
 

 

 تعالی  باسمه
 ( تهران پزشکی علوم  دانشگاه ،عمومی سیاستگذاری و جهانی  سالمت  گروه  رئیس و  استاد) تکیان امیرحسین دکتر

ر حسیر رردکت  یرعمویم،رسالمتررارشدررکارشنایسررپزشیک،ررشتهردرررتحصیلرپیشینهرباررتکیانرامتر یپرفلوشیپرروررسالمترسیاستگذاریرتخصیصردکت  ررسالمترسادکت  ررازررلندن،ردانشگاهرازررجهان 

،ررسالمت/بهداشترراولیه،ررهایمراقبتررهایحوزهررردررررسالمتررهایگذاریسیاستررتحلیلرررورررتجزیهرردررررسبکرررصاحبررمدرسیر ررروررررورررپیشررپژوهشگران ،ررهایبیماریرررجهان  واگتر رردارایرررورررغتر

ررپیشینه ررپوششرهایرزمینهردرررالملیلربیر ررپژوهشرعملیان  ونیکرسالمتروررسالمتردرررعدالترر،سالمترجهان  رررباشد.رریمرر(eHealth)رالکت 

ر رررحالرردررررتکیانرردکت  رررسالمترررگروهرررییسرررورررالمللرربیر رررمعاونررربهداشت،رراقتصادرررورررمدیریترررعلومررگروهرردررررسالمتررسیاستگذاریررتمامرراستادرررحاض  ردانشکدهررعمویمرررسیاستگذاریررورررجهان 

رعلومرردانشگاهررسالمترررورررصلحررتحقیقاتررمرکزرررعایلررشورایررموسسرررعضورررورررتهرانررپزشیکررعلومرردانشگاهرردرررر(HERC)  سالمت   در  عدالت  تحقیقات  مرکز  در  پژوهش  ارشد  مدیررروررربهداشت

ازرررپزشیک  و   درمان  ،  بهداشت  وزارت  در  سالمت  مدیریت  و   اقتصاد  ،  گذاری  سیاست  ملی  آزمون  هیئت  عضو  و  پزشکی  پایه  علوم  آموزش  در  مشاوراصالحات  همچنین  وی  است.رررشتر

 اجالس   هفتمین  دبیر۲۰۱۹  درسال  اورر.راست  آلمان  دررر(WorldرHealthر:SummitرWHS  (  سالمت  جهانی  مجمع  اجرایی  کمیته  عضو  عنوان  به  ۲۰۱۷  سال  از  و  ،ایران  پزشکی  آموزش

ر.رشد برگزار کیش یرهجز در انکشورم میزبانی به کشور ۴۷ از جهانی سالمت  پیشرو فعال و راهبر ۸۰۰ شرکت با۱۳۹۸ اردیبهشت در که بود سالمت  جهانی مجمع ای منطقه

 ایران  سالمت  نظام  روابط  هماهنگی  مسوولیت  که  بود  ایرانرر(MOHMEرر)  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  در  المللی  بین  های  سازمان  معاون۹۶-۱۳۹۲    سال  از  تکیان  دکتر 

  ملی   کمیته  عضو  بهداشت  وزیر  حکم  به  ۱۳۹۴  سال   از  ایران؛  اسالمی  جمهوری  پزشکی  علوم  فرهنگستان  منتخب  وابسته  وعض  وی  همچنینرر.رداشت  عهده  بر  را  جهانی  های  سازمان  و

 در  سردبیر  دستیار  و  سالمت  مدیریت  و  سیاست  المللی  بین  ژورنال تحریریه  هیئت  عضو  ایران؛  سالمت  ملی  مجمع  راهبری  کمیته  عضو  کشور؛  واگیر  غیر  بیماریهای  کنترل  و  پیشگیری

رر.رباشد می سویس در یعموم سالمت المللی بین ژورنال ررمدیررررتکیانردکت  ررپروژهررچندینردرررارشدررپژوهشگررروررپروژهراجران  کرتحقیقان  ررباررالملیل،ربیر رروررمیلرحورسطردرررمشت  رربیشررمعادلرررارزیس 

رررهایرژورنالرردررررمقالهرر۱۱۰ررانتشارررربررررعالوهررراست.ررربودهریورورررمیلیونررهفتررازر ررجمهوریرررسالرربرگزیدهررکتابرردوررر)شاملررکتابررپنجررتالیفر),SCOPUS 17 INDEX:-H(ررالملیلرربیر رررمعتت 

رررررکتاب،رر۱۵ررانتشاررررورررترجمهررورررایران(رراسالیمر یرردانشجویرر۹۳ررارشد،ررکارشنایسررنامهررپایانرر۴۰ررازررربیشررمشاورهرروررراهنمان  یررپسارررمحققرر۲وررتخصیصرردکت  رربرررررارررکشورهارررسایررررورررایرانرردرررردکت 

،ررویدادررهاردهردررراورراست.ررداشتهرعهده ررسازمانر،)نیویورک(رمتحدررمللرسازمانردرررجملهرازررجهان  ررمجمعر(،WHO)ربهداشتررجهان  رراجالسرسالمت،ررجهان  ربهرر،PMAC بهداشت،رجهان 

انرعنوان ررتدرردررربارنتر ررچندرراینربرررعالوهروررداشتهررحضورررکلیدیررمدعوررسخت  ان   .رراسترکردهررسخت 

ر ررجایزهرر،2017ررسالرردررررپزشیکررعلومررشآموزرررمیلررجایزهررمانندرررمتعددیررجوایزررربرندهررتکیانرردکت  کررطورررر)بهرر2018ررسالررردررررAMEEررجهان  رردانشکدهررربرترررراستادرررجایزهررفرآیند(،ررصاحبانرربارررمشت 

،رسالردوررورر،۱۳۹۸رسالردرررتهرانرپزشیکرعلومردانشگاهربهداشت کرالملیلربیر ررچهرهرپیانی   نویسنده  او  است.رربوده۱۳۹۹رورر۱۳۹۸رهایرسالردرررتهرانرپزشیکرعلومروررتهرانرهایردانشگاهرمشت 

رباشد. می (۱۴۰۰ نوروز در )انتشار ایران در سالمت سیاستگذاری مرجع کتاب  ویراستار و مسوول
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