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  تحصیالت

کارایی سیستم مدیریت لندن )موضوع پایان نامه:  UCL، دانشگاه  مدیریت خدمات بهداشتی و درمانیدکترای  -

 . (2008) 1387 جیمز رایان استاد راهنما: پروفسور ،شتی و درمانی در بالیابالیای سازمانهای بهدا

- MPhil  مدیریت بحران از دانشگاهUCL 2005  لندن 

بررسی )موضوع پایان نامه: 1377 ایرانعلوم پزشکی دانشگاه  مدیریت خدمات بهداشتی و درمانیفوق لیسانس  -

، استاد  و ضریب اشغال تخت و عوامل مؤثر بر آنران ایمبمتوسط اقامت  ،فاصله گردش تخت ،گردش تخت

 .17.34( معدل کل نادر خالصیراهنما دکتر 

 . 17.31معدل کل  ،1375 اصفهان. دانشگاه علوم پزشکی اداره امور بیمارستانها لیسانس -

 .1372دیپلم علوم تجربی  -

  سوابق کاری

لغایت  1388از اردیبهشت  ه علوم پزشکی ایراندانشکده مدیریت و اطالع رسانی دانشگا عضو هیئت علمیدانشیار و 

 تاکنون

 1393ت خرداد ایلغ 1391رییس مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سالمت از اردیبهشت 

ساعت برنامه آموزشی بلند مدت و کوتاه مدت ویژه مدیران دانشگاههای علوم پزشکی کشور در  1500مجری حدود 

 1392و  1391طی سالهای

 1392لغایت اسفند  1391مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی از مهر مدیر گروه 

 1391لغایت آبان  1388و اطالع رسانی پزشکی از آبان  ه مدیریتدمعاون پشتیبانی و دانشجویی فرهنگی دانشک

 1389لغایت شهریور  1388بان آمعاون پژوهشی دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی از 

 . 1382 تا شهریور 1381 اردیبهشتزا شهر تهرانایران مدیر بیمارستان 

  1380تا مهر  1379قائم مقام معاونت بهداشتی شهرستان نطنز از ابان 



 سید حسام سیدینپیشینه علمی 

 2صفحه                                                                                

 .1379تا ابان  1379مدیر بیمارستان  خاتم االنبیا نطنز از اردیبهشت 

 1377تا دی  1376مدیر کشیک بیمارستان فرهنگیان تهران ار آذر 

 1392لغایت شهریور  1391اردیبهشت از تهران لوم پزشکی وهشی دانشگاه عژعضو شورای پ

 1393لغایت خرداد  1392شهریور از ایران وهشی دانشگاه علوم پزشکی ژعضو شورای پ

1389لغایت شهریور  1388وهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران از آذر ژعضو شورای پ
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  عالیق پژوهشی

  ، مدیریت خدمات و سیاستگذاری سالمتمدیریت بحران

 : طرح های انجام شدهپژوهشی  سوابق 

 1393دانش ادارك شده مدیران دانشگاه علوم پزشکی تهران از مولفه های مدیریت بحران، 

 1392، تحلیل خطر بیمارستانهای عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران در مقابل زلزله

 1391، منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهرانارزیابی تاثیر رفورم بیمارستان هیات امنایی بر عملکرد بیمارستانهای  

 1392، جامعه بر مبتنی روستایی و شهری بحران و حوادث مدیریت جامع برنامه

 1389، سنجش و مقایسه کارایی استانهای جمهوری اسالمی ایران در دستیابی به شاخص توسعه انسانی

 1389، ارزیابی فن آوری دستگاه ترموگرافی تنظیمی کامپیوتری

 1390، و کاربرد پروتکل مقتضی کودکان ایرانیطراحی 

 1393، 89تا  87اندازه گیری شاخص تامین عادالنه مالی هزینه های بهداشتی و درمانی مناطق روستایی و شهری ایران در سال 

 1391دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران،  طرح تحول نظام اداری

عوامل موثر بر پرداختی از جیب مراقبت های درمانی در بیماران بستری در بیمارستانهای خصوصی و دولتی منتخب دانشگاه علوم 

 1394،پزشکی ایران

 1394،مطالعه ای کیفی -یراناستراتژی های درآمد و هزینه بیمارستان های دولتی و خصوصی تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی ا

 

 PhDدکتری دفاع شده پایان نامه های 

  دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی،زهرا عباسی، تدوین مدل مراقبت از گروه های آسیب پذیر در بالیا در ایران، 

 1394دانشگاه علوم پزشکی ایران، 

دانشکده مدیریت و  ،بیمارستانیهای پیشهای داخلی در محیطکننده فوریتبینیتبیین عوامل و ارائه ابزار پیشعباسعلی ابراهیمیان، 

 1393دانشگاه علوم پزشکی ایران، اطالع رسانی پزشکی،

 دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی، ،های سالمت سالمندان در کشور و ارائه الگوی سیاستیتحلیل سیاستاحمد احمدی، 

 1393دانشگاه علوم پزشکی ایران،

http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?admin=hseyedin@tums.ac.ir&seed=20467277931995980014803461134893329265026&cod_tarh=92-02-163-23357
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?admin=hseyedin@tums.ac.ir&seed=20467277931995980014803461134893329265026&cod_tarh=92-02-163-23357
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?admin=hseyedin@tums.ac.ir&seed=20467277931995980014803461134893329265026&cod_tarh=92-01-163-21313
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دانشکده مدیریت و ، دوم و اول سطح در بهداشتی حوزه در ایران سالمت نظام سازمانی ساختار الگوی طراحیمهدی زنگنه بایگی، 

 1393دانشگاه علوم پزشکی ایران، اطالع رسانی پزشکی،

دانشکده مدیریت و ، ایران های سالمت دربرداری از شواهد پژوهشی برای پشتیبانی از سیاستگذاریبهرهمحمد حسن ایمانی نسب، 

 1393دانشگاه علوم پزشکی ایران، اطالع رسانی پزشکی،

، طراحی الگوی مفهومی تحلیل عوامل اجتماعی تعیین کننده سالمت در کشور با رویکرد تصمیم گیری چند معیاره روح اهلل زابلی،

 1392دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی،

 دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی،، ایران سالمت دولتی بخش مالی مدیریت جامع نظام طراحیمسعود ابوالحالج، 

 1392دانشگاه علوم پزشکی ایران،

به متخصص با  (سرپائی مبتال به بیماریهای تنفسی)عوامل پیش بینی کننده رفتار پزشکان خانواده برای ارجاع بیماران علی محقق، 

 1392 دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی،، فاده از نظریه رفتار برنامه ریزی شدهاست

دانشکده مدیریت و اطالع  ،مدیریت تعارض و اثر بخشی تیم های مدیریت در بیمارستان های تهران : ارائه یک الگوداوود ادهم، 

 1389ان،دانشگاه علوم پزشکی ایر  رسانی پزشکی،

 

 

 PhDدکتری  در حال انجام   پایان نامه های

دانشگاه علوم   دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی، مدل درك خطر بالیای طبیعی مردم ایران،عزت صمدی پور، 

 پزشکی ایران

ت و اطالع رسانی دانشکده مدیریها برای ایران، های واگیر در بالیا و فوریتحبیب ساروی، طراحی مدل مراقبت بیماری

 دانشگاه علوم پزشکی ایران  پزشکی،

دانشکده مدیریت و اطالع  ها برای ایران،های غیر واگیر در بالیا و فوریتفرزاد گوهردهی، طراحی مدل مراقبت بیماری

 دانشگاه علوم پزشکی ایران  رسانی پزشکی،

 دانشگاه علوم پزشکی ایران  و اطالع رسانی پزشکی، دانشکده مدیریتمجید حیدری، آینده پژوهی نظام بیمه سالمت،  

 دفاع شده پایان نامه های ارشد

عوامل مرتبط با گزارش خطای پزشکی توسط پرستاران با استفاده از تئوری رفتار برنامه ریزی شده مریم نیک مرام، 

  1394 وم پزشکی ایران،دانشگاه عل دربیمارستانهای عمومی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی البرز شهر کرج،
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رابطه بین مدیریت دانش و خالقیت کارکنان در واحد های شبکه بهداشت و درمان شهرستان آبیک کبری شریف کاظمی، 

 1394، دانشگاه علوم پزشکی ایران، 1394:

شی رابطه ی بین ادراك از عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی پرستاران در بیمارستان های عمومی آموز

 1389دانشگاه علوم پزشکی تهران : 

بررسی تاثیر روش های پیمان مدیریت بر وضعیت شاخص های عملکرد و میزان رضایت کارکنان بیمارستان های وابسته 

 به دانشگاه علوم  پزشکی تهران

هزیستی استان بررسی کیفیت خدمات اجتماعی با استفاده از روش سروکوال درمراکز مداخله دربحران اجتماعی سازمان ب

 1391تهران :

 علوم دانشگاه منتخب درمانی –رابطه ی بین ادراك از عدالت سازمانی و بهره وری کارکنان در بیمارستان های آموزشی 

 1389 تهران پزشکی

روند توسعه یافتگی شاخصهای ساختاری بخش بهداشت ودرمان دراستانهای کشوربااستفاده ازمدل آنالیزاسکالوگرام: 

1389-1385 

ربطه بین ساختار سازمانی بیمارستانهای منتخب دولتی و خصوصی تحت پوشش دانشگاه ایران با تئوری استراتژی 

 سازمانی اسنو و مایلز

 1388رابطه ویژگیهای شغل با رضایت شاغلین ستاد دانشگاه علوم پزشکی ایران: 

 1388مدیریت خطر پذیری بیمارستانهای شفای شهر کرمان در برابر زلزله 

 مطالعه کیفی آثار اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها بر نظام سالمت ایران

 زلزلهبرابر خطر در  یشبکه بهداشت و درمان ر یودرمان یمراکز بهداشتآمادگی  با  نگرش و آگاهیتعیین رابطه 
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 تدریس کارگاهها

، ویژه مدیران ستادی دانشگاه علوم پزشکی (PDP) کارگاه یک روزه مدیریت عملکرد و برنامه توسعه فردی مدرس

 1394بهمن شهید بهشتی،

، ویژه مدیران پرستاری و بیمارستانی دانشگاه (PDP) فردی کارگاه یک روزه مدیریت عملکرد و برنامه توسعه مدرس

 1394بهمن علوم پزشکی شهید بهشتی،

، ویژه مدیران معاونتهای بهداشتی، پژوهش و (PDP) کارگاه یک روزه مدیریت عملکرد و برنامه توسعه فردی مدرس

 1394فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،اسفند 

و معاونتهای دانشگاه علوم پزشکی ایران، آبان ک روزه برنامه عملیاتی ویژه مدیران ستادی کارگاه یدوره   5 مدرس

 1394لغایت آذر 

 1394مدرس کارگاه برنامه ریزی استراتژیک ویژه مدیران ستادی و معاونتهای دانشگاه علوم پزشکی ایران، 

 1393 دی ماه ،ا کرمان، کرمانبیمارستان سیدالشهد ارزیابی داخلی و شاخص نویسی،روزه دو   کارگاه

 1393 کارگاه یک روزه تکنیکهای تئاتر در آموزش، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی ع پ ایران، دی ماه

 1393 آبان 6و 5 ،دانشگاه علوم پزشکی گیالن، رشتو بهبود کیفیت عملیاتی استراتژیک و روزه برنامه ریزی دو   کارگاه

 .  1393ه ریزی عملیاتی بیمارستان ولی عصر ناجا تهران ، مرداد یک  روزه برنام  کارگاه

 .1393ژیک و عملیاتی بیمارستان نورافشار تهران ، یک  روزه برنامه ریزی استرات  مدرس کارگاه

 .1393یک  روزه مدیریت بحران بیمارستان نورافشار تهران   مدرس کارگاه

المت دوره مدیریت بیمارستان ویژه مدیران دانشگاه علوم پزشکی مدرس کارگاه دو روزه مدیریت بحران در نظام س

 1392تهران 

یک  روزه مدیریت بحران دوره مدیریت سالمت مامایی ویژه ماماهای دانشگاههای علوم پزشکی   مدرس کارگاه

 .1392کشور،

 .1392یک  روزه مدیریت بحران بیمارستان سجاد تهران   مدرس کارگاه

 .1392زه مدیریت بحران بیمارستان کسری تهران یک  رو  مدرس کارگاه
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 .1392یک  روزه مدیریت بحران بیمارستان پارسیان تهران   مدرس کارگاه

 .1392یک  روزه مدیریت تغییر بیمارستان سجاد تهران   مدرس کارگاه

ان دانشگاه مدرس کارگاه دو روزه اصالحات و سازمان ومدیریت در نظام سالمت دوره مدیریت سالمت ویژه مدیر

 1392علوم پزشکی ساری 

ژیک و عملیاتی دوره مدیریت سالمت مامایی ویژه ماماهای دانشگاههای دو روزه برنامه ریزی استرات  مدرس کارگاه

 .1392علوم پزشکی کشور،

دیریت پروژه دوره مدیریت سالمت و بیمارستان ویژه مدیران دانشگاه علوم پزشکی تهران مدرس کارگاه یک روزه م

1392 

 .1392ژیک و عملیاتی بیمارستان سجاد تهران ، دو روزه برنامه ریزی استرات  مدرس کارگاه

 .1392ژیک و عملیاتی بیمارستان کسری تهران دو روزه برنامه ریزی استرات  مدرس کارگاه

 .1392ژیک و عملیاتی بیمارستان پارسیان تهران دو روزه برنامه ریزی استرات  گاهمدرس کار

ژاد تهران ،  از مجموعه دوره مدیریت ژیک و عملیاتی بیمارستان هاشمی ندو روزه برنامه ریزی استرات  مدرس کارگاه

 .1391عمومی ویژه سرپرستاران دانشگاه علوم پزشکی تهران،

ژیک و عملیاتی بیمارستان شریعتی تهران ،  از مجموعه دوره مدیریت برنامه ریزی استرات دو روزه  مدرس کارگاه

 .1391عمومی ویژه سرپرستاران دانشگاه علوم پزشکی تهران،

ژیک و عملیاتی بیمارستان قلب تهران ،  از مجموعه دوره مدیریت عمومی دو روزه برنامه ریزی استرات  مدرس کارگاه

 .1391دانشگاه علوم پزشکی تهران،ویژه سرپرستاران 

ژیک و عملیاتی بیمارستان شهید رجایی تهران ،  از مجموعه دوره مدیریت دو روزه برنامه ریزی استرات  مدرس کارگاه

 .1391عمومی ویژه سرپرستاران دانشگاه علوم پزشکی تهران،

 .1392یک  روزه مدیریت تغییر بیمارستان کسری تهران   مدرس کارگاه

 .1392یک  روزه مدیریت تغییر بیمارستان سجاد تهران   کارگاه مدرس

 1391مدرس کارگاه اصالحات در نظام سالمت دوره مدیریت سالمت ویژه مدیران دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 برای دانشجویان فوق لیسانسمجموعه آفیس و طراحی وب ،  فناوریهای اینترنت ،SPSSس ودر کمک مدرس و مدرس 

 .  2009تا  2006طی سالهای  در کالج دانشگاهی لندن )یو سی ال(و پرسنل دانشگاه  و دکترا

برای اساتید و دانشجویان دکتری دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی دانشگاه علوم   Reference Manager کارگاه

 تهران.  1388خرداد  18 ، پزشکی ایران
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بهمن  16،  پرسنل شبکه بهداشت و درمان نطنزبرای  ی بهداشتی و درمانیی برنامه ریزی برای سازمانهاچگونگ  کارگاه

1379. 

 

 

 ها )داوری شده(مقاالت کنفرانس

  ،1393برنامه ریزی بالیا، اردیبهشت سخنرانی سیزدهمین کنگره جراحان ایران 

 ،1393بالیا، اردیبهشت  مدیریت داوطلبان در سخنرانی سیزدهمین کنگره جراحان ایران 

 Health disaster management planning: a forgotten element in developing countries, Iranian 
Academics Symposium, UCL, London, April. 24-5, 2009 (Oral presentation). 

 Approach of health organizations to crisis management system, International conference of 
Crisis Management for Infectious Disease Nov. 17-18, 2007 at The University of Tokyo, Japan 
(Oral presentation) 

 Why do countries respond to disasters very late?, 16th World Conference on Disaster 
Management, 18- 21 June 2006, Toronto Canada (poster presentation) 

 Iranian Disaster Management System—The need to eliminate weaknesses and problems, 

2006. LLLLL LLLLLLLLLL. LL )LLLL LLLLLLLLLLLL( 

 

 های علمی ها و دورهمهارت

 .2005-2006  اول ، مدرس دکتر اندرو مک فارلین. نیم سال کالج دانشگاهی لندن، مدیریت پروژهدرس 

 2006-2007 و دوم ، مدرس دکتر جو وود، نیم سال اول کالج دانشگاهی لندن ،شدرس روش پژوه

 ،( مدرس پروفسور جیمز ادواردIntroduction to Bussiness and Innovationدرس مقدمه ای بر نو آوری و تجارت )

   2007-2008دوم  نیم سال  ،کالج دانشگاهی لندن

   کالج دانشگاهی لندن ، مدرس سایمون ویلیام 2005 -2006 نیم سال اول ،درس نوشتن پایان نامه به انگلیسی شماره یک

 کالج دانشگاهی لندن مدرس سایمون ویلیام، 2005-2006دوم   نیم سال ،درس نوشتن پایان نامه به انگلیسی شماره دو

 کالج دانشگاهی لندن، مدرس سایمون ویلیام 2007 -2008دوم  نیم سال ،درس نوشتن پایان نامه به انگلیسی شماره سه

 July 2006 ،( دانشگاه کینگ لندنEvidenced Based Policy Researchسیاست گذاری مبتنی بر شواهد ) دوره فشرده

کالج ،   The Art of Teaching: Theatre Techniques )) هنر تدریس: تکنیکهای تئاتر در تدریس  دوره فشرده

 2007جوالی  ،دانشگاهی لندن

 2007آوریل   ،کالج دانشگاهی لندن ،کیفی پیشرفته تحقیقات یوه هایش دوره فشرده
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 2007ژانویه  ،کالج دانشگاهی لندن ،طراحی پرسشنامه دوره فشرده

 2007فوریه  ،کالج دانشگاهی لندن، Randomized Controlled Trials دوره فشرده

 2007فوریه ، کالج دانشگاهی لندن،کیفی  تحقیقات دوره فشرده

 2006آپریل و مارچ  ،کالج دانشگاهی لندن ،شیوه های تحلیل آماری برای اپیدمیولوژی و علوم اجتماعی ردهدوره فش

 2006ژانویه و مارچ ، کالج دانشگاهی لندن،آمار پایه برای اپیدمیولوژی و علوم اجتماعی  دوره فشرده

مدرس کیث فریمن  ، (London Business School)مدرسه تجاری لندن، Finance and Value Creation کارگاه

 2007آوریل 

 

 کارگاههای کوتاه مدت )به عنوان شرکت کننده(

 Fundamentals of Teaching 1, 10am- 5pm Thu 7 Dec 2006, Graduate School Training Suite, 
Lecture Room (B.09), 66-72 Gower Street, UCL, London 

 Facilitation Skills Training, 3 days course, 10am-4pm, Fri 3 Nov 2006, Remax House, Room 

2.01. 8:30LL- 5LL LLL 7 LLL 2006 LLL 9LL- 5LL LLL 8 LLL 2006. LLLL LLLL LLLL. LLLLLL 
Road, London 

 Doing Semi-Structured Research Interviews: A Practical Workshop, 2:00pm Wed 22 Mar 

2006. LLLL 51/L5. LLLLL. 50 LLLLLLL LL.. LLLLLL  
 Interviews and Oral History, 1:00pm Thu 4 May 2006 and 1:00pm Fri 5 May 2006, Basement 

Lecture Theatre, 66 - 72 Gower Street, UCL, London,  

 Introduction to Writing Web Pages Using Dreamweaver - University College London, 
Wednesday 9th Feb 2005 

 Maintaining Personal Web Pages, 6:00pm Mon 21 Nov 2005 and 6:00pm Mon 28 Nov 2005, 
Birkbeck, School of Computer Science and Information Systems, Room 131, First Floor, 
Senate House North Block 

 Introduction to SPSS  - EISD Training Room - Fri, 10th Feb 06 at 10:00 

 Using LaTeX for Scientific Writing, The Basics of Document Structure, 6:00pm Fri 11 Nov 

2005. LLLLLLLL. LLLLLL LL LLLLLLLL LLLLLLL LLL LLLLLLLLLLL LLLLLLL. LLLL 128. LLLLL LLLLL. 
Senate House North Block 

 Introduction to Excel - University College London, Thursday 3rd Feb 2005 

 Power point - University College London, 4th Feb 2005 

 Using Word to Produce a Thesis / Dissertation - University College London, Wednesday 16th 
Feb 2005 

 Using Master Documents in Word - University College London, Summer 2005 

 Full-Text Electronic Resources, 10 am Tue 25 Oct 2005, DMS Watson Teaching Cluster, UCL 

  Systematic Literature Searching, 10 am Tue 1 Nov 2005, DMS Watson Teaching Cluster, 
UCL 

 General English Language Course, UCL, 10th January- 18th March 2005 

 Writing up your Thesis and the Oral Examination Process, 6:00pm Fri 16 Dec 2005, Birkbeck, 
School of Computer Science and Information Systems, Room 121, First Floor, Senate House 
North Block 

  Writing Journal Papers and the Journal Review Process, 6:00pm Fri 9 Dec 2005, Birkbeck, 
School of Computer Science and Information Systems, Room 121, First Floor, Senate House 
North Block 



 سید حسام سیدینپیشینه علمی 

 12صفحه                                                                                

 Writing Conference Papers and the Conference Review Process, 6:00pm Fri 2 Dec 2005, 
Birbeck, School of Computer Science and Information Systems, Room 121, First Floor, 
Senate House North Block 

 Overcoming Writer's Block for Research Students - University College London, May 2005 
Workshop 

 Getting Started on your PhD: Practical Tips and Academic Hints, UCL, 6 pm, 16th Dec 2005, 
 Room 421, Birkbeck College Lecture Theatre, Malet Street, London 

 Consolidating and Presenting Your Research:  Practical Tips and Academic, 6 pm, 28 Apr 

2006.  LLLLLLL LLLLLLL LLLLLLL. LLLL 421. LLLLL LLLLLL. LLLLLL 
 Your PhD Part 1 - Reading for a PhD - The First Important Steps, 10 am- 5 pm, Wed 7 Dec 

2005. LLLLLLLL LLLLLLL LLLLLLL. 66 - 72 LLLLL LLLLLL. LLL. LLLLLL 
 Your PhD Part 2 - Management Skills for Researchers, 10 am- 5 pm, Wed 23 Nov 2005, 

 Basement Lecture Theatre, 66 - 72 Gower Street, UCL, London 

 Your PhD Part 3 - Managing and Producing Your Thesis and Reports, 10 am- 5pm, 13 Dec 

2005. LLLLLLLL LLLLLLL LLLLLLL. 66 - 72 LLLLL LLLLLL. LLL. LLLLLL 
 Writing for Grants, 12:45pm Wed 2 Nov 2005,  Room 50/G3-G4, LSHTM, 50 Bedford Sq., London  

 

 مهارتهای رایانه ای

. ( از انجمن رایانه انگلستانEuropean Computer Driving License: ECDL)رایانه اروپایی کاربری گواهینامه ارای د

مهارت در استفاده پیشرفته از اکثر نرم افزارهای کاربردی رایج، آفیس، طراحی وب، اچ تی ام ال، اکس ام ال، سی اس اس 

 .موارد دیگرو  اس پی اس اسو 

 داور  تجربه به عنوان

  Journal of Emergency Management   همجلداور ، پایش داور مجله، مجله مدیریت سالمتداور 

 حضور در کنفرانس )به عنوان مستمع(
 دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران 1388تیر  22تیر لغایت  20اولین همایش بین المللی مدیریت بیمارستان، 

 دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران 1381دی  19دی لغایت  18بیمارستان،  اولین همایش کشوری مدیریت منابع در

دانشگاه علوم پزشکی ایران،  1380تیر  27لغایت  25اولین همایش کشوری مدیریت جامع کیفیت در بهداشت و درمان 

 تهران

 یران، تهراندانشگاه علوم پزشکی ا 1375آذر  26لغایت  24کنگره علمی تحول در اداره امور بیمارستان، 

 

 Health service delivery in fragile states for $5 per person per year: Myth or reality, October 24-

25. 2007. LLLLL LLLLLLL LL LLLLLLLL. LLLLLL. LL  


