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:سوابق علمي  

دانشگاه شفیلد انگلستان دكترا دررشتھ انفورماتیك پزشكي- -۱۳۸۸-۱۳۸٤  

دانشگاه علوم پزشكي ایران پزشكي-كارشناسي ارشد دررشتھ آموزش مدارك  -۱۳۸۱-۱۳۷۹  

دانشگاه علوم پزشكي ایران كارشناسي ناپیوستھ در رشتھ مدارك پزشكي- -۱۳۷۷-۱۳۷٥  

دانشگاه علوم پزشكي ایران كارداني دررشتھ مدارك پزشكي- -۱۳۷۳-۱۳۷٥  

 

:سوابق شغلي  

 پزشکی عضو شورای معین تحصیالت تکمیلی دانشكده مدیریت و اطالع رسانی تاکنون- -۱۳۹۱

دانشكده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی -)دانشیار( ناریا عضو ھیئت علمی دانشگاه علوم پزشكي  تاکنون- -۱۳۸۹  

تحصیالت تکمیلی دانشكده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی اداره آموزش ومدیر -۱۳۹۴ -۱۳۹۳  

مدیر تحصیالت تکمیلی دانشكده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی  -۱۳۹۴ -۱۳۹۲

دانشكده پیراپزشكي تدریس در دانشگاه علوم پزشكي كاشان-  -۱۳۸۲-۱۳۸٤  

مركز توسعھ و تحول اداري وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكي- كارشناس پروژه آموزش مدیران – -۱۳۸۲-۱۳۸٤  

وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكي كارشناس دبیرخانھ تحقیقات كاربردي- -۱۳۸۲-۱۳۸۱  
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 :ی بین المللیمقاالت ارائھ شده در كنفرانس ھا
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Ayatollahi H, Bath PA, Goodacre, S.  Information Technology in the Emergency Department: can everyone use the 
technology properly?”. In: The College of Emergency Medicine, 2008 Autumn Conference, 23-25 September, 
Dublin: Ireland.  The abstract was published in Emergency Medicine Journal, 25, Supplement II, A7. 

:داخلی مقاالت چاپ شده در مجالت  

علمی پژوھشی علوم  مجلھ .قابلیت استفاده از سامانھ اطالعات مصدومین ترافیکی ارزیابی. حمید حقانی، ھالھ آیت اللھیی، زھرا نظر
 ۷۵-۷۰): ۴(۴، ۱۳۹۴. پیراپزشکی و توانبخشی

 
بررسی : امنیت اطالعات در شبکھ پزشکی از راه دور الزامات .، اسماعیل مھرآیینحمید حقانی ،یت اللھیآھالھ ، ولی الھ حسینیان

 ۴۰-۳۱): ۲(۴، ۱۳۹۴. علمی پژوھشی علوم پیراپزشکی و توانبخشی مجلھ. نظرات مدیران و کارشناسان فن آوری اطالعات

 

.۶۹۶-۶۸۷، ۶ ،۱۳۹۴ .پایش. سیستم اطالعات غربالگری نوزادان. سارا کریمی، ھالھ آیت اللھی، مریم احمدی  

 
مجلھ مدیریت . سیستم ھای حسابداری بیمار با نیازھای کاربرانای داده  اقالممقایسھ . حمید حقانی ،ھالھ ِآیت اللھی ،زھرا ناظمی

 .۵۳۶-۵۲۶): ۵( ۱۱، ۱۳۹۳. اطالعات سالمت
 

مقایسھ صحت و :بیماري ھاي پوستي از راه دورتشخیص . مھدی زاده حامد، آیت اللھی ھالھ، اسماعیلی نفیسھ، کامکار حقیقی مھران
.۱٥٦-۱٤۸): ۳( ٤، ۱۳۹۲. فصلنامھ پوست و زیبایی. ھا با معاینات حضوريپایایي تشخیص  

 
مجلھ مدیریت اطالعات . اطالعات بیمارستانی امنیت اطالعات در سیستم ھای. مھرآیین اسماعیل، ھالھ آیت اللھی، احمدی مریم

 ۷۷۹-۷۸۸): ٦( ۱۰، ۱۳۹۲. سالمت
 

ھای سیستمپرستاران از سیستم ھای اطالعات  مقایسھ رضایت و انتظارات. ھالھ آیت اللھی، مصطفی لنگری زاده، حبیب چنانی
 ٦۷۸-٦۸۳): ٥( ۱۰، ۱۳۹۲. مجلھ مدیریت اطالعات سالمت. اطالعات بیمارستانی دو مرکز آموزشی درمانی منتخب

 
مجلھ مدیریت سالمت . موانع ایجاد و بھ کارگیری پرونده الکترونیک سالمت در ایران. حمیدحقانی آیت اللھی ھالھ، میرانی، نادر، 

۱۳۹۱ ،۱۵ )۵۰:(٦۵-۷۵. 
 

ت یرید مدیمشاغل جد یدر تصد یآمادگی کارکنان بخش مدارک پزشک. مصطفی ، لنگری زادهھالھ ، آیت اللھیلیال سید اصفھانی
. مجلھ مدیریت اطالعات سالمت. و ارتباط آن با عوامل انگیزشی و بازدارنده شرکت در دوره ھای آموزشی مستمر اطالعات سالمت

۱۳۹۱، ۹ )۵:(٦۷۰-٦٦۳. 
 

کتابداران بالینی با تاکید بر فعالیت آنان  بررسی ویژگی ھای علمی و عملی. طالچی، ھما، رواقی، حمید، آیت اللھی، ھالھ، اطلسی، رشا
 .۱۲-۷):۴۷( ۱۵،  ۱۳۹۱مجلھ مدیریت سالمت . درفرایند پزشکی مبتنی بر شواھد 
 

در بیمارستان ھاي آموزشي دانشگاه   ADS-9نگرش كاربران در رابطھ با استفاده از نرم افزار. خالصي، نادر، احمدي، مریم، آیت اللھي، ھالھ
 .۵۳-۴۷) : ۳( ۶، ۱۳۸۲حكیم . ھاي علوم پزشكي ایران و شھید بھشتي

 
 .۴۸-۳۹) : ۱۲(٤، ۱۳۸۲بیمارستان  . بررسی استانداردھای نظام اطالع رسانی پزشکی. ربیعی، رضا، آیت اللھی، ھالھ

 
-۲۶) : ۱۱(۳،  ۱۳۸۲. بیمارستان . یا گروه ھای تشخیصی وابستھ DRGsبررسی تحلیلی سیستم . آیت اللھي، ھالھ ، ربیعی، رضا

۳۰. 
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 :ھای داخلیمقاالت ارائھ شده در كنفرانس 

. مروری بر مطالعات آینده نگاری فناوری اطالعات سالمت. ھمت، مرتضی، آیت اللھی، ھالھ، ملکی، محمدرضا، ثقفی، فاطمھ
 ۱۳۹۵آذر . خالصھ مقاالت ھمایش مدیران فناوری اطالعات

خالصھ مقاالت چھارمین ھمایش . الگوي نظام اطالعات غربالگري نوزادان ي ارائھ. ، احمدي، مریمآیت اللھی، ھالھكریمي، سارا، 
 ۱۳۹۴.خرداد  ٦تا  ۴. كشوري ارتقاء مدیریت اطالعات سالمت و نقش آن در اجراي طرح تحول نظام سالمت كشور

خالصھ مقاالت دوازدھمین . مروری بر فرصت ھا و چالش ھا: آموزش پزشکی در محیط مجازی. آیت اللھی، ھالھ، محقق، نیلوفر
 .۱۳۹۰اردیبھشت  ۱۲-۱۰. کیھمایش کشوری آموزش پزش

 .۱۳۸۹اسفند  ۵تا ۳). پوستر( حقوق بیماران کنگره بین المللی حقوق پزشکی- خالصھ مقاالت. فرحناز حامدان، ھالھ آیت اللھی

. مدیترانھکنفرانس منطقھ ای سالمت الکترونیک درشرق . )پوستر( کاربرد مدارک پزشکی در تلھ مدیسین. ربیعی، رضا، آیت اللھی، ھالھ
 .۱۳۸۳.تھران

 
 مھرماه ۲۴-۲۳. ھمایش کشوری سالمت و توسعھ پایدار). پوستر( ارتقاء سالمت با رویکرد بھ عدالت اجتماعی. آیت اللھي، ھالھ ، ربیعی، رضا

 .، تھران۱۳۸۲
 ۲۴-۲۳. ھمایش کشوری سالمت و توسعھ پایدار). پوستر( ارتقاء سالمت زنان، محور توسعھ پایدار در جامعھ .ربیعی، رضا، آیت اللھی، ھالھ

 .، تھران۱۳۸۲مھرماه 
 

مھرماه  ۲۴-۲۳. ھمایش کشوری سالمت و توسعھ پایدار. نقش سالمت در توسعھ ملی. ربیعی، رضا، فرزندی پور، مھرداد، آیت اللھی، ھالھ
 .، تھران۱۳۸۲

، ۱۳۸۲اردیبھشت ماه ۲۵-۲۴. ھمایش سراسری ارتقاء سالمتی. ارتقاء سالمت بر پایھ اطالعات بھداشت ملی. ربیعی، رضا، آیت اللھی، ھالھ
 .۱۵-۱۴:زنجان

 
:كتاب ھاي چاپ شده  

). ۱(انگلیسي براي دانشجویان رشتھ فن آوري اطالعات سالمت . دھناد، افسانھ، آیت اللھي، ھالھ، باقرزاده، رفعت، گواھي، نادیا
.۱۳۹۲جعفري، : تھران  

 
 .۱۳۸۴ ،انتشارات مرسل: كاشان. آشنایی با پزشکی از راه دور . والی ، لیال، ربیعي، رضا، آیت اللھي، ھالھ

 ،انتشارات مرسل: كاشان. پزشکیمستندسازي اطالعات  اصول. فرزندي پور،مھرداد، ربیعي، رضا، آیت اللھي، ھالھ، رنگرز جدي، فاطمھ

۱۳۸۴. 

 .۱۳۸۳ ،انتشارات مرسل: كاشان. ریت اطالعات بھداشتي در خدمات سرپائيیمد. ربیعي، رضا، آیت اللھي، ھالھ
:پایان نامھ ھا  

ایجاد سامانھ مشاوره از راه دور برای بیماران سوختگی  -)-فرھنگ حسینی(کارشناسی ارشد استاد راھنمای پایان نامھ  -۱۳۹۵آذر   

ایجاد سامانھ تشخیص و درمان اختالالت شنوایی از راه   -)-طیبھ امین صالح(استاد راھنمای پایان نامھ کارشناسی ارشد  -۱۳۹۵آذر 
 دور

بررسی عوامل تھدید کننده امنیت اطالعات در بیمارستان )-شرف شاگردی(پایان نامھ کارشناسی ارشد استاد راھنمای  -۱۳۹۳بھمن 
 ھای آموزشی درمانی تبریز

بررسی قابلیت استفاده از سامانھ اطالعات مصدومین  )-زھرا نظری(استاد راھنمای پایان نامھ کارشناسی ارشد  -۱۳۹۳شھریور
 تزافیکی در بیمارستان ھای دولتی

ایجاد سیستم خبره فازی جھت تشخیص نوروپاتی دیابتی )-میثم رحمانی(استاد راھنمای پایان نامھ کارشناسی ارشد  -۱۳۹۳ھریورش  
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بررسی آگاھی و ادراک کاربران بالینی از فن  )-فاطمھ زھرا پورفرد سرابی(استاد راھنمای پایان نامھ کارشناسی ارشد  -۱۳۹۲ اسفند
 آوری پزشکی از راه دور 

ارائھ پروتکل ارزیابی سیستم بایگانی و ارتباط تصاویر  )-سید محسن طباطبایی(پایان نامھ کارشناسی ارشد  مشاوراستاد  -۱۳۹۲ بھمن
 پزشکی

نیازھای امنیتی فن آوری پزشکی از راه دور )-ولی الھ حسینیان(استاد راھنمای پایان نامھ کارشناسی ارشد  -۱۳۹۲ آبان  

ایجاد سامانھ مدیریت بیماری دیابت نوع یک توسط بیمار )-مصطفی حسن نژاد(راھنمای پایان نامھ کارشناسی ارشد استاد  -۱۳۹۲مھر   

ارائھ الگوی مدیریت اطالعات غربالگری نوزادان )-سارا کریمی(استاد راھنمای پایان نامھ کارشناسی ارشد  -۱۳۹۲مھر   

سامانھ تشخیص و درمان بیماری ھای پوستی از راه ایجاد  )-حامد مھدی زاده(شد استاد راھنمای پایان نامھ کارشناسی ار -۱۳۹۱بھمن 
 دور در خانھ سالمندان

عوامل موثر بر پذیرش سیستم اطالعات بیمارستان بر مبناي  )-آزیتا کوھستانی(استاد راھنمای پایان نامھ کارشناسی ارشد  -۱۳۹۱مھر 
 مدل پذیرش فناوري   

بررسي انطباق سیستم ھاي حسابداري بیمار با نیازھاي كاربران  )-زھرا ناظمی(پایان نامھ کارشناسی ارشد  استاد راھنمای -۱۳۹۱تیر 
 در بیمارستان ھاي وابستھ بھ دانشگاه علوم پزشكي تھران 

اثر استفاده از سیستم  بررسی دیدگاه پزشکان و پرستاران در مورد )-مسعود روزبھی( استاد راھنمای پایان نامھ کارشناسی ارشد- -۱۳۹۱خرداد 
 کامپیوتری ثبت دستورات پزشک بر جریان کار آنان

 
انتظارات پرستاران از سیستم ھای بر آورده شدن مقایسھ رضایت و  )-حبیب چنانی( اھنمای پایان نامھ کارشناسی ارشد-استاد ر-۱۳۹۰اسفند 

تھران اطالعات بیمارستانی در بیمارستان ھای منتخب دانشگاه علوم پزشکی 
 

امنیت اطالعات در سیستم ھای اطالعات بیمارستانی بیمارستان  )-اسماعیل مھرآیین( استاد راھنمای پایان نامھ کارشناسی ارشد- -۱۳۹۰اسفند 
ھای وابستھ بھ دانشگاه ھای علوم پزشکی شھر تھران 

 
ای علمی و عملی کتابداران بالینی با تاکید بر فعالیت آنان بررسی ویژگی ه )-رشا اطلسی( استاد مشاورپایان نامھ کارشناسی ارشد- -۱۳۹۰آبان 

 پزشکی مبتنی بر شواھد فراینددر
 

بررسی موانع ایجاد و بھ کارگیری پرونده الکترونیک سالمت از  )-نادر میرانی( استاد راھنمای پایان نامھ کارشناسی ارشد- -۱۳۹۰شھریور 
 دیدگاه صاحبنظران وزارت بھداشت

 
ارتباط آمادگی کارکنان بخش مدارک پزشکی بیمارستان ھای )-لیال سید اصفھانی( استاد راھنمای پایان نامھ کارشناسی ارشد- -۱۳۹۰شھریور 

 تامین اجتماعی شھر تھران برای تصدی مشاغل جدید مرتبط با مدیریت اطالعات سالمت با عوامل انگیزشی و بازدارنده
 

:طرح ھای پژوھشی  

 )مجری طرح( پزشکان و پرستاران برای مدیریت بیماری دیابت از دیدگاهپذیرش فن آوری پزشکی از راه دور -۱۳۹۵

 )مجری طرح( سبرنامھ آموزش الکترونیک مبتنی بر موبایل برای مادران نوزدان نار-۱۳۹۴

 )مجری طرح( یک مرور نظام مند: بررسی عوامل موثر بر موفقیت فرایند مدیریت دانش در سازمان ھای مراقبت سالمت -۱۳۹۲

 )مجری طرح(ایجاد سامانھ چشم پزشکی از راه دور -۱۳۹۲

با  ۱۳۸۹تحلیل داده ھای حوادث ترافیکی ثبت شده در مراکزآموزشی درمانی وابستھ بھ دانشگاه علوم پزشکی تھران در نیم سال دوم  -۱۳۹۱

 )مجری طرح(استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی 
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CV 

 )مجری طرح(بھداشت  بررسی موانع ایجاد و بھ کارگیری پرونده الکترونیک سالمت از دیدگاه صاحبنظران وزارت -۱۳۹۰ -۱۳۸۹

 )مجری دوم( ۸۲-۸۷بررسي اپیدمیولوژیک حوادث رانندگي منجر بھ مرگ در شھرستان کاشان طي سالھاي -۱۳۸۲ -۱۳۸۳

 )ھمکار اصلی( ۱۳۸۲بررسي میزان رضایت مندي بیماران بستري بیمارستان ھاي دانشگاه علوم پزشكي كاشان در سال -۱۳۸۲ -۱۳۸۳

 

:آموزشيكا رگاه ھاي   

مدیریت اطالعات بیمارستانی وزارت بھداشت- کارگاه ھای آموزش مدیران-۱۳۹۶  

دانشكده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشكي تھران- کارگاه تھیھ و ارائھ پوستر- -۱۳۹۰  

 دانشكده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشكي تھران- کارگاه تھیھ و ارائھ پوستر- -۱۳۸۹

دانشگاه علوم پزشكي  کارگاه اصول تعیین و ثبت علل مرگ و میر در گواھي فوت بر اساس كتب بین المللي كدگذاري بیماري ھا- -۱۳۸۳-۱۳۸۴

 دانشكده پیراپزشكي كاشان-

 
 

:مباحث علمي مورد عالقھ  
Telemedicine, m-Health, , e-Health, Evaluation of health information systems, Evaluation of user 
satisfaction and user acceptance, User-centered design, Human computer interaction, Systematic 
review, IT adoption and change management, Nursing Informatics 

 

 :مھارت ھا

Computer: Microsoft office 2007, Ms Project, ATLAS Ti, NVivo, Endnote, SPSS, HTML, 
Website Design, Visual Basic, Java script 
English Language: Professional level, Teachers Training Certificate (TTC) 

 
 :موفقیت ھاي علمي

 
) 1(دیابت نوع ایجاد سامانه مبتنی بر وب جهت مدیریت بیماري فرایند برتر در هشتمین همایش یادگیري الکترونیکی- -1394

 توسط بیمار
 

:بهترین ارائه کننده مقاله درکسب جایزه  -1388  
14th International Symposium for Health Information Management Research (ISHIMR 2009); 
Kalmar, Sweden 

 کسب گرنت شرکت در کنفرانس  )-۲۰۰۸(۱۳۸۷
Research Excellence Grant, University of Sheffield 
 

 از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی PhDدریافت بورس  -1384
کارشناسی ارشد آموزش مدارك پزشکی ممتاز درمقطعرتبه  -1380  
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