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مجله . بررسی آموزش در آسیب شناسی از طریق سیستم دورا آسیب شناسی(. 3131)؛ صادقی، ملیحه زاده، مصطفیلنگری صدوقی، فرحناز؛ 
 .3، شماره 1سال . انفورماتیک پزشکی ایران

 
، 3ره دو. پیاورد سالمت. کاربرد داده کاوی در بیماران مبتال به آسم(. 3131)؛ ذوالنوری، مریم؛ لنگری زاده، مصطفیصمد سلطانی، طاها؛ 

 .1شماره 
 

 )ناتال پري( زایمان به نزدیك دوره اطالعات مدیریت سیستم الگوي ارائه(. 3131)؛ لنگری زاده، مصطفیصدوقی، فرحناز؛ نصیری، سمیه؛ 
  .1، شماره 31سال . پایش. ایران براي

 
مدیریت . مطالعه دلفی: اتال برای ایرانمجموعه حداقل داده دوره پری ن(. 3131) لنگری زاده، مصطفیصدوقی، فرحناز؛ نصیری، سمیه؛ 

 .33، شماره 6سال . اطالعات سالمت
 

 سایر از باکتلایر مننژیت تشخیص فازی خبره سیستم (. 3131)طیبه  نوری، حسن؛ خواجه پور، عصمت؛ خواجه پور، ؛ ،مصطفی لنگری زاده
 .3شماره  ،3سال . سالمت و زیست پزشکی انفورماتیک مجله . کودکان در مننژیت انواع

 
بررسی امکان اجرای دوراآسیب شناسی در بیمارستان های (. 3131)؛ گوزلی، الهام لنگری زاده، مصطفیصدوقی، فرحناز؛ صادقی، ملیحه؛ 

 .1، شماره 3دوره . پیاورد سالمت. آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 

مجله . ی سیستم تصمیم یار تشخیص آسیب ریوی مصدومین شیمیاییطراح(. 3131)؛ قانعی، مصطفی لنگری زاده، مصطفیصمدسلطانی، طاها؛ 
 .1، شماره 36دوره . طب نظامی

 
مجله . ضرورت طراحی مجموعه حداقل داده دوره پری ناتال در ایران(. 3131) لنگری زاده، مصطفیصدوقی، فرحناز؛ نصیری، سمیه؛ 

 .7، شماره 73دوره . دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 

 .1، شماره 3دوره . پیاورد سالمت. تعیین فشردگی بافت سینه با استفاده از منطق فازی(. 3131)؛ محمود، رزی لنگری زاده، مصطفی

های آموزشی دانشگاه علوم  شناسی در بیمارستان امکان اجرای دورا آسیب(. 3131) لنگری زاده، مصطفیصدوقی، فرحناز؛ صادقی، ملیحه؛ 
، شماره 31دوره . مجله مدیریت اطالعات سالمت. سازي عنوان یکی از الزامات پیاده وجود استانداردهاي نیروي انسانی به پزشکی تهران از نظر

7.  

های اطالعات بیمارستانی دو  ی رضایت و انتظارات پرستاران از سیستم مقایسه(. 3131)؛ چنانی، حبیب لنگری زاده، مصطفیآیت اللهی، هاله؛ 
 .7، شماره 31دوره . مجله مدیریت اطالعات سالمت. ی منتخبمرکز آموزشی درمان

 
در  مقایسه کیفیت كدگذاري حوادث سوختگي در پرونده بیماران فوتی و غیر فوتی. (3131) ؛ احمدی، مریملنگری زاده، مصطفیعباسپور، رقیه؛ 

 .7، شماره 31دوره . مجله مدیریت اطالعات سالمت. 33-31سال 
 

بررسی عوامل موثر بر پذیرش سیستم اطالعات بیمارستان بر مبنای . (3131) گوهری، محمود رضا؛ کوهستانی، آزیتا؛ لنگری زاده، مصطفی
  . 6، شماره 31دوره . مجله مدیریت اطالعات سالمت. مدل پذیرش فناوری

 
های آموزشی جهت استقرار مدارک  نبررسی و مقایسه میزان آمادگی بیمارستا( 3131)؛ گوزلی، الهه؛ صدوقی، فرحناز لنگری زاده، مصطفی

 . 1شماره  3دوره . پیاورد سالمت. پزشکی الکترونیکی در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
 

 الگوریتم از استفاده با اسکاموز اریتماتو بیماری خودکار تشخیص(. 3131)؛ شنبه زاده، مصطفی لنگری زاده، مصطفیصمد سلطانی، طاها؛ 
 . 1شماره  1دوره . مجله انفورماتیک پزشکی ایران. همسایه نزدیکترین – کای

 
بررسی امکان اجرای مدارک پزشکی الکترونیکی در بیمارستان های آموزشی . (3131) ؛ صدوقی، فرحنازلنگری زاده، مصطفیگوزلی، الهه؛ 

دوماهنامه دانشکده . امات پیاده سازیدرمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از نظر وجود استانداردهای نیروی انسانی به عنوان یکی از الز
 . 7شماره  33دوره . پرستاری و مامایی ارومیه

 
آمادگی کارکنان بخش مدارک پزشکی در تصدی مشاغل جدید مدیریت . (3133) لنگری زاده، مصطفی آیت اللهی، هاله؛سید اصفهانی، لیلی؛ 

 3دوره . مجله مدیریت اطالعات سالمت. در دوره های آموزشی مستمر اطالعات سالمت و ارتباط آن با عوامل انگیزشی و بازدارند شرکت
 .7شماره 



 8  

 
 .3شماره  3سال . فصلنامه همای سالمت. ابزاري براي تولید اطالعات استراتژیك: انبار داده ها (. 3133)؛ کرمی، مهتاب لنگری زاده، مصطفی

 
یت بهره وری از نرم افزارهای بخش مدارک پزشکی بیمارستانهای وضع(. 3133) لنگری زاده، مصطفیحاجوی، اباذر؛ حسینی، فاطمه؛ 

 .33شماره  3دوره . فصلنامه مدیریت بهداشتی. آموزشی شهر تهران
 

 .مجله مدیریت و اطالع رسانی. بررسی وضعیت بهره وری از نرم افزارهای بخش مدارک پزشکی(. 3131)و همکاران  لنگری زاده، مصطفی
 

 .3مجله دندانپزشکی؛ شماره . طبقه بندی بین المللی بیماریهای دهان و دندان برای دندانپزشکان(. 3133)مکاران و ه لنگری زاده، مصطفی
 

 .1مجله دامپزشکی؛ شماره . طبقه بندی بین المللی بیماریها برای دامپزشکان(. 3133)و همکارن  لنگری زاده، مصطفی
 

 .1مجله دامپزشکی؛ شماره . نامگذاری بیماریها برای دامپزشکانسیستم های (. 3133)و همکاران  لنگری زاده، مصطفی
 

بررسی وضعیت تولید، بازیابی و واگذاری تصاویر پزشکی در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم (. 3133)و همکاران  لنگری زاده، مصطفی
 .پزشکی تهران، فصلنامه مدیریت و اطالع رسانی

 
 .مجله بیمارستان. تهیه عکس و فیلم و سایر انواع تصویر برداری از بیماران(. 3133)و همکاران  لنگری زاده، مصطفی

 
Collaboration with: W. E. Z. Wan Abdul Rahman, A. Ibrahim, Z. Abu Bakar, R. Mahmud, M. S. Salikin and 
M. Manaf.  A Pilot Study In Image Enhancement In Computed Radiography Mammogram Images Using 
Histogram Stretching Method. 4th Kuala Lumpur International Conference on Biomedical Engineering 
2008 

 

 تدریس

 

 تعداد دانشجو تعداد واحد  عنوان درس؛ مقطع؛ دانشگاه سال

 1 1 دانشگاه علوم پزشکی ایران -دکتری -ساختمان داده و برنامه نویسی 3131

 1 1 دانشگاه علوم پزشکی ایران -ارشد کارشناسی -تمان داده و برنامه نویسیساخ 

 3 1 دانشگاه علوم پزشکی ایران -کارشناسی ارشد -استفاده از کامپیوتر در تحلیل داده 

 6 1 د ع پ ایران -کارشناسی ارشد -1طراحی و ارزیایی سیستم های اطالعات  

 7 1 دانشگاه علوم پزشکی تهران  -دکتری -قیقابزار و روش تح 

 7 1 دانشگاه علوم پزشکی تهران -دکتری -تصمیم گیری 

 3 1 دانشگاه علوم پزشکی ایران -کارشناسی -آمار و شاخص های بهداشتی 

 3 1 دانشگاه علوم پزشکی ایران -کارشناسی -1مدیریت اطالعات سالمت  

    

 31 1 دانشگاه علوم پزشکی ایران -ناسی ارشدکارش –فناوری ارتباطات  3131

 3 1 دانشگاه علوم پزشکی ایران -دکتری –فناوری ارتباطات  

 17 1 دانشگاه علوم پزشکی ایران -کارشناسی -1انفورماتیک پزشکی  

 1 1 دانشگاه علوم پزشکی ایران -دکتری -تصمیم گیری 

 6 1 لوم پزشکی تهراندانشگاه ع -دکتری -ساختمان داده و برنامه نویسی 

 7 1 دانشگاه علوم پزشکی ایران -دکتری -ساختمان داده و برنامه نویسی 

 11 1 دانشگاه علوم پزشکی ایران -کارشناسی -ساختمان داده و برنامه نویسی 

 3 1 دانشگاه علوم پزشکی ایران -کارشناسی ارشد -فناوری اطالعات سالمت 

 17 1 دانشگاه علوم پزشکی ایران -شناسیکار -آمار و شاخص های بهداشتی 

 11 1 دانشگاه علوم پزشکی ایران -کارشناسی -1مدیریت اطالعات سالمت  

 6 1 دانشگاه علوم پزشکی تهران -دکتری -فناوری اطالعات در پرستاری 

 1 1 دانشگاه تهران -(بین الملل)کارشناسی  -فناوری اطالعات در پرستاری 

    

 11 1 دانشگاه علوم پزشکی ایران -کارشناسی -3طالعات سالمت مدیریت ا 3131

 31 1 دانشگاه علوم پزشکی ایران -کارشناسی ارشد -استفاده از کامپیوتر در تحلیل داده 

 17 1 دانشگاه علوم پزشکی ایران -کارشناسی -روش تحقیق 

 3 1 د ع پ ایران -کارشناسی ارشد -1طراحی و ارزیایی سیستم های اطالعات  

 31 1 دانشگاه علوم پزشکی ایران -کارشناسی ارشد -ساختمان داده و برنامه نویسی 
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 17 1 دانشگاه علوم پزشکی ایران –کارشناسی  -3انفورماتیک پزشکی  

 7 1 دانشگاه علوم پزشکی تهران  -دکتری -ابزار و روش تحقیق 

    

 31 1 وم پزشکی ایراندانشگاه عل -کارشناسی ارشد –فناوری ارتباطات  3131

 13 1 دانشگاه علوم پزشکی ایران -کارشناسی -شبکه و امنیت 

 1 1 دانشگاه علوم پزشکی تهران -دکتری -ساختمان داده و برنامه نویسی 

 33 1 دانشگاه علوم پزشکی ایران -دکتری -ساختمان داده و برنامه نویسی 

 3 1 پزشکی ایران دانشگاه علوم -دکتری -پرونده الکترونیک سالمت 

 1 1 دانشگاه علوم پزشکی ایران -دکتری -ابزار و روش تحقیق 

 3 1 دانشگاه علوم پزشکی تهران -کارشناسی ارشد -طراحی پژوهش کاربردی 

 3 1 دانشگاه علوم پزشکی تهران -کارشناسی ارشد -فناوری اطالعات سالمت 

 33 1 راندانشگاه علوم پزشکی ای -دکتری -شبکه و ارتباطات 

 3 1 دانشگاه علوم پزشکی ایران -کارشناسی ارشد -مباحث ویژه 

    

 33 1 دانشگاه علوم پزشکی تهران -کارشناسی ارشد -انفورماتیک پزشکی 3131

 6 3 دانشگاه علوم پزشکی تهران -دکتری -سمینار 

 6 1 دانشگاه علوم پزشکی تهران -دکتری -تصمیم گیری 

 31 1 دانشگاه علوم پزشکی تهران -ارشدکارشناسی  -سمینار 

 11 1 دانشگاه علوم پزشکی ایران -کارشناسی -مدارک پزشکی 

 11 1 دانشگاه علوم پزشکی ایران -کارشناسی -واژه پردازی 

 3 1 دانشگاه علوم پزشکی ایران -کارشناسی ارشد -1طراحی و ارزیابی  

 3 1 ی ایراندانشگاه علوم پزشک -کارشناسی ارشد -شبکه عصبی 

 11 1 دانشگاه علوم پزشکی ایران -کارشناسی -ساختمان داده و برنامه نویسی سی 

 3 1 دانشگاه علوم پزشکی ایران -کارشناسی ارشد -شبکه و امنیت 

 3 1 دانشگاه علوم پزشکی ایران -کارشناسی ارشد -کارآموزی 

    

 6 1 ه علوم پزشکی تهراندانشگا -کارشناسی ارشد -سیستم های تصمیم گیری 3131

 6 1 دانشگاه علوم پزشکی تهران -کارشناسی ارشد -طراحی پژوهش کاربردی 

 6 1 دانشگاه علوم پزشکی تهران -دکتری -روشهای ارزیابی و ارزشیابی 

 6 1 دانشگاه ع پ تهران -کارشناسی ارشد -3طراحی و ارزیابی سیستم های اطالعات  

 6 1 ، دانشگاه علوم پزشکی تهرانانفورماتیک سالمت، دکتری 

 3 1 انفورماتیک پزشکی، دکتری مدیریت اطالعات، دانشگاه ع پ تهران 

 71 1 دانشگاه علوم پزشکی تهران -کارشناسی -1انفورماتیک پزشکی  

    

 1 1 دانشگاه علوم پزشکی تهران -دکتری -روشهای ارزیابی و ارزشیابی 3131

 6 1 دانشگاه علوم پزشکی تهران -یدکتر -ابزار و روش تحقیق 

 1 3 دانشگاه علوم پزشکی تهران -دکتری -سمینار انفورماتیک پزشکی 

 11 1 دانشگاه علوم پزشکی تهران -کارشناسی – 3انفورماتیک پزشکی  

 37 1 دانشگاه علوم پزشکی تهران -کارشناسی ارشد -انفورماتیک پزشکی 

 11 1 دانشگاه علم و فرهنگ -کارشناسی ارشد -ابزارهای تحقیق 

 7 1 دانشگاه علوم پزشکی تهران -کارشناسی ارشد -طراحی پژوهش کاربردی 

 31 1 دانشگاه علوم پزشکی تهران -کارشناسی ارشد -سمینار انفورماتیک پزشکی 

 31 1 دانشگاه ع پ تهران -کارشناسی ارشد -1طراحی و ارزیابی سیستم های اطالعات  

    

 1 1 رماتیک سالمت، دکتری، دانشگاه علوم پزشکی تهرانانفو 3133

 33 1 ساختمان داده، دکتری، دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 13 1 ، کارشناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران1انفورماتیک سالمت  

 31 1 طراحی و ارزیابی سیستم های بهداشتی، کارشناسی ارشد، دانشگاه ع پ تهران 

 3 1 ، کارشناسی ارشد، دانشگاه ع پ تهران1ی سیستم های بهداشتیطراحی و ارزیاب 

 3 1 سمینار انفورماتیک پزشکی، کارشناسی ارشد، دانشگاه ع پ تهران 

    

 3 1 کارآموزی، کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی تهران 3133

 11 1 واژه پردازی، کارشناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران 
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 3 1 با استفاده از کامپیوتر، کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی تهرانتحلیل داده  

    

 11 1 مدیریت بخش فناوری اطالعات، کارشناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران 3131

 11 1 کیفیت داده، کارشناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 17 1 مدارک پزشکی، کارشناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 11 3 مدیریت اطالعات سالمت در بحران، کارشناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 11 1 ، کارشناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران3انفورماتیک سالمت  

 11 1 روش تحقیق، کارشناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 3 1 فناوری اطالعات سالمت، کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 11 1 مدیریت بخش فناوری اطالعات، کارشناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران 

    

 33 1 ارزیابی آموزشی، کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی تهران 3131

 33 1 روش تدریس؛ کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 3 1 آمار، کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 11 1 فناوری اطالعات، کارشناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران بخش یتمدیر 

    

 11 1 ، کارشناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران1کدگذاری بیماریها  3133

 11 1 کدگذاری مرگ و میرها، کارشناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 11 1 انفناوری اطالعات در بحران، کارشناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهر 

 11 1 مدارک پزشکی ، کارشناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 11 1 سیستم های اطالعات بهداشتی، کارشناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران 

    

 31 1 کامپیوتر و تکنولوژیهای جدید، کارشناسی ارشد؛ دانشگاه علوم پزشکی ایران 3131

 ICDL 311  امام خمینی، موسسه دانش پارسیان؛ بیمارستان 

    

 11 1 کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت؛ کارشناسی؛ دانشگاه علوم پزشکی ایران 3131

 31 1 کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت؛ کارشناسی ارشد؛ دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 ICDL11  ؛ موسسه دانش پارسیان؛ دانشگاه امام علی 

    

 17 1 رشناسی؛ دانشگاه پیام نور؛ کاCبرنامه نویسی  3131

 17 1 برنامه نویسی پاسکال؛ کارشناسی؛ دانشگاه پیام نور 

 11 1 ؛ کارشناسی؛ دانشگاه علوم پزشکی ایران Wordآموزش  

    

 11 1 برنامه نویسی و سیستم عامل؛ کارشناسی؛ دانشگاه علوم پزشکی ایران 3133

 17 1 اه علوم پزشکی ارتشکامپیوتر و کاربرد آن؛ کاردانی؛ دانشگ 

 11 1 ؛ کارشناسی؛ دانشگاه علوم پزشکی ایران Wordآموزش  

    

 11 1 بانک های اطالعاتی، کارشناسی؛ دانشگاه علوم پزشکی ایران 3133

 11 1 ؛ کارشناسی؛ دانشگاه علوم پزشکی ایران Wordآموزش  

    

 11 1 گاه علوم پزشکی ایرانبرنامه نویسی و سیستم عامل، کارشناسی؛ دانش 3133

 11 1 کامپیوتر و کاربرد آن؛ کارشناسی؛ دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 11 31 کارآموزی؛ کاردانی؛ دانشگاه علوم پزشکی ایران 

    

 17 1 کامپیوتر و کاربرد آن؛ کارشناسی؛ دانشگاه علوم پزشکی ایران 3133

 17 1 م پزشکی ایرانبانکهای اطالعاتی؛ کارشناسی؛ دانشگاه علو 

 17 31 کارآموزی؛ کارشناسی؛ دانشگاه علوم پزشکی ایران 

    

 17 1 کامپیوتر و کاربرد آن در کتابداری؛ کارشناسی؛ دانشگاه علوم پزشکی کرمان 3131

 17 1 کامپیوتر و کاربرد آن ؛ کاردانی؛ دانشگاه علوم پزشکی کرمان 3133

 17 1 ردانی؛ دانشگاه علوم پزشکی کرمانکامپیوتر و کاربرد آن ؛ کا 3131
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 کارگاهها و سایر مدارک

 

 محل برگزاری مدرس مستمع عنوان کارگاه سال

3131 HL7 *  تهران 

 تهران  * روش تحقیق 3131

3131 SPSS *  تهران 

3136 Workshop of Publishing for 
postgraduates 

*  UPM 

3136 workshop of Plagiarism 
Detection 

*  UPM 

3136 EndNote  * UPM 

3136 EndNote  * UM 

3136 EndNote  * UPM 

3133 SPSS  * UPM 

3133 EndNote  * UPM 

3133 SPSS  * UM 

3133 EndNote  * UPM 

3133 Advance Word  * UPM 

3133 SPSS  * UPM 

3133 EndNote  * UPM 

3133 SPSS  * UPM 

3133 EndNote  * IUMS 

3133 NVIVO *  UPM 

3133 Guide to Thesis Writing *  UPM 

3133 Workshop of VIVA *  UPM 

3133 Word 2007  * UKM 

3133 EndNote  * UPM 

3133 SPSS *  UPM 

3133 AMOS *  UPM 

3133 Word 2007  * UKM 

3133 Word 2007  * UiTM 

3133 EndNote  * UiTM 

3133 Word 2007  * UTM 

3133 EndNote  * UKM 

3133 Advance EndNote  * UPM 

3133 SPSS  * UPM 

3133 Word 2007  * UPM 

3133 Advance EndNote  * UPM 

3131 EndNote  * TUMS 

3131 Search Strategy *  TUMS 

3131 Systematic Review *  TUMS 

 TUMS  * روش تدریس و تدوین طرح درس 3131

 TUMS  * مقاله نویسی انگلیسی اصول 3131

 TUMS  * ابزار سازی و روایی و پایایی 3131

3131 EndNote  * البرز -پ-ع-د 

 IUMS *  سرقت ادبی 3131

 TUMS *  برنامه نویسی اندروید 3131

 TUMS *  داده کاوی 3131

3131 EndNote  * IUMS 

 IUMS *  سرقت ادبی 3131

3131 EndNote ع پ کرمان د *  پیشرفته 

 IUMS  * تحلیل عاملی 3131
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 پایان نامه

 

 استاد راهنما

بررسی عوامل موثر بر پذیرش سیستم اطالعات  آموزش مدارک پزشکی کارشناسی ارشد آزیتا کوهستانی 1491

 بیمارستان براساس مدل پذیرش فناوری

دگذاری سوختگی در پرونده های مقایسه کیفیت ک آموزش مدارک پزشکی کارشناسی ارشد رقیه عباسپور 1491

 بیماران فوتی و غیر فوتی بیمارستان سینا تبریز

حاد  طراحی سیستم خبره فازی تشخیص مننژیت انفورماتیک پزشکی کارشناسی ارشد عصمت خواجه پور 1491

 در کودکان  عفونی

یار بالینی برای تشخیص  سیستم خبره تصمیمطراحی  انفورماتیک پزشکی کارشناسی ارشد طاها صمد سلطانی 1491

 مصدومین شیمیایی آسیب ریوی 

طراحی سیستم خبره فازی تشخیص مسمومیت  انفورماتیک پزشکی کارشناسی ارشد راحله ساالری 1491

 حاملگی

سیستم هوشمند تشخیص دوک  و پیاده سازی طراحی انفورماتیک پزشکی  کارشناسی ارشد بهروز علیزاده 1491

 خواب در نوار مغزی

بررسی وضعیت آمادگی پیاده سازی مدارک پزشکی  آموزش مدارک پزشکی کارشناسی ارشد الهه گوزلی 1492

الکترونیکی در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم 

 پزشکی ارومیه

داده کاوی داده های تغذیه ای زنان تحت پوشش کمیته  انفورماتیک پزشکی کارشناسی ارشد ظیمیعغالمعلی  1492

 د امام خمینیامدا

طراحی پروتکل ارزیابی سیستم آرشیو و ذخیره  آموزش مدارک پزشکی کارشناسی ارشد سید محسن طباطبایی 1492

 سازی تصاویر

تعیین دوز وارفارین در بیماران با تعویض دریچه قلب  انفورماتیک پزشکی کارشناسی ارشد مریم آقازاده 1494

 با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

 یبافت ها یساختار سه بعد ی هیو ته یحجم سنج انفورماتیک پزشکی کارشناسی ارشد محمدصادق رحمانیان 1494

با استفاده از  یپوست ریو ز یدرون شکم یچرب

 یشکم MRI ریتصاو

ایجاد سیستم خبره تشخیص افتراقی کم خونی فقر آهن  انفورماتیک پزشکی کارشناسی ارشد راحیل حسینی 1494

 سمی مینور با استفاده از شبکه عصبیاز بتا تاال

بینی ابتال به عارضه چشمی در  پیشارائه مدل  انفورماتیک پزشکی کارشناسی ارشد زهرا محمد علی پور 1494

 مبتالیان به بیماری بهجت با استفاده از داده کاوی

یص سرطان پستان طراحی سیستم پشتیبان تصمیم تشخ انفورماتیک پزشکی کارشناسی ارشد زینب حسنی 1494

  با مدل شبکه های بیزین

طراحی سیستم تصمیم یار بالینی پیش بینی تولد  انفورماتیک پزشکی کارشناسی ارشد منیژه حسین پور 1494

نوزادان نارس در مادران باردار شده از طریق 

 فناوری های کمک باروری

تصمیم یار پزشکی برای کمک به  طراحی سیستم انفورماتیک پزشکی کارشناسی ارشد مهدی جعفری 1497

تشخیص آمبولی ریه با استفاده از شبکه های عصبی 

 مصنوعی

پزشکی از راه دور به روش ذخیره ایجاد سامانه چشم انفورماتیک پزشکی کارشناسی ارشد طالب خداویسی 1497

 و ارسال جهت تشخیص بیماری رتینوپاتی دیابتی

طراحی سامانه تصمیم یار بیمار برای تشخیص نوع و  نفورماتیک پزشکیا کارشناسی ارشد اسماعیل تیموری 1497

 شدت عوارض دیابت

ی کاربردی تحت تلفن طراحی و پیاده سازی برنامه انفورماتیک پزشکی کارشناسی ارشد علیرضا برهانی 1497

 بینی بقاء بیماران پیوند کلیههمراه به منظور پیش

ایجاد برنامه کاربردی پرونده سالمت فردی برای  انفورماتیک پزشکی کارشناسی ارشد حدیث بهزادیان 1497

مراقبت های دیابت بارداری مبتنی بر تلفن همراه 

 هوشمند

طراحی سیستم تشخیص موارد مشکوک به آب سیاه با  انفورماتیک پزشکی کارشناسی ارشد حسین اقبالیان آرانی 1491

 استفاده از تصاویر فوندوس شبکیه

ایجاد سیستم تصمیم یار بالینی برای تشخیص  انفورماتیک پزشکی کارشناسی ارشد ن سعیدیسلیما 1491

آپاندیسیت حاد کودکان با استفاده از شبکه عصبی 

 مصنوعی

طراحی مدل مفهومی سیستم گزارش دهی آزمایشگاه  فناوری اطالعات سالمت کارشناسی ارشد میالد قلی نژاد 1491

رونده الکترونیک سالمت جهت تبادل داده با سامانه پ
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 ایران

طراحی مدل مفهومی سیستم گزارش دهی آزمایشگاه  انفورماتیک پزشکی  کارشناسی ارشد محسن سلیمانی 1491

جهت تبادل داده با سامانه پرونده الکترونیک سالمت 

 ایران

  انفورماتیک پزشکی کارشناسی ارشد آزاده بیانی 1491

طراحی و پیاده سازی سیستم استنتاج بر اساس مورد  فورماتیک پزشکیان دکتری شهرام طهماسبیان 1491

با استفاده از الگوریتم های مورد کاوی و تشابه 

 براساس اطالعات پرونده الکترونیک بیمار

 طراحی و استفرار شبکه اطالعات دیابت کشور انفورماتیک پزشکی دکتری حسین ریاضی 1491

 

 

  استاد مشاور

تعیین ارتباط آمادگی کارکنان بخش مدارک پزشکی  آموزش مدارک پزشکی کارشناسی ارشد فهانیلیلی سید اص 1498

بیمارستانهای تامین اجتماعی شهر تهران برای تصدی 

مشاغل جدید مدیریت اطالعات سالمت با عوامل 

 1498: انگیزشی و بازدارنده

 

ستم خبره فازی برای تشخیص بیماری ایجاد سی انفورماتیک پزشکی کارشناسی ارشد لیال اکرمیان  1498

 پنومونی

 

مقایسه میزان رضایت و برآورده شدن انتظارات  آموزش مدارک پزشکی کارشناسی ارشد حبیب چنانی 1498

پرستاران از سیستم اطالعات بیمارستان در 

 بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

نظام اطالعات ژنتیک در کشورهای  مطالعه تطبیقی زشکیآموزش مدارک پ کارشناسی ارشد وحیده طالبی  1491

 1498:ارائه الگو برای ایران منتخب و

بررسی امکان اجرای دورا آسیب شناسی در  آموزش مدارک پزشکی کارشناسی ارشد ملیحه صادقی 1492

 بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران

سیستم مدیریت اطالعات ایمن سازی  مطالعه تطبیقی زشکیآموزش مدارک پ کارشناسی ارشد مهرو فراهانی 1492

 1498:ارائه الگو برای ایران در کشورهای منتخب و

گرایش )مدیریت اجرایی  کارشناسی ارشد زهرا خسروی فرد 1492

 (استراتژیک

 داده از استفاده با سواری خودرو مشتریان بنذی بخش

 باهربخش متناسب بازاریابی آمیخته ارائه و کاوی

 )خودرو پارس شرکت :کاوی مورد)

مقایسه آگاهی و ادراک کاربران بالینی از فناوری  آموزش مدارک پزشکی کارشناسی ارشد فاطمه پورفرد سرابی 1492

پزشکی از راه دور در مراکز درمانی وابسته به 

 سازمان تامین اجتماعی شهر تبریز

و پیاده سازی در  داشبورد رادیولوژی طراحی مدیریت اطالعات سالمت دکتری  مهتاب کرمی 1492

 بیمارستان منتخب

 طراحی سیستم فازی تشخیص ریسک سرطان معده فناوری اطالعات سالمت کارشناسی ارشد هادی کاظمی 1492

 پري دوره اطالعات سیستم هاي داده حداقل مجموعه مدارک پزشکی کارشناسی ارشد سمیه نصیری 1492

 ناتال

طراحی مدل خبره فازی جهت ارزیابی خطر مرگ  انفورماتیک پزشکی کارشناسی ارشد فرزانه کرمانی 1494

 نوزادان

شناسایی الگوهای مرتبط با نفریت لوپوسی با استفاده  انفورماتیک پزشکی کارشناسی ارشد اعظم زهره کرمانی 1494

 از داده کاوی

یار بالینی مبتنی بر گایدالین برای  تصمیمایجاد سیستم  انفورماتیک پزشکی کارشناسی ارشد فاطمه سپهری 1497

 تشخیص بیماری نقص ایمنی اولیه

  فناوری اطالعات سالمت کارشناسی ارشد ثریا مهدوی نیا 1491

  فناوری اطالعات سالمت کارشناسی ارشد شالباف سرور 1491

 

 

 حوزه های پژوهشی مورد عالقه
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 هوش مصنوعی در پزشکی

 ره با استفاده از فازی و شبکه عصبیسیستم های تصمیم گیری و خب

 داده کاوی

 پردازش تصویر

 پزشکی از راه دور

   91ماه  آبان  :به روز رسانی


