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به نام خدا
شناسه علمی

مشخصات عمومی و اطالعات تماس
مژده: نام
رمضانی: نام خانوادگی
 متخصص پزشکی اجتماعی: تحصیلیمدركآخرین
سـوم،  ، دانشـکده پزشـکی، طبقـه    )پـردیس همـت  (تهـران  اتوبان شهید همت، دانشگاه علـوم پزشـکی   : آدرس محل کار

گروه پزشکی اجتماعی
88602225: تلفن محل کار
آدرس پست الکترونیک:ramezani93146@yahoo.com

سوابق تحصیلی
 از دانشگاه علوم پزشکی ایران1383-1386دکتراي تخصصی پزشکی اجتماعی
 از دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان1369-1376دکتراي پزشکی عمومی

آزمون ها
1386ورد تخصصی سال نفر سوم در آزمون ب

سوابق بالینی
 81-82کار در مطب شخصی در زیبا شهر ورامین از سال
 79تا 77کهریزك به عنوان پزشک مرکز از سال کار در مرکز بهداشتی درمانی

سوابق مدیریتی
 تا کنون1387شهریورمسئول اداره ارزشیابی مراکز و مؤسسات درمانی کشور از
تا کنون1387یاده سازي استانداردهاي اعتباربخشی بیمارستانی ایران از مرداد تدوین و پمسئول برنامه
 تا کنون1389مرداد معاون آموزشی گروه پزشکی اجتماعی از
تهرانمسئول آموزش دستیاران گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی
 1388عضو اصلی کارگروه راهبري بیمارستانهاي هیأت امنایی در سال
79تا 77سئول مرکز بهداشتی درمانی کهریزك ورامین از سال م

سوابق تدریس
 آمــار،: تــا کنــون و تــدریس درســها و واحــدهاي متعــدد از جملــه1/2/88اســتادیار گــروه پزشــکی اجتمــاعی ازSPSS

یماري هاي اپیدمیولوژي باپیدمیولوژي، بهداشت یک و سه، سالمت عمومی آکسفورد، مبانی مدیریت، مدیریت سالمت، ،
، جمعیـت  E.Learningپزشـکان خـانواده در قالـب    MPHشایع، اپیدمیولوژي بالینی، روش تحقیق، ارتقاء سالمت در 

.شناسی، کارآموزي و کارورزي پزشکی اجتماعی
 و کارآموزي و کـارورزي پزشـکی اجتمـاعی، مبـانی مـدیریت و مـدیریت       5تا 1مشارکت در تدوین طرح درس بهداشت

.یدمیولوژي بالینی به عنوان معاون آموزشی گروهسالمت و اپ
طراحی و پیاده سازي کارگاه تدوین برنامه عملیاتی براي کارورزان پزشکی اجتماعی
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سوابق پژوهشی
بررسی شکاف میان وضعیت موجود و وضعیت مطلوب ارزشیابی بیمارسـتانها در ایـران  "مجري و همکار  طرح پژوهشی"

1387در سال 
تا 88از سال "اجراي آزمایشی پیش نویس استانداردهاي اعتباربخشی بیمارستانی ایران"طرح پژوهشیمجري و همکار

کنون
 88مجري و همکار طرح تهیه نسخه نهایی استانداردهاي اعتباربخشی بیمارستانی در ایران در سال
86-87"بررسی استانداردهاي اعتباربخشی بیمارستانی"همکار طرح پژوهشی
84سال "ارزیابی رسانه هاي آموزشی دانشگاههاي علوم پزشکی کشور"رح پژوهشیهمکار ط
در حال اجرا"هنجاریابی پرسشنامه ارزیابی اعتیاد اینترنتی و عوامل مرتبط با آن"مجري طرح پژوهشی
 در حال اجرا"باز آفرینی مدل تعالی سازمانی در بخش بهداشت ودرمان ایران"همکار طرح پژوهشی
در حال اجرا"تدوین شناسنامه و استاندارد خدمات پزشکی اجتماعی"ر و عضو کمیته راهبري همکا
 در حال اجرا"تهیه نقشه جامع اعتباربخشی مراکز درمانی در ایران"همکار اصلی در طرح
پزشکی ایران در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم و عوامل مؤثر بر آن بررسی میزان فعالیت بدنی "مجري طرح پژوهشی

در حال اجرا"
پایان نامه ها

  ــی ــراي تخصص ــه دکت ــان نام ــعیت ب ":پای ــابی وض ــران    رارزی ــا آن در ای ــرتبط ب ــل م ــاروري و عوام ــالمت ب ــري س "اب
100از 99نمره 

در اسـتان هرمزگـان  بررسی عوارض چشمی دفروکسامین در کودکان مبـتال بـه تاالسـمی    ": پایان نامه دکتراي عمومی"
20از 20نمره 

مقاالت پژوهشی
5 year-Under, Khatereh Anbari.Mojdeh RamezaniMarzieh Nojomi, Morteza Naserbakht,.1

mortality: Result of in- hospital study, Tehran, Iran. Acta Medica Iranica.2009;47(4):319-324.

Mohsen Naghav. Equality in safe delivery,iMozhdeh Ramezan,Maziar Moradi Lakeh.2
and it’s determinants in Iran. Archives of Iranian Medicine.2007;10(4):446-451.

پـایش،  . آن در ایـران نـابرابري در زایمـان ایمـن و عوامـل مـرتبط بـا       . محسـن نقـوي  ، مـژده  رمضـانی  مازیـار ،  مرادي الکه . 3
145-154ات، صفح1389سال نهم، شماره دوم، بهار 

72و 48اندازه تسـت توبرکـولین در   مقایسه . ، عنبري خاطرهرمضانی مژدهابراهیمی تاج فریده ، محمدي خانقاه عبدالحسین، . 4
. مجله دانشگاه علوم پزشـکی اردبیـل  ). ص(سال در بیمارستان حضرت رسول اکرم 25ساعت پس از تزریق در دانشجویان کمتر از 

199-203، صفحات 1388دوره نهم، شماره سوم، پاییز 
و اقتصادي اجتماعی مرتبط با بکـارگیري گیاهـان   عوامل جمعیت شناختی. انصاري حسن،رمضانی مژده مرادي الکه مازیار ، . 5

313-320، صفحات 1387سال هفتم، شماره چهارم، پاییز . پایش. داروهاي گیاهی در ساکنین شهر تهران/ دارویی
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در کنگره ها و همایش هاارائه شده مقاالت
1. Maziar Moradi Lakeh, Mozhdeh Ramezani, Mohsen Naghav. Equality in Reproductive

Health in IRAN. 15th Canadian Conference on International Health 2008. 26 to 29
October 2008.

سومین . حقوق بیمار در استانداردهاي اعتباربخشی بیمارستانی ایران. رمضانی مژده، کیکاوسی آرانی لیال، عابدینی پرستو.2
.1389پنجم اسفند سوم تا . کنگره بین المللی اخالق پزشکی در ایران

ارائه سخنرانی در همایش ها و سمینارها
 در ســالن همــایش هــاي 89مهــر 25اولــین همــایش بــین المللــی اعتباربخشــی بیمارســتانی و مراکــز درمــانی مــورخ

بین المللی صدا و سیماي تهران
 يدر مرکز همایش هاي راز10/12/87سمینار استانداردهاي اعتباربخشی بیمارستانی مورخ
 در شهر اصفهان89اردیبهشت 31لغایت 30سمینار دو روزه تعالی خدمات بیمارستانی از منظر حاکمیت بالینی مورخ
 در دانشگاه علوم پزشکی ایران13/4/89سمینار اعتباربخشی بیمارستان ها و حاکمیت بالینی در تاریخ
        آشـنایی بـا اسـتانداردهاي اعتباربخشـی     "سمپوزیوم هاي متعدد بـراي گروههـاي مختلـف صـاحب نظـران بـا موضـوع

.88و 87در سال هاي "بیمارستانی

شرکت در کارگاهها
 در سالن همایش هاي رازي88خرداد 26لغایت 25کارگاه آموزشی مدیریت فرآیند مورخ
 تدر سالن اجتماعات وزارت بهداش88تیر 28لغایت 27کارگاه آموزشی مدیریت عملکرد و تدوین شاخص مورخ
    در وزارت 10/5/88مـورخ  ) نـرم افـزار پراجکـت سـرور    ( کارگاه آموزشی مبانی برنامه ریزي عملیـاتی و مـدیریت پـروژه

بهداشت
مارستانیکارگاه آموزشی استانداردهاي اعتباربخشی بی
آبـان  30لغایـت  18مورخ عملی درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهاي آگونیست/چهل ویکمین دوره آموزش نظري

در مرکز ملی مطالعات اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی تهران87
 در وزارت بهداشت87مهر 13شهریور لغایت 13ساعته تدوین استانداردهاي اعتباربخشی بیمارستانی مورخ 120کارگاه
      در سـالن  16/4/89لغایـت  15/4/89کارگاه آموزشی مقدماتی ایمنی بیمار و بیمارسـتان هـاي دوسـتدار ایمنـی مـورخ

اجتماعات وزارت بهداشت
      در سـالن  25/4/89لغایـت  23/4/89کارگاه آموزشی پیشرفته ایمنی بیمار و بیمارسـتان هـاي دوسـتدار ایمنـی مـورخ

اجتماعات وزارت بهداشت
توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران  در محل مـوزه تـاریخ   1/12/83مورخ ) سطح مقدماتی( کارگاه آموزشی مقاله نویسی

لوم پزشکیع
توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران  در محـل مـوزه تـاریخ    2/12/83مورخ ) سطح متوسط( کارگاه آموزشی مقاله نویسی

علوم پزشکی
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توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران  در محل مـوزه تـاریخ   3/12/83مورخ ) سطح پیشرفته( کارگاه آموزشی مقاله نویسی
علوم پزشکی

توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران  در محل موزه تاریخ علوم پزشکی85آبان 12و11انیم مورخ کارگاه چگونه مقاله بخو
 کارگاه مدیریت مراجع)Reference Manager ( توسط دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران  در     28/10/85در تاریخ

محل موزه تاریخ علوم پزشکی
 دوره آموزشیDRG)در دانشگاه علوم پزشکی ایران28/10/88مورخ ) ابزاري در اقتصاد سالمت

ترجمه کتاب
"کــه ترجمــه اســتانداردهاي بــین المللــی کمیســیون مشــترك، "نگــاهی بــه اســتانداردهاي اعتباربخشــی بیمارســتانی

:مترجمان و ویراستاران به ترتیب حروف الفبا عبارتند از. استانداردهاي فرانسه، مصر و لبنان است
عباس گودرزي، لیال کیکاووسـی  ...، راحله روحپرور، نعمت ادکتر مژده رمضانیتشاهی، صمد خلیفه گري، دکتر پریسا دول

.1387. چاپ اول.نشر صدا.، فرناز مستوفیان و دکتر حمید مهرابی فرآرانی
تألیف کتاب
ترتیـب  که براي اولین بار در ایران تهیه شـده اسـت و مـولفین آن بـه     "استانداردهاي اعتباربخشی بیمارستان در ایران"

، دکتر مژده رمضـانی غالمعلی جعفري، صمد خلیفه گري، خدیجه دانایی، دکتر پریسا دولتشاهی، : حروف الفبا عبارتند از
عباس گودرزي، دکترلیال کیکاووسـی  ...مهندس راحله روحپرور، عطیه صباغیان پیرو، پرستو عابدینی سلیم آبادي، نعمت ا

.1389. اپ اولچ.نشر صدا. آرانی و دکتر حمید مهرابی فر


