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  : سوابق تحصيلي 

  

مقطع   رشته تحصيلي

  تحصيلي

دانشگاه محل 

  تحصيل

  تاريخ فراغت از تحصيل  معدل  كشور  شهر

و  يخدمات بهداشت تيريمد

  يدرمان

علوم پزشكي   يكارشناس

  شيراز

  17/05/1388  70/17  ايران  شيراز

و  يخدمات بهداشت تيريمد

  يدرمان

 يكارشناس

  ارشد

علوم پزشكي 

  كرمان

  30/11/1390  29/18  ايران  كرمان

دكتراي   سياستگذاري سالمت

  تخصصي

علوم پزشكي 

  تهران

  1/4/1395  48/18  ايران  تهران

  

   :پايان نامه هاي انجام شده در دوران تحصيل

  

  نام استاد راهنما  يمقطع تحصيل  عنوان پايان نامه

بررسي وضعيت پذيرش گايدالين  تحليل سياست هاي كنترل عفونت هاي بيمارستاني در كشور و

  كنترل عفونت در كشورهاي 

  دكتراي تخصصي

)Ph.D(  

دكتر جناب آقاي 

  علي اكبري ساري

 يدر دانشگاه علوم پزشك يعلم ئتيه يبا نگهداشت اعضا يسازمان ياجتماع هيرابطه سرما يبررس

  1390كرمان، 

دكتر جناب آقاي   كارشناسي ارشد

محمدرضا 

  اميراسماعيلي

 يكاركنان ستاد دگاهياز د رانيمد يو نوآور ريتغ يبا مهارت ها يتيريمد يرابطه سبك ها يبررس

  1387راز؛يش يآموزش يها مارستانيدر ب

سركار خانم ويدا   كارشناسي

  كشتكاران

 



  

  :تدريس ابقسو

مؤسسه محل 

  تدريس

مقطع 

  تدريس

نوع 

  درس

تعداد   تحصيلي رشته  عنوان درس

  دانشجويان

سال 

  تدريس

تعداد 

/واحد

  ساعت

دانشگاه علوم 

  پزشكي كرمان

خدمات  تيريمد  )2(كارآموزي  عملي  كارشناسي

  يدرمان يبهداشت

30  1389  1  

دانشگاه علوم 

  پزشكي كرمان

و  يات بهداشتخدم يزيبرنامه ر  تئوري  كارشناسي

  انيدانشجو يدرمان

  2  1389  30  يبهداشت عموم

دانشگاه علوم 

  پزشكي كرمان

و  يخدمات بهداشت تيريمد  تئوري  كارشناسي

  يدرمان

  2  1389  30  يبهداشت عموم

دانشگاه علوم 

  پزشكي شيراز

تئوري   دكترا

  و عملي

 ژهيوتوليت در نظام سالمت 

 يعلم اديالمپ هشتمين

  يعلوم پزشك ييدانشجو

 35  1395  4  پزشكي
  ساعت

دانشگاه علوم 

  بوشهرپزشكي 

تئوري   دكترا

  و عملي

 ژهيو توليت در نظام سالمت

 يعلم اديالمپ هشتمين

  يعلوم پزشك ييدانشجو

 35  1395  4  پزشكي
  ساعت

دانشگاه علوم 

  پزشكي شيراز

تئوري   كارشناسي

  و عملي

بر شواهد  يمبتن ياستگذاريس

 يعلم اديالمپ نيپنجم ژهيو

  يعلوم پزشك ييجودانش

خدمات  تيريمد

  يدرمان يبهداشت

4  1392  50 
  ساعت

دانشگاه آزاد 

  كازرون

تئوري   دكترا

  و عملي

بر شواهد  يمبتن ياستگذاريس

 يعلم اديالمپ نيپنجم ژهيو

  يعلوم پزشك ييدانشجو

 30  1392  2  پزشكي
  ساعت

دانشگاه علوم 

  بوشهرپزشكي 

تئوري   دكترا

  و عملي

شواهد بر  يمبتن ياستگذاريس

 يعلم اديالمپ نيپنجم ژهيو

  يعلوم پزشك ييدانشجو

 30  1392  4  پزشكي
  ساعت

دانشگاه علوم 

  پزشكي كرمان

كارشناسي 

و 

كارشناسي 

  ارشد

تئوري 

  و عملي

و  يكارسنج يكارگاه آموزش

  ها مارستانيدر ب يزمان سنج

مديريت خدمات 

/ بهداشتي درماني

/ بهداشت

  /پرستاري/كتابداري

70  1389  8 
  ساعت

دانشگاه علوم 

  پزشكي كرمان

كارشناسي 

و 

كارشناسي 

  ارشد

تئوري 

  و عملي

پروپوزال  يكارگاه آموزش

  يسينو

مديريت خدمات 

/ بهداشتي درماني

  كتابداري/ بهداشت

30  1390  8 
  ساعت

 يآموزشگاه علم

آزاد زبان صدر 

تحت نظر  رازيش

  تمام مقاطع

در سطح 

كودكان ، 

تئوري 

  و عملي

 20هر ترم   -  زبان انگليسي

  نفر

1388-

1386  

514 
  ساعت



  :سوابق اجرايي

  
  تاكنون 1/6/95دانشگاه علوم پزشكي بوشهر از ) EDC(عضو هيئت علمي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي 

اي باليني خدمات جراحي پرهزينه نظام سالمت در وزارت بهداشت، همكاري در طرح تحول نظام سالمت در قالب پروژه هاي تدوين سياست ه

  1393، درمان و آموزش پزشكي

  1389- 90، همكاري در تهيه سند توسعه سالمت استان كرمان

  1392- 94، سالمت وابسته به سازمان بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح بيمهپژوهشگر دفتر تحقيقات تخصصي 

  1392-94، خدمات سالمت دانشگاه علوم پزشكي كرمانارائه ديريت پژوهشگر مركز تحقيقات م

  1388، اسفند سراسر كشور يو درمان يخدمات بهداشت تيريمد انيدانشجو انهيسال شيهما نيهفتمنائب دبير هفتمين همايش 

  

  سوابق پژوهشي

  كتب منتشر شده) الف

  

  

  

  

  

  

  

اداره آموزش و 

  3 هيپرورش ناح

انان و نوجو

  بزرگساالن

شهر و كشور   ناشر  نوع كار  عنوان كتاب  رديف
  محل نشر

  سال چاپ

موسسه ملي   تأليف   ديده باني نظام سالمت در جمهوري اسالمي ايران  1   

  تحقيقات سالمت 

  1394  ايران -تهران

وضع موجود و  ليتحل: سند توسعه سالمت استان كرمان  2

  راهبردها

 ، ستايا: نشر كرمان  تأليف

دانشگاه علوم 

و خدمات  يپزشك

 يدرمان يبهداشت

كرمان، معاونت 

و فن  قاتيتحق

  يرآو

  1390  ايران - كرمان

عالي موسسه   تاليف  خريد راهبردي خدمات سالمت  3

پژوهش تامين 

  اجتماعي

  در دست چاپ  ايران -تهران



  مجالت خارجيدر مقاالت منتشر شده ) 1-ب

سال   نشريهنام   عنوان مقاله  رديف

  چاپ

  محل نمايه شدن مجله

1  Prevention and control 

of health care–associated 

infections in Iran: A 

qualitative study to 

explore challenges and 

barriers"  

AJIC: American 

Journal of Infection 

Control  

2016  (ISI)/ Web of Sciences, 

Thomson Reuters/ PubMed  

2  Exploring measures for 

controlling road traffic 

injuries in Iran: key 

informants' view 

Iranian Journal of 

Public Health 

2016 (ISI)/ Web of Sciences, 

Thomson Reuters/ PubMed 

3 Developing Criteria for 

Lumbar Spine MRI using 

RAND Appropriateness 

Method 

Iranian Journal of 

Radiology 

2012 Web of Sciences, Thomson 

Reuters (ISI)/ PubMed   /

SCOPUS/EBSCO /

EMBASE /SID/Index 

Copernicus/ISC/  

4 Job diagnostic survey of 

the employees of 

teaching hospital 

affiliated with 

Mazandaran medical 

university-2009 

Health MED 2011 ISI - ISC /EBSCO- 

EMBASE, 

- Index Copernicus, 

 

5 A model for health 

services priority setting 

for Iran 

Journal of American 

Science 

2011 ISI 

6 Clinical Governance 

Implementation: A 

Developing Country 

Perspective 

Clinical Governance: 

An International 

Journal 

2013 CINAHL 

EMBASE  

ProQuest 

SCOPUS 

7 Informal Payments in 

Healthcare: A Case 

Study of Kerman 

Province in Iran 

International Journal 

of Health Policy and 

Management 

2013 PubMed (Medline)  

 

8 Evidence for policy 

making: clinical 

appropriateness study of 

lumbar spine MRI 

prescriptions using 

RAND appropriateness 

method 

International Journal 

of Health Policy and 

Management 

2013 PubMed (Medline) 

 

9 Diagnosis of human 

resources in staff 

departments of Kerman 

Middle East Journal 

of Family Medicine 

2012 Ebsco 



University of Medical 

Sciences using a three-

dimension analysis 

model: 2011 

10 Survey of natural 

disasters preparedness in 

public and private 

hospitals of Islamic 

republic of Iran  

International Journal 

of health system and 

disaster management 

2013  Google Scholar/ Ovid® 

UpToDate® 

11 Does a socially well 

integrated university 

have anything to do with 

faculty retention? A 

study on Kerman 

University of Medical 

Sciences-2011 

International Journal 

of Sociology and 

social policy 

2014 Scopus 

Proquest 

 

 

  )ترويجي - و علمي پژوهشي -علمي(مجالت داخليدر مقاالت منتشر شده ) 2-ب

  

  محل نمايه شدن مجله  سال چاپ  مجلهنام   عنوان مقاله  رديف

آي مغز با .آر.تعيين انديكاسيون هاي تجويز ام  1

 RANDز روش مناسبت استفاده ا

مجله علوم پزشكي 

  صدرا

1394 Index Copernicus, SID, 

Google Scholar, 

Electronic Journals 

Library, CiteFactor 
 هاي سبك مديريتي با مهارت نيرابطه ب يبررس  2

هاي آموزشي  مديران بيمارستان يتغيير و نوآور

  زشيرا

مجله بهداشت و 

دانشگاه علوم (توسعه 

  )كرمانپزشكي 

1394   (ISC) 

 (SID) 

  IranMedex 

Google Scholar 

Magiran 

علل پرداخت هاي غير رسمي در بخش سالمت از   3

مطالعه : ديدگاه پزشكان، سياستگذاران و بيماران

  كيفي

مجله ايراني اخالق و 

  تاريخ پزشكي

1392  EBSCO, Index 

Copernicus, Iran Medex, 

Magiran, SID, ISC 

 عاتيضا يبرا يآ.آر.انجام ام يارهايعم نييتع  4

 1391 ،يكمر يمهره ها

ارمغان دانش، مجله 

 يپژوهش - يعلم

 يدانشگاه علوم پزشك

 اسوجي

1392 ISC,SID,IranMedex,Magir

an, 

EMRO 

بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد پرستاران شاغل   5

در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي زابل در 

 ط همه جانبهارتباط با اصول احتيا

مجله بهداشت و 

 توسعه

1391  (ISC) 

(SID) 

Index Copernicus 

IranMedex 

Google Scholar 

در ستاد دانشگاه علوم  يمنابع انسان يآسيب شناس  6

 – يپزشكي كرمان با استفاده از مدل  سه شاخگ

 - يفصلنامه علم

طلوع  يپژوهش

1390  EMRO, 

MagIran,IRanMedex,SID.

ISC,Google Scholar 



دانشكده (بهداشت  1389

  )زديبهداشت 

با  يسازمان ياجتماع هيرابطه سرما يبررس  7

در دانشگاه علوم  يعلم ئتيه ينگهداشت اعضا

  1390كرمان،  يپزشك

آموزش  يرانيمجله ا

در علوم 

 )اصفهان(يپزشك

1391   

EBSCO-CINAHL 

Index Copernicus  

EMRO Index Medicus 

 (ISC)  

 (SID)  

Magiran 

Iranmedex 

 مارانيو اضطراب مرگ در ب ياجتماع تيحما  8

  زياليهمود

 ,IMEMR ,ISC, SID  1393  مجله روان پرستاري

Magiran, Iranmedex, 

Google scholar 

  

  

  و غيره هاي علمي كنفرانسمقاالت ارائه شده در همايش، ) ج

محل   نام همايش، كنفرانس  عنوان مقاله  رديف

  برگزاري

  تاريخ  نحوه ارائه 

و ارائه  يرشته ا نيموانع ارتباطات ب يبررس 1

مطالعه (ارتباطات  نيا تيجهت تقو ييراهكارها

 يپزشك يو اطالع رسان تيريدانشكده مد يفيك

كرمان يدانشگاه علوم پزشك ) 

 يكشور شيهما نيدوازدهم

يآموزش پزشك  

دانشگاه 

علوم 

پزشكي 

  مشهد

 10-12  سخنراني

ارديبهشت 

1390  

وزه ستادي دانشگاه علوم نگرش كاركنان ح 2

پزشكي شيراز در خصوص اصالح الگوي 

 مصرف در واحدهاي مربوطه

هفتمين همايش ساليانه 

دانشجويان مديريت خدمات 

 بهداشتي و درماني سراسر كشور

دانشگاه 

علوم 

پزشكي 

 كرمان

اسفند  13-15 سخنراني

1388 

بررسي مشكالت توسعه آموزش الكترونيك از   3

ئت علمي دانشگاه علوم ديدگاه اعضاي هي

  1390پزشكي كرمان، 

پنجمين همايش كشوري 

يادگيري الكترونيكي در آموزش 

  علوم پزشكي

دانشگاه 

علوم 

پزشكي 

 كرمان

پوستر 

 برتر

بهمن  13-11

1390 

آسيب شناسي منابع انساني در ستاد دانشگاه   4

علوم پزشكي كرمان با استفاده از مدل سه 

  1389 - شاخگي

ه ساليانه دوازدهمين كنگر

پژوهشي دانشجويان علوم 

 )بين المللي -ملي( پزشكي ايران

دانشگاه 

علوم 

پزشكي 

 اصفهان

شهريور  15-18 پوستر

1390 

مطالعه تطبيقي نحوه ارزشيابي اساتيد در   5

دانشكده هاي بهداشت دانشگاه هاي منتخب 

  دنيا و ارائه راهكار براي ايران

دوازدهمين همايش كشوري 

  آموزش پزشكي

انشگاه د

علوم 

پزشكي 

 مشهد

 10-12 پوستر

ارديبهشت 

1390 

بررسي جايگاه حقوق بيمار در افزايش   6

پاسخدهي نظام سالمت ؛ راهكارها  و 

دوازدهمين همايش كشوري 

  آموزش پزشكي

دانشگاه 

علوم 

 10-12 پوستر

ارديبهشت 



پزشكي   پيشنهادات

 مشهد

1390 

از تعيين راهكارهاي تقويت بهره برداري جامعه   7

توليدات بخش آموزش، مطالعه موردي رشته 

مديريت خدمات بهداشتي درماني دانشگاه علوم 

  پزشكي كرمان

دوازدهمين همايش كشوري 

  آموزش پزشكي

دانشگاه 

علوم 

پزشكي 

 مشهد

 10-12 پوستر

ارديبهشت 

1390 

بررسي سطح رضايت بيماران بستري و سرپايي   8

هاي آموزشي شيراز در سال در بيمارستان 

1388  

هفتمين همايش ساليانه 

دانشجويان مديريت خدمات 

  بهداشتي و درماني سراسر كشور

دانشگاه 

علوم 

پزشكي 

  كرمان

اسفند  13-15  پوستر

1388  

بررسي رابطه سبك هاي مديريتي با مهارت   9

هاي تغير و نوآوري مديران از ديدگاه كاركنان 

موزشي ستادي در بيمارستان هاي آ

  1387شيراز؛

هفتمين همايش ساليانه 

دانشجويان مديريت خدمات 

  بهداشتي و درماني سراسر كشور

دانشگاه 

علوم 

پزشكي 

  كرمان

اسفند  13-15  پوستر

1388  

بررسي ميزان تحقق اجراي طرح تكريم ارباب   10

رجوع در بيمارستان هاي آموزشي شيراز در سال 

1388  

هفتمين همايش ساليانه 

ن مديريت خدمات دانشجويا

  بهداشتي و درماني سراسر كشور

دانشگاه 

علوم 

پزشكي 

  كرمان

اسفند  13-15  پوستر

1388  

بررسي ميزان مشاركت پرستاران در سيستم   11

HIS 1388بيمارستان حافظ شيراز؛  

هفتمين همايش ساليانه 

دانشجويان مديريت خدمات 

  بهداشتي و درماني سراسر كشور

دانشگاه 

علوم 

پزشكي 

  انكرم

اسفند  13-15  پوستر

1388  

ششمين همايش ساليانه   روش هاي پرداخت در كشورهاي منتخب جهان  12

دانشجويان مديريت خدمات 

  بهداشتي و درماني سراسر كشور

دانشگاه 

علوم 

پزشكي و 

خدمات 

بهداشتي و 

درماني 

  .ايران

اسفند  1-3  پوستر

1387  

بررسي رضايتمندي كاركنان از كاركردهاي   13

  تي بيمارستان هاي آموزشي شيرازمديري

پنجمين همايش ساالنه 

دانشجويان مديريت بهداشت و 

  درمان سراسر كشور

دانشگاه 

علوم 

پزشكي 

  تبريز

 19-22  پوستر

  1386ارديبهشت

آسيب شناسي منابع انساني در معاونت آموزشي   14

دانشگاه علوم پزشكي كرمان با استفاده از مدل 

  1390سه شاخگي،

مايش كشوري دوازدهمين ه

  آموزش پزشكي

دانشگاه 

علوم 

پزشكي 

 مشهد

 10-12 الكترونيك

ارديبهشت 

1390 



مرور سيستماتيك مهم ترين چالش هاي ارتباط   15

ميان رشته اي و ارايه راهكار براي بخش 

  آموزش پزشكي كشور

دوازدهمين همايش كشوري 

  آموزش پزشكي

دانشگاه 

علوم 

پزشكي 

 مشهد

 10-12 الكترونيك

ت ارديبهش

1390 

مراكز رشد حوزه سالمت؛ شاه كليد ارتباط   16

آموزش، صنعت و تسهيل تحقق اهداف نقشه 

  جامع

دوازدهمين همايش كشوري 

  آموزش پزشكي
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