
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1380 ).  اسالمی شوراي مجلس در قال آق و گرگان  فمردم شری هنمایند 

 (1386تا1383. ) کشور متسال دشگريدبیرگر و جمهور رییس معاون مشاور 

 (1386تا1383).  کشور خون انتقال سازمان ریاست محترممشاور 

 (1387.)  اسالمی شوراي مجلس در قال آق و گرگان  فمردم شری هنمایند 

 دوره چندین در کشور کل سالمت بیمه عامل مدیر مشاور . 

 پزشکی آموزش و درمان بهداشت وزیر پارلمانی معاون مشاور . 

 کشور کل سالمت گردشگري هاي پژوهش در مستقیم مدیر و ناظر . 

 جمهوري ریاست انتخابات. ) رئیسی اهلل آیت ادوار نمایندگان مردمی ستاد رئیس 

 (1396 سال

 ریاست انتخابات ).  رئیسی اهلل آیت قال آق و گرگان انتخابیه حوزه ستاد رئیس 

 (1400 هوريجم

 اهلل آیت پزشکی کمیته عضو و سربلند ایران جهادي گروه ستاد رئیس مشاور 

 (1400 جمهوري ریاست انتخابات .) رئیسی
 

 : اسالمی شوراي مجلس در ایشان هاي فعالیت از
 

 اسالمی شوراي مجلس ششم دوره در درمان و بهداشت کمیسیون عضو. 

 تشکیل به منجر که اند بوده اجتماعی تامین و رفاه کمیسیون سخنگوي و عضو 

 .گردید دوره این در اجتماعی تامین و رفاه وزارت

 همزمانی طرح دفاعیه(شوراها و داخلی سیاست کمیسیون سخنگوي و عضو 

در دوره هشتم مجلس  .).بود ایشان عهده به شوراها و جمهوري ریاست انتخابات

 شوراي اسالمی .

 در دوره هشتم  کمیسیون این اجتماعی کمیته رییس و نود اصل کمیسیون عضو

 .مجلس شوراي اسالمی 

  تنقیح قوانین مجلس شوراي اسالمی .عضو هیئت 



                          
 

 شد خدمت به مشغول بابل شکیپز علوم دانشگاه در علمی هیئت عضو بعنوان 1370 سال  

 گردید انتخاب بابل پیراپزشکی دانشکده رییس بعنوان 1371 سال.  

 بابل واحد اسالمی آزاد دانشگاه وقت نیمه علمی هیئت عضو 1374 سال تا 1371 سال  

 گرگان شهرستان طالقانی و اذر پنج هاي بیمارستان در آزمایشگاه رئیس 1380 تا 1373 سال 

  تهرانشهر )س( فاطمه حضرت بیمارستان آزمایشگاه مدیر اکنون تا 1396 سال 

 تهران شهر مطهري شهید بیمارستان آزمایشگاه مدیر کنون تا 1396 سال                     

 

 گنبد در را دبیرستان و وراهنمایی روستا در را ابتدایی تحصیالت آمد دنیا به کاووس گنبد روستاهاي از دریکی 1343 سال 

 در 1361 سال و شرکت تظاهرات در )ره( خمینی امام رهبري به اسالمی شکوهمند انقالب شروع با همزمان.کرد سپري کاووس

 بازگشایی و فرهنگی انقالب از بعد دوره اولین در 1362 سال در و شد تحصیل به مشغول گرگان خمینی امام معلم تربیت

 فارغ ایران پزشکی علوم دانشگاه از ازمایشگاهی علوم لیسانس مدرك با ، شد توانبخشی علوم دانشگاه وارد ها دانشگاه

 نمود عزیمت باطل علیه حق نبرد هاي جبهه به داوطلب بصورت بارها و شد التحصیل

 رسانیدند اتمام به عالی نمره با بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه در را دکتري دوره ایشان . 

 اورئوس کوکوس استافیلو تشخیص روش ترین دقیق" کتاب نگارش" . 

 ایران معدنی گرم هاي آب و ها چشمه بررسی" کتاب نگارش ". 

 کشور سالمت گردشگري جامع طرح" نگارش" . 

 ایران پزشکی علوم دانشگاه در دانشگاهی پژوهشی پروژه چندین مربی و راهنما استاد . 
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