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 یسوابق تحصيل 

 

 یالف( تحصيالت عال

 كشور محل تحصيل شهر محل تحصيل دانشگاه محل تحصيل یدرجه علم یرشته تحصيل
راغت تاريخ ف

 از تحصيل

 1382 ایران تهران علوم پزشکی ایران دکتری بهداشتی درمانی اطالعات مدیریت

 1374 ایران تهران علوم پزشکی ایران کارشناسی ارشد مدارک پزشکیآموزش 

 1370 ایران تهران علوم پزشکی ایران کارشناسی مدارک پزشکی

 

 

 

 نوشته شده در دوران تحصيل یهانامهب( پايان

 راهنمااساتيد /نام استاد يلیمقطع تحص نامهنوان پايانع

سب برای ی منامطالعه تطبیقی نظام ملی ثبت سرطان در انگلستان ، دانمارک ، مالزی و ایران : ارائه الگو

 ایران
 ظهور علیرضا دکتر دکتری

اشتی و خدمات بهدبررسی وضعیت کد گذاری بیمارستانهای عمومی اموزشی دانشگاه علوم پزشکی 

 درمانی ایران و مقایسه ان با استانداردهای انجمن مدارک پزشکی امریکا
 دکتر محمد فشارکی کارشناسی ارشد

 



 

 


 

 یاو حرفه یشغل یهاموقعيت 

 یالف( سابقه ارائه خدمات آموزش

 عنوان درس نوع درس* نوع فعاليت مقطع تحصيلي مؤسسه محل تدريس

 سیستم های اطالعات بهداشتی و درمانی تئوری مدرس ارشد انشگاه تهراند –دانشکده مدیریت

 مدیریت اطالعات بهداشتی و درمانی تئوری مدرس ارشد انشگاه تهراند –دانشکده مدیریت

 ساختار داده های پزشکی و پرونده الکترونیکی سالمت تئوری مدرس ارشد دانشگاه تربیت مدرس

 فناوری اطالعات در پرستاری وریتئ مدرس دکتری انشگاه ایراند –دانشکده پرستاری 

 سمینار سیستمهای مدیریت اطالعات سالمت تئوری مدرس دکتری انشگاه ایراند –دانشکده مدیریت

 سمینار تحقیق تئوری، عملی مدرس دکتری انشگاه تهراند -دانشکده مدیریت 

 طالعات سالمتارزیابی سیستمهای مدیریت ا تئوری مدرس دکتری انشگاه ایراند –دانشکده مدیریت

 مدیریت اطالعات بهداشتی درمانی تطبیقی تئوری مدرس دکتری انشگاه ایراند –دانشکده مدیریت

 در مدیریت سالمت  نظام اطالعات  مدرس دکتری انشگاه تهراند -دانشکده مدیریت 

 نیمدیریت سیستم های اطالعات بهداشتی درما تئوری مدرس ارشد انشگاه تهراند –دانشکده مدیریت

 مدیریت اطالعات بهداشتی درمانی تئوری مدرس ارشد انشگاه تهراند –دانشکده مدیریت

 مدیریت در انفورماتیک پزشکی تئوری مدرس ارشد دانشکده فن آوری های نوین دانشگاه تهران

 مدیریت در انفورماتیک پزشکی تئوری مدرس ارشد انشگاه ایراند -دانشکده مدیریت 

 سمینار انفورماتیک پزشکی تئوری مدرس ارشد انشگاه ایراند -دانشکده مدیریت 

 مدیریت در انفورماتیک پزشکی تئوری مدرس ارشد انشگاه تهراند -دانشکده مدیریت 

 سمینار انفورماتیک پزشکی تئوری، عملی مدرس ارشد انشگاه تهراند -دانشکده مدیریت 

 طراحی پژوهش کاربردی در انفورماتیک پزشکی عملیتئوری،  مدرس ارشد انشگاه تهراند -دانشکده مدیریت 

 سیستم های اطالعات سالمت تئوری مدرس ارشد انشگاه تهراند -دانشکده مدیریت 

 مدیریت سیستم های اطالعاتی بهداشتی و درمانی تئوری مدرس ارشد انشگاه ایراند -دانشکده مدیریت 

 عات مدیریتسیستمهای اطال تئوری مدرس ارشد دانشگاه ازاد قزوین

 سیستمهای اطالعات مدیریت پیشرفته تئوری مدرس ارشد دانشگاه ازاد قزوین

 نظریه سیستمی تئوری مدرس ارشد دانشگاه ازاد قزوین

 روش تحقیق در علوم بهداشتی تئوری مدرس ارشد انشگاه ایراند –دانشکده مدیریت

 تحقیقسمینار  تئوری مدرس ارشد انشگاه ایراند –دانشکده مدیریت

 مدیریت سیستمهای اطالعات بهداشتی تئوری مدرس ارشد انشگاه ایراند –دانشکده مدیریت

 ارزیابی مراقبتهای بهداشتی درمانی تئوری مدرس ارشد انشگاه ایراند –دانشکده مدیریت

 سیستمهای طبقه بندی و نامگذاری بیماریها تئوری مدرس ارشد انشگاه ایراند –دانشکده مدیریت

 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم تئوری مدرس کارشناسی گاه ازاد قزویندانش

 3کدگذاری بیماریهای  تئوری مدرس کارشناسی انشگاه ایراند –دانشکده مدیریت

 4کدگذاری بیماریهای  تئوری مدرس کارشناسی انشگاه ایراند –دانشکده مدیریت

 مدارک پزشکی تئوری مدرس کارشناسی انشگاه ایراند –دانشکده مدیریت

 کدگذاری بیماریها تئوری مدرس کاردانی انشگاه ایراند –دانشکده مدیریت

 سیستمهای رایج طبقه بندی و نام گذاری تئوری مدرس کاردانی انشگاه ایراند –دانشکده مدیریت

 مبانی فن اوری اطالعات تئوری مدرس کاردانی انشگاه ایراند –دانشکده مدیریت

 

 )مرتبط با آموزش و تحقيقات( یاجراي یهاها و پست( سابقه موقعيتب

 مكان فعاليت نوع وظايف محوله سمت
 تاريخ

 لغايت از

 آموزشی سالمت اطالعات  مدیر گروه اموزشی مدیریت
 -دانشکده مدیریت و اطالع رسانی علوم پزشکی

 تهران دانشگاه علوم پزشکی 
 تا کنون1383

در  ک پزشکیرشته انفورماتیراه اندازی مسئول 

 دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی
 1386 دانشگاه علوم پزشکی ایران آموزشی

 تحقیقات معاون پژوهشی
دانشگاه –دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی 

 علوم پزشکی ایران
 ا کنونت -1394

 

 جوايز، تقديرهای، بورس تحصيلتشويق ، 

 تاريخ دريافت نندهمقام اعطاك محل دريافت علت دريافت عنوان

 1376 رئیس مجلس شورای اسالمی مجلس شورای اسالمی تالیف و ترجمه کتاب سومین کتاب سال دانشجویی



 

 


 

 

 

 یها و مجامع علمعضويت در انجمن 

 نام مجمع
و  ینوع همكار

 سمت
 محل فعاليت مجمع

 نوزارت بهداشت و درما عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی رشته مدیریت اطالعات

 وزارت بهداشت و درمان عضو پزشکی کمیته  ارزشیابی رشته انفورماتیک

 دانشکده مدیریت و اطالع رسانی علوم پزشکی ایران عضو کمیته بازنگری رشته مدارک پزشکی

 دانشگاه صنعتی امیر کبیر عضو KT Iکمیته علمی کنفرانس بین المللی

 دانشگاه علوم پزشکی ایران عضو ایرانک پزشکی ه علمی چهارمین همایش سراسری مدارکمیت

 دانشگاه علوم پزشکی ایران عضو شورای مرکزی مدارک پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی ایران عضو کمیته علمی سومین سمینار سراسری مدارک پزشکی

 اندانشگاه علوم پزشکی ایر عضو ادکمیته اصالح و تغییر سیستم بایگانی مدارک پزشکی بیمارستان هاشمی نژ

 دانشگاه علوم پزشکی ایران عضو کمیته برنامه ریزی و ارزشیابی رشته انفورماتیک

 

 ها و شوراهاعضويت در كميته 

 نام كميته يا شورا
نوع همكاري با 

 كميته يا شورا
 مكان يا سازمان مربوطه

 مدت فعاليت

 لغايت از

 تا کنون  1383 ایران -وم پزشکیدانشکده مدیریت و اطالع رسانی عل عضو شورای تحصیالت تکمیلی

 کنونتا   1383 ایران -دانشکده مدیریت و اطالع رسانی علوم پزشکی عضو شورای پژوهشی

 تا کنون  1383 دانشگاه علوم پزشکی ایران عضو شورای پژوهشی

 تا کنون  1383 ایران-دانشکده مدیریت و اطالع رسانی علوم پزشکی  عضو شورای آموزشی

 تا کنون  1391 رانیا- یعلوم پزشک یو اطالع رسان تیریدانشکده مد عضو ب ارتقا اعضا هیات علمی دانشکدهکمیته منتخ

 تا کنون 1396 دانشگاه علوم پزشکی ایران عضو کمیته کارآفرینی و خلق ثروت

 تا کنون 1396 دانشگاه علوم پزشکی ایران عضو شورای پژوهشی پردیس بین الملل

 

 شده تصويبی تتحقيقا یهاپروژه 

 عنوان طرح

 نوع فعاليت در طرح

)مجري اصلي، مدير 

اجرايي، همكار، 

 مشاور و غيره(

مؤسسه محل 

 پژوهش

وضعيت فعلي 

 طرح

طول مدت 

 طرح

 توسعه یک سیستم خبره مبتنی بر دانش جهت پبش بینی روند پیشرفت بیماری

 پارکینسون
 مجری اصلی

دانشگاه علوم 

 پزشکی ایران
 سال 1 در حال اجرا

 یاصل یمجر ارائه مجموعه حداقل داده ملی آسم برای پرونده الکترونیک سالمت
دانشگاه علوم 

 رانیا یپزشک
 سال1 در حال اجرا

 مجری اصلی در نظام مراقبت سالمت: مروری نظام یاقته اشیا معماری اینترنت
دانشگاه علوم 

 پزشکی ایران
 سال1 در حال اجرا

 مجری اصلی خصوصی اطالعات سالمت برای ایران طراحی چارچوب ملی حفظ حریم
دانشگاه علوم 

 پزشکی ایران
 سال1 در حال اجرا

 موانع استفاده از پایگاه های اطالعاتی الکترونیکی مبتنی بر شواهد در

 پرستاری: مرور نظام یاقته
 مجری اصلی

دانشگاه علوم 

 پزشکی ایران
 سال1 خاتمه یافته

ی دارویی در سیستم اطالعات داروخانه پیاده سازی کاردکس الکترونیک

 بیمارستان های آموزشی: مطالعه موردی
 یاصل یمجر

دانشگاه علوم 

 رانیا یپزشک
 سال1 خاتمه یافته

 یاصل یمجر یمارستانیاطالعات ب یهاتسمیس یابیارزش یهاشاخص یرتبه بند
دانشگاه علوم 

 رانیا یپزشک
 سال1 افتهیخاتمه 

بر بستر  ینیاطالعات بال یها ستمیس یساز ادهیپ یها تیها و محدود تیمز

 اقتهیمرور نظام  کی: یابر انشیرا
 یاصل یمجر

دانشگاه علوم 

 رانیا یپزشک
 سال1 افتهیخاتمه 

 یاصل یمجر بررسی وضعیت مدیریت اطالعات در نظام کشوری مراقبت مرگ مادری
دانشگاه علوم 

 رانیا یپزشک
 سال1 خاتمه یافته



 

 


درمانی  –انی بخش فناوری اطالعات مراکز آموزشی الگوی ساختار سازم

 کشور
 اصلی مجری

دانشگاه علوم 

 پزشکی تهران
 سال1 افتهیخاتمه 

مطالعه تطبیقی نظام  ملی مدیریت داده های ترخیص بیمارستانی کشورهای 

 1388منتخب و ارائه الگو برای ایران :
 اصلی مجری

دانشگاه علوم 

 پزشکی تهران
 سال 1 افتهیخاتمه 

مطالعه تطبیقی ورودی های نظام اطالعات سالمت ملی و ارائه الگو برای 

 1388 ایران:
 همکار

دانشگاه علوم 

 پزشکی تهران
 سال 1 افتهیخاتمه 

ری طراحی و پیاده سازی سستم خبره مبتنی بر قوانین فازی برای تشخیص بیما

 اسکلروزیس متعدد
 مجری اصلی

دانشگاه علوم 

 پزشکی تهران
 سال 1 فتهخاتمه یا

طراحی و پیاده سازی سیستم خبره بالینی تشخیص سرطان پروستات براساس 

 الگوریتم هوش جمعی ذرات شبکه عصبی پس انتشار
 اصلی مجری

دانشگاه علوم 

 پزشکی تهران
 سال 1 خاتمه یاقته

ات بهداشت روستایي بر اساس سیستم اطالع یطراحي مدل بهینه توزیع خانه ها

 عه مورديجغرافیایي : مطال
 اصلی مجری

دانشگاه علوم 

 پزشکی تهران
 سال 1 خاتمه یاقته

بررسی هم کنش پذیری سیستم های اطالعات بیمارستانی مراکز بهداشتی و 

 درمانی ایران
 اصلی مجری

دانشگاه علوم 

 پزشکی تهران
 سال 1 خاتمه یاقته

 اصلی مجری پیش بیني عود سرطان پستان با استفاده از داده كاوي
شگاه علوم دان

 پزشکی تهران
 سال 1 خاتمه یاقته

ه تحلیل محتوای مجالت مدیریت اطالعات و مدیریت اطالعات سالمت در پایگا

 2012تا  2008( سال ISIموسسه اطالعات علمی )
 اصلی مجری

دانشگاه علوم 

 پزشکی تهران
 سال 1 خاتمه یاقته

ت سالمت ارائه الگوی مشاغل سازمانی بخش مدیریت و فناوری اطالعا

 های ایرانبیمارستان
 مجری اصلی

دانشگاه علوم 

 تهران یپزشک
 سال 1 خاتمه یاقته

 رابطه عزت نفس و تعهد سازماني كاركنان بخش مدارك پزشكي بیمارستانهاي

 آموزشي شهر تهران
 اصلی مجری

دانشگاه علوم 

 پزشکی تهران
 سال 1 خاتمه یافته

 اصلی مجری زي دستیاران تخصصيتاثیر مکانیسم تشویقي بر میزان مستندسا
دانشگاه علوم 

 پزشکی تهران
 سال 1 خاتمه یاقته

بررسی میزان آگاهی پزشکان از مدارک پزشکی در بیمارستان های منتخب 

 وابسته به دانشگاه
 اصلی مجری

دانشگاه علوم 

 پزشکی ایران
 سال2 خاتمه یافته

رائه های اطالعات و اهای برنامه ریزی استراتژیک سیستم  مطالعه تطبیقی مدل

 الگو برای سیستم اطالعات سالمت
 اصلی مجری

دانشگاه علوم 

 پزشکی ایران
 ماه 6 خاتمه یافته

دل ممطالعه تطبیقی سیستم اطالعات ایمنی بیمار در کشورهای منتخب و ارائه 

 برای ایران
 اصلی مجری

دانشگاه علوم 

 پزشکی ایران
 ماه18 خاتمه یافته

جام کار بخش مدارک پزشکی در مراکز روانپزشکی بررسی فرایندهای ان

 1388 :دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران
 اصلی مجری

دانشگاه علوم 

 پزشکی تهران
 ماه 9 خاتمه یافته

بررسی تطبیقی پرونده بهداشتی شخصی در کشورهای منتخب و ارائه الگو : 

1387 
  همکار

دانشگاه علوم 

 پزشکی ایران
 سال 1 خاتمه یافته

 

 شده يا مشاوره شدهیسرپرست یهامهناپايان 

 نامهعنوان پايان
دوره تحصيلي 

 نامهارائه پايان
 نامهمحل انجام پايان

سمت در 

 نامهپايان

تاريخ دفاع 

 نامهاز پايان

بینی زردی نوزادان بر اساس الگوریتم ماشین ایجاد سیستم پیش 

 بردار پشتیبان
 ارشد

  تیریدانشکده مد

 رانیا یپزشک علوم
 در حال اجرا راهنما

 دکتری ارائه سیستم اطالعات طب سنتی برای ایران
 دانشکده مدیریت 

 علوم پزشکی ایران
 در حال اجرا راهنما

 در حال اجرا راهنما دانشکده مدیریت  دکتری ارائه چارچوب امنیت اینترنت اشیا مراقبت سالمت برای ایران

http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?&seed=57753418425449789392719490656492856381994992288&cod_tarh=9311304003
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?&seed=57753418425449789392719490656492856381994992288&cod_tarh=9311304003
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?&seed=57753418425449789392719490656492856381994992288&cod_tarh=9321563001
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?&seed=57753418425449789392719490656492856381994992288&cod_tarh=9321563003


 

 


 علوم پزشکی ایران

 رانیدر ا یمارستانیبالدرنگ ب یابی تیاطالعات موقع ستمیس یمدل ساز

 یابر اءیاش نترنتیا یبر فناور یمبتن
 کترید

 دانشکده مدیریت 

 علوم پزشکی ایران
 در حال اجرا راهنما

 دکتری ارایه مدل مهفومی نظام اطالعات بهداشت روان برای ایران
 دانشکده مدیریت 

 علوم پزشکی ایران
 در حال اجرا راهنما

 دکتری یرانارایئه مدلی مفهومی نظام اطالعاتی مراقبت از آسیب برای کودکان درا
 یت دانشکده مدیر

 علوم پزشکی ایران
 در حال اجرا راهنما

بر بستر  رانیاطالعات سالمت ا یها ستمیس یساز ادهیچارچوب پ هیارا

 یابر انشیرا
 دکتری

 دانشکده مدیریت 

 علوم پزشکی ایران
 در حال اجرا راهنما

 دکتری ارائه مدل ارزشیابی نظام کشوری مراقبت مرگ مادری در ایران
 دانشکده مدیریت 

 پزشکی ایران علوم
 در حال اجرا راهنما

 دکتری ارائه مدل سواد سالمت الکترونیک افراد ناشنوا در ایران
 دانشکده مدیریت 

 علوم پزشکی ایران
 1396 راهنما

های اطالعات کامپیوتری ارائه الگوی مدیریت خطر برای حفظ امنیت سیستم

 های ایراندر بیمارستان
 دکتری

 دانشکده مدیریت 

 شکی ایرانعلوم پز
 1395 راهنما

 دکتری ارائه مدل ملی ترجمان دانش دیابت در ایران 
 دانشکده مدیریت 

 علوم پزشکی ایران
 1395 راهنما

 یو درمان یمراکز آموزش یاطالعات برا یفناور تیارائه چارچوب حاکم

 تهران یدانشگاه علوم پزشک
 دکتری

 دانشکده مدیریت 

 علوم پزشکی ایران
 1393 راهنما

های ترخیص بیمارستانی کشورهای ی نظام ملی مدیریت دادهقیمطالعه تطب

 منتخب و ارائه الگو برای ایران
 دکتری

دانشکده مدیریت 

 علوم پزشکی ایران
 1393 راهنما

 یدکتر رانیا یسالمت متن باز برا کیپرونده الکترون یارائه الگو
 تیریدانشکده مد

 رانیا یعلوم پزشک
 1392 راهنما

 یدکتر رانیا یبرا ژهیو یاطالعات مراقبت ها ستمیس یمدل مفهوم یطراح
 تیریدانشکده مد

 نایرا یعلوم پزشک
 1392 راهنما

در  EHR یساز ادهیپ شیپ یاتیعمل یآماده ساز یالگو یو اجرا یطراح

 رانیا
 دکتری

دانشکده مدیریت 

 علوم پزشکی تهران
 1392 راهنما

 مارستانیاطالعات ب یهاستمیو شکست س تیموقع یابیارز یالگو یطراح

 رانیدر ا
 دکتری

دانشکده مدیریت 

 علوم پزشکی تهران
 1392 راهنما

ال مبت مارانیبر مصرف دارو در ب ادآوری یکوتاه متن امیپ یاثربخش یبررس

 به فشار خون
 دکتری

دانشکده مدیریت 

 علوم پزشکی تهران
 1392 راهنما

 دکتری ني قلبي و عروقي براي ایراطراحي مدل انتولوژي سیستم نظارت بیماریها
دانشکده مدیریت 

 علوم پزشکی تهران
 1391 راهنما

 دکتری طراحی الگوی مفهومی سیستم اطالعات مدیریت طب سالمندان برای ایران
دانشکده مدیریت 

 علوم پزشکی تهران
 1391 راهنما

 دکتری رانیسالمت در ا یارائه مدل جامع اطالعات پژوهش
 دانشکده مدیریت

 علوم پزشکی تهران
 1391 راهنما

 یدر کشورها کپارچهی یعموم ینظام اطالعات بهداشت یقیتطب یررسب

 رانیا یمنتخب و ارائه مدل برا
 دکتری

دانشکده مدیریت 

 علوم پزشکی تهران
 1391 راهنما

دانش در وزارت بهداشت درمان و  تیریمد یزیمدل مم یو اجرا یطراح

 یآموزش پزشک
 دکتری

مدیریت دانشکده 

 علوم پزشکی تهران
 1391 راهنما

 دکتری رانیا یو ارائه مدل برا ماریب یمنیاطالعات ا ستمیس یقیمطالعه تطب
دانشکده مدیریت 

 علوم پزشکی تهران
 1390 راهنما

 دکتری ارائه الگوی اقتصاد سالمت برای ایران
دانشکده مدیریت 

 علوم پزشکی ایران
 1394 مشاور

ان بر اساس بینی بقای بیماران مبتال به سرطان پستهای پیش مقایسه مدل

 های داده کاویالگوریتم
 دکتری

دانشکده مدیریت 

 علوم پزشکی ایران
 1393 مشاور

ارایه الگوی مدیریت اطالعات جهت ارزیابی پاسخگویی نظام سالمت در 

 ایران
 دکتری

دانشکده مدیریت 

 علوم پزشکی ایران
 1393 مشاور

ی ظام ثبت اطالعات و طبقه بندی علل مرگ و میر براارائه مدل مفهومی ن

 ایران
 دکتری

دانشکده مدیریت 

 علوم پزشکی ایران
 1393 مشاور

 دکتری مدل مفهومی ملی سیستم  نسخه نویسی الکترونیکارائه 
دانشکده مدیریت 

 علوم پزشکی ایران
 1392 مشاور

ه فادبا است وقیتحلیل کشف دانش از پایگاه داده های بیماری های قلبی و عر

 های داده کاویاز تکنیک
 دکتری

دانشکده مدیریت 

 تهرانعلوم پزشکی 
 1392 مشاور



 

 


 ارشد ارائه الگوی سیستم مراقبت جمیت شناسی سالمت برای ایران
 دانشکده مدیریت

 علوم پزشکی ایران
 1393 راهنما

ن ارائه مدل منطقی سیستم پرونده الکترونیک سالمت فردی برای دانشجویا

های علوم پزشکی کشور ایران )مورد کاوی: دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه

 ایران(

 ارشد

دانشکده علوم 

دانشگاه  –پزشکی 

 تربیت مدرس

 1393 راهنما

 ارشد نمراکز آموزشی درمانی شهر تهرا انبار داروییارزیابی سیستم اطالعات 
دانشکده مدیریت 

 علوم پزشکی تهران
 1392 راهنما

 قی سیستم مدیریت اطالعات ایمن سازی در کشورهای منتخب ومطالعه تطبی

 ارایه الگو برای ایران
 ارشد

دانشکده مدیریت 

 علوم پزشکی تهران
 1392 راهنما

امکان سنجی جرای آسیب شناسی از راه دور در بیمارستان های آموزشی  

 1391دانشگاه علوم پزشکی تهران:
 ارشد

دانشکده مدیریت 

 علوم پزشکی تهران
 1392 اهنمار

ن بررسی نیازهای اطالعاتی و فنی دورا پزشکی  برای مدیریت بیماری مزم

 های منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایرانانسدادی ریه  در بیمارستان
 ارشد

دانشکده مدیریت 

 علوم پزشکی تهران
 1392 راهنما

بررسی وضعیت سیستم اطالعات بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی جندی 

 1392هواز:شاپور ا
 ارشد

دانشکده مدیریت 

 علوم پزشکی تهران
 1392 راهنما

 ارشد العات دوره پری ناتالهای سیستم اطمجمموعه حداقل داده
دانشکده مدیریت 

 علوم پزشکی تهران
 1392 راهنما

 مقاوم بهاورئوس های جدید استافیلوکوک شناسایی ژن های هم تنظیم سویه

 های بیانیل خوشه بندی  دادهونکومایسین با استفاده از تحل
 ارشد

دانشکده مدیریت 

 علوم پزشکی تهران
 1391 راهنما

 ارشد کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در طبقه بندی نئوپالزی پروستات
دانشکده مدیریت 

 علوم پزشکی تهران
 1391 راهنما

ه در کشورهای منتخب و ارای اطالعات ژنتیکمطالعه تطبیقی نظام مدیریت 

 1390: ایران الگو برای
 ارشد

دانشکده مدیریت 

 علوم پزشکی تهران
 1390 راهنما

و  آران ءایجاد سیستم خبره فازي تشخیص پنوموني در بیمارستان سیدالشهدا

 1390:بیدگل
 ارشد

دانشکده مدیریت 

 علوم پزشکی تهران
 1390 راهنما

 شکیزهای دانشگاه علوم پارزیابی قابلیت کاربرد سیستم اطالعات بیمارستان

 1389مشهد: 
 ارشد

دانشکده مدیریت 

 علوم پزشکی تهران
 1390 راهنما

ات مراکز تحقیق 1 مقایسه مدیریت داده های کارآزمایی های بالینی دارویی

وب زشکی تهران بر اساس استانداردهای مدیریت مطلپدرمانی دانشگاه علوم 

 1389: 2 ای بالینیهداده 

 ارشد
دانشکده مدیریت 

 انعلوم پزشکی تهر
 1390 راهنما

سیستم اطالعات ایمنی بیمار مبتنی بر معماری  پیاده سازی طراحی و

 سرویس گرا
 ارشد

دانشکده مدیریت 

 علوم پزشکی تهران
 1390 راهنما

ارائه الگوی مفهومی سیستم اطالعات در زمینه برنامه ریزی هوشین در 

 شرکت سایپا
 ارشد

دانشکده مدیریت و 

انشگاه د -حسابداری

 اسالمی قزوینآزاد 

 1390 راهنما

 

 و غيره )بدون ارائه مقاله( ی، بازآموزیانديشدر هم یسخنران 

 عنوان سخنراني
، یانديشعنوان هم

 و غيره یبازآموز
 و غيره ی، بازآموزیانديشهمی محل برگزار

 و استخراج امارICD10 کدگذاری بیماریها و اقدامات درمانی مطابق 

 مرتبط
 م پزشکی قمدانشگاه علو کارگاه

 وزارت بهداشتمرکز مدیریت بیماریها کارگاه اموزش کدگذاری بین المللی سرطانها

 شبکه بهداشت و درمان کرج کارگاه ICD-10اموزش 

کدگذاری علل مرگ و میر منطبق با قوانین واستانداردهای دانشگاه 

 تهران
 معاونت درمان دانشگاه تهران کارگاه

 قلب تهرانمرکز  کارگاه تشخیص نویسی

 علوم پزشکی قم کارگاه نرم افزارهای نوین اماری

 سازمان تامین اجتماعی بازاموزی بازاموزی کارکنان مدارک پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی کرمان کارگاه طبقه بندی علل مرگ و میر

 معاونت درمان علوم پزشکی ایران کارگاه استانداردسازی کدگذاری بیماری ها

 شبكه بهداشت و درمان كرج کارگاه مدارك پزشكي كارگاه آموزش

-وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي کارگاه ICD-10 تشخیص نویسي صحیح مبتني بر



 

 


 دفترتوسعه و هماهنگي نظام آماري

 کارگاه ICD-10 آموزش تشخیص نویسي صحیح مبتني بر
 -وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

 معاونت پژوهشي

 کارگاه ICD-10 باآشنایي 
دانشگاه علوم پژشكي و خدمات بهداشتي درماني 

 عاونت درمان و داروم -استان اصفهان

آماده سازي تیم هاي آموزش تشخیص نویسي صحیح و كدگذاري بیماري 

 ICD-10 ها مبتني بر
 کارگاه

 -وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

 معاونت پژوهشي

 کارگاه ICD-10ي فوت مبتني بر نیاز آموزش ثبت اطالعات فرم گواه
دانشگاه علوم پژشكي و خدمات بهداشتي درماني 

 عاونت امور درمان و داروم -شهید صدوقي یزد

 کارگاه ICD-10كارگاه آموزش 
ن و معاونت درما -دانشگاه علوم پژشكي ایران

 دارو

 

 یبا هيأت تحريريه مجالت علم یو همكار یويراستار یهافعاليت 

 نوع همكاري با مجله محل انتشار مجله لهنام مج

 سردبیر و عضو هیات تحریریه تهران مدیریت سالمت

 عضو هیات تحریریه کرمان انفورماتیک سالمت و زیست پزشکی

 عضو هیات تحریریه هرمزگان اطالع رسانی پزشکی نوین

 

 انتشارات 

 الف( كتب منتشرشده

 همكار/ همكاران عنوان كتاب
رجمه، تأليف، نوع كار )ت

 گردآوري، ويرايش(
 ناشر

شهر و كشور 

 محل نشر
 سال چاپ

مدیریت پروژه در فناوری اطالعات 

 مراقبت سالمت

فرحناز صدوقی، تانیا آزادی، 

کیمیا زراعت کار، آیدا 

صرصرشاهی، لیال عرفان 

نیا، لیال غالمحسینی، افسانه 

 کریمی

 1393 یرانا-تهران انتشارات حیدری ترجمه

 ات پزشکیاصطالح

فرحناز صدوقی، لیالع 

غالمحسینی، مجتبی صادقی، 

 امیر خوشوقتی

 1393 یرانا-تهران انتشارات حیدی تألیف

 فن آوری  اطالعات سالمت

فرحناز صدوقی، مهناز 

صمدبیک، اصغر احتشامی، 

فرزانه امین پور، پیمان 

 رضایی هاچه سو

 1391 یرانا -تهران  انتشارات جعفری تالیف

 دیریت اطالعات سالمتفن آوری م

، مرجان فرحناز صدوقی

قاضی سعید، مرضیه 

معراجی، ناهید رمضان 

 قربانی و خلیل کیمیافر

 1390 یرانا -تهران  انتشارات جعفری تالیف

سیستم های اطالعات مدیریت )ساختار 

 ، مفاهیم ،توسعه وارزیابی(

عباس شیخ  -فرحناز صدوقی

یال ل -زهرا میدانی -طاهری

 شاه مرادی

 1389 یرانا -تهران  انتشارات جعفری تالیف

مدیریت اطالعات بهداشتی ، مدیریت 

 یک منبع استراتژیک

مریم  -فرحناز صدوقی

 –فرخنده اسدی   –احمدی

 بهزاد جاللی فرد

 ترجمه
انتشارات واژه 

 پرداز
 1382 یرانا -تهران 

کدگذاری بیماریها براساس اخرین 

 ICDویرایش

ریم م -فرحناز صدوقی

 مدیاح
 1383 یرانا -تهران انتشارات جعفری تالیف

 

 ب( مقاالت منتشرشده انگليسی

 سال چاپ صفحه شماره جلد )گان(نويسنده نام نشريه عنوان مقاله رديف
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 ج( مقاالت منتشرشده فارسی

 سال چاپ صفحه شماره جلد )گان(نويسنده نام نشريه عنوان مقاله رديف

 

بررسی وضعیت سیستم اطالعات 

 مدیریت سالمت سالمندان ایران
 

مجله اطالع رسانی 

 پزشکی نوین 
 

فرحناز صدوقی، مریم 

احمدی، مهربان 

شاهی، نسرین داوری 

 *دولت آبادی 
 

2 1 10- 1 1395 

 

 و روسا اطالعاتی نیازهای ارزیابی

 و حوادث مدیریت مرکز کارشناسان

 بهداشت، وزارت پزشکی های فوریت

 پزشکی آموزش و درمان

 پزشكي علوم دانشگاه مجله

 مازندران

 1 طاهری شیخ عباس

 2 صدوقی فرحناز

 3زاده قاضی زینب

26 142 
259-

263 
1395 

 
 نویسی نسخه ستمسی بر کاربردی روریم

 یافته توسعه کشورهای در الکترونیک

 در بالینی تحقیقات جلهم

 شکیزپیراپ علوم

 ، 1 بیکصمب هنازم

 * 2 یمداح یم رم

 2 وقیدص فرحناز

5 2 104-90 1395 

 

دسترسي جغرافیایي روستاها به خدمات 

تفاده از بهداشت روستایي با اس یخانه ها

 سیستم اطالعات جغرافیایي

 (GIS:) استان خوزستان ،یمطالعه مورد 

 سالهت نظام تحقیقات مجله 

، 1قي دوفرحىاز ص

، 2ژاد نحجت حاتمي 

، 3زارعی وادج

 4نوپر مهرنوش

12 2 8-1 1395 

 
بررسي آموزش در آسیب شناسي از طریق 

 سیستم دورا آسیب شناسي

Iranian Journal of 

Medical Informatics 

Farahnaz 

Sadughi1. Mostafa 

Langarizadeh2. 

Malihe Sadeghi3 
1 

14 1 11-15 1394 

 
 

مقا ي سه حداقل داده ها ي سالمت 

  سالمندان در كشورها ي منتخب

 سالمت انفورماتیک مجله

 پزشکی زیست و

 مریم ،1 صدوقی فرحناز

 شاهی مهربان ،1 احمدی

 دولت داوری نسرین ،2

 2 آبادی

2 4 
248-

256 
1394 

 

حاكمیت فناوري اطالعات در ب یمارستان 

هاي آموزشي و درماني دانشگاه علوم 

 پزشكي ایران: یك مطالعه كیفي

 سالمت انفورماتیک مجله

 پزشکی زیست و

 ، 1 شاهی مهربان

 ، 2 *صدوقی فرحناز

 نسرین ، 2 احمدی مریم

 آبادی دولت داوری

2 2 
94- 

105 
1394 

 
رد و تشویق در بهبود تأثیر ارائه بازخو

 مستندسازي دستیاران

 در آموزش ایرانی مجله

 پزشکی علوم

 زهرا صدوقی، فرحناز

 مهرداد ،*میدانی

 عبدالحسین پور، فرزندي

 علیرضا آبادي، داوود

 رضا حمید فرخیان،

 گیالسی

15 82 
649-

657 
1394 
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principal diagnosis coding 
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Journal of 
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30 1 78-84 2010 

 

Organization’s Quality 

Maturity as a Vehicle 

for EHR Success 

Journal of 

Medical systems 

Zahra Meidani - 

Farhnaz Sadoughi - 

Mohammad Reza 

Maleki - Shahram 

Tofighi - 

Ahmad Barati Marani 

36 3 1229-34 2010 

 

Security requirements and 

solutions in electronic health 
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ارائه الگوي سیستم مدیریت اطالعات دوره 

 ل) براي ایراننزدیك به زایمان (پري ناتا
 نشریه پایش

 فرحناز صدوقی،

 سمیه نصیری،

 مصطفی لنگری زداه

14 2 
167-

179 
1394 

 

های سازمانی مرتبط با مطالعه تطبیقی پست

بخش مدیریت و فناوری اطالعات سالمت 

 ها و ارائه پیشنهاد برای ایرانبیمارستان

 یپژوهش یمجله علم

 یدانشگاه علوم پزشک

 هرمزگان

، دکتر فرحناز صدوقی

دکتر نسرین داوری 

دکتر عباس ، آبادی دولت

دکتر ، شیخ طاهری

دکتر ،  محمدرضا ملکی

 ربان شاهیمه

19 2 99-93 1394 

 
 

مكان یابي بهینه براي توزیع خانه هاي 

بهداشت روستایي در استان خوزستان با 

استفاده از تحلیل سلسله مراتبي در محیط 

  سیستم اطالعات جغرافیایي

 درمان و بهداشت مدیریت

 /1 صدوقي فرحناز

 جواد /2 ینژاد حاتم حجت

 زارعي

6 3 7-21 1394 

 

اده پرونده الكترونیك سالمت مجموعه د

فردي براي دانشجویان علوم پزشكي كشور 

 ایران

 مدیریت اطالعات سالمت
 ،1 صمدپور حامد

 صدوقي فرحناز
12 4 

416-

425 
1394 

 

 پزشکی پرونده :سردبیر به نامه

 کیفیت ارتقاء جهت در گامی الکترونیکی

 بیماران به درمانی و بهداشتی خدمات ارائه

 علوم دانشگاه مجله

 اردبیل پزشکی

 مصطفی ،*1گوزلی الهه

 فرحناز ،2 زاده لنگري

 ملیحه ،3 صدوقی

 صادقی

14 1 93-96 1393 

 
 

بررسي امكان اجراي دورا آسیب شناسي 

در بیمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم 

  پزشكي تهران

 پیراپزشكي دانشكده مجله

 پزشكي علوم دانشگاه

 سالمت( پیاوردن )تهرا

 ،1 صدوقي ازفرحن دكتر

 دكتر ،2 صادقي ملیحه

 ،3 زاده لنگري مصطفي

 گوزلي الهه

8 4 
343-

353 
1393 

 
مجموعه حداقل داده دوره پري ناتال براي 

 *ایران: مطالعه دلفي
 مدیریت اطالعات سالمت

 سمیه ،1 صدوقي فرحناز

 مصطفي ،2 نصیري

 زاده لنگري

11 6 
667-

680 
1393 

 
ه ضرورت طراحي مجموعه حداقل داد

 دوره پري ناتال در ایران

 پزشكي دانشكده مجله

 پزشكي علوم دانشگاه

 مشهد

 سمیه ،1 صدوقي فرحناز

 مصطفي ،2 نصیري

 زاده لنگري

57 5 
727-

737 
1393 

 
بررسي هم كنش پذیري سیستم هاي 

 اطالعات بیمارستان مراكز درماني ایران
 هرمزگان پزشكي مجله

 1 صدوقي فرحناز دكتر

 سرینن 2 شاهي مهربان

 2 آبادي دولت داوري

 ابراهیمي كمال

18 3 
257-

264 
1393 

 

 هايه داد مدیریت وضعیت ي مقایسه

 استانداردهاي با دارویي بالیني كارآزمایي

 مراكز در بالیني هاي داده مدیریت مطلوب

 پزشكي علوم دانشگاه درماني تحقیقاتي

 *تهران

 مدیریت اطالعات سالمت
 مسعود صدوقي، فرحناز

 امیرحاجلو لیال ،صالحي
10 1 1-10 1392 

 

بررسی امکان اجرای مدارک پزشکی 

های آموزشی الکترونیکی در بیمارستان

درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از 

نظر وجود استانداردهای نیروی انسانی به 

 سازیعنوان یکی از الزامات پیاده

مجله دانشکده پرستاری و 

 مامایی ارومیه

مصطفی ،  الهه گوزلی

فرحناز ،  زادهلنگری

 صدوقی

11 5 
391-

397 
1392 

 

 آمادگي میزان مقایسه و بررسي

 استقرار جهت آموزشي بیمارستانهاي

 دانشگاه در الكترونیكي پزشكي مدارك

 ارومیه پزشكي علوم

 پیراپزشكي دانشكده مجله

 پزشكي علوم دانشگاه

 سالمت( تهران )پیاورد

 لنگري مصطفي دكتر

 ،2 گوزلي الهه ،1 زاده

 صدوقي فرحناز دكتر

7 4 
312-

324 
1392 

 

 در شناسی آسیب دورا اجرای امکان

 علوم دانشگاه آموزشی های بیمارستان

 از تهران پزشکی

 به انسانی نیروی استانداردهای وجود نظر

 *سازی پیاده الزامات از یکی انعنو

 مدیریت اطالعات سالمت

 ،1 صدوقی فرحناز

 ،2 صادقی ملیحه

 زاده لنگری مصطفی

11 5 
391-

397 
1392 

 

های ی دادهطراحی حداقل مجموعه

ضروری در مدیریت اطالعات سرطان 

 ایران

مجله دانشکده پرستاری و 

 مامایی ارومیه

رضا ،  فرحناز صدوقی

مرضیه ، صفدری

ناهید رمضان ، معراجی

11 8 
622-

629 
1392 
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مرجان قاضی ،  قربانی

 سعیدی

 

 دارویي انبار اطالعات سیستم ارزیابي

 آموزشي مراكز

 تهران شهر درماني

 مدیریت سالمت

 /1 صدوقي فرحناز

 /2 الهي شمس راضیه

 3/ احمدي مریم

16 54 7-15 1392 

 

ررسی وضعیت جریان اطالعات در ب

مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی 

 1391تهران: 

 مدیریت سالمت

رقیه ، فرحناز صدوقی

لی علی و،  ارشاد سرابی

 نژادی

17 55 43-50 1392 

 
 و تصاویر معنایی بازیابی چالشهاي

 اصطالحنامهها کاربستنوین

پژوهشگاه علوم و فناوری 

 اطالعات ایران

 علی صدوقی، فرحناز

 ولی نژادي،حافظ

 محمدحسن زاده، پریسا

 پاسیار

27 3 
641- 

667 
1391 

 
 بیمارستان اطالعات سیستم پذیري كاربرد

 * مشهد كيپزش علوم دانشگاه
 مدیریت اطالعات سالمت

 ،  صدوقي فرحناز

 ،  خوشگام معصومه

 فرهي راضیه سیده

9 3 1-8 1391 

 

 بر مبتني بالیني یار تصمیم سیستم طراحي

 كشف منظور به مصنوعي عصبي ي شبكه

 خیم خوش بزرگي از سرطان ي اولیه

 پروستات

 مدیریت اطالعات سالمت

 ، قادرزاده مصطفي

 ،  صدوقی فرحناز

 كتابت آروین

9 4 
457-

464 
1391 

 
مطالعه تطبیقی مفاهیم و کاربردهای پرونده 

 ی سالمت فردی در کشورهای منتخب
 مدیریت اطالعات سالمت

 -فاطمه رنگرز جدی 

فرحناز -مریم احمدی

حمودرضا م-صدوقی

 گوهری

 1391 14تا  1 2 9

 
 استانداردسازي مراحل و ها روش یادگیري

 پزشكي كالكترونی هاي پرونده
 علوم در آموزش ایراني مجله

 پزشكي

فرحناز صدوقی، فرزانه 

 امین پور
11 9 

1140 

 1148تا
1390 

 
 اهداف، :بیمار ایمنی اطالعات سیستم

 وظایف و ساختار

 علوم دانشگاه مجله

 مازندران پزشکی

 ، مریم صدوقی فرحناز

مقدسی،  ،حمید احمدی

 شیخ طاهری عباس

21 85 
تا  174

188 
1390 

 
تعامل در بازیابی اطالعات و واکاوی مدل 

 های آن

پژوهشگاه علوم و فناوری 

 اطالعات ایران

 علی صدوقی، فرحناز

ولی نژادي، حسین وکیلی 

محمدحسن  حافظ، مفرد

 زاده، حمید بورقی

 زمستان
139

0 

تا  129

156 
1390 

 

 محور، –فرایند سازماني ي حافظه مدل

 ايبخشه در دانش مدیریت اجراي نیاز پیش

 *پزشکی مدارك

 مدیریت اطالعات سالمت

 فربد صدوقی، فرحناز

 مریم ،  آذر فرد عبادي

 پیري زكیه ، احمدي

8 6 
743 

 753تا
1390 

 

 

 در مصنوعي هوش هاي سیستم كاربرد

 چالش و مزایا پزشكي: هاي تصمیم گیري

 ها

 مدیریت اطالعات سالمت
فرحناز صدوقی، عباس 

 شیخ طاهری
8 3 

440- 

445 
1390 

 

پرونده سالمت فردی، فن آوری اطالعات 

در سیستم مراقبت سالمت آینده: دیدگاه 

 پزشکان و پرستاران

 مدیریت اطالعات سالمت

فرحناز -مریم احمدی

محمودرضا -صدوقی

اطمه رنگرز ف -گوهری 

 جدی

8 1 1- 13 1390 

 
آموزش مراحل ارزیابی سیستم های 

 اطالعات سالمت

مجله ایرانی آموزش در 

زشکی )ویژه نامه علوم پ

 توسعه آموزش(

فرحناز صدوقی ، فرزانه 

 امین پور
10 5 

950 -

963 
1389 

 
مروری بر  روش های ارزیابی سیستم 

 های اطالعات سالمت

مجله ایرانی آموزش در 

علوم پزشکی )ویژه نامه 

 توسعه آموزش(

فرحناز صدوقی ، فرزانه 

 امین پور
10 5 

1077 - 

1086 
1389 

 

ت و صحت داده های بررسی میزان دق

گواهی فوت بیماران متوفی بیمارستان 

 شهید بهشتی کاشان

 مدیریت سالمت

 -فاطمه رنگرز جدی

فرحناز  -مریم احمدی

حمودرضا م-صدوقی

 گوهری

7 2 
تا  128

135 
1389 

http://unmf.umsu.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86+%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://unmf.umsu.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C+%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C
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همراستایی راهبردی ضرورتی بنیادین در 

برنامه ریزی استراتژیک سیستم اطالعات 

 سالمت

 مدیریت سالمت

-ز صدوقیفرحنا

محمد -محمدرضا ملکی

 صادق احمدی

13 39 35 -46 1389 

 

پرونده سالمت فردی ، مراقبت بیمار مدار 

از طریق اطالعات بیمار محور: دیدگاه 

بیماران بیمارستان های آموزشی شهر 

 کاشان

 مدیریت سالمت

مریم  -فرحناز صدوقی

محمود رضا  -احمدی

اطمه ف -گوهری

 رنگرزجدی

13 42 7 -16 1389 

 
الگوی پیشنهادی ارزشیابی آموزش های 

 پودمانی

 در آموزش ایراني مجله

 نامه ویژه) پزشكي علوم

 آموزش( توسعه

 یارمحمدیان، محمدحسین

 ،*صدوقي فرحناز

 احتشامي، اصغر

 ساالریان محمدحسین

 كسایي مهتاب زاده،

 اصفهاني

10 5 
566 -

577 
1389 

 
نقش سواد فناوری اطالعات در سالمت 

 دگاه بیمارانفردی:دی
 مدیریت سالمت

مریم  -فرحناز صدوقی

محمود رضا  -احمدی

اطمه ف -گوهری

 رنگرزجدی

3 40 31 -38 1389 

 

ارزیابی قابلیت آموزش کاربران در مازول 

مدارک پزشکی سیستم اطالعات 

بیمارستانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان

مجله ایرانی آموزش در 

علوم پزشکی )ویژه نامه 

 عه آموزش(توس

 سعیدسعیدبخش،

فرحنازصدوقی،اصغر 

احتشامی،مهتاب کسایی 

 اصفهانی

10 5 
877 -

887 
1389 

 

نگرش بیماران بستری نسبت به فناوری 

های اطالعاتی در بیمارستان های شهر 

 1387کاشان سال 

 پیاورد سالمت

مریم  -فرحناز صدوقی

محمود رضا  -احمدی

اطمه ف -گوهری

 رنگرزجدی

 1388 95 - 85 4و  3 3

 
    ارزیابی دیدگاه کاربران نرم افزار

hospimp 

دانشگاه علوم پزشکی 

 مازندران

مهران  -فرحناز صدوقی

 هرا شاهین فرز-کامکار
19 69 

تا  68

72 
1388 

 

 بیمههاي خدمات ارائه کیفیت ارزیابي

 دیدگاه از مكمل و اصلي

 بستري بیماران

 :شانکا بیمارستانهاي در

 دانشکده فصلنامه

 مامایي و ستاريپر

 ارومیه،

 فرحناز 1 كرمي مهتاب

 صدوقي
7 2 

100-

105 
1388 

 
طراحی الگوی الزامات ایمنی اطالعات 

 پرونده الکترونیک سالمت برای ایران

مجله علمی دانشگاه علوم 

 پزشکی قزوین

 –مهرداد فرزندی پور 

فرحناز  –مریم احمدی 

 صدوقی،  ایرج کریمی

1 50 80 - 86 1388 

 

الگوی اصول محرمانگی طراحی 

اطالعات پرونده سالمت الکترونیک برای 

 1386ایران : 

 مدیریت سالمت

 –مهرداد فرزندی پور 

یرج ا –مریم احمدی 

 کریمی

- 33 33 1387 

 

مطالعه تطبیقی اصول محرمانگی 

اطالعات بیماران در پرونده الکترونیک 

 سالمتدر کشورهای منتخب

 مدیریت اطالعات  سالمت

 –فرزندی پور مهرداد 

یرج ا –مریم احمدی 

 کریمی

5 2 139 1387 

 

مقایسه سطوح دسترسی و محرمانگی 

مدارک پزشکی در کشورهای منتخب و 

 ایران

 مدیریت سالمت

فرحناز صدوقی، 

معصومه خوشکام، 

 سیاوش بهنام

10 28 49 1386 

 

میزان اگاهی و عملکرد دستیاران و 

دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

سمنان نسبت به مستند سازی مراقبتهای 

 یارائه شده به بیمار از دیدگاه پزشکی قانون

 پزشکی قانونی

 مهدی کاهویی

 فرحناز صدوقی

 حسام الدین عسگری

13 30 92 1386 

 
مقایسه شرح شغل کارکنان مدارک پزشکی 

 در کشورهای منتخب و ارائه الگو
 مدیریت سالمت

ابوالقاسم گرجی ، 

فاطمه  فرحناز صدوقی،

 عسگری

10 30 21 1386 

 
الزامات امنیتی پرونده الکترونیک سالمت 

 در کشورهای منتخب : یک مطالعه تطبیقی

مدیریت اطالعات    

 سالمت

مهرداد فرزندی پور ، 

فرحناز صدوقی، مریم 

 احمدی، ایرج کریمی

4 1 1-9 1386 

 

کیفیت اطالعات و دیدگاه کاربران سیستم 

ر بیمارستانهای اطالعات بیمارستانی د

 اموزشی مشهد

مدیریت اطالعات    

 سالمت

خلیل کیمیا فر، غالمرضا 

رضایی ، فرحناز 

 صدوقی،معصومه سرباز

4 1 43 1386 



 

 


 

رضایتمندی مراجعه کنندگان به واحد 

پذیرش بیمارستانهای اموزشی تحت پوشش 

 1385دانشگاه علوم پزشکی کاشان : 

 مدیریت سالمت

عباس شیخ طاهری، 

د فرزندی پور، مهردا

 فرحناز صدوقی

10 29 15 1386 

 

مطالعه دیدگاه کاربران نسبت به کیفیت 

نظام اطالعات بیمارستانی در 

بیمارستانهای اموزشی دانشگاه علوم 

 1385-پزشکی مشهد 

 مدیریت سالمت

خلیل کیمیا فر، غالمرضا 

رضایی ، فرحناز 

 صدوقی ، فاطمه حسینی

10 29 31 1386 

 

ردهای ساختار ، محتوا و بررسی استاندا

واژه نامه پرونده الکترونیک سالمت در 

سازمانهای منتخب و ارائه الگوی مناسب 

 برای ایران

 مدیریت سالمت
پیمان رضایی ، مریم 

 احمدی ، فرحناز صدوقی
10 29 55 1386 

 

طراحی مدل شی گرای پیام های اصلی 

برای پشتیبانی از پرونده الکترونیک 

 (EHR)سالمت 

 ریت سالمتمدی

فرحناز صدوقی، بهرام 

دلگشایی، شهال فزون 

خواه، شهرام توفیقی، 

 نادر خالصی

9 25 21 - 30 1385 

 
مطالعه تطبیقی مدلهای اطالعات اعتبار 

 سنجی در اروپا و امریکا
 اطالعات سالمت مدیریت

احمد رضا رئیسی، سعید 

آصف زاده، فرحناز 

صدوقی، محمدحسین 

 یارمحمدیان

3 2 1-9 1385 

 

 

 ( مقاالت ارائه شده در همايش، كنفرانس و غيرهد

 عنوان مقاله نويسنده)گان(
عنوان همايش، كنفرانس و 

 غيره
 یمحل برگزار

نحوه ارائه مقاله 

 يا پوستر( ی)سخنران
 سال ارائه

 فرحناز صدوقی

 آرزو دهقانی محمودآبادی

 کیمیا زراعت کار

 آزاده یزدانیان

 افسانه کریمی

 د گامی جهتهای هوشمنخانه

توانمندسازی سالمندان برای 

 خودمراقبتی

پنجمین همایش سراسری 

راهکارهای ارتقای سالمت 

ها با محوریت خود و چالش

 (Self-careمراقبتی )

دانشگاه علوم 

 پزشکی مازندران
 1393 پوستر

 فرحناز صدوقی

 سمیه نصیری

 زادهمصطفی لنگری

ضرورت طراحی مجموعه 

 یرانحداقل داده پری ناتال در ا

سومین همایش بررسی 

راهکارهای ارتقا مدیریت 

اطالعات سالمت در 

 های کشوربیمارستان

بیمارستان حضرت 

 رسول اکرم تهران
 1392 پوستر

 فرحناز صدوقی

 نسیرین داوری دولت آّبادی

 عباس شیخ طاهری

 محمدرضا ملکی

 مهربان شاهی

های مطالعه تطبیقی پست

سازمانی مرتبط با بخش 

ناوری اطالعات مدیریت و ف

ها و ارائه سالمت بیمارستان

 پیشنهاد برای ایران

 

سومین همایش بررسی 

راهکارهای ارتقا مدیریت 

اطالعات سالمت در 

 های کشوربیمارستان

بیمارستان حضرت 

 رسول اکرم تهران
 1392 پوستر

 الهه گوزلی

 زادهمصطفی لنگری

 فرحناز صدوقی

 ملیحه صادقی

موزشی های آقابلیت بیمارستان

دانشگاه  علوم پزشکی ارومیه 

در زمینه استقرار مدارک 

پزشکی الکترونیکی از نظر 

وجود استانداردهای قانونی به 

عنوان یکی از الزامات پیاده 

 سازی

سومین همایش بررسی 

راهکارهای ارتقا مدیریت 

اطالعات سالمت در 

 های کشوربیمارستان

بیمارستان حضرت 

 رسول اکرم تهران
 1392 سخنرانی

 فرحناز صدوقی

 سید راضیه فرهی

کابردپذیری سیستم اطالعات 

های دانشگاه علوم بیمارستان

 پزشکی مشهد

سومین همایش بررسی 

راهکارهای ارتقا مدیریت 

اطالعات سالمت در 

 های کشوربیمارستان

بیمارستان حضرت 

 رسول اکرم تهران
 1392 سخنرانی

 سید راضیه فرهی

 دکتر فرحناز صدوقی

ابی قابلیت کاربرد سیستم ارزی

های اطالعات بیمارستان

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اولین کنگره کابردی 

فناوری اطالعات در 

 سالمت

دانشگاه علوم 

 پزشکی مازندران
 1390 قالهم

 مریم احمدی

 فرحناز صدوقی

 محمود گوهری

 فاطمه رنگرز جدی

پرونده سالمت فردی 

پاسخگویی و مراقبت 

العات بیمارمدار ازطریق اط

 بیمارمدار

یازدهمین همایش کشوری 

 آموزش علوم پزشکی

دانشگاه علوم 

 پزشکی ایران
 1389 پوستر



 

 


 فرحناز صدوقی
بررسی مقایسه نظام اطالعات 

 کشور 192سالمت ملی در 

اولین همایش ملی نظامهای 

اطالعات سالمت و اقتصاد 

 دانش

دانشگاه علوم 

 پزشکی اصفهان
 1389 سخنرانی

 فرحناز صدوقی

 مرضیه معراجی

 مرجان قاضی سعیدی

 ناهید رمضان قربانی

، کسیستم ثبت دستورات پزش

 با رویکردی اجرایی

کنگره ملی فناوری اولین 

 اطالعات در نظام سالمت

دانشگاه علوم 

 پزشکی هرمزگان
 1388 مقاله

 شهال دمنابی

 مریم احمدی

 فرحناز صدوقی

های نظام اطالعات زیرساخت

 سالمت ملی

ره ملی فناوری کنگاولین 

 اطالعات در نظام سالمت

دانشگاه علوم 

 پزشکی هرمزگان
 1388 قالهم

 فرحناز صدوقی

 مرجان قاضی سعیدی

 مرضیه معراجی

 ناهید رمضان قربانی

های سازمانی زیرساخت

های پشتیبان سیستم

گیری سالمت با تاکید تصمیم

 هابر داده کاوی و انباره داده

کنگره ملی فناوری اولین 

 ت در نظام سالمتاطالعا

دانشگاه علوم 

 پزشکی هرمزگان
 1388 قالهم

 محمد رضا رضایی

 مریم احمدی

 فرحناز صدوقی

 فاطمه جدی

 مریم جدی

کفایت واحدها و کارایی دروس 

 و توانمندی اساتید
 1388 مقاله شیراز آموزش پزشکی

 فرحناز صدوقی

 

سیستم تصمیم یار بالینی و 

 مدیریت سالمت

کنگره بزرگ مدیریت 

 متسال

مرکز همایش های 

 رازان
 1388 سخنرانی

 فرحناز صدوقی

 زهرا محمودزاده 

تله درماتولوژی یا بکارگیری 

تله مدیسین در زمینه 

 بیماریهای پوست

 

تله مدیسین و سالمت 

 الکترونیک
 1385 مقاله تهران

 فرحناز صدوقی

 زهرا محمودزاده

تله مدیسین و مستند سازی 

ی اطالعات بیمار : الگویی برا

سیستم های پرونده پزشکی 

قابل دسترسی از طریق 

 اینترنت

تله مدیسین و سالمت 

 الکترونیک
 1385 مقاله تهران

 محمد رضا رضایی

 فرحناز صدوقی

 فاطمه جدی

بررسی دیدگاه دانشجویان 

بهداشت محیط در مورد نقش 

 دانشگاه بر انتظارات شغلی

 1384 پوستر تبریز آموزش پزشکی

 محمد رضا رضایی

 رحناز صدوقیف

 فاطمه جدی

بررسی میزان دستیابی 

دانشجویان مدارک پزشکی به 

 اهداف کارآموزی

 1384 مقاله تبریز آموزش پزشکی

 

 

 

 

 

 

 

 


