نام :محمد رضا
نام خانوادگي :سهرابي
رتبه علمي :استاد
گروه آموزشي :پزشکي اجتماعي
محل خدمت :دانشکده پزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي
پست الکترونیكM.Sohrabi@sbmu.ac.ir :
سوابق آموزشی و تحصيالت دانشگاهی:
 هیات علمي گروه پزشکي اجتماعي ،دی  1384تاکنون ،گروه بهداشت و پزشکي اجتماعي ،دانشکده
پزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي
 فوق لیسانس آموزش پزشکي 1387 ،تا  ،1391مرکز توسعه مطالعاات و آماوزش پزشاکي دانشاگاه
علوم پزشکي شهید بهشتي
 دانشنامه (بورد) تخصصی پزشکی اجتماعی ،شهريور  ،1383دانشگاه علوم پزشاکي شاهید
بهشتي
 دوره عالي مديريت سالمت عمومي  ، 1381-1382 ،MPHدانشگاه علوم پزشکي تهران
 دوره پزشکي عمومي ،1374-1367 ،دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
 ديپلم علوم تجربي ،1367 ،دبیرستان شهدای ادب اصفهان

سوابق کاري:
الف) همکاري با سازمانهاي بينالملل
 استقرار نیمه وقت در دفتر سازمان جهاني بهداشت در تهران به عنوان پژوهشگر
) (APW Holderدر پروژه ارزيابي همکاری ايران و سازمان جهاني بهداشت ) (WHOدر سه
دهه گذشته برای ارائه الگوی تحلیل عملکرد دفاتر سازمان جهاني بهداشت در ساير کشاورها ،مهار
 1386لغايت ارديبهشت 1387
 مدير برنامههای سازمان جهاني بهداشت ) (WHO Program Managerدر بام و زرناد،
بهمن  1383لغايت خرداد ( 1384مديريت باليا ،برنامهريزی مراقبت بیماریها ،پروژه شهر سالم بم،
راهاندازی درمانگاههای متعدد در بم و زرند ،بهداشت محیط و برگزاری بیش از  70کارگااه آموزشاي
برای کارکنان مراکز بهداشتي درماني بم و زرند)
 عضو تیم  4نفره  UNICEFدر طرح پايش برناماه کشاوری واکسیناسایون سارخك و سارخجه،
زمستان 1383
 مشارکت در کارگاه سیاستگذاری دوستدار نوجوان ،UNICEF ،مرداد 1384

ب) سوابق کاري علمی
 عضو هیات بورد رشته تخصصي پزشکي اجتماعي از سال  94تاکنون
 عضو هیات بورد ام پي اچ پزشکي خانواده ،از  1390تاکنون
 عضو کمیته طرح سوال آزمون ارتقاء پزشکي اجتماعي 1386 ،تاکنون
 سردبیر مجله انگلیسي  Social Determinants of Healthاز  1393تاکنون
 عضو مرکز تحقیقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت از سال  1388تاکنون
 مسئول کمیته ارتقاء آموزش علوم پايه در دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي1385-1386 ،
 عضو کمیته ارتقاء کیفیت در آموزش پزشکي ،معاونت آموزشاي وزارت بهداشات ،درماان و آماوزش
پزشکي

 عضو شورای پژوهشي دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي از  1388تاکنون
 عضو شورای راهبردی اصالحات در آموزش پزشکي عمومي دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشاتي از
 1384تا 1390
 عضو کمیته توسعه آموزش در مراکز بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي

ج) سوابق کاري اجرایی
 مدير گروه پزشکي اجتماعي دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي از  1395تاکنون
 مدير مسوول انتشارات دانشگاه از  1393تاکنون
 دبیر شبکه طب پیشگیری و ارتقای سالمت دانشگاه از سال  1395تاکنون
 مدير مرکز علم سنجي و توسعه پژوهش از  1392تا 1394
 نايب ريیس انجمن علمي پزشکي اجتماعي ايران از  1394تاکنون
 مشاور معاون تحقیقات و فنآوری دانشگاه ،از بهمن  1390تا 1392
 مدير روابط دانشگاهي ،امور بینالملل و سمینارها ،از  1388تا 1390
 جانشین مدير روابط دانشگاهي ،امور بین الملل و سمینارها1388 ،
 دبیر جشنواره پژوهشي دهم تا دوازدهم 1388تا ( 1390سه دوره)
 مشاور معاون آموزشي دانشگاه 1384 ،تا 1387
 مدير برنامه دستیاری گروه بهداشت و پزشکي اجتماعي ،بهمن  1386تا دی ماه 1387
 دبیر سومین جشنواره آموزشي دانشگاه و اولین جشنواره شهید مطهری ،ارديبهشت 1387
 عضو کمیته اجرايي اولین و دومین جشنواره اموزشي دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي
 وزارت رفاه و تامین اجتماعي ،معاونت سیاستگذاری و برناماه ريازی ،آذر مااه  1383تاا دی ،1384
مسئول سیاستهای پیشگیری وزارت رفاه و تامین اجتماعي
 عضو هیات ريیسه ،بازرس و مسئول کمیته پژوهشي انجمان علماي پزشاکي اجتمااعي اياران ،آذر
 1383تا آذر1389

 کارشناس واحد مطالعات نیروی انساني ،معاونت آموزشي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشاکي،
آبان  -1382آذر 1383
 عضو کمیته علمي برنامه ريزی نیروی انساني پزشك معاونات آموزشاي وزارت بهداشات ،درماان و
آموزش پزشکي ،آبان  -1382آذر 1383
 کارشناس واحد تدوين راهنمای بالیني بیماريها ،دبیرخانه شورای تخصصي معاونات آموزشاي وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي ،مرداد  -1381شهريور 1383
 عضو تیم بازنگری تخصص پزشکي اجتماعي ،معاونت آموزشي وزارت بهداشات ،درماان و آماوزش
پزشکي ،ارديبهشت  -1381شهريور 1387

