
1 

 

  "اطالعات شغلی و علمی"

  

  پروین ابراهیمی :نام و نام خانوادگی

  عضو هیئت علمی، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران :سمت

  مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی PhD :مقطع و رشته تحصیلی

  88671614 :شماره تماس
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طراحی مدل پذیرش سیستم اطالعات بیمارستانی براي بیمارستانهاي غیرآموزشی دانشگاه  :وضوع رساله دکترام

  علوم پزشکی ایران با رویکرد فرهنگ سازمانی

  

  سال  سوابق تحصیلی

در  55/19درسی  با معدل مدیریت خدمات بهداشتی درمانی) PhD( اتمام دوره دکتراي تخصصی

  واحد علوم و تحقیقات، آزاد اسالمیدانشگاه 
  1390بهمن 

از دانشگاه علوم د رشته تحصیلی آموزش مدارك پزشکی اخذ رتبه اول در مقطع کارشناسی ارش

  پزشکی ایران
1377  

  1372  از دانشگاه علوم پزشکی ایرانارشناسی رشته تحصیلی مدارك پزشکی اخذ رتبه اول در مقطع ک

  1370  از دانشگاه علوم پزشکی تهران ك پزشکیاخذ رتبه اول در مقطع کاردانی رشته مدار

  سال  آموزشی دوره ها و مدارك

  1388 وزارت علوم، تحقیقات و فناوري MSRT (MCHE)از آزمون  81کسب نمره 

  1388  از آزمون زبان انگلیسی تولیمو سازمان سنجش 552کسب نمره 

  2004  شوراي فرهنگی آموزشی بریتانیا IELTSاز امتحان  7کسب نمره 

  Open Forum 2 & 3 1393هاي مکالمه زبان انگلیسی  گذراندن دوره

  1385- 1386  تخصصی انگلیسی گذراندن دوره فن ترجمه

  1384  100و موفقیت در آزمون مجتمع فنی تهران با نمره  ICDLطی دوره 

  1382  در مؤسسه آموزشی قشم IELTSدوره آمادگی  اتمام

  1379- 1381  ؤسسه آموزشی علوم و فنون کیش تا سطح پیشرفتهدوره زبان انگلیسی در م گذراندن

  :هاي آموزشی رکت در کارگاهش

  روش پژوهش کیفی
1387 -1378  
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  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و آیتم آنالیز

  ارزیابی نظام اطالعات سالمت با تدریس مشاور سازمان جهانی بهداشت

  ISIنشریات نگارش مقاالت انگلیسی جهت 

  جست و جوي منابع الکترونیک

  مرور سیستماتیک

  ترجمان دانش و انتقال دانش

  ارزیابی اقتصادي در بخش بهداشت و درمان

  طبابت مبتنی بر شواهد

EndNote  
  لیزرلنرم افزار 

  SPSSکاربرد 

  کارت امتیازي متوازن

  ...و 

  :شرکت در همایش ها و سمینارهاي علمی

  ایرانهمایش پژوهشگران دانش آموخته دانشگاه علوم پزشکی 

  همایش کشوري اساتید دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور

22nd International Conference on Health Promoting Hospitals & Health 
Services, Barcelona, Spain, 23-25 April, 2014 

  سازي گردش آمار و اطالعات در نظام سالمت هاي بهینه همایش کشوري بررسی مدل

  علوم پزشکی با عنوان رهبري آموزشی همایش کشوري آموزش

  المللی سالمت در حوادث و بالیا کنگره بین

  )ابزاري در اقتصاد سالمت( .D.R.Gدوره آموزشی 

  هاي سالیانه دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی همایش

  هاي سالیانه دانشجویان مدارك پزشکی همایش

  رد اهداف عدالت در سالمتها و پژوهشگران در پیشب نقش دانشگاههمایش 

  تحقیق و توسعه در نظام بهداشت و درمان

  المللی حقوق پزشکی کنگره بین

  ...و 

94-1379  

  سال  جوائز و تشویق ها

دریافت لوح تقدیر در نخستین جشنواره ملی پژوهش تأمین اجتماعی براي پایان نامه کارشناسی 

  تأمین اجتماعی کشورارشد به عنوان اثر پژوهشی ممتاز در عرصه رفاه و 
1386  

  :دریافت تقدیرنامه از

  مدیرکل دفتر آمار و اطالعات استانداري تهران

  مدیر کل دفتر توسعه و هماهنگی نظام آماري وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

1393 -1379  
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  دانشگاه علوم پزشکی ایران ریاست

  دانشگاه علوم پزشکی ایران معاونت پژوهشیمعاونت بهداشتی و 

  دانشگاه علوم پزشکی ایران آمار و فناوري اطالعات و مدیر گروه پزشکی اجتماعیمدیریت 

  ...و 

دریافت جایزه از مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی جهت ارائه الگوي پیشنهادي ارزیابی بخش 

  مدارك پزشکی در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد
1378  

مقطع در ست دانشگاه علوم پزشکی ایران براي کسب رتبه اول دریافت جایزه و لوح تقدیر از ریا

  کارشناسی
1373  

  سال  آموزشی سوابق

  1393  )کارشناسی ارشد مدیریت مامایی(بهداشت و درمان  تدریس درس مدیریت کیفیت جامع در نظام

  :تدریس دروس کارشناسی

  اصول خدمات بهداشتی

  )2(سازمان و مدیریت بیمارستان 

  يمکاتبات ادار

94-1393  

  :تدریس دروس کارشناسی

  مدیریت خدمات بهداشتی

  خدمات بهداشتی و درمان بیمه و تعرفه

  اصول نگهداري و ایمنی در بیمارستان

1393  

  1394  کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی راهنمایی پایان نامه

  1393-94  مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مامایی

  1393  وین جزوات دوره آموزش غیرحضوري مدیران دانشگاه علوم پزشکی ایرانهمکاري در تد

  1392بهمن   )دستیاران پزشکی اجتماعی( هاي اطالعات مدیریت سالمت تدریس درس سیستم

  1392بهمن   )دانشجویان پزشکی( کارورزي بهداشتو  1مشارکت در تدریس درس بهداشت 

  1392آذر   در دانشگاه علوم پزشکی کرج "هاي بهداشتی شاخص"و  "هاي آماري روش"هاي  تدریس در کارگاه

  1392  )مؤسسه آموزش عالی آزاد نیک اندیش( درس کاربرد مدیریت اطالعات در نظام سالمت تدریس
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  1391-93  و همکاري با شوراي دستیاري مشارکت در تنظیم برنامه آموزشی دستیاران پزشکی اجتماعی

  1391-93  کارآموزي بهداشت دانشجویان پزشکی عمومیآموزش حضور در فیلد و مشارکت در 

  :هاي آموزشی تدریس در گارگاه

  بیمارستانی آمار

  آمار بهداشتی

  سیستم اطالعات بیمارستانی

  مدیریت اطالعات سالمت

  دستیاري در کارگاه آموزشی ICDتدریس مبحث 

  ...و 

1394 -1380  

  1373  شکیمربی آموزشی دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پز

  سال  پژوهشی سوابق

ها با  ریزي و اجراي راهبردي در بیمارستان هاي برنامه تعیین چالش"با عنوان  مجري طرح پژوهشی

  )در حال اجرا( "تأکید بر استانداردهاي اعتباربخشی
94-1393  

هاي آموزشی موجود مدیریت و اقتصاد سالمت در  بازنگري دوره" طرح پژوهشی همکار اصلی

  )در حال اجرا( "ي تأمین نیازهاي بخش سالمتراستا
94-1393  

هاي آموزشی کاربردي در زمینه مرتبط با علوم مدیریت  طراحی بسته"همکار اصلی طرح پژوهشی 

  )در حال اجرا( "سالمت
94-1393  

در درمان آفازي حرکتی  rTMSمقایسه تأثیر دو پروتکل درمانی "همکار اصلی طرح پژوهشی 

  ")CVA(غزي ناشی از سکته م
1393 -1392  

  1392-93  "با رویکرد سالمت مادر و کودك هاي افزایش جمعیتی سیاستمرور " تدوین مشارکت در

  1391- 1393  طب پیشگیري -هاي پژوهشی واحد مدیریت دانش بالینی مشارکت در اجراي پروژه

  3Max, RF, Exilis(  1392( ارزیابی سه دستگاه الغريهمکاري در طرح پژوهشی 

  1392  مشارکت در طرح پژوهشی تحلیل هزینه اثربخشی واکسن آسلوالر سیاه سرفه در ایران

  1391-92  گایدالین ترك سیگاردر بومی سازي همکاري 

  1391-92  چاقی و اضافه وزن گایدالیندر بومی سازي همکاري 

  1391 -92  ه بررسی مواد و خدمات آسیب رسان به سالمت در تبلیغات صدا و سیماوژهمکاري در اجراي پر
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  1391خرداد   همکاري در مرور مختصر سیاست ها و قوانین تبلیغات رسانه اي کاالهاي آسیب رسان به سالمت

  1380- 1382  همکاري با ایستگاه تحقیقات سالمت و آزمایشگاه جمعیت دانشگاه علوم پزشکی ایران

  1379  دانشکده مدیریت و اطالع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران اري با واحد تحقیق و توسعههمک

  1379  دبیر کمیته علمی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران

  1379  مشارکت در تهیه بولتن داخلی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران

  1393-94  مدیریت و اقتصاد سالمتطرح پژوهشی مرکز تحقیقات علوم  داوري

  :مقاالت نشریات داوري

1) The Medical Journal of the Islamic Republic of Iran  
2) Issues in Business Management and Economics  
3) International Journal of Agricultural Policy and Research  

2015  

  1392 -94 گاه علوم پزشکی ایرانسالمت دانش مجله مدیریت داوري مقاالت

  World Applied Science Journal (WASJ) 2011 داوري مقاالت

  سال  مقاالت و کتب

S.J. Tabibi, A.A. Nasiripour, R. Baradaran Kazemzadeh, P. Ebrahimi (2015). “The 
Role of Organizational Culture according to Hofstede Model on Technology 
Acceptance in Hospital Environment”, Journal of Health Management, 17 (1): 42-50 

2015  

 A Model of“به صورت پوستر با عنوان ) *S.J. Tabibi; Parvin Ebrahimi( ارائه مقاله

Hospital Information System Acceptance for Hospitals: The Organizational Culture 

Approach” در کنفرانس HPH BARCELONA  
2014  

F. Mehrabian, F. rezayati, Y. Pourbakhshi, J. Moemeni, P. Ebrahimi* (2014). “Job 
Satisfaction of Health Deputy Office Experts in Guilan University of Medical 
Sciences”, Journal of Biology & Today’s World, 3 (9): 189- 193.  

2014  

نقش ارزشهاي سازمانی و اخالقی در کاهش استرس شغلی از "با عنوان ارائه مقاله به صورت پوستر 

در علوم اخالق و فرهنگ همایش سراسري ، "دیدگاه روسا و مدیران دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 1393مهر  30، شاهدسالمت، دانشگاه 

1393  

  1393-94  )در حال اجرا(تاب در زمینه نظام سالمت و ویراستاري دو ک مشارکت در تألیف و ترجمه

دکترفرزادفر، دکتر مهدي جوانبخت، ( Microeconomic in Health کتابهمکاري در ترجمه 

 )ابراهیمیپروین محسن یعقوبی، 
1392  

طبیبی سیدجمال الدین؛ فرهنگی علی اکبر؛ نصیري پور امیراشکان؛ برادران کاظم زاده رضا؛ 

اطالعات بیمارستانی بررسی عوامل مرتبط با پذیرش سیستم "). نویسنده مسئول( ابراهیمی پروین

انجمن علمی پرستاري، سالمت ارتقاي نشریه مدیریت . "چارچوب ارزش هاي رقابتیبر اساس 

1392 ،1 )9 :(14- 26.  

1392  
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ا؛ طبیبی سیدجمال الدین؛ فرهنگی علی اکبر؛ نصـیري پـور امیراشـکان؛ بـرادران کـاظم زاده رضـ      

رابطه گونـه شناسـی فرهنگـی هریسـون بـا پـذیرش سیسـتم        ). نویسنده مسئول(ابراهیمی پروین 

  .380 -390): 3( 10، 1392. مدیریت اطالعات سالمت. اطالعات بیمارستانی

1392  

طبیبی سیدجمال الدین؛ فرهنگی علی اکبر؛ نصـیري پـور امیراشـکان؛ بـرادران کـاظم زاده رضـا؛       

بررسی تأثیر سرپرستان و گروه کاري در مدل پذیرش سیسـتم  ). ده مسئولنویسن(ابراهیمی پروین 

 .52 -64): 50( 15، 1391. مدیریت سالمت. اطالعات بیمارستانی

1391  

Tabibi SJ; Nasiripour AA; Baradaran Kazemzadeh R; Farhangi AA; 
Ebrahimi P. Effective Factors on Hospital Information System 
Acceptance: A Confirmatory Study in Iranian Hospitals. Middle-East 
Journal of Scientific Research, 2011; 9 (1): 95-101. 

2011  

امنیت "و  "کمیته مشترك اعتباربخشی سازمانهاي مراقبت بهداشتی" با عناوین مقالهدرج سه 

  الکترونیکیدر سایت هاي " هسته مرکزيگروه و تئوري  "اطالعات بهداشتی
87-1386  

، در سمینار "پرونده الکترونیکی سالمت و اقتصاد بهداشت"ارائه مقاله بصورت سخنرانی با عنوان 

  دانشجویان مدارك پزشکی در اصفهان
1384  

علل مراجعه مجدد . طبیبی سیدجمال الدین؛ تورانی سوگند؛ صادقی مجتبی؛ ابراهیمی پروین

. عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی -هاي آموزشی بیماران به بخش جراحی بیمارستان

  .42 -48: 21؛ 1381. مجله دانشگاه علوم پزشکی قزوین

1381  

بررسی میزان رعایت استانداردها در بخش مدارك . طبیبی سیدجمال الدین؛ ابراهیمی پروین

و ارائه الگو  1376پزشکی بیمارستان هاي تابعه سازمان تأمین اجتماعی مستقر در تهران در سال 

  ).4( 2؛ 1378. مدیریت سالمت. جهت ارزیابی بخش مدارك پزشکی

1378  

  سال  اجرایی سوابق

  1393  الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران مشارکت در تدوین برنامه استراتژیک معاونت بین

  1393  مشارکت در تدوین برنامه استراتژیک قطب علمی آموزشی مدیریت و اقتصاد سالمت

  1393  رکت در تدوین برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سالمتمشا

  1393اسفند   مسئول حیطه مدیریت المپیاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

  1393دي   مسئول استعدادهاي درخشان دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی

  1393-94  همکاري با قطب علمی آموزشی مدیریت و اقتصاد سالمت

دستیار هسته پژوهشی ارزیابی عملکرد سازمانهاي بهداشتی و درمانی در مرکز تحقیقات علوم 

  مدیریت و اقتصاد سالمت
94-1393  

  معاون پژوهشی مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سالمت
مهر  - 1394

1393  
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  1393-94  عضو کمیته نشر و تألیف مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سالمت

  مشاور پژوهشی مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سالمت
مهر  -تیر

1393  

  :مشارکت در برگزاري سمینارها و کارگاههاي آموزشی

  آمار مراکز بهداشتی

  آمار بیمارستانی

  )HIS(سیستم اطالعات بیمارستانی 

  آموزش بهداشت

  دوره هاي تخصصی مدیران نظام سالمت

EndNote  
  Zoteroپژوهیار و 

  ...و 

1394 -1378  

  دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران) KMU(کارشناس واحد مدیریت دانش بالینی 
 -93خرداد 

1391  

  1380- 1391  مدیریت آمار و اطالع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایرانمسئول کارشناس 

  1378- 1379  کارشناس آموزش بهداشت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران

  1373- 1374  کارشناس نظارت بر درمان معاونت درمان و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران

  


