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Curriculum Vita 
Dr. Sogand Tourani 

  
 توراني سوگند دكتر

  
رساني  اطالع و مديريت دانشكده درماني و بهداشتي خدمات مديريت گروه 29 پايه دانشيار
  ايران پزشكي علوم دانشگاه
  1356 بهشتي شهيد پزشكي علوم دانشگاه اي از حرفه بهداشت رشته كارشناسي 
 پزشكي علوم دانشگاه از دانشكده بهداشت يمارستانب مديريت رشته ارشد كارشناسي 

  1359 تهران
 آزاد دانشگاه تحقيقات علوم واحد از درماني و بهداشتي خدمات مديريت رشته دكتري 

  1376 اسالمي
  

 خدمت: محل آدرس
 مديريت دانشكده االنبياء، خاتم تهران، خيابان ولي عصر، نرسيده به ظفر، روبروي بيمارستان 
 ايران، تهران پزشكي علوم دانشگاه سانير اطالع و

  88772086 :كار محل تلفن 88772087 88772088 88788763
اتوبان همت،معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي ايران، كتابخانه مركزي طبقه  

اول مامور در روزهاي يكشنبه و سه شنبه هر هفته ( دفتر ترجمان، تبادل و تجاري سازي 
  )KTECدانش 

tourani.s@iums.ac.irEmail:   
sogandtoorani@gmail.comEmail:              sogandtourani@yahoo.comEmail:   



2 
 

  

  :اجرايي هاي مسئوليت
 

  1376 الي 1370 از درماني و بهداشتي خدمات مديريت رشته گروه مدير 
 1374 الي 1371 از مديريت دانشكده آموزشي معاون 
  1382 الي 1376 از مديريت دانشكده دكتري هاي دوره مدير 
  1382 الي 1379 از ايران پزشكي علوم دانشگاه توسعه و تحقيق واحد سرپرست 
  وزارت آموزشي معاونت در دانشگاه ايزو ونماينده ايران پزشكي علوم دانشگاه ايزو مسئول 

 1382 الي 1379 سال از كشور پزشكي آموزش و درمان ، بهداشت
 1389 الي 1387 از مديريت دانشكده پژوهشي معاون 
 اطالع و مديريت دانشكده سالمت اقتصاد و مديريت تحقيقات مركز اندازي راه مسئول 

 1389 الي 1387 از ايران يپزشك علوم دانشگاه رساني
  ايران پزشكي علوم دانشگاه بيمارستاني مديريت تحقيقات مركز فعال عضو و موسس عضو 

 HMRC كنون تا 1388 از
 تا 1391 از ايران پزشكي علوم دانشگاه بيمارستاني مديريت تحقيقات مركز پژوهشي معاون 
 1394دي ماه  
رستاني و دانشكده مديريت و اطالع رساني وابستگي دو گانه مركز تحقيقات مديريت بيما 

 تا كنون 1391پزشكي علوم پزشكي ايران از 
 1391 از ايران پزشكي علوم دانشگاه پزشكي دانشكده مديريت آموزش جامع شبكه عضو 

  كنون تا
 1392 تا 1391 سال از تهران پزشكي علوم دانشگاه پژوهشي شوراي عضو 
 1394 تا 1392 سال از ايران يپزشك علوم دانشگاه پژوهشي شوراي عضو 
 صاحب (بعنوان ها بيمارستان مديران ويژه بيمارستاني مديريت دوره اجراي و طراحي 

 فرآيند)
       صدور ايران،با  پزشكي علوم دانشگاه مطهري شهيد آموزشي جشنواره هفتمين منتخب         

   19/12/1392تقديرنامه
موزش دانشگاه در جشنواره آموزشي (استاد دكتر انتخاب بعنوان برترين استاد در عرصه آ 

 7/10/1393پروانه وثوق)، درتاريخ 
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 تا كنون 1393عضو شبكه جامع آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ايران از سال  
  از ايران پزشكي علوم پزشكي رساني اطالع و مديريت دانشكده پژوهشي شوراي عضو 

  1395 تا 1393
 1394تا  1393ديريت و اطالع رساني عضو شوراي معين دانشكده م 
 1393عضو كميته علمي ترجمان، تبادل و تجاري سازي دانش دانشگاه علوم پزشكي ايران از  

 تا كنون
(بسته هاي تحول در نظام  عضو كارگروه مرجعيت علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران 

 تا كنون1394از اسفند سالمت)، 
و تجاري سازي دانش معاونت تحقيقات و فناوري  عضو ثابت كميته علمي تبادل، ترجمان  

 تا كنون 1395دانشگاه علوم پزشكي ايران (وابستگي دوگانه) از 
فوكال پوينت شبكه همكاري ترجمان دانش دانشكده مديريت و اطالع رساني پزشكي علوم  

 تا كنون 1395پزشكي ايران از 
علوم پزشكي ايران و نماينده عضو كميته ارتباط با صنعت ، دانشگاه ودولت ، دانشگاه  

 تا كنون 95دانشكده دانشكده مديريت و اطالع رساني پزشكي در دانشگاه ازاول تير ماه 
 تا كنون 4/95/ 25عضو كميته توانمندسازي اساتيد دانشگاه علوم پزشكي ايران از  
(بسته هاي تحول و 10دبير اجرايي آمايش سرزمين دانشگاه علوم پزشكي ايران منطقه  
تا 1395از تير ماه  وآوري آموزش علوم پزشكي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي)ن

  1396ارديبهشت 
 ............................................ 

 
 

  :اجرايي سوابق و ها فعاليت ساير
 

o 1370 ايران پزشكي علوم دانشگاه در ها روش بهبود كميته عضو و دانشكده نماينده 

o 1371 بيمارستاني امور اداره ميعل انجمن عضو  
o سوم برنامه توسعه قانون 192 ماده اجراي مركزي كميته عضو 

o ايران پزشكي علوم دانشگاه آموزشي ارزشيابي كميته عضو 

o مديريت دانشكده اساتيد آموزش نحوه ارزيابي فرم تدوين و تهيه كميته عضو  
o و بهداشت وزارت پزشكي پايه علوم كميته در دانشجويان ورودي امتحانات سئواالت طراح 
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  درمان
o 1379 ايران مديريت علوم انجمن عضو  
o 1379 مديريت دانشكده رساني اطالع و مديريت مجله تحريريه هيات عضو  

 علمي كنگره جمله از علمي هاي كنگره و سمينارها ها، همايش علمي هاي كميته عضو
  ...و بيمارستان امور اداره در تحول

o جهت )ها بيمارستان اقتصاد و مديريتي ساختار اصالح زارشاتگ بررسي كميته عضو 
  بررسي
 سيستم طراحي و ساختار بررسي طرح قرارداد طرف تحقيقاتي هاي شركت هاي گزارش
 جديد

o پشتيباني معاونت جلسات در حضور و درماني و بهداشتي خدمات مؤسسات مديريت 
 1379 ودرمان بهداشت وزارت

o علوم دانشگاه ايران درمان و بهداشت نظام در توسعه و يقتحق همايش اولين دبيرعلمي  
  1379 ايران پزشكي

o سالمت، پياورد احمر، هالل زبان انگليسي مجله پايش، پژوهشي علمي مجالت مقاالت داور  
 و مجله بين المللي پرستاري و مامايي جامعه نگر، سالمت مديريت سالمت، اطالعات مديريت

  كنون تا 1380 سال از ...و كشور شكيپز علوم هاي دانشكده ساير
o 1382 الي 1380 از ايران پزشكي علوم دانشگاه توسعه و تحقيق شوراي دبير   
o 1386 ايران خرد انديشكده عضو  
o و سالمت در عدالت اهداف پيشبرد در پژوهشگران و ها دانشگاه نقش " همايش دبيرعلمي 

 زشكي ايراندانشگاه علوم پ 1387 "سالمت بر مؤثر اجتماعي عوامل

o 1382 ايران پزشكي علوم دانشگاه استراتژيك ريزي برنامه تخصصي كميته عضو  
o 1387 ايران پرستاري نشريه علمي مشاور  
o 1389 سال از پزشكي آموزش علمي انجمن عضو  
o توسعه و مطالعات مركز مربيگري و رهبري مباني و اصول زمينه، در امتحاني سئواالت طراح  

 عالي مديريت پودماني هاي دوره براي درمان و بهداشت وزارت پزشكي علوم آموزش
 عمومي MPH، 1390 سال و 1389 سال خانواده پزشكان توانمندسازي ويژه بهداشت

o و بهداشت وزارت (1389 خانواده پزشكان توانمندسازي آموزشي بسته محتواي توليد 
 درمان)
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o بيمارستاني مديريت اتتحقيق مركز 93 الي 90 هاي سال طي علمي تور شش برگزاري 
 مدت به تدريس و نژاد هاشمي و محب هاي بيمارستان در تهران پزشكي علوم دانشگاه

 1896 / 90 /د/ 130ساعت در هر روز كاري با مجوز6

o عملي پژوهش و آموزش روزه يك كارگاه برگزاريAT&R  اطالع و مديريت دانشكده در 
         7/90/ 10مورخ 366 /6/ 10 پ// EDO26مركز( تهران پزشكي علوم دانشگاه رساني

o  عضوEDO كنون تا 1391 از ايران پزشكي رساني اطالع و مديريت دانشكده 

o شوراي يازدهمين جلسه جمله از اجرايي و پژوهشي آموزشي، مختلف جلسات در شركت 
در  24/1/91 تهران پزشكي علوم دانشگاه بيمارستاني مديريت تحقيقات مركز راهبردي

 برنامه تدوين جهت به آردان شهرستان در واقع (المپيك ورزشي رهنگيمجموعه ف
  مركزتحقيقات مديريت بيمارستاني استراتژيك

o مديريت هاي رشته شفاهي) و كتبي دكتري( دانشجويان جامع امتحان سئواالت طراح 
 تئوري تحليل دروس در سياستگذاري دكتري دانشجويان و درماني و بهداشتي خدمات

،استراتژي هاي توسعه ملي و برنامه ريزي  SDH سالمت  كننده تعيين ت،عواملمديري هاي
 تا 1380سال از سال، در بار دو مديريت، و سازمان سمينار خدمات بهداشتي و درماني،

  كنون
o علوم دانشگاه بيمارستاني مديريت تحقيقات مركز آموزشي هاي كارگاه ريزي برنامه مدير 

 1392 اسفند از ايران پزشكي

o رويكرد با اعتباربخشي راهبردهاي " آموزشي كارگاه اجرايي و علمي ريزي برنامه مسئول 
مركز تحقيقات مديريت بيمارستاني دانشگاه علوم پزشكي  - ،"بيمارستان هاي بخش اداره
 1392 ماه بهمن اول ايران،

o 1394 تا 1392 از بيمارستاني مديريت تحقيقات مركز خبرنامه سردبير 

o جهت مديران ستادي و سرپرستان  "دوره تخصصي مديران"اه هاي آموزشي تدريس در كارگ
مركز تحقيقات علوم  29/11/93لغايت  25/10/1393دانشگاه علوم پزشكي ايران از تاريخ 

بهره وري در  "مديريت و اقتصاد سالمت دانشگاه علوم پزشكي ايران، مبحث تدريس شده
 "سازمان هاي بهداشتي و درماني

o لمي هشتمين همايش كشوري يادگيري الكترونيكي دانشگاه علوم پزشكي عضو كميته ع
 94/د/5063/100نامه شماره  94/ 18/7ايران، 

o  مدرس و دبير كارگاه هاي ترجمان، تبادل و تجاري سازي دانش دانشگاه علوم پزشكي ايران
 تا كنون 1394(مراكز تحقيقاتي و دانشكده هاي وابسته به دانشگاه متبوع ) از ابتداي سال 
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o   چالش ها و  "عنواندبير علمي اولين سمينار ترجمان دانش دانشگاه علوم پزشكي ايران با
چالش هاي تجاري سازي  "، با ارائه سخنراني با عنوان"فرصت هاي مديريت ترجمان دانش

 28/9/94 و رئيس پنل دوم "نتايج تحقيق

o  ي دانشجويان علوم پزشكي آمادگي هشتمين المپياد علم "مدرس دوره هاي آموزشي براي
توسط دبيرخانه استعدادهاي درخشان دانشگاه علوم پزشكي ايران  95- 94در سال  "كشور
 95/د/5462/100شماره  28/6/1395مورخ 

o  دبير علمي سمينار ترجمان دانش، حفاظت از مالكيت فكري و معاهدات بين المللي دي ماه
1395 

o دانشكده فناوري هاي نوين پزشكي دانشگاه  دو كارگاه علمي مرجعيت علمي دردر س يدرت
 95علوم پزشكي ايران، ارديبهشت 

o تا كنون 1395مجله راهبردهاي مديريت در نظام سالمت از سال  ت تحريريهاعضو هي 

o  عضو هيات تحريريه مجلهHospital Practices and Research   
(HPR) 1395از 

o اليا و فوريت ها، دانشگاه علوم پزشكي عضو تيم مصاحبه شوندگان دكتراي رشته سالمت در ب
 تا كنون 9/4/1395تهران از تاريخ 

o  عضو كميته برگزاري امتحانات شفاهي دكتراي مديريت باليا هيئت بورد وزارت بهداشت و
 ماه تا كنون1395تير  10از   MMAدرمان به روش 

o  و  17درمان مصاحبه كننده امتحانات ورودي دكتراي در رشته مديريت خدمات بهداشتي و
در دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران و دكتراي سياستگذاري  1396تير ماه  18

دانشكده مديريت و اطالع رساني پزشكي علوم پزشكي  1396تيرماه  19سالمت در تاريخ 
 ايران

o .................................... 
 

 جمله: لمي ازع مقاالت و تحقيقاتي طرح ها ده داوري و ارزشيابي
 شهروندي ضد رفتارهايو  شهروندي رفتارهاي بررسي " تحقيقاتي طرح داوري و ارزشيابي 

  تهران دانشگاه OCB و ACB تكنيك اساس بر SEM ستادي حوزه كاركنان سازماني در
 .1389سال 

 اساس بر ايران پزشكي علوم هاي دانشگاه بندي رتبه " تحقيقاتي طرح داوري و ارزشيابي 
 1389 اپيدميولوژيك عاتمطال
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 دانشگاه پوشش تحت دولتي هاي بيمارستان عملكرد بررسي "تحقيقاتي پروژه داوري 
 پژوهشي معاونت -ب 67 طرح كد "خدمات سپاري برون از بعد و قبل ايران پزشكي علوم

 1389 ايران پزشكي علوم دانشگاه
 و فقيهي يمارستانب فرآيندهاي وتحليل تجزيه و سازي بهينه "تحقيقاتي طرح داوري 

 پژوهشي معاونت OPIK" آلمان كارلسروحه دانشگاه الگوي از استفاده با خليلي شيراز
 .1383سال  شيراز پزشكي علوم دانشگاه

 "صحرايي بيمارستان طراحي در كاربردي معيارهاي به دستيابي "پژوهشي طرح داوري 
  مركز

 1381 احمر هالل جمعيت تحقيقات و آموزش
 حمايت و آموزش مركز طراحي در كاربردي معيارهاي به دستيابي "وهشيپژ طرح داوري 

 1381 احمر هالل جمعيت تحقيقات و آموزش مركز "كودكان
 ارائه و شيراز 115 اورژانس اجرايي هاي فرآيند و ساختار تحليل " تحقيقاتي طرح داوري 

  1384 ساختاري الگوي
 – آموزشي مركز خدمت ارايه هاي كانون در سري سربه تحليل " تحقيقاتي طرح داوري 

  درماني
 علوم دانشگاه بيمارستاني مديريت تحقيقات مركز ،" 1389 تهران نژاد هاشمي شهيد

  1392تهران، در سال  پزشكي
 هاشمي بيمارستان اورولوژي تومورال جراحي اعمال هزينه واريانس تحليل "طرح داوري 

 مديريت تحقيقات مركز ،" 1390 اي مرحله تقليلي يابي هزينه روش با تهران نژاد
 تهران پزشكي علوم دانشگاه بيمارستاني

 درماني – تشخيصي كاركنان نوآوري و خالقيت بر اثرگذار عوامل مطالعه " طرح داوري 
 بيمارستاني مديريت تحقيقات مركز ، " 1390 سال در تهران پزشكي علوم هاي بيمارستان
 1392تهران در سال  پزشكي علوم دانشگاه

 علوم دانشگاه درماني آموزشي مراكز در كاركنان باليني حاكميت مطالعه "طرح داوري 
تهران در سال  پزشكي علوم دانشگاه بيمارستاني مديريت تحقيقات مركز ،"تهران پزشكي

1392. 
 اجراي براي خصوصي – دولتي هاي بيمارستان آمادگي ميزان ارزيابي "طرح داوري 

تهران، در  پزشكي علوم دانشگاه بيمارستاني مديريت قاتتحقي مركز ، "باليني حاكميت
 .1392سال 
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 هاي بيمارستان در سازماني سالمت و مديران ارتباطي هاي مهارت رابطه " طرح داوري 
 1392 آبان بيمارستاني، مديريت تحقيقات مركز ،" 1392 :تهران شهر منتخب

 بيماران عوارض و مير و مرگ ميزان بر ايمن جراحي ليست چك تاثير " طرح داوري 
 مركز ،"ايران پزشكي علوم دانشگاه منتخب درماني آموزشي مراكز در شده جراحي

 1392 ماه آبان تهران، پزشكي علوم دانشگاه بيمارستاني مديريت تحقيقات
 داليل :تهران و ايران پزشكي علوم دانشگاه هاي بيمارستان در سپاري برون " طرح داوري 
 ماه نآبا ايران، پزشكي علوم دانشگاه بيمارستاني مديريت تحقيقات مركز ،"دستاوردها و

1392 
 بهبود راستاي در رجوع ارباب تكريم طرح به نسبت بيماران آگاهي بررسي " طرح داوري 

 تحقيقات مركز ،"ايران پزشكي علوم دانشگاه منتخب هاي بيمارستان در خدمات ارائه
 1392 ماه آبان يران،ا پزشكي علوم دانشگاه بيمارستاني مديريت

 ارزيابي بمنظور نظارتي و تعالي رويكردهاي اساس بر تركيبي مدل يك " طرح داوري 
 مركز ،"تهران در مستقر هاي بيمارستان از يكي :موردي مطالعه ها، بيمارستان عملكرد
  1393ايران، پزشكي علوم دانشگاه بيمارستاني مديريت تحقيقات

ي تحول آفرين و بهره وري كاركنان در مراكز آموزشي بررسي رابطه رهبر "داوري طرح 
مركز تحقيقات علوم مديريت و اقتصاد سالمت  "1393درماني دانشگاه علوم پزشكي ايران: 

 6/12/93، مورخ 25249دانشگاه علوم پزشكي ايران، به شماره 
وم تاثير هزينه هاي بهداشتي درماني در خانوارهاي استانهاي محر "داوري طرح پژوهشي 

مركز تحقيقات علوم مديريت و اقتصاد سالمت دانشگاه علوم پزشكي  "1391كشور در سال 
 06/12/1393مورخ  25549ايران، كد طرح 

 25230به شماره  "تبيين تجربه افراد نسبت به فوريت هاي پزشكي اطرافيان "داوري طرح 
 ايراندانشكده مديريت و اطالع رساني پزشكي علوم پزشكي  15/10.1393مورخ 

آينده نگاري ميزان آمادگي الكترونيكي كتابخانه ها و مراكز پژوهشي دانشگاه "داوري طرح 
به تاريخ  25246به شماره  "علوم پزشكي ايران براي توسعه شبكه ديجيتال سالمت

 دانشكده مديريت و اطالع رساني پزشكي علوم پزشكي ايران 15/10/1393
پذيري پاسخ دهندگان اوليه در حوادث ترافيكي: اكتشاف ابعاد مختلف آسيب "داوري طرح 

دانشكده مديريت و اطالع رساني  24/9/1393مورخ  25279به شماره  "يك مطالعه كيفي
 پزشكي علوم پزشكي ايران
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در مقايسه  1392بررسي ارزش تغذيه اي سبد غذايي ارائه شده در زلزله بوشهر  "داوري طرح 
مورخ  25278به شماره  "لي در باليا و فوريت هابا مقادير توصيه شده بين المللي و م

 دانشكده مديريت و اطالع رساني پزشكي علوم پزشكي ايران 24/9/1393
مطالعه جامع روند انتشار مطالعات حوزه سالمت پژوهشگران ايراني نمايه شده  "داوري طرح 

ريت و اطالع دانشكده مدي 24/9/1393مورخ  25292به شماره  "در پاب مد و مدالين فاز اول
 رساني پزشكي علوم پزشكي ايران

بررسي وضعيت تداخل كاري بين كاركنان پرستاري و خدماتي در مراكز  "داوري طرح 
دانشكده  24/9/1393مورخ  25349به شماره  "آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشكي ايران

 مديريت و اطالع رساني پزشكي علوم پزشكي ايران
ي تمام شده دو استراتژي آزمون و درمان تجربي براي ريشه كني محاسبه بها "داوري طرح 

به شماره  "ABCعفونت هليكوباكترپيلوري با استفاده از روش هزينه يابي بر مبناي فعاليت 
 و اطالع رساني پزشكي علوم پزشكي ايران دانشكده مديريت 15/10/1393مورخ  25216

و  ISIه علوم پزشكي ايران در نمايه هاي تبيين جايگاه دپارتمان هاي دانشگا "داوري طرح 
به  "اين دپارتمان ها به همراه الگوهاي استنادي آنها  Co‐ Authorshipترسيم شبكه هاي 

و اطالع رساني پزشكي علوم پزشكي  دانشكده مديريت 15/10/1393مورخ  25220شماره 
 ايران

ه از منظر افراد كم توان: يك تبيين نيازهاي افراد كم توان در هنگام وقوع زلزل "داوري طرح 
و اطالع رساني  دانشكده مديريت 15/10/1393مورخ  25266به شماره  "مطالعه كيفي

 پزشكي علوم پزشكي ايران
مطالعه چالش ها و موانع بكارگيري تحليل علل ريشه اي در بيمارستان هاي  "داوري طرح 

و اطالع رساني  شكده مديريتدان 15/10/1393مورخ  25243به شماره  "ايران: مطالعه كيفي
 پزشكي علوم پزشكي ايران

بررسي تاثير برنامه آموزشي مبتني بر تئوري رفتار برنامه ريزي شده بر نحوه  "داوري طرح 
استفاده از كاله ايمني در بين كاركنان موتورسوار ادارات شهر ساري در سه ماهه چهارم سال 

و اطالع رساني پزشكي علوم  كده مديريتدانش 15/10/1393مورخ  25253به شماره  "1393
 پزشكي ايران

امكان سنجي ايجاد شبكه ترجمان دانش ميان محققين دانشگاه علوم پزشكي  "داروي طرح 
دانشكده مديريت و اطالع رساني پزشكي علوم  22/10/1393مورخ  25256به شماره  "ايران

 پزشكي ايران
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مديريت بحران و باليا و ارتباط آن با ميزان  استقرار استانداردهاي اعتباربخشي "داوري طرح 
به شماره  "آمادگي در شرايط اضطراري در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي ايران

 دانشكده مديريت و اطالع رساني پزشكي علوم پزشكي ايران 16/2/1394مورخ  25622
ي كاركنان سالمت مطالعه اثر عوامل اقتصادي و اجتماعي در كيفيت زندگي كار "داوري طرح 

دانشكده مديريت و اطالع  16/2/1394مورخ  25615به شماره  "دانشگاه علوم پزشكي ايران
 رساني پزشكي علوم پزشكي ايران

بررسي ميزان كيفيت رضايت والدين از بكارگيري منشور حقوق كودك بيمار بر  "داوري طرح 
در بيمارستانهاي آموزشي و  اساس مدل الگوي تعالي عملكرد بالدريج، توسط تيم بهداشتي

دانشكده  16/2/1394مورخ  25714به شماره  "درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي يزد
 مديريت و اطالع رساني پزشكي علوم پزشكي ايران

تحليل اثر عوامل اقتصادي و اجتماعي بر ميزان هوش هيجاني مديران علوم  "داوري طرح 
دانشكده  16/2/1394مورخ  25621به شماره  "كرد آنانپزشكي ايران و ارتباط آن با عمل

 مديريت و اطالع رساني پزشكي علوم پزشكي ايران
بررسي ميزان شناخت و استفاده پزشكان بيمارستان حضرت رسول اكرم  "داوري طرح 

وابسته به دانشگاه علوم پزشكي ايران از پايگاه هاي پزشكي مبتني بر شواهد در امر درمان و 
دانشكده مديريت و اطالع رساني پزشكي علوم  16/2/1394مورخ  25491ه شماره ب "آموزش

 پزشكي ايران
تاثير استقرار استانداردهاي بيمارستان هاي ارتقا دهنده سالمت بر شاخص هاي  "داوري طرح 

دانشكده مديريت  16/2/1394مورخ  25610به شماره  "اثربخشي در بيمارستان آزادي تهران
 پزشكي علوم پزشكي ايرانو اطالع رساني 

مصور سازي برون دادهاي علمي اعضاي هيئت علمي دانشكده و مراكز  "داوري طرح 
تحقيقاتي وابسته به دانشگاه هاي علوم پزشكي تيپ يك  كشور از طريق پايگاه هاي 

مورخ  25608به شماره  ،GPSاستنادي با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي 
 مديريت و اطالع رساني پزشكي علوم پزشكي ايراندانشكده  16/2/1394

ارزيابي سرفصل هاي دوره كارشناسي ارشد فناوري اطالعات سالمت از ديدگاه  "داوري طرح 
به شماره  "مدرسين و اعضاي هيئت علمي اين رشته در دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور

 وم پزشكي ايراندانشكده مديريت و اطالع رساني پزشكي عل 16/2/1394مورخ  25670
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بررسي ميزان شناخت و استفاده پزشكان از منابع پزشكي مبتني بر شواهد  "داوري طرح 
به شماره  "براي درمان و آموزش در كشورهاي ايران، تركيه، مالزي، اسرائيل و عربستان

 دانشكده مديريت و اطالع رساني پزشكي علوم پزشكي ايران 16/2/1394مورخ  25547
دانشجويان دكترا دانشگاه علوم  1394لغايت فروردين  1393ه در اسفند داوري دو مقال 

،  دانشگاه علوم پزشكي 30/01/1394مورخ  29638/94پزشكي شيراز، طبق نامه شماره 
 شيراز

 كاركردهاي و ها تئوري اجراي پيرامون اجرايي مديران رويكرد بررسي" مقاله داوري 
  مديريت

 83 هاي سال در تهران پزشكي علوم دانشگاه هاي ارستانبيم در - 2123 مقاله كد ، " 82
 1384 سال تزكيه و طب مجله

  عصر(عج)و ولي هاي بيمارستان بيماران رضايت ميزان مقايسه و گيري اندازه مقاله داوري 
 علوم دانشگاه پرستاري دانشكده فصلنامهP‐C‐Pبيمارستان امير اعلم با استفاده از مدل 

 1386در سال  ايران پزشكي
 بين در آن بر اجتماعي سرمايه تاثير و مراقبتي خود زندگي سبك مطالعه " مقاله داوري 

 اطالع و مديريت دانشكده سالمت مديريت فصلنامه "تبريز شهر سال 15 باالي شهروندان
 1390 تهران پزشكي علوم رساني

  مقاله داوري 
“Cost Efficiency of Family Physician Plan in Fars Province, 
Iran” , Iranian Journal of Medical Sciences, 1390 

 كودكان مراقبت برنامه خدمتي بسته ارايه هاي شاخص در نابرابري بررسي " مقاله داوري 
 استان و ها شهرستان مركز تا بهداشت خانه فاصله اساس بر خانواده پزشكان توسط
 رساني اطالع و مديريت دهدانشك سالمت مديريت فصلنامه "، " 1389 سال در مركزي
 1390 تهران پزشكي علوم

  1392 شهريور يازدهم تاريخ در :مقاله داوري 
“Dose The Management Contract Improve The Quality of 
Hospital Services? Survey of Tehran University Hospitals”, 
Iranian Red Crescent Medical Journal. 

 ،"باليني حاكميت سازماني جو پرسشنامه پايايي و روايي بررسي و ترجمه" مقاله داوري 
 1393 سال ، مقاله كد پايش مجله

  در مصرفي انرژي ميزان با بيمارستان عملكرد هاي شاخص ارتباط بررسي " مقاله داوري 



12 
 

 هاي سال در تهران پزشكي علوم دانشگاه منتخب هاي بيمارستان - پايش مجله ،" 1387
 796 /22/ض 92طي نامه شماره  1392شهريور چهارم يختار در 89-92

 مديريت مجله ،"آن با مرتبط دسترسي موانع و سالمت نشده برآورد نيازهاي "مقاله داوري 
در ، 1726 :مقاله كد ايران، پزشكي علوم پزشكي رساني اطالع و مديريت دانشكده سالمت
 1393سال

 از بعد و قبل كرج رجايي شهيد ستانبيمار اثربخشي و كارآيي مقايسه ":مقاله داوري 
 علوم رساني اطالع و مديريت دانشكده سالمت مديريت مجله ، " 1391 :مديريتي واگذاري
 1393 ايران درسال پزشكي

 كيفيت مديريت بنياد سازماني تعالي الگوي بازآفريني فرآيند بر مروري ":مقاله داوري 
 تعالي و وري بهره ملي جايزه در ادهاستف جهت درمان و بهداشت بخش با متناسب اروپا

 سال ايران، پزشكي رسامني اطالع و مديريت دانشكده سالمت مديريت ،مجله "سازماني
1393 

 خدمات از مندي بهره وضعيت كننده تعيين اقتصادي -اجتماعي عوامل ":مقاله داوري 
 سالمت ردپياو مجله ،" 1391 تهران شهر كالن در مقطعي مطالعه از حاصل نتايج سالمت

 1393 سال تهران، پزشكي علوم پيراپزشكي دانشكده
 بيمارستان :موردي مطالعه بيمارستان يك در سازماني موفقيت و داخلي رابطه تحليل 

 پزشكي رساني اطالع و مديريت دانشكده سالمت مديريت مجله ،"گچساران نفت صنعت
 1393 سال ايران،در پزشكي علوم

 جندي پزشكي علوم دانشگاه ستادي مديران رهبري هاي سبك بررسي "مقاله داوري 
 تهران، پزشكي علوم پيراپزشكي دانشكده سالمت پياورد مجله ،" 1390 :اهواز شاپور
1393 

مقاله:  كد ،"آن با مرتبط دسترسي موانع و سالمت نشده برآورده نيازهاي "مقاله داوري 
 1393 ،خرداد1726

، "ايايي پرسشنامه جو سازماني حاكميت بالينيترجمه و بررسي روايي و پ "داوري مقاله  
 1393فصلنامه پايش، در تاريخ 

بررسي رضايت شغلي ماماهاي شاغل در بيمارستان ها و مراكز بهداشتي تحت  "داوري مقاله 
مجله پياورد  1392پوشش دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و عوامل مرتبط با آن در سال 

 سالمت
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دي مشخصه هاي كيفيت خدمات بيمارستان از ديدگاه بيماران اولويت بن "داوري مقاله 
 1541، شماره مقاله "1391بيمارستان امام خميني(ره) با استفاده از مدل الجستيك: سال 

 مجله پياورد سالمت 3/6/94مورخ 
داوري ده ها پروپوزال مربوط به طرح هاي مستقل و پايان نامه ها و رساله هاي دكتري  

و اطالع رساني علوم پزشكي ايران، دانشكده بهداشت دانشگاه علوم دانشكده مديريت 
دانشكده توانبخشي  -پزشكي تهران، دانشگاه آزاد اسالمي واحد عالي علوم تحقيقات

 غيره دانشگاه علوم پزشكي ايران و
 .......................................................................  

  
  جمله : علمي از وكنفرانس گاهكار ها ده در شركت
o ايران پزشكي علوم دانشگاه نويسي مقاله و تحقيق روش كارگاه دوازدهمين در شركت – 

  1374 سال درفناوري  و تحقيقات معاونت حوزه
o سراسر پزشكي علوم هاي دانشگاه انساني نيروي مديران كارگاه همايش سومين در شركت 

 1380 كرمان پزشكي علوم دانشگاه كشور
o ايران  پزشكيعلوم   پزشكي آموزش در رايانه از استفاده انداز چشم " همايش در شركت

 1380 رازي هاي همايش سالن  ، EDCمركز 
o 1 ماده موضوع -دانشگاه علمي هيات اعضاء توانمندسازي و افزايي دانش كارگاه در شركت 

 در پژوهي دانش داراي امتياز علمي هيات اعضاي ارتقائ آموزش نامه آئين24/9/92مورخ 
 رازي هاي همايش محل

 آريانا شركت صنعتي پژوهشي ، گروه APMI پروژه مديريت ساعت 36 كارگاه در شركت
  :از مدرك اخذ و امتحان گذراندن با 2006اكتبر

1-Director of Aryana Project Management Institute (APMI) & 
2-Secretary of International Project Management Conference 

o با مؤثر ارتباط و دانشجويان رفتاري -هيجاني مشكالت شناسي آسيب كارگاه گذراندن 
  1385 ايران) در سال  پزشكي علوم دانشگاه دانشجويي آنان(معاونت

o تحقيقاتي مراكز پژوهشي هاي فعاليت ارزشيابي با آشنايي توجيهي كارگاه گذراندن 
 1388 سال ايران) پزشكي علوم دانشگاه فناوري و تحقيقات معاونتودانشگاهي (

o ايران) پزشكي نظام (سازمان87 بودجه به نگاهي با سالمت در عدالت همايش در شركت 
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o سال خارجه امور وزارت پژوهشي و آموزشي معاونت المللي بين مجامع ايراني سازمان 
1386 

o رايانه پيوند شركت –صنعتي مديريت مركز آموزشي ساعته 50 دوره گذراندن ICDL 
-20 JulY2006 صنعتي مديريت 

1-ICDL Modul: Concepts of Information Technology(IT 
2-MODUL 2: 
Using the Computer and Managing File 
3-Module 7: 
Information & Communication According Official Syllabus 
Version 4.0 

o ايران پزشكي علوم پرستاري دانشكده تحقيقات مركز فنومنولوژي كارگاه دومين گذراندن 
 1386 سال رجايي شهيد قلب بيمارستان پرستاري دانشكده تحقيقات مركز

o توسعه مركز بالندگي و رشد واحد )پزشكي آموزش مقدماتي مدت كوتاه دوره گذراندن 
 EDC ساعت 40 هفته يك -دانشگاه آموزشي محترم معاونت -(متبوع دانشگاه آموزش
 1388 سال پزشكي علوم

o مركز سخنراني،  شيوه مهارت كارگاه در شركتEDC 1386دانشگاه علوم پزشكي ايران  
o مركز نويسي،  مقاله كارگاه در شركت EDC  1386دانشگاه علوم پزشكي ايران در سال  
o مجموعه محور استراتژي هاي سازمان در استراتژيك مديريت ملي همايش در شركت 

 1384 سال تهران ماعياجت امور و كار وزارت ورزشي فرهنگي
o علوم هاي دانشگاه انساني نيروي ادارات وظايف شرح بررسي سراسري همايش در شركت 

 1380 سال اصفهان پزشكي علوم دانشگاه ايران سراسر پزشكي
o در شركت The 7th International Conference of Quality Managers  

 2006 جوالي 20 كنفرانس
( APOQO Honorary President) & ( IQA Director General ) &(ICQM 
Secretary General) 

o دانش تبادل و ترجمان كارگاه در شركت (KTE) Knowledge Translation & 
Exchange ، 1386 سال ايران پزشكي علوم دانشگاه پرديس 

 

o پزشكي، مركز اقتصاد و مديريت دانشجويان ارزشيابي نوين هاي روش كارگاه در شركت  
EDC1388 سال ايران پزشكي علوم گاهدانش 
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o مركز سالمت، در عدالت و سالمت كننده تعيين اجتماعي عوامل آموزشي كارگاه در شركت 
 1387 درمان درسال و بهداشت وزارت سالمت ارتقاء و شبكه توسعه

Planning Workshop 30 August to 1 September 2008 to Develops a 
National Strategic plan for Social Determinants of Health(SDH)  

 2008 درمان و بهداشت وزارت سالمت معاونت
o ايران پزشكي علوم فناوري و تحقيقات سازماني، معاونت نوآوري نظام سمينار در شركت ،

 1387 سال ايران پزشكي علوم دانشگاه رياست حوزه
o هاي وزارتخانه و ها پارلمان اعضاي حضور با"سالمت در عدالت تحقق "اجالس در شركت 

 علمي رتبه عالي هاي شخصيت و آسيايي هاي پارلمان مجمع عضو كشورهاي بهداشت
 آقايي در شهيد-لواساني شهيد خيابان -خارجه امور وزارت مطالعات مركزي دفتر واجرايي

 1388سال 
o با آريانا صنعتي پژوهشي بازاريابي، گروه مديريت المللي بين كنفرانس نخستين در شركت 

 1385 مختلف در سال هاي دانشگاه مكاريه
o پرستاري هاي مراقبت تحقيقات مركز تحقيق،  تجربي غير هاي روش كارگاه در شركت 

 رجايي شهيد قلب بيمارستان -پرستاري دانشكده تحقيقات ايران، مركز پزشكي علوم
1385 

o و قاتتحقي زنان، كميته سالمت در تحقيقات نقش كارگاه و گردهمايي اولين در شركت 
 تحقيقات مركز تهران، پزشكي علوم دانشگاه پژوهشي معاونت همكاري با زنان سالمت

 1381 سال تهران دانشگاه بهداشت دانشكده
o مركز پزشكي،  منابع جستجومقدماتي كارگاه در شركتEDC ايران پزشكي علوم دانشگاه 

   1386 در سال
o تحصيلي، مركز پيشرفت ارزشيابي شركت در كارگاه EDC نشگاه علوم پزشكي ايران در دا

  1387سال 
o 2010 اكتبر درمان و بهداشت شركت در كارگاه وزارت Accreditation Canada 

educational workshop 
o كل اداره ، 11100646 :، با كد پزشكي آموزش در گري اي حرفه علمي كنفرانس در شركت 

 1389 ماندر و بهداشت وزارت آموزشي معاونت پزشكي جامعه مداوم آموزش
o ارزشيابي پيشرفته روش "سالمت اقتصاد مديريت علمي المپياد كارگاه شركت در اولين 

 1388 مديريت دانشكده و ايران پزشكي علوم دانشگاه EDC مركز)"دانشجويان
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o  علوم دانشگاه پزشكي علوم آموزش در اعتباربخشي و ارزشيابي كنفرانس در شركت 
 1388 ايران پزشكي علوم پزشكي نشكدهدا افتخاري شهيد سالن ايران پزشكي

o نقش-شدن جهاني و دين- شدن جهاني مطالعات مركز علمي هاي گفتمان در شركت 
 سال 20 در المللي بين هاي سازمان گذاري تأثير ضريب-شدن فرآيند جهاني در گردشگري

 در شدن جهاني هاي چالش و مديريت سازي يكپارچه-فقر با شدن جهاني رابطه-اخير
 نقش و هدفمند گردشگري توسعه-شدن جهاني فرآيند در ملي وجهه مطالعه–بيمه  صنعت

 1387درسال  اقتصاد در ژئوتوريسم
o و بهداشت وزارت 11100646 :كد پزشكي، با آموزش در گري اي حرفه كنفرانس در شركت 

 1389 سال درمان
o نافع لمع به دستيابي براي پژوهش مديريت فرآيندهاي و وظايف " كنفرانس در شركت" ، 

 1390موسسه هوتن پويان،
o 7/ پزشكي آموزش و درمان ، وزارت بهداشت توانمندسازي و آموزش راهبري كميته/ 

 1390 برگزاري تاريخ ساعت، 8 بمدت،  209 د/ 2326
o 409 /10/ 28081 شماره ، وزارت بهداشت و درمان، نامه باليني حاكميت جشنواره در شركت 

  1390 مورخ
o دفتر محترم كل مدير بيمارستاني، تاسيسات و تسهيالت مديريت همايش در شركت 

 با و پزشكي آموزش و درمان و بهداشت وزارت درمان معاونت،  بيمارستاني مديريت
 امام حضرت بيمارستاني مجتمع امام حضرت تاالر تهران، پزشكي علوم دانشگاه همكاري
 1390در سال  خميني، 

o راهبردي كميته 88 خرداد 21 و 20 هاي تاريخ در يزآنال متا روزه 2 كارگاه در شركت  
 در ساعت 15 مدت به كشور، پزشكي آموزش و درمان بهداشت، زارت يآموزشمعاونت 

 مجوز بهشتي، شهيد پزشكي علوم دانشگاه درمان معاونت باليني خدمات مركزتعالي محل
 1390، 118558/ 24 مورخ الف/4 /88/3شماره

o پزشكي علوم آموزش توسعه و مطالعات مركز "آموزشي پژوهي دانش " كارگاه در شركت 
 1390در سال   102808 شماره مجوز تهران، پزشكي علوم دانشگاه

o پزشكي علوم دانشگاه بيمارستاني مديريت تحقيقات مركز همايش دوازدهمين در شركت 
 شهيد گاهدانش ابوريحان تاالر محل در،  "آينده سوي به گامي انساني منابع توسعه "تهران

 1390،در سال  3269 گواهي شماره ، 196589004 كد بهشتي،



17 
 

o علوم روز)دانشگاه 5 ساعت( بمدت 36 بمدت استادان انديشه ضيافت طرح در شركت 
 پزشكي
  امتياز 5 ،كسب 215 جلسه مصوب ، 1390سال   ،مرداد فرهنگي انقالب عالي شوراي

o پزشكي علوم دانشگاه سنجي علممركز كننده برگزار "پژوهش اخالق" كارگاه در شركت 
 20/9/92 ايران،

o دوره  نفت، صنعت پژوهشكده كار، و كسب مديريت المللي بين همايش در شركتMBA 
 18 ايران پزشكي علوم دانشگاه بيمارستاني مديريت تحقيقات مركز طرف از .رايانتريسي

 1392 آبان 21 لغايت آبان
o  شركت در دوره آموزشيEmotional Quotient(EQ) بعنوان بخشي از دوره ترجمان دانش ،

 28/10/1393ونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي ايران، در تاريخ احوزه مع
o مفهوم بازاريابي در تحقيقات مبتني بر ترجمان و تبادل دانش "شركت در دوره آموزشي" 

وري دانشگاه علوم دپارتمان ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات ،حوزه معاونت تحقيقات و فنا
 13/12/1393پزشكي ايران، در تاريخ 

o  ساعت)  120ماه ( 9شركت در دوره آموزشي ترجمان،تبادل و تجاري سازي دانش، بمدت
آزمون آنان الين از  9معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي ايران و گذراندن 

  95مباحث مختلف ترجمان دانش و كسب نمره قبولي 
o گروه  "بررسي چالش هاي مديريتي طرح تحول نظام سالمت "كنفرانس يك روزه  شركت در

مديريت خدمات بهداشتي ودرماني دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران، در 
 26/3/94تاريخ 

o شركت در اولين كنفراس بين المللي آينده نگاري 
At “The 1 Interna onal Conference on Future studies(Management 
Scenarios in 2020)”. Tehran‐ Iran On 10‐11 Sep.2015 

o  آشنايي با پايگاه استنادي "شركت در كارگاه يك روزهScopus روش هاي جستجوي)
تخصصي و استخراج شاخص هاي علم سنجي) ، دانشكدخ مديريت علوم پزشكي ايران، 

13/8/94 

o دانشگاه علوم پزشكي  "ق علمي و حرفه اي} اخال"شركت در كارگاه دانش افزايي با موضوع
 1394خرداد  21و  20ايران، در تاريخ 

o  ،مدرس كارگاه يك روزه ترجمان دانش براي مراكز تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشكي ايران
15/6/94 
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o  مدرس  كارگاه ترجمان و تبادل دانش براي مراكز تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشكي ايران در
 18/5/1394تاريخ 

o درس كارگاه يك روزه ترجمان دانش دانشكده هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي ايران، م
10/8/94 

o  ،مدرس كارگاه يك روزه ترجمان دانش دانشكده هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي ايران
 10/8/1394مورخ 

o  مدرس كارگاه يك روزه ترجمان دانش دانشكده هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي
 8/9/94يران،ا

o  ،مدرس كارگاه يك روزه ترجمان دانش دانشكده هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي ايران
12/10/94 

o  ،مدرس كارگاه يك روزه ترجمان دانش دانشكده هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي ايران
 94بهمن 

o  پزشكي ايران، مدرس كارگاه يك روزه ترجمان دانش دانشكده هاي وابسته به دانشگاه علوم
3/12/94 

o  مدرس كارگاه ترجمان و تبادل دانش مراكز تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشكي ايران مورخ
28/10/95 

o  3/12/94، ايران دبير كارگاه ترجمان دانش دانشكده هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي 

o راسر كشور، دانشگاه هاي علوم پزشكي س كارگاه دو روز ترجمان و انتقال دانش  شركت در
 1395مهر  11و  10مورخ 

o  مدرس در كارگاه ترجمان، تبادل و تجاري سازي دانش مراكز تحقيقاتي وابسته به دانشگاه
 10/11/95علوم پزشكي ايران، مورخ 

o  مدرس كارگاه ترجمان، تبادل و تجاري سازي دانش  نمايندگان دانشكده هاي وابسته به
 26/10/95دانشگاه علوم پزشكي ايران، مورخ 

o  مدرس در كارگاه ترجمان، تبادل و تجاري سازي دانش مراكز تحقيقلتي وابسته به دانشگاه
 19/10/1395علوم پزشكي ايران، مورخ 

o سمينار ترجمان دانش، حفاظت از مالكيت فكري و معاهدات بين  "شركت فعال  در سمينار
 5/10/95، در تاريخ "المللي

o تجاري سازي دانش در سالن اجتماعات مركز روان  سخنراني با عنوان ترجمان ، تبادل و
 18/2/96پزشكي ايران، دانشگاه علوم پزشكي ايران در تاريخ 
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o 3انديشه اسالم و مباني انقالب اسالمي سطح  "شركت در كارگاه دانش افزايي با موضوع" 
 ، دانشگاه علوم پزشكي ايران94شهريور  12تا  3مورخ 

o ساعت  16، بمدت "1تاريخ تمدن اسالمي  "تادان با موضوعشركت در كارگاه دانش افزايي اس
 ، دانشگاه علوم پزشكي ايران"94مرداد  19لغايت  14در مورخه 

o انديشه سياسي اسالم و مباني انقالب  "شركت در كارگاه دانش افزايي استادان با موضوع
 ي ايران، دانشگاه علوم پزشك94خرداد ماه  27و  26ساعت، مورخه  16به مدت  "اسالمي

o 15/7/94در تاريخ  "نرم افزارهاي توليد محتوا در آموزش مجازي "شركت در كارگاه 
دانشكده مديريت دانشگاه علوم پزشكي ايران شركت در چهارمين نشست تخصصي اساتيد 

دانشكده  6/8/94، در تاريخ  "از پايان نامه تا صنعت در حوزه نانو پزشكي "و متخصصين
 علوم پزشكي ايران  فناوري هاي نوين پزشكي

o  شركت در كارگاه آموزشي ترجمان بسته هاي تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشكي، در
معاونت محترم آموزشي دانشگاه علوم پزشكي ايران( دبيرخانه تحول و  19/12/94تاريخ 

 نوآوري)

o  شركت درسومين همايش ملي مرجعيت علمي ، انجمن آموزش علوم پزشكي، دانشگاه علوم
 6/3/95شكي ارتش، خيابان فاطمي جنب بيمارستان امام رضا پز

o  شركت در همايش مديران ارتباطات و كاربرد(كاربست) نتايج تحقيقات دانشگاه هاي علوم
 1395پزشكي سراسر كشور، برگزار كنند گان وزارت بهداشت و درمان، زمستان 

o  در دانشكده  "علمي شبكه هاي اجتماعي براي محققان و اعضاي هيئت"شركت در كارگاه
 13/2/96مديريت و اطالع رساني دانشگاه علوم پزشكي ايران مورخ 

o 11/12/139مورخ  "بازاريابي انديشه هاي خالق  "شركت در سمينار 

o در دانشكده فناوري هاي نوين  "مفاهيم اوليه طراحي سامانه هاي سالمت "شركت در كارگاه
 29/4/1395پزشكي در تاريخ 

o در  "آشنايي با سامانه شاخص هاي پايش و ارزيابي علم، فناوري و نوآوري "شركت در كارگاه
 23/4/1395دانشكده فناوري هاي نوين پزشكي در تاريخ 

o )شركت در كارگاه توانمند سازي آزمون مصاحبه هاي كوتاه متعددMMI مركز مطالعات و (
 28/4/1395توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشكي ايران در تاريخ 

o مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشكي  2كارگاه روش هاي ارزشيابي شركت در
 16/3/1395ايران در تاريخ 
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o  به  "طراحي، اجرا و نگارش مطالعات مرور ساختارمند و متا آناليز"روزه  4شركت در كارگاه
ي و در دانشكده علوم رفتار 1394بهمن  18و 17دي و  30و  29ساعت در تاريخ هاي  32مدت 

 سالمت روان(انستيتو روانپزشكي تهران) دانشگاه علوم پزشكي ايران

o  شركت در كارگاه آموزشي مقدماتي مديريت پروژه هاي تحقيقاتي در محل دانشكده علوم
 5/11/1394رفتاري دانشگاه علوم پزشكي ايران مورخ 

o  شركت در كارگاه آشنايي باMind map   دانشگاه در دانشكده فناوري هاي نوين پزشكي
 19/3/1395علوم پزشكي ايران در تاريخ 

o  شركت در كارگاه نوآوري در آموزش پزشكي دانشكده فناوري هاي نوين پزشكي دانشگاه
 12/3/1395علوم پزشكي ايران مورخ 

o  مدرس كارگاه آشنايي با نظام رصد مرجعيت علمي در دانشكده فناوري هاي نوين پزشكي
 22/2/1395علوم پزشكي ايران در تاريخ 

o   مدرس كارگاه آشنايي با مفاهيم مرجعيت علمي در دانشكده فناوري هاي نوين پزشكي
 8/2/1395دانشگاه علوم پزشكي ايران در تاريخ 

o دانشكده مديريت و اطالع رساني پزشكي دانشگاه "پژوهش در آموزش "شركت در كارگاه ،
 29/10/1395علوم پزشكي ايران در تاريخ 

o مركز مطالعات و توسعه آموزش  "مرور نظام مند و متا آناليز "زشيشركت در كارگاه آمو
 19/2/1396دانشگاه علوم پزشكي ايران در تاريخ 

o  نشست هم انديشي استادان  در مشهد مقدس، گفتمان پيرامون سند دانشگاه اسالمي مورخ
  1395تير ماه  26

o  از  "2حرفه اي سطح اخالق علمي و "شركت در كارگاه دانش افزايي استادان با موضوع ،
 دانشگاه علوم پزشكي ايران 1395شهريور  25الي  17تاريخ 

o مركز مطالعات و توسعه  "پديدار شناسي -روش تحقيق كيفي "شركت در كارگاه آموزشي
 19/3/1395آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ايران در تاريخ 

o  سياسي اسالم و مباني انقالب انديشه  "شركت در كارگاه دانش افزايي استادان با موضوع
 در دانشگاه علوم پزشكي ايران 1395شهريور  21الي  13(اقتصاد سياسي) از 4اسالمي سطح 

o برگزار كننده و مدرس كارگاه يك روزه  آموزش و پژوهش عملي AT&R  ويژه توانمندسازي
 28/10/1395دانشگاه علوم پزشكي ايران در تاريخ  EDCاساتيد، واحد رشد و بالندگي 

o  دانشكده مديريت دانشگاه  "نرم افزارهاي توليد محتوا در آموزش مجازي "شركت در كارگاه
 15/7/1394علوم پزشكي ايران در تاريخ 
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o  5/3/1394شركت در اولين همايش فناوري سالمت در دانشگاه علوم بهزيستي در تاريخ 

o يش هاي رازي دانشگاه شركت در سمينار بازاريابي انديشه هاي خالق مركز بين المللي هما
علوم پزشكي ايران ، مديريت ارتباطات و انتقال نتايج پژوهش هاي كاربردي دانشگاه علوم 

 11/12/1394پزشكي ايران در تاريخ 

o  در مشهد مقدس  "تعليم و تربيت اسالمي "شركت در كارگاه دانش افزايي استادان با موضوع
 در مشهد مقدس 23الي  21پزشكي ايران و  در دانشگاه علوم 1394بهمن  15و  14در تاريخ 

o  شركت در كنفرانس يك روزه چالش هاي مديريت طرح تحول نظام سالمت واحد علوم و
 26/3/1394تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي تهران در تاريخ 

o براي مديران ستادي و  "دوره توانمند سازي تخصصي مديران "تدريس در كارگاه آموزشي
بهره وري در سازمان هاي بهداشتي و  "علوم پزشكي ايران از با عنوان سرپرستان دانشگاه 

 1393 29/11لغايت  1393 25/10ساعت  از تاريخ  10بمدت  "درماني

o  دانشكده مديريت و اطالع  "كاربرد سازي نتايج پژوهش و موانع آن "برگزاري ژورنال كالب
 14/7/1395رساني پزشكي علوم پزشكي ايران، 

  
 

 جمله : از  وسخنراني مقاله ارايه با علمي امعمج در شركت
 

o موضوع با جهاني تجارت فضاي در وحضور پيشرو هاي سازمان كنفرانس دومين 
 عنوان - 86 خرداد 22 و 21 " جهاني تجارت در راهگشايي انساني، توسعه نوآفريني،

 نبيمارستا موردكاوي)شدن جهاني عصر در مديران هاي شايستگي ارزيابي " :مقاله
 "اي درجه 360 بازخورد اساس بر (ايران پزشكي علوم دانشگاه آموزشي هاي

o راهكارها و ها چالش -سالمت مديريت" عنوان با سالمت مديريت بزرگ كنگره دومين" 
o 29 در چالشي انساني، هاي سرمايه توانمندسازي " :مقاله عنوان – 87 آبان 30 و 

 كاوي :مورد ) درماني مراكز     
o و بهداشت وزارت درمان كشور(معاونت هاي بيمارستان مديران و روساي ريسراس همايش  

 ارزشيابي پانل(جايگاه عضو و ، سخنراني ، مقاله دو ارائه- ، 79 ماه مهر 14 و 13 درمان)
هاي  كميته بررسي" پوستر عنوان – (بيمارستاني) خدمات كيفيت ارتقاء در نظارت و

هاي  بيمارستان و ايران پزشكي علوم دانشگاه يآموزش هاي بيمارستان در بيمارستاني
   "پوشش تحت خصوصي
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o امام بيمارستان مديريت عمده هاي فعاليت" سخنراني، همايش مديريت بحران ، عنوان 
 1377، دانشكده مامايي و پرستاري علوم پزشكي ايران "بحران مديريت با رابطه حسين(ع)در         
o مقاله ارايه با سخنراني ، 86 آبان 17 و 16 ايران خرد مديريت المللي بين كنفرانس اولين 

 پزشكي مدارك آموختگان دانش مشاركت ميزان" مقاله، عنوان – -5 شماره پانل ورئيس
 " تهران در مستقر پزشكي علوم هاي دانشگاه هاي بيمارستان اطالعات سيستم درتوسعه

o وزارت توسعه معاونت 1381 ماه دي 19 و 18 بيمارستان در منابع مديريت كنفرانس 
 انساني نيروي وري بهره در ارگونوميك مالحظات نقش" مقاله عنوان – بهداشت ودرمان

 "درمان و بهداشت بخش
-University of the Witwatersrand Johannesburg 2002,” 
Ergonomic workstation evaluation in clinical laboratories of  
KUMS and its relationship to musculoskeletal problems and 
productivity” 

 
o علوم  دانشگاه توسط سالمت گردشگري در گذاري سرمايه هاي فرصت كنفرانس در شركت

 مدت به 88 /3/ 13 و 88 /12/3تپش موسسه كيش، آزاد منطقه سازمان و شيراز پزشكي
 " سالمت گردشگري در گذاري سرمايه هاي فرصت " مقاله عنوان روز ، دو

o تفكر بر مبتني مستمر آفريني ارزش " بيمارستاني مديريت المللي بين همايش در شركت 
 المللي بين هاي همايش مركز محل در 1390 آذر 10 و 9 "بيمارستاني مديريت در ناب

 علوم دانشگاه بيمارستاني مديريت تحقيقات مركز كننده برگزار بهشتي، شهيد دانشگاه
 :مقاله عنوان پزشكي، آموزش و درمان بهداشت، وزارت و تهران پزشكي

“Create a Culture of Patient Safety, Culture of Lean Management 
in Hospitals of TUMS” 

  همايش علمي كميته عضو و        
o  عضو پنل دوم(سيستم هاي ارتقاء كيفيت و مديريت بيمارستان ها)، سمينار مديريت

، "كنفرانس مديريت در صنايع داروسازي با رويكرد كايزن"كيبيمارستاني و تجهيزات پزش
  ، دانشگاه علوم پزشكي تهران 30/11/1392

o  وزارت بهداشت  "كنگره تخصصي ساخت بيمارستان و مديريت منابع و تجهيزات"شركت در
امتياز مركز آموزش مداوم جامعه  4و درمان و دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهدشتي با 

شهريور  31و  30در تاريخ   19113934شكي شهيد بهشتي، با كد برنامه پزشكي علوم پز
 و عضو پنل -"بيمارستان هاي آينده "با ارائه مقاله 1393
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o  هشتمين همايش بين المللي مديريت بيمارستاني با رويكرد مدل هاي نوآوريانه در اداره امور
مقاله بصورت پوستر پذيرش  "رمديريت بيمارستاني و توسعه پايدا "بيمارستان. عنوان مقاله:

 95شد. ارديبهشت 
o  نهمين كنگره بين المللي و چهاردهمين كنگره كشوري ارتقاء كيفيت خدمات آزمايشگاهي

بررسي تاثير آميخته هاي  "تشخيص پزشكي ايران، ارائه مقاله بصورت پوستر با عنوان، 
دكتر  -( دكتر توراني "يبازاريابي در ميزان رضايتمندي مراجعين در آزمايشگاه تشخيص طب

 مركز همايش هاي رازي -، تهران95ارديبهشت  3فروردين تا  31رواقي و ساناز روياني)، 
o  اولين كنفرانس توسعه پايدار سالمت دانشگاه علوم پزشكي تهران، ارائه مقاله بصورت پوستر

( مينا  "اهميت و نقش بخش بهداشت و درمان در دستيابي به توسعه پايدار "با عنوان، 
، سالن همايش هاي 95جالليان، دكتر بزرگي و دكتر توراني)، پنجم و ششم ارديبهشت 

 سازمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي تهران
o مقاله ارايه با ژاپن يوكوهاماي 2014 جوالي جهاني كنگره  

XVIII ISA WORLD CONGRESS OF SOCIOLOGY, FACING AN 
UNEQUAL WORD: CHALLENGES FOR GLOBAL SOCIOLOGY< 
13-19 July 2014 
Women, Diaster and Challenges: A Case Study Form Iran  

o  شركت در همايش فرصت ها و چالش هاي فضاي مجازي با رويكرد پيشگيري و ارتقاي سالمت
همراه با ارائه  1395آبان  5و  4در دانشگاه بهزيستي، مركز توسعه و درمان اعتياد در تاريخ 

  "IT‐JIT) در فضاي مجازي با مدل Add Productivityبهره وري افزوده ( "عنوانمقاله با 
o  شركت در سمينار يكروزه اخالق پزشكي در مركز آموزشي درماني حضرت فاطمه(س) با كد

با ارائه سخنراني در خصوص اخالق در گردشگري  3/9/1395مورخ  181119523برنامه 
 پزشكي

o عنوان  13/11/93كترونيكي در آموزش پزشكيهشتمين همايش كشوري يادگيري ال ،
، سخنران: سوگند توراني و مسئول پنل "كنترل كيفيت در يادگيري الكترونيكي "سخنراني

 با عنوان ارزشيابي كيفيت آموزش الكترونيكي در دانشگاه علوم پزشكي تبريز 11/93//14

o ،ارديبهشت  6و  5 اولين كنفرانس توسعه پايدار سالمت، دانشگاه علوم پزشكي تهران
، "اهميت و نقش بخش بهداشت و درمان در دستيابي به توسعه پايدار "عنوان مقاله1395

  ارائه سخنراني مينا جالليان، علي بزرگي اميري، سوگند توراني
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 :كتاب تدوين
o جهان نشر ، سوم نفر –"درمان و بهداشت نظام در فراگير كيفيت مديريت"كتاب تاليف 

  رايانه
 1380 سال اول، چاپ

o تاليف -"بيمارستان در ناب تفكر و مستمر بهبود ناب، بيمارستان مديريت"كتاب تاليف 
  دكتر

 علم مركز از امتياز ،داراي 1391 اول اسفند چاپ -فرد عبادي انتشارات -توراني سوگند
 سنجي
 .ايران پزشكي علوم دانشگاه

o سالمت خدمات المللي بين تجارت بر درآمدي سالمت، خدمات شدن جهاني"كتاب تاليف"، 
  تاليف

 سال اول چاپ ، علم قلم انتشارات زاده، شعربافچي نسرين دكتر و توراني سوگند دكتر ،
1392 
 ايران پزشكي علوم دانشگاه سنجي علم مركز از امتياز داراي

o پزشكي علوم دانشگاه انتشارات ،"درمان و بهداشت نظام در سپاري برون" كتاب تاليف 
  مشهد،

( كتاب مرجع بعنوان منابع آزمون ورودي كارشناسي ارشد  1389 انتشار سال ارم،چه نفر
  ، رشته مديريت خدمات بهداشتي و درماني) 97- 96ناپيوسته رشته هاي گروه پزشكي سال 

o  نحوه برخورد با بيماران  "درسنامه سالمت در حوادث و باليا ، 37تاليف فصلVIP"  
  

 :چاپ دست در كتب
o بيمارستان در اثربخش - هزينه عملكرد 
o ،نوآوري در صنعت سالمت "فصل چهارم، "تبادل، ترجمان و تجاري سازي دانش"  
o محوردربيمارستان خانواده و بيمار هاي مراقبت و فرهنگي ارتقاي مؤثر، ارتباطات آموزش  

 تحقيقات از جمله: هاي طرح
 گري تصدي كاهش زا بعد و قبل فيروزگر درماني آموزشي مركز داروخانه عملكرد مقايسه" 

 1387، دانشگاه علوم پزشكي ايران، اتمام طرح 
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 دانشگاه – 1385 الزهرا بيمارستان عمومي جراحي عمل اتاق كار ساعات كارآيي بررسي 
 اول)(،همكار 1385 سال 385024 طرح شماره اصفهان، پزشكي علوم

 ايران، پزشكي معلو دانشگاه ايران، در سالمت خدمات ارائه گذاري اولويت الگوي طراحي 

 1388 اتمام طرحنوآورانه ،  طرح

 بر پزشكي گردشگري جذب در ايران پزشكي علوم دانشگاه هاي بيمارستان آمادگي ميزان 
ايران ، اتمام  پزشكي علوم دانشگاه المللي بين مشترك كميسيون استانداردهاي اساس
 1388طرح 

ايران دانشگاه علوم  براي هكاررا ارائه :سالمت شدن جهاني هاي فرصت و ها چالش بررسي 
 1389پزشكي ايران ، اتمام طرح 

 دانشگاه تخصصي هاي بيمارستان در دور راه از پزشكي مشاوره استقرار سنجي امكان 
 علوم

 1391تهران، اتمام طرح  پزشكي علوم دانشگاه ايران، پزشكي
نظام  در نيدرما و بهداشتي متخصص انساني نيروي آموزش ادغام طرح اجرايي هاي چالش 

 1392تهران، اتمام طرح  پزشكي دانشگاه علوم،  درماني و بهداشتي خدمات ارائه
 بيمارستان زن پرستاران در شغلي فرسودگي با اجتماعي سرمايه ابعاد ارتباط بررسي 

  1393اتمام طرح  هاشمي نژاد دانشگاه علوم پزشكي تهران،
 ايران براي مناسب راهكارهاي ارائه :پزشكي گردشگري هاي فرصت و ها چالش تحليل 

 علوم دانشگاه HMRC بيمارستان مديريت تحقيقات مركز نژاد، هاشمي بيمارستان
  1390، اتمام طرح تهران پزشكي

 مدل اساس بر سپاري درون و سپاري برون فرآيند در كنندگان تامين اثربخشي ارزيابي 
 مديريت تحقيقات HMRC نژاد هاشمي بيمارستان پاراكلينيكي هاي بخش در مونكزكا

 1392اتمام طرح  تهران، پزشكي علوم دانشگاه بيمارستاني
 علوم دانشگاه تخصصي هاي بيمارستان در دور راه از پزشكي استقرار سنجي امكان 

 1392اتمام طرح ، تهران پزشكي علوم دانشگاه مديريت بيمارستاني تحقيقات مركز پزشكي
 با كشور در سالمت كننده تعيين اجتماعي عوامل تحليل براي مفهومي الگوي طراحي 

 1393دانشگاه علوم پزشكي تهران ، اتمام طرح  معياره ، چند گيري تصميم رويكرد
 علوم دانشگاه آموزشي هاي بيمارستان در باليني حاكميت استقرار ارزيابي نظام طراحي 

 1392اتمام طرح  پزشكي مشهد، دانشگاه علوم پزشكي تهران،
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 استفاده با نژاد هاشمي تخصصي فوق مركز در مديريت گيري تصميم معيارهاي تعيين 
، مركز تحقيقات مديريت بيمارستاني دانشگاه علوم پزشكي  Method CA-ANP ازابزار
 1394، اتمام طرح 91-03-14-19436طرح  كدايران، 

 يها مراقبت و اورژانس هاي بخش در بيمار ايمني فرهنگ سنجش ابزار دو نتايج بين رابطه 
 ، "تهران پزشكي علوم دانشگاه به وابسته تخصصي فوق و تخصصي هاي بيمارستان ويژه

 1394،اتمام درسال 91 -03-14- 19385كد طرح
عمومي  هاي بيمارستان در اخالقي هاي ارزش و اجتماعي سرمايه ابعاد بين ارتباط بررسي 

اتمام طرح   ،91-03- 136-18831،كد طرح" 1391 :تهران پزشكي علوم دانشگاه آموزشي
1393  

دانشكده مديريت  ايران، در باليا هنگام به صحرايي هاي بيمارستان برپايي معيارهاي تعيين 
 1393اتمام طرح  92- 02-136-22972دانشگاه علوم پزشكي ايران، كد طرح 

بررسي ميزان بروز غيبت از كار ناشي از بيماري و عوامل مرتبط با آن در بين پرستاران  
هاي دانشگاه علوم پزشكي ايران، مركز تحقيقات مديريت بيمارستان دانشگاه بيمارستان 

 1394اتمام طرح  93-01- 14-24369علوم پزشكي ايران، كد طرح 
 93-03- 136-25031ارائه مدل تحليل خطر بالياي طبيعي، كد طرح  
ژاد سرمايه اجتماعي و تعهد سازماني بر سكوت سازماني در بيمارستان هاي شهيد هاشمي ن  

  1395در سال  خاتمه يافته -93-01- 141-24537و فيروزگر، كد طرح 
خانواده در پرستاران زن شاغل مراكز  -رابطه كيفيت زندگي كاري با ميزان تعارض كار 

، كد طرح 1393آموزشي درماني تخصصي و فوق تخصصي دانشگاه علوم پزشكي ايران 
 1395در سال  خاتمه يافته 93- 24536-141-01

موسسه ملي تحقيقات سالمت وزارت بهداشت و درمان با  241/م/93230طرح شماره  اتمام 
  1/17/94شروع "QEEGارزيابي فناوري سالمت در مورد الكتروآنسفالوگرافي كمي  "عنوان

 دانشگاه علوم پزشكي ايران 40آينده نگاري گردشگري پزشكي ايران، شروع طرح كد طرح  
 1396خاتمه يافته در سال 

 ....................................  
  
  

 : انگليسي و فارسي مقاالت
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 آموزشي هاي بيمارستان در فراگير كيفيت مديريت اجراي بر مؤثر عوامل"مقاله: عنوان 
 پژوهشي علمي مجله:مجله شماره و مجله اول)عنوان نفر ("ايران پزشكي علوم دانشگاه
 1387 تابستان 2 شماره 11 دوره حكيم،

 آموزشي هاي بيمارستان در كاركنان ادراك با توانمندسازي جو رابطه"ه:مقال عنوان 
 سالمت، مديريت پژوهشي علمي فصلنامه :مجله شماره و مجله عنوان،اول) نفر ("كرمان
 1387 بهار31 شماره 11 دوره

 از قبل فيروزگر درماني آموزشي مركز داروخانه بخشي اثر و كارآيي مقايسه"مقاله: عنوان 
 مديريت پژوهشي علمي فصلنامه :مجله شماره و مجله )،عنوان اول نفر ("ريسپا برون

 1388 زمستان ، ايران پزشكي علوم مديريت دانشكده ، سالمت
 )،عنوان اول نفر ("ايران در سالمت خدمات ارائه گذاري اولويت كيفي مطالعه"مقاله: عنوان 

 -90،217 بهار دوم شماره دهم سال – پايش پژوهشي علمي فصلنامه:مجله شماره و مجله
  230 صص

 "يپزشك علوم هاي دانشگاه در كارآفريني مراكز اندازي راه الگوي ارائه"مقاله: عنوان 
 در ريزي برنامه و پژوهش ، پژوهشي علمي فصلنامه :مجله شماره و مجله نفردوم)،عنوان ( 

 و يقاتتحق ، علوم وزارت عالي آموزش ريزي برنامه و پژوهش مؤسسه ، عالي آموزش
 87 بهار اول، شماره چهارم سال فناوري

 نفر ،("بيمارستان كارآيي سنجش در معياره چند گيري تصميم مدل كاربرد"مقاله: عنوان 
 قزوين، پزشكي علوم دانشگاه پژوهشي علمي فصلنامه :مجله شماره و مجله عنواندوم)،
 84 زمستان 4 شماره9 سال

 درماني مركز شده بستري بيماران در تانيبيمارس هاي عفونت بررسي :"مقاله عنوان 
 و مجله )،عنوان دوم نفر ،( 1378 سال اول ماهه نه در اراك شهر در وليعصر آموزشي
 وخدمات پزشكي علوم دانشگاه دانش، آورد ره ترويجي علمي فصلنامه :مجله شماره

 78 زمستان ،9 شماره دوم سال اراك مركزي استان درماني و بهداشتي
 پزشكي علوم هاي دانشگاه در كارآفريني مراكز سازماني ساختار طراحي"له:مقا عنوان 

 سالمت مديريت پژوهشي فصلنامه :مجله شماره و مجله دوم)،عنوان نفر ،("كشور
 85 بهار - 23 شماره 9 دوره ايران پزشكي علوم رساني اطالع و مديريت دانشكده

 ،("منتخب كشورهاي و ايران در دارو بيمه و گذاري قيمت نظام مقايسه"مقاله: عنوان 
 دانشكده سالمت مديريت پژوهشي علمي فصلنامه :مجله شماره و مجله )،عنوان نفردوم
 84 زمستان 22 شماره 8 دوره پزشكي ايران، علوم مديريت
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 با بوشهر استان عمومي هاي بيمارستان پرستاران تعارض سطح همبستگي"مقاله: عنوان 
 شماره و مجله )، عنوان اول نفر ،(" 1386 سرپرستاران توسط مذاكره هاي سبك كاربرد
 90 تابستان – 2 شماره15 دوره – 90 تابستان قزوين پزشكي علوم دانشگاه مجله :مجله

 آموزشي هاي بيمارستان جراحي بخش به بيماران مجدد مراجعات علل"مقاله: عنوان 
 :مجله شماره و لهمج دوم)،عنوان نفر ،("بهشتي شهيد پزشكي علوم دانشگاه عمومي
 81بهار 21 شماره قزوين، پزشكي علوم دانشگاه پژوهشي فصلنامه

 روان بيمارستان كاركنان شغلي رضايت با سازماني تعهد ارتباط بررسي"مقاله: عنوان 
 علمي قصلنامه :مجله شماره و مجله سوم)،عنوان نفر ،("كرمان بهشتي شهيد پزشكي
 88 اسفند زاهدان، كيپزش علوم دانشگاه شرق، طبيب پژوهشي

 آلفاي درماني آموزشي مركز نهايي خدمات هاي كانون سري به سر تحليل"مقاله: عنوان 
 فصلنامه :مجله شماره و مجله )،عنوان دوم ،(نفر" 1387 قزوين پزشكي علوم دانشگاه
 41 شماره 13 دوره ايران پزشكي علوم مديريت دانشكده سالمت مديريت پژوهشي علمي
 89 پائيز

 مزاياي خصوص در ايران سالمت نظام گذاران سياست و متخصصين ديدگاه ":مقاله نوانع 
 تابستان 2 شماره 13 دوره حكيم، مجله، ،(نفرسوم)" ايران در منزل سالمت مراقبت توسعه

89 
 آن، آسه عضو منتخب كشورهاي در سالمت خدمات المللي بين تجارت "مقاله: عنوان 

 اصفهان، پزشكي علوم سالمت اطالعات مديريت ول)،مجلها نفر ،("ها فرصت و ها چالش
 1390آبان  و مهر چهارم، شماره هشتم، دوره

 چهارم نفر ( ،"ايران براي سالمت نظام عملكرد ارزشيابي الگوي طراحي "مقاله: عنوان 
 ، 19 پياپي شماره هشتم، سال اصفهان، پزشكي علوم سالمت اطالعات مديريت )،مجله
 1390 پائيز

 زمينه در ايران پزشكي علوم دانشگاه تخصصي هاي بيمارستان قابليت"مقاله: نعنوا 
 اسفند و بهمن ،6 شماره ،8 دوره ، 22 پياپي شماره ، " دور راه از پزشكي مشاوره استقرار

1390 
 اول) نفر اصفهان،( پزشكي علوم دانشگاه سالمت اطالعات مديريت مجله         

 آن، آسه عضو منتخب كشورهاي در سالمت خدمات لليالم بين تجارت"مقاله: عنوان 
 پژوهشي علمي مجله :مجله شماره و مجله اول)،عنوان نفر ،("ها فرصت و ها چالش
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 اطالعات مديريت مجله ، اصفهان پزشكي علوم دانشگاه رساني اطالع و مديريت دانشكده
 1390 سال سالمت،

 پيمايشي مطالعه يك :مارستانبي در اخالقي هاي ارزش وضعيت بررسي"مقاله: عنوان 
 اخالق فصلنامه مجله ، 1392 سال در تهران شهر درماني – آموزشي هاي دربيمارستان

 پنجم نفر و مسئول نويسنده ، 1392 زمستان دهم، شماره سوم، سال زيستي
 بخش عملكرد بر FOCUS PDCA كيفيت جامع مديريت تاثير بررسي "عنوان مقاله: 

 توانبخشي علوم در پژوهش اول)،مجله ،( نويسنده"شيراز بخشي انتو دانشكده كاردرماني
 1391، سال  93 صص ،1 شماره ،
درماني ممتاز كشور در جذب گردشگران  –ميزان آمادگي مراكز آموزشي "مقاله:عنوان  

(نويسنده دوم)، مجله علمي  ،"پزشكي: رويكرد استاندارهاي كميسيون مشترك بين الملل
)، فروردين و ارديبهشت 66(پي در پي  1قزوين، سال هفدهم، شماره  دانشگاه علوم پزشكي

1392 
 زن پرستاران در شغلي فرسودگي بر اجتماعي سرمايه تاثير بررسي"مقاله: عنوان 

  بيمارستان
 و بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه فصلنامه دوم)، نفر ،(" 1389 نژاد هاشمي 

  1389 پائيز ،3 شماره پانزدهم، هرمزگان،سال درماني
 مديريت فصلنامه ،ايران براي سالمت نظام عملكرد ارزشيابي الگوي طراحي"عنوان مقاله: 

  1391چهارم)، سال  نفر سالمت، دانشگاه علوم پزشكي تهران ( اطالعات
 پزشكي علوم دانشگاه در آن جايگاه و توسعه و تحقيق ) مقاله (سر :مقاله عنوان 

 پزشكي علوم مديريت دانشكده پژوهشي علمي فصلنامه :جلهم شماره و مجله كشورعنوان
 1380 بهار 8 شماره چهارم ايران،سال

 پزشك طرح مجري درماني بهداشتي مراكز از خدمت گيرندگان رضايت"مقاله: عنوان 
 نفر ،(" 1387 ايران شمالي هاي استان پزشكي علوم هاي دانشگاه در خانواده

 پيراپزشكي و مامايي و پرستاري دانشكده فصلنامه :مجله شماره و مجله پنجم)،عنوان
 1388 تابستان سوم سال 4 شماره رفسنجان،

 دانشگاه درماني – آموزشي منتخب هاي بيمارستان هاي توانمندي ارزيابي "مقاله: عنوان 
 محور بيمار استانداردهاي اساس بر پزشكي گردشگران جذب در تهران پزشكي علوم

 ،4 و 3 شماره نهم، سال بيمارستان، فصلنامه دوم)، نفر ،("الملل بين مشترك كميسيون
 35 مسلسل شماره ، 89 زمستان و پائيز
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 )، اول نفر ،("ايران در سالمت خدمات ارايه گذاري اولويت موجود وضعيت"مقاله: عنوان 
 1390 بهار دوم، شماره دهم، دوره پايش، مجله

تجهيزات پزشكي در بيمارستان هاي اولويت بندي عوامل مؤثر بر خريد  "عنوان مقاله: 
،(نفر اول)، فصلنامه مديريت "منتخب شهر تهران با استفاده از مدل تحليل سلسله مراتبي

، صص 59، شماره 1494سالمت دانشكده مديريت و اطالع رساني علوم پزشكي ايران، بهار 
55-65 

ساختار سازماني  بررسي رابطه بين ابعاد محتوايي و ابعاد ساختاري در "عنوان مقاله: 
، 11، سال 1393را، ( نفر اول)، مجله تحقيقات نظام سالمت، به"بيمارستان خاتم  زاهدان

 1شماره 

رابطه عدالت سازماني ادراك شده و بهره وري در بيمارستان هاي علوم  "عنوان مقاله: 
يز ( نفر سوم)، فصلنامه اخالق زيستي، سال چهارم، شماره سيزدهم، پائ، "پزشكي ايران

1393 

همبستگي تعارض پرستاران و هوش هيجاني سرپرستاران بخش اورژانس در "عنوان مقاله: 
، ( نفر اول)، نشريه علمي پژوهشي، "مركز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشكي ايران

، 11فصلنامه مديريت ارتقاي سالمت، انجمن علمي پرستاري ايران، دوره سوم شماره پياپي 
 1393تابستان 

آيا سرمايه هاي اجتماعي باال باعث ايجاد محيط اخالقي مطلوب در سازمان  "ان مقاله:عنو 
. مي شود؟ يك بررسي پيمايشي از ديدگاه كادر پرستاري در بيمارستان هاي دولتي تهران

در مجله علمي پژوهشي مراقبت هاي  95 30/1در تاريخ  8/19ب/522طي نامه شماره 
ي دانشگاه علوم پزشكي زنجان پذيرفته شد( بعنوان نفر پيشگيرانه در پرستاري و ماماي

 دوم)

اولويت بندي ريسك خطرات مربوط به بيمار در واحدهاي درماني با مدل  "عنوان مقاله: 
، در فصلنامه علمي مطالعه موردي يك بيمارستان آموزشي درماني -تحليل سلسله مراتبي

پذيرفته شد( نفر اول)، شماره تخصصي طب كار دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد 
 12/11/94مورخ  94/737نامه م ت/

اولويت بندي عوامل مؤثر بر خريد تجهيزات پزشكي در بيمارستان هاي "عنوان مقاله: 
، 18)59، مجله مديريت سالمت،("منتخب شهر تهران با استفاده از مدل سلسله مراتبي

 د مصدق راد.، سوگند توراني(نفر اول)/ زهرا چگيني/ علي محم1394
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سنجش نگرش بيمار از ديدگاه پرستاران بخش هاي اورژانس و مراقبت هاي " عنوان مقاله: 
،  1شماره  10مجله پياورد سالمت، دوره  ه بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي تهران،ژوي

 ، سوگند توراني (نفر اول).1395
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 كشور دانشگاهي هاي بيمارستان اي حرفه مديران عملكرد تطبيقي بررسي "داور، استاد •
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بررسي مدت زمان ويزيت بيماران سرپايي در بيمارستان هاي عمومي  " نامه داورپايان استاد •
 1392 اسفند دفاع " ،1392شهرستان قزوين:

 سرانه داخلي ناخالص توليد و سالمت مخارج مابين رابطه تعيين "نامه پايان داور استاد •
 1995 :توسعه حال در كشورهاي – 1392 اسفند دفاع ،: 2009درسال

 دفاع ،"ايران در اول سطح سالمت خدمات بسته طراحي براي الگو ارائه "داوررساله استاد •
 1392 بهمن
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 نگري آينده و زندگي تكيفي بر آن تاثير و ديابت بيماري اقتصادي تحليل"رساله داور استاد •
 1392 آذر دفاع تاريخ ،"ديابت بيماري

 آموزشي هاي بيمارستان براي بيمار ايمني اقتضايي الگوي طراحي "دكتري داور استاد •
 1392 دفاع تاريخ ،"تهران پزشكي علوم دانشگاه

 هاي شاخص با اقتصادي كالن متغييرهاي بين ارتباط بررسي " نامه پايان داور استاد •
  1392تاريخ دفاع  2010 متحد ملل سازمان كشورهاي در تيبهداش

ارائه الگوي حمايت از خانوارهاي ايراني در برابر هزينه هاي اسف بار و "استاد داور رساله  •
 1394، دفاع "فقرزداي خدمات سالمت

ارزيابي ترجيهات پزشكان در زمينه قراردادهاي پزشك خانواده با روش  "استاد داور خارج ، •
توامان و پيشنهاد سناريوي بهينه قراردادي براي خريد خدمات پزشك خانواده در تحليل 

 1394، تاريخ دفاع "نظام سالمت ايران
 "،شگاه بعنوان استاد ناظر بر دفاعو نماينده معاونت آموزشي دانرساله استاد داورداخل  •

 1394خ دفاع يتار "طراحي الگوي بهره وري كميته هاي بيمارستاني
تدوين پروتكل ارزيابي مناسب براي ايارن، تعيين ميزان و علل  "رساله ر خارج استاد داو •

 20/4/94، تاريخ دفاع "پذيرش و اقامت نامناسب بيماران در بيمارستان هاي منتخب
عملكردي) مديران بيمارستان و ارائه  -تحليل شايستگي( مهارتي "استاد داور خارج رساله ،  •

تكنيك هاي تصميم گيري چند معياره و مدل سازي معادالت  الگوي ارزيابي با استفاده از
 240/94/د/2789نامه شماره  27/5/94ساختاري، مورخ 

اندازه گيري پاسخگويي و برآورد سطح پاسخگويي برنامه پزشك  "استاد داور خارج رساله  •
، دانشكده بهداشت علوم "WHOخانواده شهري با استفاده از پرسشنامه بومي سازي شده 

 13/10/1393، تاريخ دفاع  240/93/د/5512شكي تهران،شماره نامه پز
 و.......................... •
  

 

 : تحقيق و مطالعه جهت عالقه مورد هاي حيطه
  سالمت نظام كالن سطح در

  درماني و بهداشتي خدمات شدن جهاني هاي چالش و ها فرصت 
  درماني و هداشتيب هاي مراقبت ريزي برنامه و ملي توسعه هاي استراتژي 
  SDH سالمت بر تاثيرگذار اجتماعي عوامل 
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  بازاريابي خدمات سالمت  
  ترجمان و تجاري سازي دانش در نظام سالمتتبادل،  
 نوآوري، كارآفريني و بهره وري در نظام سالمتمديريت  
  توسعه پايدار در نظام آموزش عالي سالمت 

 

 خرد(بيمارستان) سطح در
 بيمارستان مديريتنظير  بيمارستان( در مديريت نوين ارهايابز و ها تكنيك كاربرد 

  )  Leanناب
 مطلوبيت -هزينه ، اثربخشي -هزينه كارآيي، -هزينهارزيابي عملكرد و بهره وري بيمارستان ( 

 ، هزينه منفعت، هزينه پيامد)
  بيمارستان فكري در هاي سرمايه و مديريت دانش 
 پزشكي گردشگري 
 مارستانتوانمندسازي مديران بي 


