از ریاست مرکز بهداشت شهرستان ساوه به جهت کنترل اپیدمی التور

  83/1/8013ریخ تقدیر نامه از معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی به جهت فعالیت در زمینه کنترل و پیشگیری التور در سطح شهرستان در تا

  64/86/8013یریت شبکه بهداشت شهرستان ساوه به جهت پیگیری مناسب  بیماریهای واگیردر در تاریخ دتقدیر نامه از م

 تقدیر نامه از معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی به جهت اجرای برنامه کشوری مبارزه 

  80/0/8011تقدیر نامه از ریاست دانشگاه علوم پزشکی اراک به جهت تالش در برگزاری هفته سالمت در تاریخ 

  66/83/8011در تاریخ Aپیشگیری و کنترل آنفلو انزای نوع ش در تقدیر نامه از ریاست دانشگاه علوم پزشکی اراک به جهت تال

  88/86/8011در تاریخ  تقدیر نامه از ریاست مرکز بهداشت شهرستان ساوه به جهت اجرای برنامه های آموزشی

  86/86/8011در تاریخ Aتقدیر نامه از مدیریت شبکه بهداشت شهرستان ساوه به پیگیری و هماهنگی برنامه آنفلو انزای نوع 

   63/86/8011تقدیر نامه از معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی به جهت اجرای طرح پژوهشی سل در تاریخ 

  8011تقدیر نامه از ریاست دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه به جهت همکاری در عرصه بهداشتی در سال 

   60/8/8013و انتخاب بعنوان  فعاالن عرصه سالمت در تاریخ  تقدیر نامه از ریاست دانشگاه علوم پزشکی اراک

  0/86/8013در تاریخ  8033 و 8011تقدیر نامه از ریاست مرکز بهداشت ساوه به جهت طرح ایمنسازی هپاتیت ب متولدین 

  63/6/8011خ سالمت در تاریبه جهت برگزاری هفته معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی تقدیر نامه از 

  66/86/8011اریها در تاریخبه جهت مراقبت از بیممعاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی تقدیر نامه از 

  08/1/8013تقدیر نامه از ریاست مرکز بهداشت ساوه به جهت فعالیتهای واحد بیماریها و پیگیری امور اتباع در تاریخ 

  63/3/8013فعالیتهای واحد بیماریها و پیگیری امور اتباع در تاریخ  اشت و درمان شهرستان ساوه ساوه به جهتتقدیر نامه از مدیریت شبکه بهد

  60/8/8013دریافت لوح سپاس بعنوان فرهیخته از ریاست دانشگاه علوم پزشکی اراک در تاریخ 

 

 

 

 


