
 رزومه دکتر علی احمدی
 عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد،  دانشیارمتخصص اپیدمیولوژی، 

رتبه اول و دانش آموخته ممتاز دانشگاه علوم پزشکی شهید ، سال 02سابقه خدمت: 

ملی آشتیانی بنیاد ایزه بهشتی، عضو استعدادهای درخشان و بنیاد ملی نخبگان، دریافت ج

 نخبگان، معاون بهداشت دانشگاه و رئیس مرکز بهداشت استان چهارمحال و بختیاری

 
 

 : سوابق حرفه ای، مسئولیت ها و مدارج علمی

  ساله در نظام سلامت در شبکه های بهداشت و درمان شهرستان های مختلف استان چهارمحال و 20تجربه 

 سال عضو هیات علمی 3و 2830ک ماهه در بحران زلزله بم در دی ماه سالر و تجربه خدمت یبوشهاستان بختیاری و 

  در منطقه ویژه پارس جنوبی، دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر 2832مسئول کنترل اپیدمی مالاریا در سال 

 سئولیت امور اداری و عمومی دانشکده بهداشت شهرکردم 

 انشگاه علوم پزشکی شهرکردرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دس 

 )سرپرست کمیته های تحقیقات دانشجویی شبکه مرکز کشور )اصفهان، یزد، کاشان، رفسنجان، شهرکرد 

   در رشته های اپیدمیولوژی و آموزش پزشکی دارای دو فوق لیسانساپیدمیولوژی و تخصصی در رشته دکترای 

 دپژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده بهداشت شهرکر معاون 

 سرپرست مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 

 عضو شورای سلامت و امنیت غذایی استان چهارمحال و بختیاریمعاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ، 

  2831انتخاب بعنوان استاد و هیأت علمی نمونه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 

 2833 و انتخاب بعنوان مجری فرایند برتر و تقدیر توسط وزیر بهداشت صاحب فرایند ملی مدیریت کیفیت آموزش 

 و چندین نوبت پژوهشگر برتر در دانشگاه2831سال ،انتخاب بعنوان پژوهشگر برتر استان چهارمحال و بختیاری 

  در دانشگاه علوم پزشکی شهرکردبنیانگذار رشته کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی 

 و بیماریهای غیرواگیر استان چهارمحال و بختیاری جری اصلی مطالعه اپیدمیولوژیک کوهورت آینده نگر سلامتم 

 موسس و رئیس مرکز تحقیقات مدل سازی در سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 

  مقاله علمی پژوهشی معتبر در نمایه های ملی و بین المللی212کتاب، بیش از 4مولف ،H-Index 17 

 و ارسال به وزارت بهداشت 2422یادگیری در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سال  -احب فرایند برتر یاددهیص 

 و تائید از طرف کمیته مرکزی اخلاق در پژوهش وزارت بهداشت عضو کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد 

 عضو کمیته اخلاق بالینی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، عضو شورای پژوهشی دانشگاه، عضو هیات ممیزه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 
 سحنرانی در مجامع ملی و بین المللی 12، بیش از مهو پایان نا طرح تحقیقاتی 212بیش از  مجری یا همکاری در 

  و رزیدنتی و تحصیلات تکمیلی ، دستیاریپزشکی پایان نامه دانشجویان222استاد مشاور یا استاد راهنمای بیش از 

 1وزارت بهداشت و نماینده کلان منطقه با  ابلاغ مقام عالی 23 -عضو کمیته مشورتی علمی بیماری های واگیر و کووید 

  1کلان منطقه   و دبیری کمیته اپیدمیولوژی کووید 23 -اپیدمیولوژی کوویددانشگاهی رئیس کمیته  

 و کمک به کنترل اپیدمی  به استان سیستان و بلوچستان 2422تابستان ماموریت و 23 -کووید عضویت در تیم واکنش سریع 

   ،اری های شایع، روشهای اپیدمیولوژیبیماپیدمیولوژی اصول و تدریس دروس مدیریت نظام سلامت، روش تحقیق 

  برنامه ها تجربه تدوین برنامه های استراتژیک و عملیاتی در نظام سلامت و مهارت های حرفه ای پایش و ارزشیابی 


