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Curriculum Vita 

Dr. Sogand Tourani 

 

 توراني سوگند دكتر

 

رسانی  اطالع و مديريت دانشکده درمانی و بهداشتی خدمات مديريت گروه 29 پايه دانشيار

 ايران پزشکی علوم دانشگاه

 ١٣۵۶ بهشتی شهيد پزشکی علوم دانشگاه ای از حرفه بهداشت رشته کارشناسی  

 پزشکی علوم دانشگاه از دانشکده بهداشت يمارستانب مديريت رشته ارشد کارشناسی 

  ١٣۵9 تهران

 آزاد دانشگاه تحقيقات علوم واحد از درمانی و بهداشتی خدمات مديريت رشته دکتری 

  ١٣٧۶ اسالمی

 

 خدمت: محل آدرس

 ديريتم دانشکده االنبياء، خاتم تهران، خيابان ولی عصر، نرسيده به ظفر، روبروی بيمارستان 

 ايران، تهران پزشکی علوم دانشگاه سانیر اطالع و

 ٨٨٧٧2٠٨۶ :کار محل تلفن ٨٨٧٧2٠٨٧ ٨٨٧٧2٠٨٨ ٨٨٧٨٨٧۶٣
 بقه اتوبان همت،معاونت تحقيقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ايران، کتابخانه مرکزی ط

ی اول مامور در روزهای يکشنبه و سه شنبه هر هفته ) دفتر ترجمان، تبادل و تجاری ساز
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 :اجرايي های مسئوليت
 

 ١٣٧۶ الی ١٣٧٠ از درمانی و بهداشتی خدمات مديريت رشته گروه مدير  

 ١٣٧۴ الی ١٣٧١ از مديريت دانشکده آموزشی معاون 

 ١٣٨2 الی ١٣٧۶ از مديريت دانشکده دکتری های دوره مدير  

 ١٣٨2 الی ١٣٧9 از ايران پزشکی علوم دانشگاه توسعه و تحقيق واحد سرپرست  

 رتوزا آموزشی معاونت در دانشگاه ايزو ونماينده ايران پزشکی علوم دانشگاه ايزو مسئول  

 ١٣٨2 الی ١٣٧9 سال از کشور پزشکی آموزش و درمان ، بهداشت

 ١٣٨9 الی ١٣٨٧ از مديريت دانشکده پژوهشی معاون 

 اطالع و مديريت دانشکده سالمت اقتصاد و مديريت تحقيقات مرکز اندازی راه مسئول 

 ١٣٨9 الی ١٣٨٧ از ايران یپزشک علوم دانشگاه رسانی

 ايران پزشکی علوم دانشگاه بيمارستانی مديريت تحقيقات مرکز فعال عضو و موسس عضو  

 HMRC کنون تا ١٣٨٨ از

 ات ١٣9١ از ايران پزشکی علوم دانشگاه بيمارستانی مديريت تحقيقات مرکز پژوهشی معاون  

 ١٣9۴دی ماه 

 رستانی و دانشکده مديريت و اطالع رسانیوابستگی دو گانه مرکز تحقيقات مديريت بيما 

 تا کنون ١٣9١پزشکی علوم پزشکی ايران از 

 تا ١٣9١ از ايران پزشکی علوم دانشگاه پزشکی دانشکده مديريت آموزش جامع شبکه عضو 

  کنون

 ١٣92 تا ١٣9١ سال از تهران پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی شورای عضو 

 ١٣9۴ تا ١٣92 سال از ايران یپزشک علوم دانشگاه پژوهشی شورای عضو 

 صاحب )بعنوان ها بيمارستان مديران ويژه بيمارستانی مديريت دوره اجرای و طراحی 

 فرآيند(

       صدور ايران،با  پزشکی علوم دانشگاه مطهری شهيد آموزشی جشنواره هفتمين منتخب         

  ١9/١2/١٣92تقديرنامه

 ر موزش دانشگاه در جشنواره آموزشی )استاد دکتانتخاب بعنوان برترين استاد در عرصه آ

 ٧/١٠/١٣9٣پروانه وثوق(، درتاريخ 
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  تا کنون ١٣9٣عضو شبکه جامع آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ايران از سال 

 از ايران پزشکی علوم پزشکی رسانی اطالع و مديريت دانشکده پژوهشی شورای عضو  

 ١٣9۵ تا ١٣9٣

 ١٣9۴تا  ١٣9٣ديريت و اطالع رسانی عضو شورای معين دانشکده م 

  ١٣9٣عضو کميته علمی ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش دانشگاه علوم پزشکی ايران از 

 تا کنون

 بسته های تحول در نظام  عضو کارگروه مرجعيت علمی دانشگاه علوم پزشکی ايران(

 تا کنون١٣9۴از اسفند سالمت(، 

  و تجاری سازی دانش معاونت تحقيقات و فناوری  عضو ثابت کميته علمی تبادل، ترجمان

 تا کنون ١٣9۵دانشگاه علوم پزشکی ايران )وابستگی دوگانه( از 

  فوکال پوينت شبکه همکاری ترجمان دانش دانشکده مديريت و اطالع رسانی پزشکی علوم

 تا کنون ١٣9۵پزشکی ايران از 

  علوم پزشکی ايران و نمايندهعضو کميته ارتباط با صنعت ، دانشگاه ودولت ، دانشگاه 

 نتا کنو 9۵دانشکده دانشکده مديريت و اطالع رسانی پزشکی در دانشگاه ازاول تير ماه 

  تا کنون ۴/9۵ /2۵عضو کميته توانمندسازی اساتيد دانشگاه علوم پزشکی ايران از 

  بسته های تحول و ١٠دبير اجرايی آمايش سرزمين دانشگاه علوم پزشکی ايران منطقه(

 تا١٣9۵از تير ماه  وآوری آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی(ن

 ١٣9۶ارديبهشت 
 ............................................ 

 

 

 

 :اجرايي سوابق و ها فعاليت ساير
 

o ١٣٧٠ ايران پزشکی علوم دانشگاه در ها روش بهبود کميته عضو و دانشکده نماينده 

o ١٣٧١ بيمارستانی امور اداره لمیع انجمن عضو  

o سوم برنامه توسعه قانون ١92 ماده اجرای مرکزی کميته عضو 

o ايران پزشکی علوم دانشگاه آموزشی ارزشيابی کميته عضو 

o مديريت دانشکده اساتيد آموزش نحوه ارزيابی فرم تدوين و تهيه کميته عضو  
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o و بهداشت وزارت پزشکی پايه معلو کميته در دانشجويان ورودی امتحانات سئواالت طراح 

 درمان

o ١٣٧9 ايران مديريت علوم انجمن عضو  

o ١٣٧9 مديريت دانشکده رسانی اطالع و مديريت مجله تحريريه هيات عضو  

 علمی کنگره جمله از علمی های کنگره و سمينارها ها، همايش علمی های کميته عضو

 ...و بيمارستان امور اداره در تحول

o بررسی جهت )ها بيمارستان اقتصاد و مديريتی ساختار اصالح گزارشات بررسی کميته عضو  

 سيستم طراحی و ساختار بررسی طرح قرارداد طرف تحقيقاتی های شرکت های گزارش

 جديد

o وزارت پشتيبانی معاونت جلسات در حضور و درمانی و بهداشتی خدمات مؤسسات مديريت 

 ١٣٧9 ودرمان بهداشت

o علوم دانشگاه ايران درمان و بهداشت نظام در توسعه و قيقتح همايش اولين دبيرعلمی  

 ١٣٧9 ايران پزشکی

o سالمت، پياورد احمر، هالل زبان انگليسی مجله پايش، پژوهشی علمی مجالت مقاالت داور  

 و رمجله بين المللی پرستاری و مامايی جامعه نگ، سالمت مديريت سالمت، اطالعات مديريت

 کنون تا ١٣٨٠ سال از ...و کشور زشکیپ علوم های دانشکده ساير

o ١٣٨2 الی ١٣٨٠ از ايران پزشکی علوم دانشگاه توسعه و تحقيق شورای دبير  

o ١٣٨۶ ايران خرد انديشکده عضو  

o و سالمت در عدالت اهداف پيشبرد در پژوهشگران و ها دانشگاه نقش " همايش دبيرعلمی 

 پزشکی ايراندانشگاه علوم  ١٣٨٧ "سالمت بر مؤثر اجتماعی عوامل

o ١٣٨2 ايران پزشکی علوم دانشگاه استراتژيک ريزی برنامه تخصصی کميته عضو  

o ١٣٨٧ ايران پرستاری نشريه علمی مشاور  

o ١٣٨9 سال از پزشکی آموزش علمی انجمن عضو  

o عهتوس و مطالعات مرکز مربيگری و رهبری مبانی و اصول زمينه، در امتحانی سئواالت طراح  

 عالی مديريت پودمانی های دوره برای درمان و بهداشت وزارت پزشکی علوم آموزش

 عمومی MPH، ١٣9٠ سال و ١٣٨9 سال خانواده پزشکان توانمندسازی ويژه بهداشت

o و بهداشت وزارت )١٣٨9 خانواده پزشکان توانمندسازی آموزشی بسته محتوای توليد 

 درمان(
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o بيمارستانی مديريت قاتتحقي مرکز 9٣ الی 9٠ های سال طی علمی تور شش برگزاری 

 مدت به تدريس و نژاد هاشمی و محب های بيمارستان در تهران پزشکی علوم دانشگاه

 ١٨9۶ / 9٠ /د/ ١٣٠ساعت در هر روز کاری با مجوز۶

o عملی پژوهش و آموزش روزه يک کارگاه برگزاریAT&R  اطالع و مديريت دانشکده در 

         ٧/9٠/ ١٠مورخ ٣۶۶ /۶/ ١٠ پ// EDO2۶مرکز( تهران پزشکی علوم دانشگاه رسانی

o  عضوEDO کنون تا ١٣9١ از ايران پزشکی رسانی اطالع و مديريت دانشکده 

o شورای يازدهمين جلسه جمله از اجرايی و پژوهشی آموزشی، مختلف جلسات در شرکت 

در  2۴/١/9١ تهران پزشکی علوم دانشگاه بيمارستانی مديريت تحقيقات مرکز راهبردی

 برنامه تدوين جهت به آردان شهرستان در واقع (المپيک ورزشی فرهنگیمجموعه 

  مرکزتحقيقات مديريت بيمارستانی استراتژيک

o مديريت های رشته شفاهی( و کتبی دکتری) دانشجويان جامع امتحان سئواالت طراح 

 های تئوری تحليل دروس در سياستگذاری دکتری دانشجويان و درمانی و بهداشتی خدمات

،استراتژی های توسعه ملی و برنامه ريزی  SDH سالمت  کننده تعيين يت،عواملمدير

 نونک تا ١٣٨٠سال از سال، در بار دو مديريت، و سازمان سمينار خدمات بهداشتی و درمانی،

o علوم دانشگاه بيمارستانی مديريت تحقيقات مرکز آموزشی های کارگاه ريزی برنامه مدير 

 ١٣92 اسفند از ايران پزشکی

o رويکرد با اعتباربخشی راهبردهای " آموزشی کارگاه اجرايی و علمی ريزی برنامه مسئول 

ت مديريت بيمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مرکز تحقيقا -،"بيمارستان های بخش اداره

 ١٣92 ماه بهمن اول ايران،

o ١٣9۴ تا ١٣92 از بيمارستانی مديريت تحقيقات مرکز خبرنامه سردبير 

o جهت مديران ستادی و سرپرستان  "دوره تخصصی مديران"گاه های آموزشی تدريس در کار

 مرکز تحقيقات علوم 29/١١/9٣لغايت  2۵/١٠/١٣9٣دانشگاه علوم پزشکی ايران از تاريخ 

بهره وری در  "مديريت و اقتصاد سالمت دانشگاه علوم پزشکی ايران، مبحث تدريس شده

 "سازمان های بهداشتی و درمانی

o  علمی هشتمين همايش کشوری يادگيری الکترونيکی دانشگاه علوم پزشکی عضو کميته

 9۴د//۵٠۶٣/١٠٠نامه شماره  9۴ /١٨/٧ايران، 

o ان مدرس و دبير کارگاه های ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش دانشگاه علوم پزشکی اير

 نونکتا  ١٣9۴)مراکز تحقيقاتی و دانشکده های وابسته به دانشگاه متبوع ( از ابتدای سال 
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o   و  چالش ها "عنواندبير علمی اولين سمينار ترجمان دانش دانشگاه علوم پزشکی ايران با

چالش های تجاری سازی  "، با ارائه سخنرانی با عنوان"فرصت های مديريت ترجمان دانش

 2٨/9/9۴ و رئيس پنل دوم "نتايج تحقيق

o  می دانشجويان علوم پزشکی آمادگی هشتمين المپياد عل "مدرس دوره های آموزشی برای

خانه استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی ايران توسط دبير 9۵-9۴در سال  "کشور

 9۵د//۵۴۶2/١٠٠شماره  2٨/۶/١٣9۵مورخ 

o ه دبير علمی سمينار ترجمان دانش، حفاظت از مالکيت فکری و معاهدات بين المللی دی ما

١٣9۵ 

o ر دانشکده فناوری های نوين پزشکی دانشگاه دو کارگاه علمی مرجعيت علمی ددر س يدرت

 9۵علوم پزشکی ايران، ارديبهشت 

o تا کنون ١٣9۵مجله راهبردهای مديريت در نظام سالمت از سال  ت تحريريهاعضو هي 

o  عضو هيات تحريريه مجلهHospital Practices and Research   

(HPR) ١٣9۵از 

o  شکی باليا و فوريت ها، دانشگاه علوم پزعضو تيم مصاحبه شوندگان دکترای رشته سالمت در

 تا کنون 9/۴/١٣9۵تهران از تاريخ 

o عضو کميته برگزاری امتحانات شفاهی دکترای مديريت باليا هيئت بورد وزارت بهداشت و 

 ماه تا کنون١٣9۵تير  ١٠از   MMAدرمان به روش 

o و  ١٧درمان  مصاحبه کننده امتحانات ورودی دکترای در رشته مديريت خدمات بهداشتی و

ی در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران و دکترای سياستگذار ١٣9۶تير ماه  ١٨

دانشکده مديريت و اطالع رسانی پزشکی علوم پزشکی  ١٣9۶تيرماه  ١9سالمت در تاريخ 

 ايران

o .................................... 
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 جمله: علمي از مقاالت و تحقيقاتي طرح ها ده داوری و ارزشيابي

 شهروندی ضد رفتارهایو  شهروندی رفتارهای بررسی " تحقيقاتی طرح داوری و ارزشيابی 

  تهران دانشگاه OCB و ACB تکنيک اساس بر SEM ستادی حوزه کارکنان سازمانی در

 .١٣٨9سال 

 ساسا بر ايران پزشکی علوم های دانشگاه بندی رتبه " تحقيقاتی طرح داوری و ارزشيابی 

 ١٣٨9 اپيدميولوژيک مطالعات

 علوم دانشگاه پوشش تحت دولتی های بيمارستان عملکرد بررسی "تحقيقاتی پروژه داوری 

 پژوهشی معاونت -ب ۶٧ طرح کد "خدمات سپاری برون از بعد و قبل ايران پزشکی

 ١٣٨9 ايران پزشکی علوم دانشگاه

 و فقيهی بيمارستان يندهایفرآ وتحليل تجزيه و سازی بهينه "تحقيقاتی طرح داوری 

 پژوهشی معاونت OPIK" آلمان کارلسروحه دانشگاه الگوی از استفاده با خليلی شيراز

 .١٣٨٣سال  شيراز پزشکی علوم دانشگاه

 صحرايی بيمارستان طراحی در کاربردی معيارهای به دستيابی "پژوهشی طرح داوری" 

  مرکز

 ١٣٨١ احمر هالل جمعيت تحقيقات و آموزش

 حمايت و آموزش مرکز طراحی در کاربردی معيارهای به دستيابی "پژوهشی طرح یداور 

 ١٣٨١ احمر هالل جمعيت تحقيقات و آموزش مرکز "کودکان

 هارائ و شيراز ١١۵ اورژانس اجرايی های فرآيند و ساختار تحليل " تحقيقاتی طرح داوری 

 ١٣٨۴ ساختاری الگوی

 آموزشی مرکز خدمت ارايه های کانون رد سری سربه تحليل " تحقيقاتی طرح داوری – 

  درمانی

 علوم دانشگاه بيمارستانی مديريت تحقيقات مرکز ،" ١٣٨9 تهران نژاد هاشمی شهيد

 ١٣92تهران، در سال  پزشکی

 هاشمی بيمارستان اورولوژی تومورال جراحی اعمال هزينه واريانس تحليل "طرح داوری 

 مديريت تحقيقات مرکز ،" ١٣9٠ ای مرحله تقليلی يابی هزينه روش با تهران نژاد

 تهران پزشکی علوم دانشگاه بيمارستانی
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 درمانی – تشخيصی کارکنان نوآوری و خالقيت بر اثرگذار عوامل مطالعه " طرح داوری 

 بيمارستانی مديريت تحقيقات مرکز ، " ١٣9٠ سال در تهران پزشکی علوم های بيمارستان

 ١٣92ال تهران در س پزشکی علوم دانشگاه

 علوم دانشگاه درمانی آموزشی مراکز در کارکنان بالينی حاکميت مطالعه "طرح داوری 

تهران در سال  پزشکی علوم دانشگاه بيمارستانی مديريت تحقيقات مرکز ،"تهران پزشکی

١٣92. 

 حاکميت اجرای برای خصوصی – دولتی های بيمارستان آمادگی ميزان ارزيابی "طرح داوری 

 .١٣92تهران، در سال  پزشکی علوم دانشگاه بيمارستانی مديريت تحقيقات رکزم ، "بالينی

 های بيمارستان در سازمانی سالمت و مديران ارتباطی های مهارت رابطه " طرح داوری 

 ١٣92 آبان بيمارستانی، مديريت تحقيقات مرکز ،" ١٣92 :تهران شهر منتخب

 جراحی بيماران عوارض و مير و مرگ نميزا بر ايمن جراحی ليست چک تاثير " طرح داوری 

 تحقيقات مرکز ،"ايران پزشکی علوم دانشگاه منتخب درمانی آموزشی مراکز در شده

 ١٣92 ماه آبان تهران، پزشکی علوم دانشگاه بيمارستانی مديريت

 لدالي :تهران و ايران پزشکی علوم دانشگاه های بيمارستان در سپاری برون " طرح داوری 

 هما نآبا ايران، پزشکی علوم دانشگاه بيمارستانی مديريت تحقيقات مرکز ،"دستاوردها و

١٣92 

 بهبود راستای در رجوع ارباب تکريم طرح به نسبت بيماران آگاهی بررسی " طرح داوری 

 تحقيقات مرکز ،"ايران پزشکی علوم دانشگاه منتخب های بيمارستان در خدمات ارائه

 ١٣92 ماه آبان ايران، پزشکی علوم دانشگاه بيمارستانی مديريت

 ارزيابی بمنظور نظارتی و تعالی رويکردهای اساس بر ترکيبی مدل يک " طرح داوری 

 مرکز ،"تهران در مستقر های بيمارستان از يکی :موردی مطالعه ها، بيمارستان عملکرد

  ١٣9٣ايران، پزشکی علوم دانشگاه بيمارستانی مديريت تحقيقات

 بطه رهبری تحول آفرين و بهره وری کارکنان در مراکز آموزشی بررسی را "داوری طرح

ت مرکز تحقيقات علوم مديريت و اقتصاد سالم "١٣9٣درمانی دانشگاه علوم پزشکی ايران: 

 ۶/١2/9٣، مورخ 2۵2۴9دانشگاه علوم پزشکی ايران، به شماره 

 نهای محروم تاثير هزينه های بهداشتی درمانی در خانوارهای استا "داوری طرح پژوهشی

مرکز تحقيقات علوم مديريت و اقتصاد سالمت دانشگاه علوم پزشکی  "١٣9١کشور در سال 

 ٠۶/١2/١٣9٣مورخ  2۵۵۴9ايران، کد طرح 
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 2۵2٣٠به شماره  "تبيين تجربه افراد نسبت به فوريت های پزشکی اطرافيان "داوری طرح 

 م پزشکی ايراندانشکده مديريت و اطالع رسانی پزشکی علو ١۵/١٠.١٣9٣مورخ 

 گاه آينده نگاری ميزان آمادگی الکترونيکی کتابخانه ها و مراکز پژوهشی دانش"داوری طرح

به تاريخ  2۵2۴۶به شماره  "علوم پزشکی ايران برای توسعه شبکه ديجيتال سالمت

 دانشکده مديريت و اطالع رسانی پزشکی علوم پزشکی ايران ١٠/١٣9٣/١۵

 لف آسيب پذيری پاسخ دهندگان اوليه در حوادث ترافيکی: اکتشاف ابعاد مخت"داوری طرح

دانشکده مديريت و اطالع رسانی  2۴/9/١٣9٣مورخ  2۵2٧9به شماره  "يک مطالعه کيفی

 پزشکی علوم پزشکی ايران

 يسه در مقا ١٣92بررسی ارزش تغذيه ای سبد غذايی ارائه شده در زلزله بوشهر  "داوری طرح

 مورخ 2۵2٧٨به شماره  "مللی و ملی در باليا و فوريت هابا مقادير توصيه شده بين ال

 دانشکده مديريت و اطالع رسانی پزشکی علوم پزشکی ايران ١٣9٣/2۴/9

 ده شمطالعه جامع روند انتشار مطالعات حوزه سالمت پژوهشگران ايرانی نمايه  "داوری طرح

الع شکده مديريت و اطدان 2۴/9/١٣9٣مورخ  2۵292به شماره  "در پاب مد و مدالين فاز اول

 رسانی پزشکی علوم پزشکی ايران

 بررسی وضعيت تداخل کاری بين کارکنان پرستاری و خدماتی در مراکز  "داوری طرح

 دانشکده 2۴/9/١٣9٣مورخ  2۵٣۴9به شماره  "آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ايران

 مديريت و اطالع رسانی پزشکی علوم پزشکی ايران

 اسبه بهای تمام شده دو استراتژی آزمون و درمان تجربی برای ريشه کنیمح "داوری طرح 

اره به شم "ABCعفونت هليکوباکترپيلوری با استفاده از روش هزينه يابی بر مبنای فعاليت 

 و اطالع رسانی پزشکی علوم پزشکی ايران دانشکده مديريت ١۵/١٠/١٣9٣مورخ  2۵2١۶

 ی دانشگاه علوم پزشکی ايران در نمايه های تبيين جايگاه دپارتمان ها "داوری طرحISI  و

به  "مراه الگوهای استنادی آنهااين دپارتمان ها به ه  Co- Authorshipترسيم شبکه های 

و اطالع رسانی پزشکی علوم پزشکی  دانشکده مديريت ١۵/١٠/١٣9٣مورخ  2۵22٠شماره 

 ايران

 ک وان: يقوع زلزله از منظر افراد کم تتبيين نيازهای افراد کم توان در هنگام و "داوری طرح

و اطالع رسانی  دانشکده مديريت ١۵/١٠/١٣9٣مورخ  2۵2۶۶به شماره  "مطالعه کيفی

 پزشکی علوم پزشکی ايران
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 مطالعه چالش ها و موانع بکارگيری تحليل علل ريشه ای در بيمارستان های "داوری طرح 

نی و اطالع رسا دانشکده مديريت ١۵/١٠/١٣9٣مورخ  2۵2۴٣به شماره  "ايران: مطالعه کيفی

 پزشکی علوم پزشکی ايران

 حوه نبررسی تاثير برنامه آموزشی مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ريزی شده بر  "داوری طرح

 رم سالاستفاده از کاله ايمنی در بين کارکنان موتورسوار ادارات شهر ساری در سه ماهه چها

و اطالع رسانی پزشکی علوم  دانشکده مديريت ١۵/١٠/١٣9٣مورخ  2۵2۵٣به شماره  "١٣9٣

 پزشکی ايران

 امکان سنجی ايجاد شبکه ترجمان دانش ميان محققين دانشگاه علوم پزشکی  "داروی طرح

 دانشکده مديريت و اطالع رسانی پزشکی علوم 22/١٠/١٣9٣مورخ  2۵2۵۶به شماره  "ايران

 پزشکی ايران

 ن ا ميزاتباربخشی مديريت بحران و باليا و ارتباط آن باستقرار استانداردهای اع "داوری طرح

به شماره  "آمادگی در شرايط اضطراری در بيمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ايران

 دانشکده مديريت و اطالع رسانی پزشکی علوم پزشکی ايران ١۶/2/١٣9۴مورخ  2۵۶22

 مت ندگی کاری کارکنان سالمطالعه اثر عوامل اقتصادی و اجتماعی در کيفيت ز "داوری طرح

ع دانشکده مديريت و اطال ١۶/2/١٣9۴مورخ  2۵۶١۵به شماره  "دانشگاه علوم پزشکی ايران

 رسانی پزشکی علوم پزشکی ايران

 ر بررسی ميزان کيفيت رضايت والدين از بکارگيری منشور حقوق کودک بيمار ب "داوری طرح

 وبهداشتی در بيمارستانهای آموزشی  اساس مدل الگوی تعالی عملکرد بالدريج، توسط تيم

ه دانشکد ١۶/2/١٣9۴مورخ  2۵٧١۴به شماره  "درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی يزد

 مديريت و اطالع رسانی پزشکی علوم پزشکی ايران

 تحليل اثر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر ميزان هوش هيجانی مديران علوم  "داوری طرح

 دانشکده ١۶/2/١٣9۴مورخ  2۵۶2١به شماره  "ن با عملکرد آنانپزشکی ايران و ارتباط آ

 مديريت و اطالع رسانی پزشکی علوم پزشکی ايران

 بررسی ميزان شناخت و استفاده پزشکان بيمارستان حضرت رسول اکرم  "داوری طرح

 رمان ودوابسته به دانشگاه علوم پزشکی ايران از پايگاه های پزشکی مبتنی بر شواهد در امر 

دانشکده مديريت و اطالع رسانی پزشکی علوم  ١۶/2/١٣9۴مورخ  2۵۴9١به شماره  "آموزش

 پزشکی ايران
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 های  تاثير استقرار استانداردهای بيمارستان های ارتقا دهنده سالمت بر شاخص "داوری طرح

ت دانشکده مديري ١۶/2/١٣9۴مورخ  2۵۶١٠به شماره  "اثربخشی در بيمارستان آزادی تهران

 ع رسانی پزشکی علوم پزشکی ايرانو اطال

 مصور سازی برون دادهای علمی اعضای هيئت علمی دانشکده و مراکز  "داوری طرح

تحقيقاتی وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی تيپ يک  کشور از طريق پايگاه های 

مورخ  2۵۶٠٨به شماره  ،GPSاستنادی با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايی 

 دانشکده مديريت و اطالع رسانی پزشکی علوم پزشکی ايران ١٣9۴/١۶/2

 ه ارزيابی سرفصل های دوره کارشناسی ارشد فناوری اطالعات سالمت از ديدگا "داوری طرح

به شماره  "مدرسين و اعضای هيئت علمی اين رشته در دانشگاه های علوم پزشکی کشور

 پزشکی علوم پزشکی ايراندانشکده مديريت و اطالع رسانی  ١۶/2/١٣9۴مورخ  2۵۶٧٠

 بررسی ميزان شناخت و استفاده پزشکان از منابع پزشکی مبتنی بر شواهد  "داوری طرح

 به شماره "برای درمان و آموزش در کشورهای ايران، ترکيه، مالزی، اسرائيل و عربستان

 دانشکده مديريت و اطالع رسانی پزشکی علوم پزشکی ايران ١۶/2/١٣9۴مورخ  2۵۵۴٧

 دانشجويان دکترا دانشگاه علوم  ١٣9۴لغايت فروردين  ١٣9٣دو مقاله در اسفند  داوری

،  دانشگاه علوم پزشکی ٣٠/٠١/١٣9۴مورخ  29۶٣٨/9۴پزشکی شيراز، طبق نامه شماره 

 شيراز

 کارکردهای و ها تئوری اجرای پيرامون اجرايی مديران رويکرد بررسی" مقاله داوری 

  مديريت

 ٨٣ های سال در تهران پزشکی علوم دانشگاه های بيمارستان در - 2١2٣ مقاله کد ، " ٨2

 ١٣٨۴ سال تزکيه و طب مجله

 وعصر)عج( ولی های بيمارستان بيماران رضايت ميزان مقايسه و گيری اندازه مقاله داوری  

 علوم دانشگاه رستاریپ دانشکده فصلنامهP-C-Pبيمارستان امير اعلم با استفاده از مدل 

 ١٣٨۶در سال  ايران پزشکی

 بين در آن بر اجتماعی سرمايه تاثير و مراقبتی خود زندگی سبک مطالعه " مقاله داوری 

 اطالع و مديريت دانشکده سالمت مديريت فصلنامه "تبريز شهر سال ١۵ باالی شهروندان

 ١٣9٠ تهران پزشکی علوم رسانی

 مقاله داوری  

“Cost Efficiency of Family Physician Plan in Fars Province, 

Iran” , Iranian Journal of Medical Sciences, 1390 
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 کودکان مراقبت برنامه خدمتی بسته ارايه های شاخص در نابرابری بررسی " مقاله داوری 

 مرکزی استان و ها شهرستان مرکز تا بهداشت خانه فاصله اساس بر خانواده پزشکان توسط

 علوم رسانی اطالع و مديريت دانشکده متسال مديريت فصلنامه "، " ١٣٨9 سال در

 ١٣9٠ تهران پزشکی

 ١٣92 شهريور يازدهم تاريخ در :مقاله داوری  

“Dose The Management Contract Improve The Quality of 

Hospital Services? Survey of Tehran University Hospitals”, 

Iranian Red Crescent Medical Journal. 

 بالينی حاکميت سازمانی جو پرسشنامه پايايی و روايی بررسی و ترجمه" همقال داوری"، 

 ١٣9٣ سال ، مقاله کد پايش مجله

 در مصرفی انرژی ميزان با بيمارستان عملکرد های شاخص ارتباط بررسی " مقاله داوری  

 ایه سال در تهران پزشکی علوم دانشگاه منتخب های بيمارستان - پايش مجله ،" ١٣٨٧

 ٧9۶ /22/ض 92طی نامه شماره  ١٣92شهريور چهارم تاريخ در ٨9-92

 تمديري مجله ،"آن با مرتبط دسترسی موانع و سالمت نشده برآورد نيازهای "مقاله داوری 

در ، ١٧2۶ :مقاله کد ايران، پزشکی علوم پزشکی رسانی اطالع و مديريت دانشکده سالمت

 ١٣9٣سال

 از بعد و قبل کرج رجايی شهيد بيمارستان شیاثربخ و کارآيی مقايسه ":مقاله داوری 

 علوم رسانی اطالع و مديريت دانشکده سالمت مديريت مجله ، " ١٣9١ :مديريتی واگذاری

 ١٣9٣ ايران درسال پزشکی

 اروپا کيفيت مديريت بنياد سازمانی تعالی الگوی بازآفرينی فرآيند بر مروری ":مقاله داوری 

 تعالی و وری بهره ملی جايزه در استفاده جهت درمان و بهداشت بخش با متناسب

 سال ايران، پزشکی رسامنی اطالع و مديريت دانشکده سالمت مديريت ،مجله "سازمانی

١٣9٣ 

 خدمات از مندی بهره وضعيت کننده تعيين اقتصادی -اجتماعی عوامل ":مقاله داوری 

 سالمت پياورد جلهم ،" ١٣9١ تهران شهر کالن در مقطعی مطالعه از حاصل نتايج سالمت

 ١٣9٣ سال تهران، پزشکی علوم پيراپزشکی دانشکده

 بيمارستان :موردی مطالعه بيمارستان يک در سازمانی موفقيت و داخلی رابطه تحليل 

 پزشکی رسانی اطالع و مديريت دانشکده سالمت مديريت مجله ،"گچساران نفت صنعت

 ١٣9٣ سال ايران،در پزشکی علوم
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 جندی پزشکی علوم دانشگاه ستادی مديران رهبری های سبک بررسی "مقاله داوری 

 ١٣9٣ تهران، پزشکی علوم پيراپزشکی دانشکده سالمت پياورد مجله ،" ١٣9٠ :اهواز شاپور

 مقاله: کد ،"آن با مرتبط دسترسی موانع و سالمت نشده برآورده نيازهای "مقاله داوری 

 ١٣9٣ ،خرداد١٧2۶

  وايی و پايايی پرسشنامه جو سازمانی حاکميت بالينیترجمه و بررسی ر "داوری مقاله"، 

 ١٣9٣فصلنامه پايش، در تاريخ 

 ت بررسی رضايت شغلی ماماهای شاغل در بيمارستان ها و مراکز بهداشتی تح "داوری مقاله

د مجله پياور ١٣92پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی و عوامل مرتبط با آن در سال 

 سالمت

 ولويت بندی مشخصه های کيفيت خدمات بيمارستان از ديدگاه بيماران ا "داوری مقاله

 ١۵۴١، شماره مقاله "١٣9١بيمارستان امام خمينی)ره( با استفاده از مدل الجستيک: سال 

 مجله پياورد سالمت ٣/۶/9۴مورخ 

 داوری ده ها پروپوزال مربوط به طرح های مستقل و پايان نامه ها و رساله های دکتری 

مديريت و اطالع رسانی علوم پزشکی ايران، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم  دانشکده

نبخشی دانشکده توا -پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسالمی واحد عالی علوم تحقيقات

 غيره دانشگاه علوم پزشکی ايران و

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

 

 

 

 

 

 

 

 جمله : علمي از وكنفرانس كارگاه ها ده در تشرك
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o ايران پزشکی علوم دانشگاه نويسی مقاله و تحقيق روش کارگاه دوازدهمين در شرکت – 

 ١٣٧۴ سال درفناوری  و تحقيقات معاونت حوزه

o سراسر پزشکی علوم های دانشگاه انسانی نيروی مديران کارگاه همايش سومين در شرکت 

 ١٣٨٠ کرمان کیپزش علوم دانشگاه کشور

o ايران  پزشکیعلوم   پزشکی آموزش در رايانه از استفاده انداز چشم " همايش در شرکت

 ١٣٨٠ رازی های همايش سالن  ، EDCمرکز 

o ١ هماد موضوع -دانشگاه علمی هيات اعضاء توانمندسازی و افزايی دانش کارگاه در شرکت 

 در پژوهی دانش دارای امتياز یعلم هيات اعضای ارتقائ آموزش نامه آئين2۴/9/92مورخ 

 رازی های همايش محل

 آريانا شرکت صنعتی پژوهشی ، گروه APMI پروژه مديريت ساعت ٣۶ کارگاه در شرکت

 :از مدرک اخذ و امتحان گذراندن با 2٠٠۶اکتبر

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

o با مؤثر ارتباط و دانشجويان رفتاری -هيجانی مشکالت شناسی آسيب کارگاه گذراندن 

 ١٣٨۵ ايران( در سال  پزشکی علوم دانشگاه دانشجويی آنان)معاونت

o تحقيقاتی مراکز پژوهشی های فعاليت ارزشيابی با آشنايی توجيهی کارگاه گذراندن 

 ١٣٨٨ سال ايران( پزشکی علوم دانشگاه فناوری و يقاتتحق معاونتودانشگاهی )

o ايران( پزشکی نظام )سازمان٨٧ بودجه به نگاهی با سالمت در عدالت همايش در شرکت 

o ١٣٨۶ سال خارجه امور وزارت پژوهشی و آموزشی معاونت المللی بين مجامع ايرانی سازمان 

o رايانه پيوند شرکت –صنعتی مديريت مرکز آموزشی ساعته ۵٠ دوره گذراندن ICDL 

-2٠ JulY2٠٠۶ صنعتی مديريت 

١-ICDL Modul: Concepts of Information Technology(IT 

2-MODUL 2: 

Using the Computer and Managing File 

٣-Module 7: 

Information & Communication According Official Syllabus 

Version 4.0 

o ايران پزشکی علوم پرستاری دانشکده تحقيقات مرکز فنومنولوژی کارگاه دومين گذراندن 

 ١٣٨۶ سال رجايی شهيد قلب بيمارستان پرستاری دانشکده تحقيقات مرکز
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o توسعه مرکز بالندگی و رشد واحد )پزشکی آموزش مقدماتی مدت کوتاه دوره گذراندن 

 EDC ساعت ۴٠ هفته يک -دانشگاه آموزشی محترم معاونت -(متبوع دانشگاه آموزش

 ١٣٨٨ سال پزشکی لومع

o مرکز سخنرانی،  شيوه مهارت کارگاه در شرکتEDC ١٣٨۶دانشگاه علوم پزشکی ايران 

o مرکز نويسی،  مقاله کارگاه در شرکت EDC  ١٣٨۶دانشگاه علوم پزشکی ايران در سال 

o مجموعه محور استراتژی های سازمان در استراتژيک مديريت ملی همايش در شرکت 

 ١٣٨۴ سال تهران اجتماعی امور و کار وزارت ورزشی فرهنگی

o علوم های دانشگاه انسانی نيروی ادارات وظايف شرح بررسی سراسری همايش در شرکت 

 ١٣٨٠ سال اصفهان پزشکی علوم دانشگاه ايران سراسر پزشکی

o در شرکت The 7th International Conference of Quality Managers  

 2٠٠۶ جوالی 2٠ کنفرانس

( APOQO Honorary President) & ( IQA Director General ) &(ICQM 

Secretary General) 

o دانش تبادل و ترجمان کارگاه در شرکت (KTE) Knowledge Translation & 

Exchange ، ١٣٨۶ سال ايران پزشکی علوم دانشگاه پرديس 

 

o مرکز پزشکی، اقتصاد و مديريت دانشجويان ارزشيابی نوين های روش کارگاه در شرکت  

EDC١٣٨٨ سال ايران پزشکی علوم دانشگاه 

o مرکز سالمت، در عدالت و سالمت کننده تعيين اجتماعی عوامل آموزشی کارگاه در شرکت 

 ١٣٨٧ درمان درسال و بهداشت وزارت سالمت ارتقاء و شبکه توسعه

Planning Workshop 30 August to 1 September 2008 to Develops a 

National Strategic plan for Social Determinants of Health(SDH)  

 2٠٠٨ درمان و بهداشت وزارت سالمت معاونت

o ايران پزشکی علوم فناوری و تحقيقات سازمانی، معاونت نوآوری نظام سمينار در شرکت ،

 ١٣٨٧ سال ايران پزشکی علوم دانشگاه رياست حوزه

o های وزارتخانه و ها پارلمان ضایاع حضور با"سالمت در عدالت تحقق "اجالس در شرکت 

 علمی رتبه عالی های شخصيت و آسيايی های پارلمان مجمع عضو کشورهای بهداشت

 ردآقايی  شهيد-لواسانی شهيد خيابان -خارجه امور وزارت مطالعات مرکزی دفتر واجرايی

 ١٣٨٨سال 
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o اب آريانا تیصنع پژوهشی بازاريابی، گروه مديريت المللی بين کنفرانس نخستين در شرکت 

 ١٣٨۵ مختلف در سال های دانشگاه همکاری

o علوم پرستاری های مراقبت تحقيقات مرکز تحقيق،  تجربی غير های روش کارگاه در شرکت 

 ١٣٨۵ رجايی شهيد قلب بيمارستان -پرستاری دانشکده تحقيقات ايران، مرکز پزشکی

o و تحقيقات ان، کميتهزن سالمت در تحقيقات نقش کارگاه و گردهمايی اولين در شرکت 

 تحقيقات مرکز تهران، پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی معاونت همکاری با زنان سالمت

 ١٣٨١ سال تهران دانشگاه بهداشت دانشکده

o مرکز پزشکی،  منابع جستجومقدماتی کارگاه در شرکتEDC ايران پزشکی علوم دانشگاه 

  ١٣٨۶ در سال

o ی، مرکزتحصيل پيشرفت ارزشيابی شرکت در کارگاه EDC  دانشگاه علوم پزشکی ايران در

 ١٣٨٧سال 

o 2٠١٠ اکتبر درمان و بهداشت شرکت در کارگاه وزارت Accreditation Canada 

educational workshop 

o کل اداره ، ١١١٠٠۶۴۶ :، با کد پزشکی آموزش در گری ای حرفه علمی کنفرانس در شرکت 

 ١٣٨9 درمان و بهداشت رتوزا آموزشی معاونت پزشکی جامعه مداوم آموزش

o ارزشيابی پيشرفته روش "سالمت اقتصاد مديريت علمی المپياد کارگاه شرکت در اولين 

 ١٣٨٨ مديريت دانشکده و ايران پزشکی علوم دانشگاه EDC مرکز)"دانشجويان

o  علوم دانشگاه پزشکی علوم آموزش در اعتباربخشی و ارزشيابی کنفرانس در شرکت 

 ١٣٨٨ ايران پزشکی علوم پزشکی دانشکده افتخاری هيدش سالن ايران پزشکی

o نقش-شدن جهانی و دين- شدن جهانی مطالعات مرکز علمی های گفتمان در شرکت 

 سال 2٠ در المللی بين های سازمان گذاری تأثير ضريب-شدن فرآيند جهانی در گردشگری

 در شدن یجهان های چالش و مديريت سازی يکپارچه-فقر با شدن جهانی رابطه-اخير

 نقش و هدفمند گردشگری توسعه-شدن جهانی فرآيند در ملی وجهه مطالعه–بيمه  صنعت

 ١٣٨٧درسال  اقتصاد در ژئوتوريسم

o و بهداشت وزارت ١١١٠٠۶۴۶ :کد پزشکی، با آموزش در گری ای حرفه کنفرانس در شرکت 

 ١٣٨9 سال درمان

o نافع علم به دستيابی یبرا پژوهش مديريت فرآيندهای و وظايف " کنفرانس در شرکت" ، 

 ١٣9٠موسسه هوتن پويان،
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o 2٣2۶ /٧/ پزشکی آموزش و درمان ، وزارت بهداشت توانمندسازی و آموزش راهبری کميته 

 ١٣9٠ برگزاری تاريخ ساعت، ٨ بمدت،  2٠9 د/

o ۴٠9 /١٠/ 2٨٠٨١ شماره ، وزارت بهداشت و درمان، نامه بالينی حاکميت جشنواره در شرکت 

  ١٣9٠ مورخ

o دفتر محترم کل مدير بيمارستانی، تاسيسات و تسهيالت مديريت همايش در شرکت 

 یهمکار با و پزشکی آموزش و درمان و بهداشت وزارت درمان معاونت،  بيمارستانی مديريت

ر د خمينی،  امام حضرت بيمارستانی مجتمع امام حضرت تاالر تهران، پزشکی علوم دانشگاه

 ١٣9٠سال 

o راهبردی کميته ٨٨ خرداد 2١ و 2٠ های تاريخ در آناليز متا روزه 2 کارگاه در شرکت  

 محل در ساعت ١۵ مدت به کشور، پزشکی آموزش و درمان بهداشت، زارت یآموزشمعاونت 

 مجوز بهشتی، شهيد پزشکی علوم دانشگاه درمان معاونت بالينی خدمات مرکزتعالی

 ١٣9٠، ١١٨۵۵٨/ 2۴ مورخ الف/۴ /٨٨/٣شماره

o پزشکی علوم آموزش توسعه و مطالعات مرکز "آموزشی پژوهی دانش " کارگاه در شرکت 

 ١٣9٠در سال   ١٠2٨٠٨ شماره مجوز تهران، پزشکی علوم دانشگاه

o پزشکی علوم دانشگاه بيمارستانی مديريت تحقيقات مرکز همايش دوازدهمين در شرکت 

 هيدش دانشگاه ابوريحان تاالر محل در،  "آينده سوی به گامی انسانی منابع توسعه "تهران

 ١٣9٠،در سال  ٣2۶9 گواهی شماره ، ١9۶۵٨9٠٠۴ کد بهشتی،

o علوم روز(دانشگاه ۵ ساعت) بمدت ٣۶ بمدت استادان انديشه ضيافت طرح در شرکت 

 پزشکی

 امتياز ۵ ،کسب 2١۵ جلسه مصوب ، ١٣9٠سال   ،مرداد فرهنگی انقالب عالی شورای

o پزشکی علوم دانشگاه سنجی مرکزعلم کننده زاربرگ "پژوهش اخالق" کارگاه در شرکت 

 2٠/9/92 ايران،

o دوره  نفت، صنعت پژوهشکده کار، و کسب مديريت المللی بين همايش در شرکتMBA 

 ١٨ ايران پزشکی علوم دانشگاه بيمارستانی مديريت تحقيقات مرکز طرف از .رايانتريسی

 ١٣92 آبان 2١ لغايت آبان

o  شرکت در دوره آموزشیEmotional Quotient(EQ) بعنوان بخشی از دوره ترجمان دانش ،

 2٨/١٠/١٣9٣ونت تحقيقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ايران، در تاريخ احوزه مع
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o مفهوم بازاريابی در تحقيقات مبتنی بر ترجمان و تبادل دانش "شرکت در دوره آموزشی" 

 ه علومتحقيقات و فناوری دانشگا دپارتمان ارتباطات و کاربرد نتايج تحقيقات ،حوزه معاونت

 ١٣/١2/١٣9٣پزشکی ايران، در تاريخ 

o  ساعت(  ١2٠ماه ) 9شرکت در دوره آموزشی ترجمان،تبادل و تجاری سازی دانش، بمدت

ز اآزمون آنان الين  9معاونت تحقيقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ايران و گذراندن 

  9۵لی مباحث مختلف ترجمان دانش و کسب نمره قبو

o  گروه  "بررسی چالش های مديريتی طرح تحول نظام سالمت "شرکت در کنفرانس يک روزه

ر مديريت خدمات بهداشتی ودرمانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات تهران، د

 2۶/٣/9۴تاريخ 

o شرکت در اولين کنفراس بين المللی آينده نگاری 

At “The 1 International Conference on Future studies(Management 
Scenarios in 2020)”. Tehran- Iran On 10-11 Sep.2015 

o  آشنايی با پايگاه استنادی "شرکت در کارگاه يک روزهScopus روش های جستجوی(

تخصصی و استخراج شاخص های علم سنجی( ، دانشکدخ مديريت علوم پزشکی ايران، 

١٣/٨/9۴ 

o ی دانشگاه علوم پزشک "{ اخالق علمی و حرفه ای"ا موضوعشرکت در کارگاه دانش افزايی ب

 ١٣9۴خرداد  2١و  2٠ايران، در تاريخ 

o ،مدرس کارگاه يک روزه ترجمان دانش برای مراکز تحقيقاتی دانشگاه علوم پزشکی ايران 

١۵/۶/9۴ 

o در  مدرس  کارگاه ترجمان و تبادل دانش برای مراکز تحقيقاتی دانشگاه علوم پزشکی ايران

 ١٨/۵/١٣9۴يخ تار

o ن، مدرس کارگاه يک روزه ترجمان دانش دانشکده های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ايرا

١٠/٨/9۴ 

o ن، مدرس کارگاه يک روزه ترجمان دانش دانشکده های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ايرا

 ١٠/٨/١٣9۴مورخ 

o ه علوم پزشکی مدرس کارگاه يک روزه ترجمان دانش دانشکده های وابسته به دانشگا

 ٨/9/9۴ايران،

o ن، مدرس کارگاه يک روزه ترجمان دانش دانشکده های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ايرا

١2/١٠/9۴ 
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o ن، مدرس کارگاه يک روزه ترجمان دانش دانشکده های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ايرا

 9۴بهمن 

o ن، دانشگاه علوم پزشکی ايرا مدرس کارگاه يک روزه ترجمان دانش دانشکده های وابسته به

٣/١2/9۴ 

o  مدرس کارگاه ترجمان و تبادل دانش مراکز تحقيقاتی دانشگاه علوم پزشکی ايران مورخ

2٨/١٠/9۵ 

o  ٣/١2/9۴، ايران دبير کارگاه ترجمان دانش دانشکده های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی 

o ی علوم پزشکی سراسر کشوردانشگاه ها کارگاه دو روز ترجمان و انتقال دانش  شرکت در ،

 ١٣9۵مهر  ١١و  ١٠مورخ 

o اه مدرس در کارگاه ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش مراکز تحقيقاتی وابسته به دانشگ

 ١٠/١١/9۵علوم پزشکی ايران، مورخ 

o  مدرس کارگاه ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش  نمايندگان دانشکده های وابسته به

 2۶/١٠/9۵يران، مورخ دانشگاه علوم پزشکی ا

o اه مدرس در کارگاه ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش مراکز تحقيقلتی وابسته به دانشگ

 ١9/١٠/١٣9۵علوم پزشکی ايران، مورخ 

o سمينار ترجمان دانش، حفاظت از مالکيت فکری و معاهدات بين  "شرکت فعال  در سمينار

 ۵/١٠/9۵، در تاريخ "المللی

o جمان ، تبادل و تجاری سازی دانش در سالن اجتماعات مرکز روان سخنرانی با عنوان تر

 ١٨/2/9۶پزشکی ايران، دانشگاه علوم پزشکی ايران در تاريخ 

o ٣انديشه اسالم و مبانی انقالب اسالمی سطح  "شرکت در کارگاه دانش افزايی با موضوع" 

 ، دانشگاه علوم پزشکی ايران9۴شهريور  ١2تا  ٣مورخ 

o  عت سا ١۶، بمدت "١تاريخ تمدن اسالمی  "دانش افزايی استادان با موضوعشرکت در کارگاه

 ، دانشگاه علوم پزشکی ايران"9۴مرداد  ١9لغايت  ١۴در مورخه 

o ب انديشه سياسی اسالم و مبانی انقال "شرکت در کارگاه دانش افزايی استادان با موضوع

 شگاه علوم پزشکی ايران، دان9۴خرداد ماه  2٧و  2۶ساعت، مورخه  ١۶به مدت  "اسالمی

o ١۵/٧/9۴در تاريخ  "نرم افزارهای توليد محتوا در آموزش مجازی "شرکت در کارگاه 

دانشکده مديريت دانشگاه علوم پزشکی ايران شرکت در چهارمين نشست تخصصی اساتيد 

ه دانشکد ۶/٨/9۴، در تاريخ  "از پايان نامه تا صنعت در حوزه نانو پزشکی "و متخصصين

 های نوين پزشکی علوم پزشکی ايران فناوری 
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o  شرکت در کارگاه آموزشی ترجمان بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی، در

معاونت محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ايران) دبيرخانه تحول و  ١9/١2/9۴تاريخ 

 نوآوری(

o انشگاه علوم شرکت درسومين همايش ملی مرجعيت علمی ، انجمن آموزش علوم پزشکی، د

 ۶/٣/9۵پزشکی ارتش، خيابان فاطمی جنب بيمارستان امام رضا 

o شرکت در همايش مديران ارتباطات و کاربرد)کاربست( نتايج تحقيقات دانشگاه های علوم 

 ١٣9۵پزشکی سراسر کشور، برگزار کنند گان وزارت بهداشت و درمان، زمستان 

o  در دانشکده  "ن و اعضای هيئت علمیشبکه های اجتماعی برای محققا"شرکت در کارگاه

 ١٣/2/9۶مديريت و اطالع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ايران مورخ 

o ١١/١2/١٣9مورخ  "بازاريابی انديشه های خالق  "شرکت در سمينار 

o ين در دانشکده فناوری های نو "مفاهيم اوليه طراحی سامانه های سالمت "شرکت در کارگاه

 29/۴/١٣9۵پزشکی در تاريخ 

o در  "آشنايی با سامانه شاخص های پايش و ارزيابی علم، فناوری و نوآوری "رکت در کارگاهش

 2٣/۴/١٣9۵دانشکده فناوری های نوين پزشکی در تاريخ 

o (شرکت در کارگاه توانمند سازی آزمون مصاحبه های کوتاه متعددMMI مرکز مطالعات و )

 2٨/۴/١٣9۵توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی ايران در تاريخ 

o ی مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشک 2شرکت در کارگاه روش های ارزشيابی

 ١۶/٣/١٣9۵ايران در تاريخ 

o  به  "زطراحی، اجرا و نگارش مطالعات مرور ساختارمند و متا آنالي"روزه  ۴شرکت در کارگاه

و  کده علوم رفتاریدر دانش ١٣9۴بهمن  ١٨و ١٧دی و  ٣٠و  29ساعت در تاريخ های  ٣2مدت 

 سالمت روان)انستيتو روانپزشکی تهران( دانشگاه علوم پزشکی ايران

o  شرکت در کارگاه آموزشی مقدماتی مديريت پروژه های تحقيقاتی در محل دانشکده علوم

 ۵/١١/١٣9۴رفتاری دانشگاه علوم پزشکی ايران مورخ 

o  شرکت در کارگاه آشنايی باMind map ی نوين پزشکی  دانشگاه در دانشکده فناوری ها

 ١9/٣/١٣9۵علوم پزشکی ايران در تاريخ 

o  شرکت در کارگاه نوآوری در آموزش پزشکی دانشکده فناوری های نوين پزشکی دانشگاه

 ١2/٣/١٣9۵علوم پزشکی ايران مورخ 

o  مدرس کارگاه آشنايی با نظام رصد مرجعيت علمی در دانشکده فناوری های نوين پزشکی

 22/2/١٣9۵ن در تاريخ علوم پزشکی ايرا
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o   مدرس کارگاه آشنايی با مفاهيم مرجعيت علمی در دانشکده فناوری های نوين پزشکی

 ٨/2/١٣9۵دانشگاه علوم پزشکی ايران در تاريخ 

o دانشکده مديريت و اطالع رسانی پزشکی دانشگاه "پژوهش در آموزش "شرکت در کارگاه ،

 29/١٠/١٣9۵علوم پزشکی ايران در تاريخ 

o مرکز مطالعات و توسعه آموزش "مرور نظام مند و متا آناليز "در کارگاه آموزشی شرکت 

 ١9/2/١٣9۶دانشگاه علوم پزشکی ايران در تاريخ 

o  نشست هم انديشی استادان  در مشهد مقدس، گفتمان پيرامون سند دانشگاه اسالمی مورخ

  ١٣9۵تير ماه  2۶

o  از  "2اخالق علمی و حرفه ای سطح "شرکت در کارگاه دانش افزايی استادان با موضوع ،

 دانشگاه علوم پزشکی ايران ١٣9۵شهريور  2۵الی  ١٧تاريخ 

o مرکز مطالعات و توسعه  "ديدار شناسیپ -روش تحقيق کيفی "شرکت در کارگاه آموزشی

 ١9/٣/١٣9۵آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ايران در تاريخ 

o ب انديشه سياسی اسالم و مبانی انقال "وضوع شرکت در کارگاه دانش افزايی استادان با م

 اندر دانشگاه علوم پزشکی اير ١٣9۵شهريور  2١الی  ١٣)اقتصاد سياسی( از ۴اسالمی سطح 

o برگزار کننده و مدرس کارگاه يک روزه  آموزش و پژوهش عملی AT&R  ويژه توانمندسازی

 2٨/١٠/١٣9۵تاريخ  دانشگاه علوم پزشکی ايران در EDCاساتيد، واحد رشد و بالندگی 

o  گاه دانشکده مديريت دانش "نرم افزارهای توليد محتوا در آموزش مجازی "شرکت در کارگاه

 ١۵/٧/١٣9۴علوم پزشکی ايران در تاريخ 

o  ۵/٣/١٣9۴شرکت در اولين همايش فناوری سالمت در دانشگاه علوم بهزيستی در تاريخ 

o  اه بين المللی همايش های رازی دانشگشرکت در سمينار بازاريابی انديشه های خالق مرکز

لوم علوم پزشکی ايران ، مديريت ارتباطات و انتقال نتايج پژوهش های کاربردی دانشگاه ع

 ١١/١2/١٣9۴پزشکی ايران در تاريخ 

o  دس در مشهد مق "تعليم و تربيت اسالمی "شرکت در کارگاه دانش افزايی استادان با موضوع

 دسدر مشهد مق 2٣الی  2١ر دانشگاه علوم پزشکی ايران و د ١٣9۴بهمن  ١۵و  ١۴در تاريخ 

o  شرکت در کنفرانس يک روزه چالش های مديريت طرح تحول نظام سالمت واحد علوم و

 2۶/٣/١٣9۴تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمی تهران در تاريخ 

o برای مديران ستادی و  "دوره توانمند سازی تخصصی مديران "تدريس در کارگاه آموزشی

ی و بهره وری در سازمان های بهداشت "رستان دانشگاه علوم پزشکی ايران از با عنوان سرپ

 ١٣9٣ 29/١١لغايت  ١٣9٣ 2۵/١٠ساعت  از تاريخ  ١٠بمدت  "درمانی
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o  الع دانشکده مديريت و اط "کاربرد سازی نتايج پژوهش و موانع آن "برگزاری ژورنال کالب

 ١۴/٧/١٣9۵رسانی پزشکی علوم پزشکی ايران، 
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 جمله : از  وسخنراني مقاله ارايه با علمي مجامع در شركت
 

o موضوع با جهانی تجارت فضای در وحضور پيشرو های سازمان کنفرانس دومين 

 انعنو - ٨۶ خرداد 22 و 2١ " جهانی تجارت در راهگشايی انسانی، توسعه نوآفرينی،

 بيمارستان موردکاوی)شدن جهانی عصر در نمديرا های شايستگی ارزيابی " :مقاله

 "ای درجه ٣۶٠ بازخورد اساس بر (ايران پزشکی علوم دانشگاه آموزشی های

o راهکارها و ها چالش -سالمت مديريت" عنوان با سالمت مديريت بزرگ کنگره دومين" 

o 29 در چالشی انسانی، های سرمايه توانمندسازی " :مقاله عنوان – ٨٧ آبان ٣٠ و 

 کاوی :مورد ) درمانی مراکز     

o و بهداشت وزارت درمان کشور)معاونت های بيمارستان مديران و روسای سراسری همايش  

 زشيابیار پانل)جايگاه عضو و ، سخنرانی ، مقاله دو ارائه- ، ٧9 ماه مهر ١۴ و ١٣ درمان(

ای ه کميته بررسی" پوستر عنوان – (بيمارستانی( خدمات کيفيت ارتقاء در نظارت و

های  بيمارستان و ايران پزشکی علوم دانشگاه آموزشی های بيمارستان در بيمارستانی

  "پوشش تحت خصوصی

o امام بيمارستان مديريت عمده های فعاليت" سخنرانی، همايش مديريت بحران ، عنوان 

 ١٣٧٧ن ، دانشکده مامايی و پرستاری علوم پزشکی ايرا"بحران مديريت با رابطه حسين)ع(در         

o قالهم ارايه با سخنرانی ، ٨۶ آبان ١٧ و ١۶ ايران خرد مديريت المللی بين کنفرانس اولين 

 پزشکی مدارک آموختگان دانش مشارکت ميزان" مقاله، عنوان – -۵ شماره پانل ورئيس

 " تهران در مستقر پزشکی علوم های دانشگاه های بيمارستان اطالعات سيستم درتوسعه

o ت بهداش وزارت توسعه معاونت ١٣٨١ ماه دی ١9 و ١٨ بيمارستان در ابعمن مديريت کنفرانس

 بخش انسانی نيروی وری بهره در ارگونوميک مالحظات نقش" مقاله عنوان – ودرمان

 "درمان و بهداشت

-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 گردشگری در گذاری سرمايه های فرصت کنفرانس در شرکت

 دو مدت به ٨٨ /٣/ ١٣ و ٨٨ /١2/٣تپش موسسه کيش، آزاد منطقه سازمان و شيراز پزشکی

 " سالمت گردشگری در گذاری سرمايه های صتفر " مقاله عنوان روز ،
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o تفکر بر مبتنی مستمر آفرينی ارزش " بيمارستانی مديريت المللی بين همايش در شرکت 

 المللی بين های همايش مرکز محل در ١٣9٠ آذر ١٠ و 9 "بيمارستانی مديريت در ناب

 علوم دانشگاه بيمارستانی مديريت تحقيقات مرکز کننده برگزار بهشتی، شهيد دانشگاه

 :مقاله عنوان پزشکی، آموزش و درمان بهداشت، وزارت و تهران پزشکی

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

 همايش علمی کميته عضو و        

o ر مديريت عضو پنل دوم)سيستم های ارتقاء کيفيت و مديريت بيمارستان ها(، سمينا

، "کنفرانس مديريت در صنايع داروسازی با رويکرد کايزن"بيمارستانی و تجهيزات پزشکی

 ، دانشگاه علوم پزشکی تهران ٣٠/١١/١٣92

o  وزارت بهداشت  "کنگره تخصصی ساخت بيمارستان و مديريت منابع و تجهيزات"شرکت در

ز آموزش مداوم جامعه امتياز مرک ۴و درمان و دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهدشتی با 

شهريور  ٣١و  ٣٠در تاريخ   ١9١١٣9٣۴پزشکی علوم پزشکی شهيد بهشتی، با کد برنامه 

 و عضو پنل -"بيمارستان های آينده "با ارائه مقاله ١٣9٣

o ه امورهشتمين همايش بين المللی مديريت بيمارستانی با رويکرد مدل های نوآوريانه در ادار 

ذيرش پمقاله بصورت پوستر  "مديريت بيمارستانی و توسعه پايدار "بيمارستان. عنوان مقاله:

 9۵شد. ارديبهشت 

o  نهمين کنگره بين المللی و چهاردهمين کنگره کشوری ارتقاء کيفيت خدمات آزمايشگاهی

 بررسی تاثير آميخته های "تشخيص پزشکی ايران، ارائه مقاله بصورت پوستر با عنوان، 

دکتر  -) دکتر تورانی "ندی مراجعين در آزمايشگاه تشخيص طبیبازاريابی در ميزان رضايتم

 ای رازیهمرکز همايش  -، تهران9۵ارديبهشت  ٣فروردين تا  ٣١رواقی و ساناز رويانی(، 

o  وستر پاولين کنفرانس توسعه پايدار سالمت دانشگاه علوم پزشکی تهران، ارائه مقاله بصورت

) مينا  "رمان در دستيابی به توسعه پايداراهميت و نقش بخش بهداشت و د "با عنوان، 

، سالن همايش های 9۵جالليان، دکتر بزرگی و دکتر تورانی(، پنجم و ششم ارديبهشت 

 سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران

o مقاله ارايه با ژاپن يوکوهامای 2٠١۴ جوالی جهانی کنگره  

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 
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o  شرکت در همايش فرصت ها و چالش های فضای مجازی با رويکرد پيشگيری و ارتقای سالمت

ا ارائه بهمراه  ١٣9۵بان آ ۵و  ۴در دانشگاه بهزيستی، مرکز توسعه و درمان اعتياد در تاريخ 

  "IT-JIT( در فضای مجازی با مدل Add Productivityبهره وری افزوده ) "مقاله با عنوان

o  شرکت در سمينار يکروزه اخالق پزشکی در مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه)س( با کد

با ارائه سخنرانی در خصوص اخالق در گردشگری  ٣/9/١٣9۵مورخ  ١٨١١١9۵2٣برنامه 

 شکیپز

o عنوان  ١٣/١١/9٣هشتمين همايش کشوری يادگيری الکترونيکی در آموزش پزشکی ،

 ، سخنران: سوگند تورانی و مسئول پنل"کنترل کيفيت در يادگيری الکترونيکی "سخنرانی

 زبا عنوان ارزشيابی کيفيت آموزش الکترونيکی در دانشگاه علوم پزشکی تبري 9٣/١١//١۴

o ارديبهشت  ۶و  ۵سالمت، دانشگاه علوم پزشکی تهران،  اولين کنفرانس توسعه پايدار

، "اهميت و نقش بخش بهداشت و درمان در دستيابی به توسعه پايدار "عنوان مقاله١٣9۵

 ارائه سخنرانی مينا جالليان، علی بزرگی اميری، سوگند تورانی
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 :كتاب تدوين

o جهان نشر ، سوم نفر –"درمان و بهداشت نظام در فراگير کيفيت مديريت"کتاب تاليف 

  رايانه

 ١٣٨٠ سال اول، چاپ

o اليفت -"بيمارستان در ناب تفکر و مستمر بهبود ناب، بيمارستان مديريت"کتاب تاليف 

  دکتر

 علم مرکز از امتياز ،دارای ١٣9١ اول اسفند چاپ -فرد عبادی انتشارات -تورانی سوگند

 سنجی

 .ايران پزشکی علوم دانشگاه

o سالمت خدمات المللی بين تجارت بر درآمدی سالمت، خدمات شدن جهانی"بکتا تاليف"، 

  تاليف

 سال اول چاپ ، علم قلم انتشارات زاده، شعربافچی نسرين دکتر و تورانی سوگند دکتر ،

١٣92 

 ايران پزشکی علوم دانشگاه سنجی علم مرکز از امتياز دارای

o پزشکی علوم دانشگاه انتشارات ،"ندرما و بهداشت نظام در سپاری برون" کتاب تاليف 

  مشهد،

 ) کتاب مرجع بعنوان منابع آزمون ورودی کارشناسی ارشد ١٣٨9 انتشار سال چهارم، نفر

 ، رشته مديريت خدمات بهداشتی و درمانی( 9٧-9۶ناپيوسته رشته های گروه پزشکی سال 

o  بيماران نحوه برخورد با  "درسنامه سالمت در حوادث و باليا ، ٣٧تاليف فصلVIP" 

 

 :چاپ دست در كتب

o بيمارستان در اثربخش - هزينه عملکرد 

o ،نوآوری در صنعت سالمت "فصل چهارم، "تبادل، ترجمان و تجاری سازی دانش"  

o انمحوردربيمارست خانواده و بيمار های مراقبت و فرهنگی ارتقای مؤثر، ارتباطات آموزش 
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 تحقيقات از جمله: های طرح

 "گری تصدی کاهش از بعد و قبل فيروزگر درمانی آموزشی مرکز اروخانهد عملکرد مقايسه 

 ١٣٨٧، دانشگاه علوم پزشکی ايران، اتمام طرح 

 دانشگاه – ١٣٨۵ الزهرا بيمارستان عمومی جراحی عمل اتاق کار ساعات کارآيی بررسی 

 اول((،همکار ١٣٨۵ سال ٣٨۵٠2۴ طرح شماره اصفهان، پزشکی علوم

 ايران، پزشکی علوم دانشگاه ايران، در سالمت خدمات ارائه گذاری اولويت الگوی طراحی 

 ١٣٨٨ اتمام طرحنوآورانه ،  طرح

 بر پزشکی گردشگری جذب در ايران پزشکی علوم دانشگاه های بيمارستان آمادگی ميزان 

رح ايران ، اتمام ط پزشکی علوم دانشگاه المللی بين مشترک کميسيون استانداردهای اساس

١٣٨٨ 

 م ايران دانشگاه علو برای راهکار ارائه :سالمت شدن جهانی های فرصت و ها چالش یبررس

 ١٣٨9پزشکی ايران ، اتمام طرح 

 علوم دانشگاه تخصصی های بيمارستان در دور راه از پزشکی مشاوره استقرار سنجی امکان 

 ١٣9١تهران، اتمام طرح  پزشکی علوم دانشگاه ايران، پزشکی

 نظام  در درمانی و بهداشتی متخصص انسانی نيروی آموزش ادغام طرح اجرايی های چالش

 ١٣92تهران، اتمام طرح  پزشکی دانشگاه علوم،  درمانی و بهداشتی خدمات ارائه

 بيمارستان زن پرستاران در شغلی فرسودگی با اجتماعی سرمايه ابعاد ارتباط بررسی 

  ١٣9٣اتمام طرح  هاشمی نژاد دانشگاه علوم پزشکی تهران،

 ايران برای مناسب راهکارهای ارائه :پزشکی گردشگری های فرصت و ها چالش تحليل 

 پزشکی علوم دانشگاه HMRC بيمارستان مديريت تحقيقات مرکز نژاد، هاشمی بيمارستان

  ١٣9٠، اتمام طرح تهران

 مدل اساس بر سپاری درون و سپاری برون فرآيند در کنندگان تامين اثربخشی ارزيابی 

 مديريت تحقيقات HMRC نژاد هاشمی بيمارستان پاراکلينيکی های بخش در مونکزکا

 ١٣92اتمام طرح  تهران، پزشکی علوم دانشگاه بيمارستانی

 پزشکی علوم دانشگاه تخصصی های بيمارستان در دور راه از پزشکی استقرار سنجی امکان 

 ١٣92م طرح اتما، تهران پزشکی علوم دانشگاه مديريت بيمارستانی تحقيقات مرکز

 با کشور در سالمت کننده تعيين اجتماعی عوامل تحليل برای مفهومی الگوی طراحی 

 ١٣9٣دانشگاه علوم پزشکی تهران ، اتمام طرح  معياره ، چند گيری تصميم رويکرد
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 علوم دانشگاه آموزشی های بيمارستان در بالينی حاکميت استقرار ارزيابی نظام طراحی 

 ١٣92اتمام طرح  لوم پزشکی تهران،پزشکی مشهد، دانشگاه ع

 ازابزار استفاده با نژاد هاشمی تخصصی فوق مرکز در مديريت گيری تصميم معيارهای تعيين 

Method CA-ANP  ،کد، مرکز تحقيقات مديريت بيمارستانی دانشگاه علوم پزشکی ايران 

 ١٣9۴، اتمام طرح 9١-٠٣-١۴-١9۴٣۶طرح 

 یها مراقبت و اورژانس های بخش در بيمار ايمنی هنگفر سنجش ابزار دو نتايج بين رابطه 

 ، "تهران پزشکی علوم دانشگاه به وابسته تخصصی فوق و تخصصی های بيمارستان ويژه

 ١٣9۴،اتمام درسال 9١ -٠٣-١۴- ١9٣٨۵کد طرح

 عمومی های بيمارستان در اخالقی های ارزش و اجتماعی سرمايه ابعاد بين ارتباط بررسی 

اتمام طرح   ،9١-٠٣-١٣۶-١٨٨٣١،کد طرح" ١٣9١ :تهران پزشکی علوم دانشگاه آموزشی

١٣9٣ 

 يريت دانشکده مد ايران، در باليا هنگام به صحرايی های بيمارستان برپايی معيارهای تعيين

 ١٣9٣ اتمام طرح 92-٠2-١٣۶-229٧2دانشگاه علوم پزشکی ايران، کد طرح 

  ان و عوامل مرتبط با آن در بين پرستاربررسی ميزان بروز غيبت از کار ناشی از بيماری

 بيمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ايران، مرکز تحقيقات مديريت بيمارستان دانشگاه

 ١٣9۴ اتمام طرح 9٣-٠١-١۴-2۴٣۶9علوم پزشکی ايران، کد طرح 

  9٣-٠٣-١٣۶-2۵٠٣١ارائه مدل تحليل خطر باليای طبيعی، کد طرح 

  اد بر سکوت سازمانی در بيمارستان های شهيد هاشمی نژ سرمايه اجتماعی و تعهد سازمانی

  ١٣9۵در سال  خاتمه يافته -9٣-٠١-١۴١-2۴۵٣٧و فيروزگر، کد طرح 

 رستاران زن شاغل مراکز پخانواده در  -رابطه کيفيت زندگی کاری با ميزان تعارض کار

 ، کد طرح١٣9٣آموزشی درمانی تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی ايران 

 ١٣9۵در سال  ه خاتمه يافت9٣-٠١-١۴١-2۴۵٣۶

  موسسه ملی تحقيقات سالمت وزارت بهداشت و درمان با  2۴١م//9٣2٣٠اتمام طرح شماره

  ١/١٧/9۴شروع "QEEGارزيابی فناوری سالمت در مورد الکتروآنسفالوگرافی کمی  "عنوان

  لوم پزشکی ايراندانشگاه ع ۴٠آينده نگاری گردشگری پزشکی ايران، شروع طرح کد طرح 

 ١٣9۶خاتمه يافته در سال 

 .................................... 
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 : انگليسي و فارسي مقاالت

 آموزشی های بيمارستان در فراگير کيفيت مديريت اجرای بر مؤثر عوامل"مقاله: عنوان 

 پژوهشی علمی مجله:مجله شماره و مجله اول(عنوان نفر )"ايران پزشکی علوم دانشگاه

 ١٣٨٧ تابستان 2 شماره ١١ دوره حکيم،

 آموزشی های بيمارستان در کارکنان ادراک با توانمندسازی جو رابطه"مقاله: عنوان 

 سالمت، مديريت پژوهشی علمی فصلنامه :مجله شماره و مجله عنوان،اول( نفر )"کرمان

 ١٣٨٧ بهار٣١ شماره ١١ دوره

 زا قبل فيروزگر درمانی آموزشی مرکز انهداروخ بخشی اثر و کارآيی مقايسه"مقاله: عنوان 

 مديريت پژوهشی علمی فصلنامه :مجله شماره و مجله (،عنوان اول نفر )"سپاری برون

 ١٣٨٨ زمستان ، ايران پزشکی علوم مديريت دانشکده ، سالمت

 نوان(،ع اول نفر )"ايران در سالمت خدمات ارائه گذاری اولويت کيفی مطالعه"مقاله: عنوان 

 -9٠،2١٧ بهار دوم شماره دهم سال – پايش پژوهشی علمی فصلنامه:مجله شماره و مجله

 2٣٠ صص

 یپزشک علوم های دانشگاه در کارآفرينی مراکز اندازی راه الگوی ارائه"مقاله: عنوان" 

 ( عنوان،)رد ريزی برنامه و پژوهش ، پژوهشی علمی فصلنامه :مجله شماره و مجله نفردوم 

 و تحقيقات ، علوم وزارت عالی آموزش ريزی برنامه و ژوهشپ مؤسسه ، عالی آموزش

 ٨٧ بهار اول، شماره چهارم سال فناوری

 نفر ،)"بيمارستان کارآيی سنجش در معياره چند گيری تصميم مدل کاربرد"مقاله: عنوان 

 قزوين، پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی علمی فصلنامه :مجله شماره و مجله عنواندوم(،

 ٨۴ زمستان ۴ شماره9 سال

 درمانی مرکز شده بستری بيماران در بيمارستانی های عفونت بررسی :"مقاله عنوان 

 ارهشم و مجله (،عنوان دوم نفر ،) ١٣٧٨ سال اول ماهه نه در اراک شهر در وليعصر آموزشی

 و بهداشتی وخدمات پزشکی علوم دانشگاه دانش، آورد ره ترويجی علمی فصلنامه :مجله

 ٧٨ زمستان ،9 شماره دوم سال اراک رکزیم استان درمانی

 پزشکی علوم های دانشگاه در کارآفرينی مراکز سازمانی ساختار طراحی"مقاله: عنوان 

 دانشکده سالمت مديريت پژوهشی فصلنامه :مجله شماره و مجله دوم(،عنوان نفر ،)"کشور

 ٨۵ بهار - 2٣ شماره 9 دوره ايران پزشکی علوم رسانی اطالع و مديريت
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 منتخب کشورهای و ايران در دارو بيمه و گذاری قيمت نظام مقايسه"مقاله: نوانع"(، 

 دانشکده سالمت مديريت پژوهشی علمی فصلنامه :مجله شماره و مجله (،عنوان نفردوم

 ٨۴ زمستان 22 شماره ٨ دوره پزشکی ايران، علوم مديريت

 با بوشهر استان مومیع های بيمارستان پرستاران تعارض سطح همبستگی"مقاله: عنوان 

 شماره و مجله (، عنوان اول نفر ،)" ١٣٨۶ سرپرستاران توسط مذاکره های سبک کاربرد

 9٠ تابستان – 2 شماره١۵ دوره – 9٠ تابستان قزوين پزشکی علوم دانشگاه مجله :مجله

 آموزشی های بيمارستان جراحی بخش به بيماران مجدد مراجعات علل"مقاله: عنوان 

 :مجله شماره و مجله دوم(،عنوان نفر ،)"بهشتی شهيد پزشکی علوم گاهدانش عمومی

 ٨١بهار 2١ شماره قزوين، پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی فصلنامه

 روان بيمارستان کارکنان شغلی رضايت با سازمانی تعهد ارتباط بررسی"مقاله: عنوان 

 علمی قصلنامه :مجله شماره و مجله سوم(،عنوان نفر ،)"کرمان بهشتی شهيد پزشکی

 ٨٨ اسفند زاهدان، پزشکی علوم دانشگاه شرق، طبيب پژوهشی

 آلفای درمانی آموزشی مرکز نهايی خدمات های کانون سری به سر تحليل"مقاله: عنوان 

 فصلنامه :مجله شماره و مجله (،عنوان دوم ،)نفر" ١٣٨٧ قزوين پزشکی علوم دانشگاه

 ۴١ شماره ١٣ دوره ايران پزشکی علوم تمديري دانشکده سالمت مديريت پژوهشی علمی

 ٨9 پائيز

 مزايای خصوص در ايران سالمت نظام گذاران سياست و متخصصين ديدگاه ":مقاله عنوان 

 نتابستا 2 شماره ١٣ دوره حکيم، مجله، ،)نفرسوم(" ايران در منزل سالمت مراقبت توسعه

٨9 

 آن، آسه عضو منتخب یکشورها در سالمت خدمات المللی بين تجارت "مقاله: عنوان 

 اصفهان، پزشکی علوم سالمت اطالعات مديريت اول(،مجله نفر ،)"ها فرصت و ها چالش

 ١٣9٠آبان  و مهر چهارم، شماره هشتم، دوره

 چهارم نفر ) ،"ايران برای سالمت نظام عملکرد ارزشيابی الگوی طراحی "مقاله: عنوان 

 زپائي ، ١9 پياپی شماره هشتم، سال ان،اصفه پزشکی علوم سالمت اطالعات مديريت (،مجله

١٣9٠ 

 زمينه در ايران پزشکی علوم دانشگاه تخصصی های بيمارستان قابليت"مقاله: عنوان 

 سفندا و بهمن ،۶ شماره ،٨ دوره ، 22 پياپی شماره ، " دور راه از پزشکی مشاوره استقرار

١٣9٠ 

 اول( نفر اصفهان،) یپزشک علوم دانشگاه سالمت اطالعات مديريت مجله         
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 چالش آن، آسه عضو منتخب کشورهای در سالمت خدمات المللی بين تجارت"مقاله: عنوان 

 دانشکده پژوهشی علمی مجله :مجله شماره و مجله اول(،عنوان نفر ،)"ها فرصت و ها

 سالمت، اطالعات مديريت مجله ، اصفهان پزشکی علوم دانشگاه رسانی اطالع و مديريت

 ١٣9٠ سال

 پيمايشی مطالعه يک :بيمارستان در اخالقی های ارزش وضعيت بررسی"مقاله: عنوان 

 اخالق فصلنامه مجله ، ١٣92 سال در تهران شهر درمانی – آموزشی های دربيمارستان

 پنجم نفر و مسئول نويسنده ، ١٣92 زمستان دهم، شماره سوم، سال زيستی

 :کيفيت جامع مديريت تاثير بررسی "عنوان مقاله FOCUS PDCA بخش عملکرد بر 

 توانبخشی علوم در پژوهش اول(،مجله ،) نويسنده"شيراز بخشی توان دانشکده کاردرمانی

 ١٣9١، سال  9٣ صص ،١ شماره ،

  درمانی ممتاز کشور در جذب گردشگران  –ميزان آمادگی مراکز آموزشی "مقاله:عنوان

)نويسنده دوم(، مجله علمی  ،"پزشکی: رويکرد استاندارهای کميسيون مشترک بين الملل

ت (، فروردين و ارديبهش۶۶)پی در پی  ١دانشگاه علوم پزشکی قزوين، سال هفدهم، شماره 

١٣92 

 انبيمارست زن پرستاران در شغلی فرسودگی بر اجتماعی سرمايه تاثير بررسی"مقاله: عنوان  

 و بهداشتی اتخدم و پزشکی علوم دانشگاه فصلنامه دوم(، نفر ،)" ١٣٨9 نژاد هاشمی 

  ١٣٨9 پائيز ،٣ شماره پانزدهم، هرمزگان،سال درمانی

 :مديريت فصلنامه ،ايران برای سالمت نظام عملکرد ارزشيابی الگوی طراحی"عنوان مقاله 

  ١٣9١چهارم(، سال  نفر سالمت، دانشگاه علوم پزشکی تهران ) اطالعات

 پزشکی علوم دانشگاه در آن جايگاه و توسعه و تحقيق ) مقاله )سر :مقاله عنوان 

 پزشکی علوم مديريت دانشکده پژوهشی علمی فصلنامه :مجله شماره و مجله کشورعنوان

 ١٣٨٠ بهار ٨ شماره چهارم ايران،سال

 پزشک طرح مجری درمانی بهداشتی مراکز از خدمت گيرندگان رضايت"مقاله: عنوان 

 انپنجم(،عنو نفر ،)" ١٣٨٧ نايرا شمالی های استان پزشکی علوم های دانشگاه در خانواده

 شماره رفسنجان، پيراپزشکی و مامايی و پرستاری دانشکده فصلنامه :مجله شماره و مجله

 ١٣٨٨ تابستان سوم سال ۴

 دانشگاه درمانی – آموزشی منتخب های بيمارستان های توانمندی ارزيابی "مقاله: عنوان 

 محور بيمار ستانداردهایا اساس بر پزشکی گردشگران جذب در تهران پزشکی علوم
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 ،۴ و ٣ شماره نهم، سال بيمارستان، فصلنامه دوم(، نفر ،)"الملل بين مشترک کميسيون

 ٣۵ مسلسل شماره ، ٨9 زمستان و پائيز

 ( اول نفر ،)"ايران در سالمت خدمات ارايه گذاری اولويت موجود وضعيت"مقاله: عنوان، 

 ١٣9٠ بهار دوم، شماره دهم، دوره پايش، مجله

 :اولويت بندی عوامل مؤثر بر خريد تجهيزات پزشکی در بيمارستان های "عنوان مقاله 

يريت ،)نفر اول(، فصلنامه مد"منتخب شهر تهران با استفاده از مدل تحليل سلسله مراتبی

ص ، ص۵9، شماره ١۴9۴سالمت دانشکده مديريت و اطالع رسانی علوم پزشکی ايران، بهار 

۵۵-۶۵ 

 :نی رسی رابطه بين ابعاد محتوايی و ابعاد ساختاری در ساختار سازمابر "عنوان مقاله

، ١١، سال ١٣9٣را، ) نفر اول(، مجله تحقيقات نظام سالمت، به"بيمارستان خاتم  زاهدان

 ١شماره 

 :م رابطه عدالت سازمانی ادراک شده و بهره وری در بيمارستان های علو "عنوان مقاله

يز نامه اخالق زيستی، سال چهارم، شماره سيزدهم، پائ) نفر سوم(، فصل، "پزشکی ايران

١٣9٣ 

 :همبستگی تعارض پرستاران و هوش هيجانی سرپرستاران بخش اورژانس در "عنوان مقاله

، ، ) نفر اول(، نشريه علمی پژوهشی"مرکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ايران

، ١١ ران، دوره سوم شماره پياپیفصلنامه مديريت ارتقای سالمت، انجمن علمی پرستاری اي

 ١٣9٣تابستان 

 :ازمان آيا سرمايه های اجتماعی باال باعث ايجاد محيط اخالقی مطلوب در س "عنوان مقاله

. نمی شود؟ يک بررسی پيمايشی از ديدگاه کادر پرستاری در بيمارستان های دولتی تهرا

پژوهشی مراقبت های در مجله علمی  9۵ ٣٠/١در تاريخ  ٨/١9ب/۵22طی نامه شماره 

فر پيشگيرانه در پرستاری و مامايی دانشگاه علوم پزشکی زنجان پذيرفته شد) بعنوان ن

 دوم(

 :ل اولويت بندی ريسک خطرات مربوط به بيمار در واحدهای درمانی با مد "عنوان مقاله

، در فصلنامه علمی طالعه موردی يک بيمارستان آموزشی درمانیم -تحليل سلسله مراتبی

خصصی طب کار دانشگاه علوم پزشکی شهيد صدوقی يزد پذيرفته شد) نفر اول(، شماره ت

 ١2/١١/9۴مورخ  9۴/٧٣٧نامه م ت/
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 :اولويت بندی عوامل مؤثر بر خريد تجهيزات پزشکی در بيمارستان های "عنوان مقاله

، ١٨(۵9، مجله مديريت سالمت،)"منتخب شهر تهران با استفاده از مدل سلسله مراتبی

 ، سوگند تورانی)نفر اول(/ زهرا چگينی/ علی محمد مصدق راد.١٣9۴

 :ای سنجش نگرش بيمار از ديدگاه پرستاران بخش های اورژانس و مراقبت ه" عنوان مقاله

،  ١ره شما ١٠مجله پياورد سالمت، دوره  ه بيمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران،ژوي

 ، سوگند تورانی )نفر اول(.١٣9۵

  

 

 

 
 

-Title:An interview survey on health priority setting practice 
in Iran                                                                                          

Journal:Med Well, Research Journal of biological sciences, 
Vol , No:4(11):1193-1201( ISI ),2009 
Authors:1-Dr.Sogand Tourani, 2-Mohamad Reza Amiresmaili,3*- 
Dr.Mohamad Reza Maleki,4- Dr. Mohamad Hadian 
ISSN: 1815-8846 
- Title:Medical Tourism in Iran: Analysis of opportunities and 
challenges with MADM approach 
Journal, Med Well, Research Journal of biological sciences, 
Vol , No:5(3):251-257, ( ISI ), 2010 
Authors:1-Dr, Sogand Tourani 2- Dr. J.Tabibi 3- Dr.Sh.Tofighi 4- 
N.Shaarbafchi Zadeh* 
ISSN: 1815-8846 
- Title:Development of Iranian health R&D performance assessment 
indicators 
Journal, Vol , No:Med Well Journals ,Research Journal of 
biological sciences. 4(11):1202-1207, (ISI), 2009 
Authors:1-Dr.Soudabeh Vatankhah, 2-Dr,J.Tabibi,3- Dr. Sogand 
Tourani4- Mohammad Amin Bahrami* 
ISSN: 1815-8846 
-Title:Measuring Safety Culture and Setting Priorities for Action at an 
Iranian Hospital  
Journal, Vol , No:Mal Ameen J Med Science. 3(3):237-245 ,( ISI ),2010 
Authors:1-Dr. Mohammadreza Amiresmaili,2- Dr. Sogand Tourani 3- 
Dr. Omid Barat 
ISSN: 0974-1143 



34 

 

- Title:Iranian Professional’s Perception on Advantages of Home 
Health Care Syatem Developing in Iran 
Journal, Vol , No:Medwell Journals, Research Journal of 
biological Sciences, 5(1):88-93 (ISI), 2010 
Authors:1- Dr.A. Barati,2-Ali Janati 3- Dr. Sogand Tourani 4- 
Dr.N.Khalesi, 5-Masumeh Gholizadeh 
ISSN; 1815-8846 
-Title:A Model for health services priority setting for Iran  
Journal, Vol , No:The Journal of American Science, 7(4) ,2011 
Authors:1- Dr. M.Amiresmaili 2- Dr. Sogand Tourani 3- Atefeh 
Esfandiari,4- Vahid Yazdi Feyzabadi 
ISSN:1545-1003 Michigan 48864 The United States 
- Title: The Backgrounds, Consequences, and Future of the 
Intergration of Medical Education and Health Service Delivery 
System” 
Journal: HealthMed, Journal of Society for Development in New Net 
Enviroment in B&H20 
Authors: 1- Dr. Sogand Tourani, 2- Dr. Ali Akbar Haghdoost , 3- Dr. 
Mohammad Reza Maleki, 4- Dr. Hamid Ravaghi, 5- Dr. Reza 
Dehnavieh, 6- Somayeh Noori Hekmat* 
ISSN: 1840 – 2291 
- Titel: Challenges & Opportunities Facing the Pharmaceutical 
Industry in Iran: A Qualitative Approach 
Journal : HealthMED , Vol 6 No.1 2010 
Authors: 1- Dr. J.Tabibi, 2- Dr. M. Mohammadi, 3 Dr. M. Maleki, 4- Dr. 
S. Tourani 
ISSN: 1840 - 2291 
- Titel:”Challenges in Evaluating Clinical Governance Systems in 
Iran: A Qualitative Study” (Research Article) 
Journal: Iran Red Crescent Med J. 2014 April: 16(4): e13421 
Corresponding Author: Sogand Tourani* 
Authors: Elaheh Hooshmand, Sogand Tourani, Hamid Ravaghi, 
Hossein Ibrahimipour 
- Titel:” Prioritizing the Determinants of Social- health Inequality 
in Iran: A Multiple Attribute Decision Making Application”(Research 
Article) 
Journal Iran Red Crescent Med J. 2014 April: 16(4): e12607 
Corresponding Author: Sogand Tourani* 
Authors: Rouhollah Zaboli: Sogand Tourani, Seyed Hesam 
Seyedin, Alireza Oliaie Manesh 



35 

 

- Titel:” The Gender Analysis Tools Applied in Natural Disasters 
Management: A Systematic Literature Review” 
Journal: Version 2. PLOS CUrr. 2014 March 18,6. 
Corresponding Author: Sogand Tourani* 
Authors: Sanaz Sohrabizadeh. Sogans Tourani, Hamid Khankeh 
-Titel:” DoesTransfer of Hospital Governance to Board of Trustees Per 
Se Lead to Improved Hospital Performance?International Journal of 
Hospital Research 2012T 1(2): 97-102. 
Autors: Haniyeh Sadate Sajadi, Mohammad Hadi, Mohammadreza 
Maleki, Sogand Tourani(4) 
- Titel:’ Medical Tourism industry; Challenges and Opportunities. 
Journal: Jokull Journal: ISSN: 0449- 0576, Vol 63, No. 10; OCT 
2013 PP 119-133. 
Sogand Tourani(2) 
- Titel:” Medical Tourism Attraction of Tehran Hospitals” 
Journal: International Journal of Travel Medicine& Global Health. 
VOL 1.Issue 2, Summer 2013: PP: 95-98 
Corresponding Author: Sogand Tourani*(2) 
- Titel: “ Impact of outsourcing healthcare services management on 
the quality of these services”, International Journal of Hospital 
Research 2014,3(3): 145-148. 
Autors: Mohammadali Zhiarfar, Seyed Heasam Seyedin, Sogand 
Tourani(3), Rahim Khodayari Zarnaq* 
-Titel:” Evaluation Systems for Clinical Governance Development: A 
Comparative Study”. 
Acta Medical Iranica, Vol.52, No.8(2014) 
Elaheh Hooshmand, Sogand Tourani*T Hamid RavaghiT Hossein 
Ebrahimipour 
Corresponding Author: Sogand Tourani* 
- Titel:” Rate and Causes of Discharge Against Medical Advice in 
Iranian Hospitals: A Systematic Review and Meta- Analysis” 
Mohammad Mohseni, Mahtab Alikhani, Sogand Tourani*, Saber 
Azami- Aghdash, Sanaz Royani, Mohammad Moradi-Joo 
Iran J Public Health, Vol 44. No7. Jul 2015, pp 902-912 
Corresponding Author: Sodand Tourani* 
-Titel:” Validating and Determining the Weight of Items Used for 
Evaluating Clinical Governance Implementation Based on Analytic 
Hierarchy Process Model” 
Int J Health Policy Manag 2015, 4(10), 645-651 - IJHPM 



36 

 

Elheh Hooshmand, Sogand Tourani(2), Hamid Ravaghi,Ali Vafee 
Najar, Marziye Meraji 
-Titel: Relationship between social well- being and health related 
quality of life level among senior retirees of Tehran University of 
Medical Sciences.Asian social Science; Vol 11,No. 18; 2015 ISSN 
1911-2017 E-ISSN 1911-2025 Publised by Canadian Center of Science 
and Education 
Autors: Sogand Tourani(1), Bahram Delgoshei, Agha Fatemeh 
Hosseini,Hajar Ziaeifar , Mehdi Raadabadi 
-Titel:” Analyzing and Prioritizing the Dimensions of Patient Safety 
Culture in Emergency Wards Using the TOPSIS Technique 
Global Journal of Health Science: Vol 7, No. 4: 2015. ISSN 1916-9736 
published by Canadian Center of Science and Education 
Autors: Sogand Tourani(1), Mahi Hassani, Ali Ayoubian, Moasooreh 
Habibi, Rouhollah Zaboli* 
- Titel: “Rate and Causes of Discharge against Medical Advice in 
Iranian Hospitals: A Systematic Review and Meta- Analysis”, 
(Corresponding Author: sogand tourani*), Iran J Public Health, Vol 44. 
No 7, Jul 2015, pp 902-912. 
- Titel:” Challenges in patient discharge planning in the health system 
of Iran: A qualititative study, Global Journal of health science: Vol.8, 
No.6:2016 ISSN: 1916-9736 E-ISSN 1916-9744 published by Canadian 
Center of Science and Education 
Sogand Tourani (4) 
- Titel:” The Idea of Lean Hospital,Hospital Practices and Research 
(HPR), Journal.2017 May;2(2):27-28. 
Autors:Sogand Tourani, Corresponding Author: sogand tourani* 
- Titel:”Shaping the Health and Foreign Policy Framwork; Lessons 
Learned for Global Health Diplomacy in Iran,Evidence Based Health 
Policy, Management& Economics, Shahid Sadoughi University of 
Medical Sciences,2017; 1(1): 53-61. 
Autors:  Sogand Tourani(1), Mohammad Salimi, Seyed Masood 
Mousavi* 

- - Titel:” Estimating the Relationship between Economic 
Growth and Health Expenditures in ECO countries Using 
Panel Cointegration Approach,Acta Medica Iranica, Vol.54, 
No.2 (2016). 

- Autors: Nahid Hatam, Sogand Tourani(2), Enayatollah 
Homaie Rad, Peivand Bastani* 



37 

 

-Titel:”The Feasibility of Deploying Business Process Management in 
Hospitals in Iran,Hospital Practices and Research (HPR), 2016 Dec; 

1(4): 114-120. 

Autors: Sogand Tourani(1)*, Hadi Reisabdollahi 
-Titel:” Women and Health Consequences of Natural Disasters: 
Challenge or Opportunity?,Women & Health, 2016, Vol 56, issue 8. 
Autors: Sanaz Sohrabizadeh, Sogand Tourani(2)*, Hamid Reza 
Khankeh 
-Titel:”The Relationship between Organizational Justice and Turnover 
Intention Hospital Nurses in Iran, Materia Sociomedical Journal, 2016, 
Vol28, issue 3. 
Autors: Sogand Tourani(1), Omid Khosravizadeh, Amir Omrani, Mobin 
Sokhanvar, Edris Kakemam, Behnam Najafi 
Titel:” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :دروس تدريس

 درمانی و بهداشتی خدمات تمديري ارشد کارشناسی موردی سمينار 
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 درمانی و بهداشتی خدمات مديريت کارشناسی ، 2 و ١ بيمارستان مديريت و سازمان  

 درمانی و بهداشتی خدمات مديريت ارشد کارشناسی تطبيقی درمانی بهداشتی نظام 

 خدمات مديريت ارشد کارشناسی درمانی و بهداشتی های سيستم تطبيقی مديريت 

 و بهداشتی

 درمانی

 ديريت ارزيابی فناوری سالمت، کارشناسی ارشد مHTA 

  نظام ملی سياست های نوآوری، کارشناسی ارشدHTA 

 درمانی و بهداشتی خدمات مديريت ارشد کارشناسی ١ و2 بيمارستان مديريت و سازمان 

 (Ph.D) درمانی و بهداشتی خدمات مديريت دکتری مديريت در موردی مطالعه 

 مانیدر و بهداشتی خدمات مديرت Ph.D دکتری کارورزی 

 درمانی و بهداشتی خدمات مديريت رشته دکتری درمانی و بهداشتی خدمات استانداردهای 

 PhD 

 درمانی و بهداشتی خدمات مديريت رشته Ph.D دکتری موردی مطالعه  

 درمانی و بهداشتی خدمات مديريت رشته Ph.D دکتری مديريت و سازمان سمينار 

 درمانی و بهداشتی خدمات مديريت کارشناسی درمانی و اشتیبهد خدمات استانداردهای  

 درمانی و بهداشتی خدمات مديريت کارشناسی درمانی و بهداشتی خدمات ريزی برنامه  

 درمانی و بهداشتی خدمات مديريت کارشناسی مديريت مبانی و اصول 

 پزشکی مدارک کارشناسی مديريت مبانی و اصول  

 بهداشت اقتصاد ارشد یکارشناس تطبيقی ريزی برنامه  

 و بهداشتی خدمات مديريت ارشد کارشناسی درمانی و بهداشتی های مراقبت ارزيابی 

 درمانی

 درمانی و بهداشتی خدمات مديريت Ph.D دکتری مديريت های تئوری تحليل  

 سالمت سياستگذاری Ph.D. دکتری مديريت های تئوری تحليل 

 مديريت Ph.D. درمانی و بهداشتی خدمات ريزی برنامه و ملی توسعه های استراتژی 

  دکتری

 درمانی و بهداشتی خدمات

 توانبخشی مديريت ارشد کارشناسی توانبخشی مراکز استراتژيک مديريت و ريزی برنامه  

 و بهداشتی خدمات مديريت ارشد کارشناسی درمانی و بهداشتی های سيستم ارزيابی 

 درمانی
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 پيام المللی بين دانشگاه     

 PhD سالمت سياستگذاری دکتری سالمت کننده تعيين اجتماعی واملع 

  استراتژی های توسعه ملی و برنامه ريزی خدمات بهداشتی و درمانی، دکترای مديريت

 خدمات بهداشتی و درمانی

  بازاريابی خدمات، دکترایPhD by Research 

 درمانی و بهداشتی خدمات مديريت کارشناسی پروژه 

 درمانی و بهداشتی خدمات مديريت ارشد کارشناسی يکاستراتژ ريزی برنامه  

 درمانی و بهداشتی خدمات مديريت کارشناسی سازمانی رفتار  

 آزمايشگاهی دکتری آزمايشگاهی مديريت  

 راديولوژی کارشناسی مديريت مبانی و اصول 

 PhD سالمت سياستگذاری دکتری سالمت های سياست تحليل  

 ی سياستگذاری سالمتسمينار سياستگذاری سالمت دکترا 

 درمانی و بهداشتی خدمات مديريت ارشد کارشناسی های کارآموزی  

 درمانی و بهداشتی خدمات مديريت کارشناسی ۴ و٣ و2 و١ کارآموزی  

 مديريت خدمات بهداشتی و درمانی دکتری کارورزی 

 کارورزی کارشناسی ارشد مديريت خدمات بهداشتی و درمانی 

 ازی دانش برای دانشجويان دکترای پژوهشتبادل، ترجمان و تجاری س 

 کارشناسی ارشد ارزيابی فناوری سالمت   نظام ملی نوآوری دانشجويانHTA 

 سمينار انتقال نتايج ارزيابی فناوری سالمت برای دانشجويان کارشناسی ارشد ارزيابی 

 فناوری سالمت

  
 

 

 

 

 

 

 پايان و دكتری رساله ها ده مشاور و راهنمايي

 : جمله از ارشد يكارشناس نامه

 ایبر راهکار ارائه :سالمت نظام شدن جهانی های چالش و ها فرصت تعيين" ، راهنما استاد  
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 ٨9 بهمن دفاع – "ايران

 سازمان کارکنان در شغلی رضايت کننده ايجاد عوامل برخی بررسی" راهنما، استاد 

 ٧٨ ارديبهشت دفاع – " ٧٧ سال در بهزيستی کشور

 علوم دانشگاه آموزشی های بيمارستان در بيمارستانی های کميته سیبرر" راهنما، استاد 

 ٧9 مرداد دفاع – " ١٣٧٨ سال در پوشش تحت خصوصی های بيمارستان و ايران پزشکی

 دهایاستاندار با آن مقايسه و رشت عمومی های بيمارستان اورژانس ارزيابی" راهنما، استاد 

 ٧٨ اسفند " ١٣٧٨ درمان و بهداشت وزارت

 ستانبيمار آزمايشگاهی های واحد در کار های ايستگاه ارگونوميک ارزيابی " راهنما، تاداس  

        -٧9انیانس نيروی وری بهره با آن ارتباط و کرمانشاه پزشکی علوم دانشگاه آموزشی های            

 ٨٠ ماه دی دفاع ،٨٠

 سيستم توسعه در شکیپز مدارک آموختگان دانش مشارکت ميزان بررسی " راهنما، استاد  

 ١٣٨١سال  پزشکی مدارک اساتيد و مديران ديدگاه از بيمارستانی اطالعات      

 آموزشی های بيمارستان در انسانی نيروی ريزی برنامه تطبيقی مطالعه " راهنما، استاد  

 ٨٠ شهريور دفاع ،"مربوطه استانداردهای با ايران پزشکی علوم دانشگاه عمومی

 بيمارستانی پيش اورژانس خدمات در ها بيماری الگوی و عملکرد بررسی "راهنما، استاد  

 ٨٠ اسفند دفاع – " ١٣٧٠ دهه در اصفهان استان

 بهداشتی سطوح در ها بيماری زمينه در آماری اطالعات نظام ررسیب " راهنما، استاد 

 ٨١ شهريور دفاع – " ١٣٨٠ تهران شهر درمانی

 یها بيمارستان در کارکنان توانمندی ادراک با ندسازیتوانم جو رابطه " راهنما، استاد  

 ٨۶ بهمن دفاع – " ١٣٨۶ کرمان آموزشی

 عمومی های بيمارستان مختلف های بخش پرستاران تعارض سطح تعيين " راهنما، استاد 

  ١٣٨۶ سرپرستاران توسط مذاکره های سبک از استفاده ميزان با آن ارتباط و بوشهر استان

 ٨٧ تير دفاع

 پوشش تحت آموزشی های بيمارستان مديران های شايستگی بررسی"راهنما، تاداس 

 ٨۴ اسفند دفاع – ١٣٨۴ درجه ٣۶٠ بازخورد مدل اساس بر ايران پزشکی علوم دانشگاه

 دولتی غير های سازمان ارزيابی " راهنما، استاد NGO ١٣٨۴" درمان و بهداشت بخش در  

 ٨۵ خرداد دفاع

 از بعد و قبل فيروزگر درمانی آموزشی مرکز داروخانه عملکرد مقايسه " راهنما، استاد 

 ٨۶ گری تصدی - ٨٨ تير دفاع – " ٨۴سال  کاهش
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 همنب دفاع – "ايران برای سالمت خدمات ارائه گذاری اولويت الگوی طراحی "راهنما، استاد 

 ١٣٨٨سال 

 سی دی پی وسفوک روش به منتخب منزل، بر مبتنی مداخالت تاثير بررسی "راهنما، استاد 

کاردرمانی  بخش در والدين مندی رضايت ميزان و مغزی فلج کودکان حرکتی مهارت بر ای

 ١٣9١ بهار دفاع -"شيراز توانبخشی دانشکده

 بهداشتی متخصص انسانی نيروی آموزش ادغام طرح اجرايی های چالش "راهنما، استاد 

 ١٣9٠ بهمن دفاع – "حل راه ارايه و ايران سالمت خدمات ارائه نظام در درمانی

 های بيمارستان اورژانس های بخش در بيمار ايمنی فرهنگ ابعاد بررسی "راهنما، استاد  

 9٠ های سال در تهران پزشکی علوم دانشگاه - 9٠ شهريور دفاع – " ١٣٨9سال 

 آموزشی های بيمارستان در بالينی حاکميت استقرار ارزيابی نظام طراحی راهنما استاد 

 ١٣92 مهر دفاع مشهد، پزشکی معلو دانشگاه

 کننده تعيين اجتماعی عوامل تحليل برای مفهومی الگوی طراحی"رساله راهنما استاد 

 ١٣92 شهريور دفاع تاريخ ،"معياره چند گيری تصميم رويکرد با کشور در سالمت

 طراحی الگوی سياست گذاری نظام سالمت روان ايران بر اساس  " رساله راهنمای استاد

 "مفاهيم سازمان سالمت جهانی چارچوب

 يا برایارائه مدل مديريت فرايند تخليه و توزيع مصدومين بال " ااستاد راهنمای رساله دکتر 

 دکترای مديريت باليا  "ايران

  نده نگاری گردشگری پزشکی ايرانيآ "استاد راهنمای رساله دکترای" 

 شکی برای ايرانارائه  مدل کسب و کار گردشگری پز " استاد راهنمای دکترا"  

 لوم عرابطه ميزان ترک خدمت پرستاران بيمارستان های دانشگاه "استاد راهنمای پايان نامه

 "١٣9٣تا  ١٣٨٨پزشکی شهيد بهشتی با عوامل فردی، مديريتی و سازمانی در سال های 

ی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقيقات منابع انسان -کارشناسی ارشد مديريت دولتی

 2٨/١١/١٣9٣يخ دفاع تار

  نشگاه رابطه بين اجزای مختلف ترجمان دانش مراکز تحقيقاتی دا "پايان نامهاستاد راهنمای

 "علوم پزشکی ايران با استفاده از مدل منطق

  ی بکارگيری اصول و روش های طراحی نوين در ارائه الگوها " پايان نامهاستاد راهنمای

  "د تفکر ناببيمارستانی آينده با تاکيد بر رويکر

  اروهای ارزيابی فناوری سالمت داروی تنکنيالر در مقايسه با د " پايان نامهاستاد راهنمای

 ن. ر ايرادآلتيالر رتيالر و استرپتوکتياز در درمان بيماران مبتال به انفاکتوس حاد ميوکارد 
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  رانارائه الگوی پرورش مديران کارآفرين در نظام سالمت اي "دکترااستاد راهنمای"  

  علوم  ارائه الگوی مديريت ناب بخش اورژانس بيمارستان های دانشگاه "دکترااستاد راهنمای

 ) در دست اجرا( "پزشکی ايران

  د آينده ارائه الگوی شايستگی مديران بيمارستان های ايران با رويکر " رسالهاستاد راهنمای

  "نگاری

  ا(، ) در دست اجر"ب در برابر زلزلهارائه مدل بومی فاز کاهش آسي "رسالهاستاد مشاور 

  هر شارزيابی عملکرد واحد بيماران بين الملل بيمارستان های  " پايان نامهاستاد مشاور

 . ) در دست اجرا(١٣9۵تهران 

 سالمت با مرتبط زندگی کيفيت و اجتماعی سالمت رابطه " نامه پايان راهنما استاد 

 ١٣9٣ خرداد دفاع تاريخ ،" ١٣92 :رانته پزشکی علوم دانشگاه بازنشسته سالمندان

دفاع ،استاد راهنمای رساله دکتری خانم ساناز سهرابی زاده دانشجوی دکترای مديريت باليا 

 ١٠/١2/9٣در تاريخ 

 رانارائه الگوی مديريت اثربخش برنامه ترخيص بيمارستانی برای اي " رساله مشاور استاد" ،

 ١٣9۴دفاع 

 ی ايرانمدل مديريت فرايند تخليه و توزيع مصدومين باليا  براارائه  "استاد راهنمای رساله" 

 یها بيمارستان در پزشکی تجهيزات خريد بر مؤثر های مولفه "نامه پايان راهنمای استاد 

 ١٣9٣، AHPمراتبی  سلسله تحليل از استفاده با ها آن بندی اولويت و تهران شهر منتخب

 کارکنان در خالقيت و شغلی رضايت ی،سازمان تعهد ارتباط بررسی "مشاور، استاد 

 ٨٨ اسفند دفاع – "کرمان بهشتی شهيد پزشکی روان بيمارستان

 عملکرد و نگرش دانش، بررسی "مشاور استاد(KAP)  های سيستم کارکنان و مديران 

 ١٣٧9 سال شرقی آذربايجان استان کيفيت در مستمر ارتقاء خصوص در درمانی و بهداشتی

(QI) ٨٠ اسفند دفاع 

 گوال ارائه و منتخب کشورهای و ايران در دارو بيمه نظام تطبيقی مطالعه "مشاور، استاد 

 ٨۶ مهر دفاع – "ايران برای

 سال اجتماعی  تأمين سازمان مدت بلند های حمايت هزينه تابع تخمين "مشاور، استاد

 ٨٧ خرداد دفاع، ١٣٨۴

 بيمارستان کشور، درمان و بهداشت نظام در سالمت ملی کارت بکارگيری "مشاور، استاد 

 ٨٠ بهمن دفاع – ١٣٨٠ چمران شهيد
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 توزار تابعه های دانشگاه در کارآفرينی مراکز اندازی راه الگوی ارائه "مشاور، استاد 

 ٨۴ آذر دفاع – پزشکی آموزش و درمان بهداشت،

 تانسبيمار در کارکنان نظر از وری بهره و شده ادراک سازمانی عدالت رابطه "مشاور، استاد 

 9٠ بهمن دفاع – " ١٣٨9 :تهران پزشکی علوم دانشگاه منتخب درمانی – آموزشی های

 برای الگو ارايه و منتخب کشورهای در دارو توزيع نظام تطبيقی مطالعه "مشاور، استاد 

 9٠ شهريور دفاع ، تاريخ"ايران

  ه نی ، رشت، دانشکده ف "بکارگيری مديريت ناب در بيمارستان "استاد مشاور پايان نامه

 2/١١/١٣9۵مهندسی صنايع دانشگاه تهران، تاريخ دفاع 

 مدل اساس بر شيراز درمانی و آموزشی های بيمارستان داخلی محيط تحليل "داور، استاد 

 ٨۴ بهمن دفاع – ١٣٨۴ سال در وايزبورد بعدی شش

 ٨٧ اسفند دفاع – " ايران برای درمانی گردشگری الگوی طراحی "داور، استاد  

 ٨٧ دی – ١٣٨۶ ايران در پايه درمان بيمه بسته تعيين الگوی طراحی "داور، استاد 

 درمان و بهداشت شبکه درمانی بهداشتی کارکنان شغلی های آسيب عوامل "داور، استاد  

 ٨۶ مهر دفاع " ١٣٨۵ هشترود

 علوم  دانشگاه های بيمارستان فنی کارآيی بر مؤثر عوامل بررسی و تعيين "داور، استاد

 (SFA) ها) فراگيرداده تحليل و تصادفی مرزی تحليل روش دو از استفاده با ايران پزشکی

(DEA٨۶ ،خرداد 

 یها بيمارستان کارکنان سازمانی تعهد با کاری زندگی کيفيت رابطه بررسی "داور، استاد 

 ٨۵ اسفند – ١٣٨۵ سال در سنندج شهر دانشگاهی

 و آموزشی مراکز پزشکی کمدار بخش سازمانی حافظه مدل طراحی "داور، استاد 

 ٨٧ خرداد"درمانی

 ٨۵ مهر دفاع – "ايران سالمت نظام برای مديريت توسعه ارزيابی الگوی "داور، استاد  

 تأمين سازمان در مستقيم درمان برای ارجاع نظام مديريت الگوی طراحی "داور، استاد 

 ٨٨ ارديبهشت دفاع – "اجتماعی

 هدانشگا آموزشی عمومی های بيمارستان هزينه مواد و فصول تطبيقی مطالعه "داور، استاد 

 ٧9 مرداد دفاع " ٧٧ مالی سال در ايران پزشکی علوم

 ایاستاندارده با آن مقايسه و همدان های بيمارستان اورژانس وضعيت بررسی "داور، استاد 

 ٧٨ ارديبهشت دفاع –"موجود
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 ایاستاندارده با آن قايسهم و همدان های بيمارستان اورژانس وضعيت بررسی "داور، استاد 

 ٨۶ شهريور "موجود

 های تخت عملکرد مقايسه و جمعيت با جراحی عمل تخت نسبت بررسی "داور، استاد 

 "خراسان و تهران های استان در جراحی های تخت عملکرد مقايسه و جمعيت به جراحی

 ٨۵ مرداد دفاع

 زمينه در اصفهان هرش آموزشی های بيمارستان مديران عملکرد بررسی "داور، استاد 

 ٧9 بهمن ،دفاع " ١٣٧9 سال در گيری تصميم و کارکنان مشارکت

 کشور دانشگاهی های بيمارستان ای حرفه مديران عملکرد تطبيقی بررسی "داور، استاد 

 ٧٨ اسفند دفاع – " ١٣٧٨ ها بيمارستان آن ميانی مديران ازديدگاه

 انبيمارست در مجرا طريق از و باز روش به پروستاتکتومی بخشی اثر تحليل " داور، استاد 

 ١٣9٠ آذر دفاع - " ١٣٨9 سال بيرجند شهر های

 تير دفاع -،"کشور دارويی صنعت پذيری رقابت ارتقاء جهت الگو ارائه "دکتری رساله داور 

١٣9٣ 

 مومی بررسی مدت زمان ويزيت بيماران سرپايی در بيمارستان های ع " نامه داورپايان استاد

 ١٣92 اسفند دفاع " ،١٣92زوين:شهرستان ق

 هسران داخلی ناخالص توليد و سالمت مخارج مابين رابطه تعيين "نامه پايان داور استاد 

 ١99۵ :توسعه حال در کشورهای – ١٣92 اسفند دفاع ،: 2٠٠9درسال

 عدفا ،"ايران در اول سطح سالمت خدمات بسته طراحی برای الگو ارائه "داوررساله استاد 

 ١٣92 بهمن

 گرین آينده و زندگی کيفيت بر آن تاثير و ديابت بيماری اقتصادی تحليل"رساله داور استاد 

 ١٣92 آذر دفاع تاريخ ،"ديابت بيماری

 آموزشی های بيمارستان برای بيمار ايمنی اقتضايی الگوی طراحی "دکتری داور استاد 

 ١٣92 دفاع تاريخ ،"تهران پزشکی علوم دانشگاه

 های شاخص با اقتصادی کالن متغييرهای بين ارتباط بررسی " امهن پايان داور استاد 

 ١٣92تاريخ دفاع  2٠١٠ متحد ملل سازمان کشورهای در بهداشتی

  ف بار وارائه الگوی حمايت از خانوارهای ايرانی در برابر هزينه های اس"استاد داور رساله 

 ١٣9۴، دفاع "فقرزدای خدمات سالمت
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 ، روش  ی ترجيهات پزشکان در زمينه قراردادهای پزشک خانواده باارزياب "استاد داور خارج

 تحليل توامان و پيشنهاد سناريوی بهينه قراردادی برای خريد خدمات پزشک خانواده در

 ١٣9۴، تاريخ دفاع "نظام سالمت ايران

  عشگاه بعنوان استاد ناظر بر دفاو نماينده معاونت آموزشی دانرساله استاد داورداخل،" 

 ١٣9۴خ دفاع يتار "الگوی بهره وری کميته های بيمارستانی طراحی

  لل عتدوين پروتکل ارزيابی مناسب برای ايارن، تعيين ميزان و  "رساله استاد داور خارج

 2٠/۴/9۴، تاريخ دفاع "پذيرش و اقامت نامناسب بيماران در بيمارستان های منتخب

  ، ملکردی( مديران بيمارستان و ارائه ع -تحليل شايستگی) مهارتی "استاد داور خارج رساله

ت الگوی ارزيابی با استفاده از تکنيک های تصميم گيری چند معياره و مدل سازی معادال

 2۴٠/9۴د//2٧٨9نامه شماره  2٧/۵/9۴ساختاری، مورخ 

  ک اندازه گيری پاسخگويی و برآورد سطح پاسخگويی برنامه پزش "استاد داور خارج رساله

، دانشکده بهداشت علوم "WHOاستفاده از پرسشنامه بومی سازی شده  خانواده شهری با

 ١٣/١٠/١٣9٣، تاريخ دفاع  2۴٠/9٣د//۵۵١2پزشکی تهران،شماره نامه 

 ..........................و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : تحقيق و مطالعه جهت عالقه مورد های حيطه

  سالمت نظام كالن سطح در
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  درمانی و بهداشتی خدمات شدن جهانی های چالش و ها فرصت 

  درمانی و بهداشتی های مراقبت ريزی برنامه و ملی توسعه های استراتژی 

  SDH سالمت بر تاثيرگذار اجتماعی عوامل 

 بازاريابی خدمات سالمت  

 ترجمان و تجاری سازی دانش در نظام سالمتتبادل،  

 نوآوری، کارآفرينی و بهره وری در نظام سالمتمديريت  

 ه پايدار در نظام آموزش عالی سالمتتوسع 

 

 خرد)بيمارستان( سطح در

 بيمارستان مديريتنظير  بيمارستان) در مديريت نوين ابزارهای و ها تکنيک کاربرد 

 (  Leanناب

 مطلوبيت -هزينه ، اثربخشی -هزينه کارآيی، -هزينهارزيابی عملکرد و بهره وری بيمارستان ) 

 ، هزينه منفعت، هزينه پيامد(

  بيمارستان فکری در های سرمايه و ديريت دانشم 

 پزشکی گردشگری 

 توانمندسازی مديران بيمارستان 


