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 رزومه كاري
 

 

 

 :فرديمشخصات  -1  

  مرتضي پنجه شاهي : نام و نام خانوادگي  رضا :نام پدر 107 :شماره شناسنامه
  15/12/1345: تاريخ تولد كاشان: محل تولد  معاون فني :سمت

  معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي كاشان-فرعي سوم-بلوار نارنجستان-ميدان پليس -كاشان :كارنشاني محل

 09131637593 :)همراه(تلفن تماس 031-55420026 :محل كارتلفن 

  panjeshahi-mo@kaums.ac.ir :پست الكترونيكي
  

  )تاكنون يپلماز مقطع د: (يليسوابق تحص -2

يليرشته تحص يليمقطع تحص   
ينام واحد آموزش )سال( يلدوره تحص  

شهر / كشور  
يلمحل تحص  تا از 

 1374تير   1366 بهمن  دكترا  پزشكي
دانشگاه علوم پزشكي 

  تهران  شهيد بهشتي

MPH مديريت بيماريها MPH 1391  تهران  تهران پايان نامه مرحله ارائه  
 

 

  :كاريسوابق   -3

  همكارينوع  همكاري سال  تسم محل كارنام 
  رسمي، پيماني،(

  ....)قراردادي و 
و  موضوع فعاليت  

  تا  از اقدامات انجام شده
    طرح 18/8/75  12/7/74  رئيس مركز  نراآز

    طرح 9/6/76  18/8/75  رئيس مركز  )ع(مسلم ابن عقيل

    قراردادي 12/9/79  9/6/76  رئيس مركز  راوند

 قراردادي و پيماني  1/5/80  12/9/79  پزشك مشاوره برنامه تاالسمي  گالبچي
  

كارشناس و سپس كارشناس   گروه مبارزه با بيماريها
  پيماني و رسمي تاكنون  1/5/80  مسئول بيماريهاي غير واگير

  

دفتر رياست و روابط 
  عمومي

سرپرست دفتر رياست و روابط عمومي
  رسمي 20/12/93  20/12/90 دانشگاه

  

  رسمي تاكنون  20/12/93  معاون فني  معاونت بهداشتي
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    :مهارتهاي زبان خارجي-4

 زبان خارجي
 )ضعيف، متوسط، عالي( توانائيو ميزان نوع 

  مكالمه  ترجمه  نوشتن  خواندن
  -  -  متوسط متوسط  انگليسي

 
 

 
    :برنامه هاي رايانه ايمهارت  - 5

)مقدماتي، پيشرفته(دوره  سطح نام برنامه  )ضعيف، متوسط، عالي( ميزان تسلط 

  LCDLگانه  7مهارتهاي 
Word-Excell-Access-power point 
Internet-  اطالعات هيم افم - windows 

  متوسط  مقدماتي

 
  

  :دوره هاي آموزشي  -6

  برگزاريسال   نام موسسه برگزار كننده )ساعت( مدت دوره  عنوان دوره آموزشي

  80  پزشكي كاشاندانشگاه علوم   30  مشاوره تاالسمي و ساير هموگلوبينوپاتي ها
 82  دانشگاه علوم پزشكي كاشان  25  كارگاه كشوري سوانح و حوادث

 82  دانشگاه علوم پزشكي كاشان  20  كارگاه كشوري مراقبت بيماريهاي غيرواگير
 83  دانشگاه علوم پزشكي كاشان  18  رانبحبهداشت ، درمان و مديريت 

 83  دانشگاه علوم پزشكي كاشان  20  روش تحقيق
كشوري مديريت داده ها كارگاه   87  دانشگاه علوم پزشكي كاشان  20 

 88  دانشگاه علوم پزشكي كاشان  20 بهبود كيفيت آناليز تحليل داده ها
 90  دانشگاه علوم پزشكي كاشان  30 اصول طراحي يك برنامه آموزشي

 93  دانشگاه علوم پزشكي كاشان  30  تكنولوژي آموزشي 
  

  :)علمي–تخصصي(مهارتي  هاي گواهينامه  -7

  مالحظات  سال اخذ محل اخذ  ام دورهن

MPH ارائه پايان نامهدر مرحله   دانشگاه تهران   
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  :كتب و ترجمه ها و ويراستاري تاليف، مقاالت   - 8

 عنوان

 *مسووليت
نويسنده (
نويسنده /اول

/مولف/مسوول
ويراس/مترجم

سال  نام ناشر
  چاپ

 مالحظات

Epidemiology of venomous an dsemi-venomous 
snakebites in the kashan city of the Esfahan 

provine in cinter . Iran 
-  Jurnal of Research In 

medical science  2014  

 وزارت بهداشت  نويسنده اول  در زنان شهرستان كاشان  Brestبررسي وضعيت سرطان 
 83 

لغايت  
88 

 كنگره علمي برنامه جامع
كنترل سرطان مركز 

 همايش هاي صدا و سيما

Incidence of snak Bites in kashan Iran During 
an Eight year Period (2004-2011) 

-  
) Kowsar( مجله تروما 

علوم پزشكي دانشگاه 
 كاشان 

2012  

معاونت بهداشتي دانشگاه   - تدوين كتاب راهنماي آموزشي پيشگيري از سوء مصرف مواد 
 پزشكي كاشان علوم

1384  

معاونت بهداشتي دانشگاه   نويسنده اول  تدوين كتابچه سالمت قلب در محيط كار 
 علوم پزشكي كاشان

1388  

  -  )  79 - 81(  بررسي موارد خودكشي در شهرستان كاشان
مجله پژوهشي دانشكده 

پزشكي دانشگاه شهيد 
 بهشتي

1382  

  -  1381بررسي وضعيت سرطان شهرستان كاشان در سال 
مجله پژوهشي دانشكده 

پزشكي دانشگاه شهيد 
 بهشتي

1382  

بررسي شيوع و بروز بيماري پرفشاري خوني باال در مردان و 
  -  1381سال شهرستان كاشان  30زنان باالي 

مجله پژوهشي دانشكده 
پزشكي دانشگاه شهيد 

 بهشتي
1382  

بررسي وضعيت مراجعه كنندگان به واحد مزدوجين جهت 
آزمايشهاي قبل از ازدواج به مركز پيشگيري و تحقيقات 

  81تاالسمي شهرستان كاشان سال 
-  

مجله پژوهشي دانشكده 
پزشكي دانشگاه شهيد 

 بهشتي
1382  

 
 
 

 در صورتي كه در مقاله اي، نويسنده اول يا مسوول نبوديد، لطفا خط تيره بگذاريد •
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  :طرح هاي پژوهشي -9

 عنوان
  مسووليت

 / مجري(
  )همكار اصلي

سال  
 مالحظات نام كارفرما اجرا

علوم  دانشگاه)  GIS(  يطراحي سيستم اطالعات جغرافياي
دانشگاه علوم پزشكي   1388  مجري  8713پزشكي كاشان شماره 

   كاشان

سال شهر كاشان  30بررسي شيوع فشارخون باال در افراد باالي 
85 -84 

دانشگاه علوم پزشكي   84- 85  مجري
   كاشان

 
 
  

  :تدريس در دوره هاي آموزشي موسسات و كارگاههاي آموزشي  - 10

كارگاه/نام موسسه عنوان جراساال   مالحظات 

   1391  دانشگاه علوم پزشكي كاشان  Brestكارگاه پيشگيري از سرطان 

   1392  دانشگاه علوم پزشكي كاشان PKUكارگاه پيشگيري از 

   1392  دانشگاه علوم پزشكي كاشان مادرزادي تيروئيد نوزادانكارگاه پيشگيري از كم كاري 

   1391  دانشگاه علوم پزشكي كاشان  بيماري ديابت كارگاه پيشگيري از
 
 
 
 
 

  :در كارگاهها و همايشهايداخلي و بينالمللي ارايه پوستر/ سخنراني -11

همايش/نام كارگاه عنوان سال 
 اجرا

 نوع ارايه
) پوستر/ سخنراني(  

 مالحظات

در تصميم گيري مديريتي  GISاستفاده از 
  بهداشت و درمان كاشان

در  GISكاربرد فناوريها و 
  پوستر  1389  نظام سالمت

در زنان  Brestبررسي وضعيت سرطان 
  87- 83شهرستان كاشان درسالهاي 

سرطان  كنگره بين المللي
  پوستر  1388  برست

The first International Congress 
on Prevention Diagnosis & 

Management of Hypertension & 
Developing the Iranian , 

Guidelines held in Isfahan Iran 
from September 27 to 29, 2011  

دانشگاه علوم پزشكي 
  پوستر  1390  اصفهان



  بهداشتمعاونت                                      كاشان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني
 

ه ح ف  5 | ص
 

  
 
 
 
  

  :خارجيو سازمانهاي داخلي و ها NGO، ، انجمن هاهاي كشوري شورا/عضويت در كميته -12
  / نام كميته

  سازمان/ NGO/ انجمن
  نحوه عضويت

  ....)و  افتخاري، دايمي( 
 نوع همكاري سال

)اجرايي/ علمي(  
 تا از مالحظات

اجرايي - علمي      ميئدا كميته ژنتيك دانشگاه علوم پزشكي كاشان   

  كميته سرطان دانشگاه علوم پزشكي كاشان
دائمي

اجرايي - علمي       

ايمن شهرستان كاشان كميته جامعه اجرايي - علمي    دائمي    

اجرايي - علمي    دائمي  شهرستان كاشان  COPDكميته آسم و    

اجرايي- علمي    دائمي  دانشگاهSDHكميته    

اجرايي -  علمي     دائمي  شوراي سالمت و امنيت غذايي شهرستان   

  


