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 فعاليت هاي آموزشی براي اولين بار در كشور 

 در رشته هاي اقتصاد سالمت و سياست گذاري سالمت:

با توجه بهه  Ph.D در مقطع تخصصي  مسئول تدوین برنامه آموزشي رشته اقتصاد سالمت -1

صهادره از رهرم مهدیر كهت م تهرم       15/11/1387مورخه  473542/16/1گواهي شماره 

 دفتر گسترش و ارزیابي آموزش پزشكي و دبير شوراي عالي برنامه ریزي علوم پزشكي

مسئول كميته تدوین برنامه آموزشي رشهته  سياسهتگراري سهالمت در مقطهع دكتهري        -2

صهادره از   11/06/1388مورخهه   275670/16/1توجه به نامه شماره  ( باPh.Dتخصصي)

       ررم مدیر كت م ترم دفتر گسهترش و ارزیهابي آمهوزش پزشهكي و دبيهر شهوراي عهالي       

 برنامه ریزي علوم پزشكي



 

 

 

 

 كسب جوایز آموزشی:

فرآینهد نيازههاي ارالعهاتي و الگوههاي رفتهاري دانشهپویان پزشهكي در جسهتپوي          :عنوان -1

 ارالعات مراقبتي در آموزش باليني  

 1388وزیر م ترم بهداشت و درمان)آقاي دكتر لنكراني( در سال  مرجع اهدا كننده:

 استاد نمونه عنوان: -2

 1386ریاست م ترم دانشگاه علوم پزشكي ایران در سال مرجع اهدا كننده:

 ت قيق در اهدام دانشگاه عنوان: -3

 ریاست م ترم دانشگاه علوم پزشكي ایران مرجع اهدا كننده:

 تقدیر و قدرداني از خدمات آموزشي نمونه عنوان: -4

 )مد ظله العالي(نهاد نمایندگي مقام معظم رهبري مرجع اهدا كننده:

 استاد نمونه   :عنوان -5

 بهداشت، درمان و آموزش پزشكيوزیر م ترم  مرجع اهدا كننده:

 

  



 شركت در دوره هاي مقدماتی آموزش پزشكی 

 :رئوس مطالب دوره

 مقدمات برنامه درسي -1

 ررح درس و برنامه ریزي درسي -2

 روش ها و فنون تدریس -3

 ارزشيابي پيشرفت ت صيلي فراگير -4

 پژوهش در آموزش -5

 آموزش باليني -6

7-Medical informatics-BEME  

 روش ت قيق مقدماتي -8

 روش ت قيق پيشرفته -9

 spssكاربرد  -10

11- ICDL 

توسه    30/9/1373لغایت  30/8/1373شركت در كارگاه مقدماتي آموزش پزشكي از تاریخ  -12

 دفتر برنامه ریزي و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشكي ایران در دانشكده پزشكي

سهاعت( در معاونهت پژوهشهي    30روز ) 5بهه مهدت    3/4/1374از تهاریخ   EPIآموزش دوره  -13

 پزشكيدرمان و آموزش  ،وزارت بهداشت

بهه مهدت دو روز توسه      28/3/1374كارگاه توجيهي آموزش پزشكي جامعه نگر در مورخهه  -14

دفتر برنامه ریزي و توسعه آموزش دانشگاه علهوم پزشهكي ایهران بها همكهاري دبيرخانهه شهوراي        

 رت بهداشت درمان و آموزش پزشكيآموزش پزشكي جامعه نگر وزا

 

  



 

 :به زبان فارسی مقاالت چاپ شده در نشریات معتبر داخلی

ثير آموزشی پيشگيري از ایدز توسط گروه همسااالن و بزرگسااالن بار آگااهی، نگارش و      مقایسه تأ (1

آموزش و پرورش شهر تهران با اساتااده از مادل    4خودبندگی دانش آموزان دختر دبيرستانی منطقه 

 82سال -تئوري شناختی

 ، شماره اول91تا  77صف ات  ،82زمستان  -فصلنامه باروري و ناباروري

 بررسی تطبيقی استانداردهاي مدارك پزشكی در كشورهاي منتخب با ایران (2

 1383، زمستان 55شماره -رب و تزكيه

 ابزارهاي ارزشيابی در مدیریت بالیا (3

 شماره دهم - فصلنامه علمي كاربردي بينا

 در مركز خدمات درمانی QFD/FMFAطراحی و مدل سازي یك ساختار یكپارچه  (4

 130تا  117صف ات ،  1389، بهار  2شماره  سال نهم ، فصلنامه علمي و پژوهشي پایش ،

 نظرات كاربران در مورد سيستم رایانه اي اطالعات بيمارستانی در بيمارستان هاي تهران (5

و فصهلنامه   18تا  11صف ات  ،1385زمستان  شماره اول، ششم،فصلنامه علمي پژوهشي پایش، سال 

 ویژه نامه اولين كنفرانس بين المللي حسابداري مدیریت –پژوهشي حسابداري مدیریت   علمي 

 ارزیابی مدیریت زباله در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكی ایران (6

 283تا  277صف ات  ،1384ایيز پ شماره چهارم، سال چهارم، -فصلنامه علمي پژوهشي پایش

 تأثير آموزش بر آگاهی دانش آموزان دبيرستان از بيماري ایدز (7

 60تا  53صف ات  ، 1382تابستان ، 2شماره  ، 6دوره  –فصلنامه علمي و پژوهشي حكيم 

 1386تحليل ساختار و محتواي وب سایت هاي بيمارستان هاي آموزشی منتخب كشور (8

 184تا  175صف ات  ( ،  2)  4،  1386سال –فصلنامه علمي پژوهشي مدیریت ارالعات سالمت 

بر آگااهی و نگارش دانشااویان     "جمعيت و تنظيم خانواده  "ثير آموزشی واحد درسی ارزشيابی تأ (9

 1383دانشكده مهندسی برق دانشگاه یزد ، سال 

) ویژه نامه هفتمهين همهایش كشهوري     14 ، پيوست1384مپله ایراني آموزش در علوم پزشكي، سال

 آموزش پزشكي (

ثير آموزش از طریق مدل اعتقاد بهداشتی بر ادراكات تغذیه اي دانش آموزان دختار ساال   بررسی تأ  (10

 چهارم دبيرستان هاي نوشهر درباره صرف صبحانه و ميان وعده غذایی

 24، شماره 1387، بهار و تابستان رلوع بهداشت    

 تطبيقی الگوي ارزیابی توسعه مدیریت در نظام سالمت كشورهاي منتخبمطالعه   (11



 1390مدیریت ارالعات سالمت / دوره ي هشتم / شماره دوم / سال 

ثير آموزش بهداشت از طریق مدل اعتقاد بهداشتی بر آگاهی، نگرش رابطين بهداشت درباره أبررسی ت (12

 تست پاپ اسمير در مراكز شهري شهرستان قزوین

صهف ات   ،18سهال   ، 63شهماره   ،1387 زمستان  –نشریه دانشكده پرستاري و مامائي شهيد بهشتي 

    30تا 25

 ثير آموزش بر ميزان آگاهی و نگرش بهورزان زن در خصوص یائسگی و مشكالت ناشی از آنتأ  (13

              ،  1384 /56الن/ دوره چههههارم شهههماره مپلههه دانشهههكده پزشهههكي دانشههگاه علهههوم پزشهههكي گههي   

 73تا  67صف ات 

بيمار بستري در مراكز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشكی قزوین با  –هزینه هتلينگ و بار مالی روز   (14

 18تا  8صاحات  ( ، 1387روش تخصيص نزولی گام به گام )سال 

  75-74شماره  -1388پایيز و زمستان  –رب و تزكيه 

 بهبود كيايت بر شاخص هاي كارآیی بيمارستان ثير اقدامات گروه هايمطالعه تأ  (15

 1389، پایيز 3، شماره  2شي علوم بهداشتي سال پژوه–فصلنامه علمي 

 جستاوي منابع اطالعاتی دانشاویان پزشكی در طب اورژانس  (16

 44تا  37( صف ات 1) 10، 1389بهار /آموزش در علوم پزشكيمپله ایراني 

دانشاویان در جستاوي اطالعات مراقبتی بيمااران در آماوزش   نيازهاي اطالعاتی و الگوي رفتاري   (17

 بالينی بخش فوریت ها

  1389پژوهشي مدیریت ارالعات سالمت / دوره  هفتم / شماره چهاردهم / زمستان –مپله علمي 

درمانی  -به مركز آموزشی  بيماران مراجعه كننده هاي دیاليز در ایران: هزینه همودیاليزتحليل هزینه  (18

 قزوین سينا، دانشگاه علوم پزشكی بوعلی

 442تا  435صف ات  -1391شهریور  -مرداد دوره یازدهم، شماره چهارم،پایش 

 هزینه خدمت در كانون هاي هزینه بيمارستان بوعلی سيناي قزوین  (19

 1391 –فصلنامه رب و تزكيه 

مراكز آموزشی درمانی واریانس مالی اعمال جراحی ترمورال اورولوژي در بيماران مراجعه كننده به   (20

 شهيد هاشمی نژاد دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی ایران

 1391 –فصلنامه رب و تزكيه 

 محور، پيش نياز اجراي مدیریت دانش در بخش هاي مدارك پزشكی  –مدل حافظه سازمانی فرآیند   (21

 753-743 (:22)پياپي  6)8 ;1390بهمن و اسفند  مدیریت ارالعات سالمت،



در سال  پردیس همت(تعيين عوامل مؤثر بر پيشرفت تحصيلی دانشاویان دانشگاه علوم پزشكی تهران )  (22

 89-88تحصيلی 

 1390سال ، 3، شمارۀ 19دورۀ  ،فصلنامه علمي پژوهشي رب و تزكيه

 اثر آموزش بر باورهاي غربالگري سرطان پستان در دانشاویان دختر   (23

، هفته اول آبان 10-17، شماره بيست و سوم، صف ه ایران، دوره پانزدهممپله ي زنان مامائي و نازائي 

1391 

 هاي كمرشكن و منار به فقر سالمت در جمعيت شهري تهرانمطالعه هزینه  (24

عبهادي   مسعود رودباري، عزیز رضاپور، حسين باقري فرادنبه، فربهد سعيد باقري فرادنبه، م مد عرب، 

 (1395-1)  - 63، شماره 19جلد  -مدیریت سالمت فرد آذر،

 ه مبتنی بر جمعيت شهر كرمانمندي و دسترسی به خدمات سالمت: مطالععوامل مؤثر در بهره  (25

عبادي فرد آذر، صادق غضنفري، سعيد ميرزایي، علي سرابي آسيابر،  عزیز رضاپور، یاراهلل رومياني، فربد

 (1394-1)  - 60، شماره 18جلد  -مدیریت سالمت سعيد باقري فرادنبه،

هاي بهداشتی مادر و كودك جمعيات روساتایی دانشاگاه علاوم     تأثير طرح پزشك خانواده بر شاخص  (26

 پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد

جلهد   -مهدیریت سهالمت   درضا شعباني كيا،عبادي فرد آذر، مسعود رودباري، حمي پوران رئيسي، فربد

  (1390-1)  - 43، شماره 14

 بررسی نياز هاي اطالعاتی دانشاویان پزشكی دانشگاه علوم پزشكی ایران در آموزش بالينی اورژانس  (27

، 11جلهد   -مدیریت سهالمت  عبادي فرد آذر، حسن ابوال سني، مهدي كاهویي، بدرقيه اسكروچي، فر

 ( 1387-7)  - 33شماره 

 بررسی ميزان آگاهی، نگرش مدیران سالمت از مدیریت نظام سالمت  (28

، 11جلهد   -مدیریت سالمت افسانه زرقي، علي رمضانخاني، م مدامير اميرخاني، عبادي فرد آذر، فربد

 ( 1387-4)  - 32شماره 

هااي باالينی در   تأثير شبكه رایانه اي اطالعات بيمارستانی بر كيايت خدمات درمانی كاركنان بخاش    (29

 بيمارستان اميرالمؤمنين )ع( دانشگاه علوم پزشكی سمنان

عبادي فرد آذر، مهدي كاهویي، م سن سليماني، سهيال قضهوي، علهي اصهغر قهدس، سهي  الهه        فربد

 ( 1387-1)  - 31، شماره 11جلد  -مدیریت سالمت اعالیي، داوود رجب زاده،

 افراد سالم ت زندگی مرتبط با سالمت بيماران همودیاليزي وكيايي  مقایسه (30

عبهادي فهرد آذر، حسهين     امير پاكپور حاجي آقا، داود پناهي چناقبالغي، ميرسعيد یكاني نهژاد، فربهد  

 ( 1385-7)  - 25، شماره 9جلد  -مدیریت سالمت ایزي،
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محاسبه هزینه تمام شده آموزش دانشاویان مقاطع تحصيلی مختلف در دانشاكده مادیریت و اطاالع     (31

در ساال   (ABC) دانشگاه علوم پزشكی ایران به روش هزینه یابی بر مبنااي فعاليات   رسانی پزشكی،

 1385-86تحصيلی 

 -مدیریت سهالمت  عبادي فرد آذر، حسن ابوالقاسم گرجي، م مد هادیان، عليرضا م بوب اهري، فربد

 ( 1385-4)  - 24، شماره 9جلد 

شده در مركز بهداشتی درمانی شاهيد ساهرابعلی بخشای     محاسبه وتحليل هزینه واحد خدمات ارائه  (32

 1385 -شهرستان شهریار با استااده از روش هزینه یابی بر مبناي فعاليت

)  - 23، شماره 9جلد  -مدیریت سالمت عبادي فرد آذر، حسن ابوالقاسم گرجي، رضا اسماعيلي، فربد

1-1385 ) 

ثير آموزش از طریق مدل اعتقاد سالمتی بر شناخت مادران داناش آماوزان پسار دربااره چااقی      أت  (33

 ن(شهر تهرا 17منطقه ي  كودكانشان )مدارس ابتدایی

، 8جلد  -مدیریت سالمت عبادي فرد آذر، مهناز صل ي، ميرسعيد یكاني نژاد، امير پاكپور حاجي، فربد

 ( 1384-10)  - 22شماره 

 1383بررسی سبك رهبري و بلوغ سازمانی در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكی اردبيل،   (34

-7)  - 21، شهماره  8جلهد   -مهدیریت سهالمت   آذر،عبادي فرد  مریم سيد جوادي، نادر خالصي، فربد

1384 ) 

بررسی تأثير آموزش بر آگاهی و اعتقادات دانشاویان دختر ساكن خوابگاه هاي دانشاگاه تهاران در     (35

 1381ا 82مورد غربالگري سرطان پستان، سال 

 -مدیریت سهالمت  عبادي فرد آذر، شهناز ریماز، م مد زكریا كيایي، فارمه رحمتي نپار كالیي، فربد

 ( 1384-1)  - 19، شماره 8جلد 

بررسی وضعيت هزینه تخت روز بستري و شاخص هاي عملكردي در بيمارستان هاي منتخاب دانشاگاه     (36

 علوم پزشكی ایران 

                           ، 7جلهههد  -مهههدیریت سهههالمت  عبهههادي فهههرد آذر، حسهههن انصهههاري، عزیهههز رضهههاپور،    فربهههد

 ( 1383-10)  - 18شماره 

 ارائه یك الگوي براي نظام ملی ثبت سرطان ایران  (37

، 7جلهد   -مهدیریت سهالمت   عبادي فرد آذر، احمد براتي مارناني، فرحناز صدوقي، عليرضا ظهور، فربد

 ( 1383-10)  - 18شماره 

 بررسی تطبيقی استانداردهاي مدارك پزشكی در كشورهاي منتخب با ایران  (38

 ( 1383-7)  - 17، شماره 7جلد  -مدیریت سالمت عبادي فرد آذر، اباذر حاجوي، زهرا ميداني، فربد
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بررسی تأثير آموزش بر آگاهی و اعتقادات دانشاویان دختر ساكن خوابگاه هاي دانشاگاه تهاران در     (39

 1381ا 82 مورد غربالگري سرطان پستان، سال 

 -مدیریت سهالمت  زكریا كيایي، فارمه رحمتي نپار كالیي،عبادي فرد آذر، شهناز ریماز، م مد  فربد

 ( 1383-4)  - 16، شماره 7جلد 

 بررسی تطبيقی استانداردهاي مدارك پزشكی در كشورهاي منتخب با ایران  (40

 ( 1383-1)  - 15، شماره 7جلد  - مدیریت سالمت ذر حاجوي، زهرا ميداني،عبادي فرد آذر، ابا فربد

 ارائه یك الگوي براي نظام ملی ثبت سرطان ایران  (41

                        ، 7جلهههد  -مهههدیریت سهههالمت عبهههادي فهههرد آذر، فرحنهههاز صهههدوقي، عليرضههها ظههههور، فربهههد  

 ( 1383-1)  - 15شماره 

محاسبه قيمت تمام شده خدمات بخش فيزیوتراپی بيمارستان آموزشی درمانی سينا تهران بار اسااس     (42

 1392یابی بر مبناي فعاليت و مقایسه آنها با تعرفه هاي مصوب در سال روش هزینه 

  عبههادي فههرد آذر، دكتههر سههارا امههامقلي پههور، دكتههر م مههد عههرب،   راضههيه بيرانونههد، دكتههر فربههد 

 ( 1395-3)  - 2، شماره 15دوره  -بيمارستان

بررسی ارتباط بين پرداخت بر اساس طرح نظام نوین اداره امور بيمارستانها، نظریه انتظار و رضاایت    (43

 1392شغلی در پرسنل بيمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشكی تهران در سال 

              ، 13دوره  -بيمارسههتان عبههادي فههرد آذر، م مههد عههرب، مرتضههي بههادلو، احسههان رضههایي،     فربههد

 ( 1393-12)  - 4شماره 

بررسی عوامل موثر بر ترك بيمارستان با مسئوليت شخصی در بيماران مراجعه كننده به واحد اورژانس   (44

 1391سال درمانی اميراعلم تهران،  -مركز آموزشی

عبهادي فهرد آذر، سهيد م مهد ههادي       مژگان عسگري، م مد عرب، عباس رحيمهي فروشهاني، فربهد   

 ( 1392-6)  - 2، شماره 12دوره  -بيمارستان موسوي،

 سالمت ایرانوضعيت تخصيص منابع در نظام   (45

-11)  - 4، شهماره  11دوره  -بيمارسهتان  عبادي فرد آذر، پروین عباسي بروجنهي،  عزیز رضاپور، فربد

1391 ) 

 دانشگاه علوم پزشكی تهراندرمانی منتخب -مطالعه فرهنگ ایمنی بيمار در مراكز آموزشی   (46

  عبادي فرد آذر، عزیز رضاپور، اصغر تنومند خوشه مهر، رزاق بيات، جالل عربلهو، زههرا رضهاپور،    فربد

 ( 1391-6)  - 2، شماره 11دوره  -بيمارستان

باراي بخاش    روش هاي پرداخت به پزشكان در نظام ارجاع كشورهاي منتخب و ارائه راهكاربررسی   (47

 مين اجتماعی ایرانأدرمان مستقيم سازمان ت
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  عبههادي فههرد آذر، مسههعود فردوسههي، علههي ایوبيههان،   سههودابه ورههن خههواه، نههادر خالصههي، فربههد  

 ( 1391-6)  - 2، شماره 11دوره  -بيمارستان

 بهره مندي از خدمات سالمت در استان اصاهان  (48

عبادي فرد آذر، عزیز رضاپور، پروین عباسي بروجنهي، حسهين صهفري پلنگهي، مهشهيد معينهي        فربد

 ( 1390-7)  - 3، شماره 10دوره  -بيمارستان نائيني،

 1387پایش طرح ملی پزشك خانواده و نظام ارجاع در شهرستان رباط كریم در سال   (49

                       ، 8دوره  -بيمارسهههتان عبهههادي فهههرد آذر، حميهههد حقهههاني، فهههرح السهههادات هاشهههمي،     فربهههد

 ( 1388-1)  - 5شماره 

 تأثير الگوي اعتقاد بهداشتی در رفتارهاي پيشگيري كننده از پوكی استخوان د ر زنان روستایی مالیر  (50

 علهوم  دانشهگاه  علمهي  مپلهه  صل ي، عليرضا ظهور، مریم علهي حسهيني،  عبادي فرد آذر، مهناز  فربد

 ( 1391) تابستان  - 2، شماره 16دوره  -قزوین پزشكي

دادنی در كشاورهاي منتخاب و پيشانهاد    مطالعه تطبيقی نظام ملی مراقبت بيماریهاي عاونی گزارش   (51

 الگوي مناسب براي ایران

، 10دوره  -قهزوین  پزشكي علوم دانشگاه علمي مپله عبادي فرد آذر، دكتر نيلوفر ماسوري، دكتر فرید

 ( 1385) تابستان  - 2شماره 

 تهران در خصوص بيماري ایدز 3منابع اطالعاتی دانش آموزان دبيرستان هاي پسرانه دولتی منطقه   (52

 علهوم  دانشهگاه  علمهي  مپلهه  عبادي فرد آذر، دكتر احمد براتي، مير كبيهر موسهویان پهور،    دكتر فربد

 ( 1383) بهار  - 1، شماره 8دوره  -قزوین پزشكي

 درمانی دانشگاه علوم پزشكی ایران-پذیرش بيماران و رعایت نظام ارجاع در پنج مركز آموزشی  (53

پهایيز  )  - 3، شهماره  6دوره  -قهزوین  پزشهكي  علهوم  دانشهگاه  علمي مپله عبادي فرد آذر، دكتر فربد

1381 ) 

 بررسی نظام ملی ثبت اطالعات دیابت و ارایه الگوي پيشنهادي براي ایران  (54

 علهوم  دانشهگاه  علمهي  مپلهه ، عبادي فهرد آذر  جبرائيت فرضي، پرویز سالم صافي، عليرضا ظهور، فربد

 (1387) پایيز  - 3، شماره 8دوره  -اردبيت پزشكي

 ميزان رضایت بيماران در بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكی ایران  (55

دوره  -مپله دانشگاه علوم پزشكي بيرجنهد  غالم علي، عبادي فردآذر فربد، مالصادقي انصاري حسين،

 ( 1383) پایيز  - 3، شماره 11

 (1388)درخراسان رضوي  (CCHF) بررسی اپيدميولوژیكی تب كریمه كنگو  (56

http://jhosp.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-50&slc_lang=fa&sid=1&sw=
http://jhosp.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-50&slc_lang=fa&sid=1&sw=
http://jhosp.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-25-111&slc_lang=fa&sid=1&sw=
http://journal.qums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-4-650&slc_lang=fa&sid=1&sw=
http://journal.qums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-4-650&slc_lang=fa&sid=1&sw=
http://journal.qums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-77&slc_lang=fa&sid=1&sw=
http://journal.qums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-77&slc_lang=fa&sid=1&sw=
http://journal.qums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-208&slc_lang=fa&sid=1&sw=
http://journal.qums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-4-384&slc_lang=fa&sid=1&sw=
http://jarums.arums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-27-285&slc_lang=fa&sid=1&sw=
http://jarums.arums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-27-285&slc_lang=fa&sid=1&sw=
http://journal.bums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-222&slc_lang=fa&sid=1&sw=
http://journal.bums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1-222&slc_lang=fa&sid=1&sw=
https://iau-tmuj.ir/browse.php?a_code=A-10-155-5&slc_lang=fa&sid=1&sw=


        ،21دوره  -مپلههه دانشههگاه آزاد اسههالمي  اسههماعيلي، عليرضهها ظهههور،عبههادي آذر، رمضههانعلي  فربههد

 ( 1390) بهار  - 1شماره 

زمينه ساالمت روان   بررسی تأثير مداخله آموزشی از طریق مدل بزنف بر رفتارهاي پيشگيري كننده در  (57

 در نوجوانان دختر

مپله دانشگاه علوم  عبادي فردآذر، دكتر مهناز صل ي، دكتر مسعود رودباري، آزاده صادقي، دكتر فربد

 ( 1389-1)  - 73، شماره 19دوره  -پزشكي گيالن

 طراحی الگوي مدیریت نظام ارجاع براي درمان مستقيم در سازمان تأمين اجتماعی  (58

 -رهب نظهامي   عبادي فرد آذر، علهي ایوبيهان،   مسعود فردوسي، سودابه ورن خواه، نادر خالصي ، فربد

 ( 1391) تابستان  - 2، شماره 14دوره 

منادي خانوارهاا از خادمات ساالمت: یاك      ي وضعيت بهرهاقتصادي تعيين كننده -عوامل اجتماعی  (59

 ي مقطعی در كالن شهر تهرانمطالعه

، فارمهه حسهن پهور ، حسهين بهاقري فرادنبهه ،       ، نگار یوس  زاده  عبادي فرد آذر عزیز رضاپور، فربد

-4)  - 2، شماره 9دوره  -پياورد سالمت سعيده انصاري نصرتي ، زهرا آسمانه، م مد حسين غفوري،

1394 ) 

 عاتی كاركنان بالينی از سيستم اطالعات اورژانسطراحی مدل ماهومی نيازهاي اطال  (60

                       ، 7دوره  -پيهههاورد سهههالمت  عبهههادي فهههرد آذر،  مههههدي كهههاهویي، رقيهههه اسهههكروچي، فربهههد   

 ( 1392-6)  - 3شماره 

 برآورد تابع تقاضاي دارو در جمهوري اسالمی ایران  (61

  عبادي فردآذر، عزیز رضاپور، احمد راهبر، سيد مرتضي حسيني شهكوه، سهعيد بهاقري فرادنبهه،     فربد

 ( 1392) تابستان  - 2، شماره 15دوره  -رب نظامي

 نابرابري در مخارج سالمت و اثرات فقرزایی ناشی از آن در جمعيت شهري كرمان  (62

  اي، سهعيد اروميهباقري فرادنبه، نادیا آذر، سعيد عبادي فرد عزیز رضاپور، احمد باقي، داود ادهم، فربد

                           - 2، شهههماره 7دوره  -سهههالمت و بهداشهههت  غضهههنفري، نخعهههي، صهههادق   ميرزایهههي، مپيهههد 

 ( 1395ویژه نامه بهار) 

 منبع كنترل سالمت در افراد مبتال به دیابت نوع دوبررسی رابطه رفتار خودمراقبتی با   (63

 *صل ي مهناز، حيدري حسن، عبادي فردآذر فربد

 92تا  84ص -146شماره  23دوره  -مپله علوم پزشكي رازي

 ي در روند اناام رسالهتبيين انتظارات اساتيد دانشگاه علوم پزشكی ایران از دانشاویان دكتر (64

 دهداري الله,*دهداري راهره، عبادي فردآذر فربد
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 30تا 19ص -137شماره  22دوره  -مپله علوم پزشكي رازي

ارائه خدمات دندان پزشكی به بيماران اچ آي وي یا ایادز   تعيين كننده هاي قصد دندان پزشكان براي  (65

 بر اساس سازه هاي نظریه انگيزش محافظت

 خاني پور آرزو ,دهداري الله,*لكا شيال, دهداري راهره ,عبادي فردآذر فربد

 4ش  2دوره  -آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت ایران

 ثير آموزش مدیریت استرس بر اساس مدل بزنف بر ارتقاء رفتارهاي بيماران مولتيپل اسكلروزیسأت  (66

 دوست فریده گت, صل ي مهناز ,عبادي فردآذر فربد

 4ش  16مپله پزشكي هرمزگان دوره 

 ثير اقدامات گروه هاي بهبود كيايت بر شاخص هاي كارایی بيمارستانأمطالعه ت  (67

 آذر فربدعبادي فرد ,عابدي قاسم, ظهيري منصور

 3ش  2دوره  -علوم بهداشتي جندي شاپور

مقایسه نظام مدیریت اطالعات مرگ و مير ایران با كشورهاي آمریكا، انگلساتان و نيوزیلناد و ارائاه      (68

 الگوي مناسب براي ایران

  عابدي فرد آذر، دكتهر شههرام تهوفيقي، دكتهر نصهر اهلل بشهر دوسهت،        سيما عپمي، دكتر فرید دكتر

 ( 1383) پایيز  - 3، شماره 8دوره  -مپله دانشگاه علوم پزشكي قزوین

هاي دولتی، خصوصای و  پرداخت بر عملكرد پزشكان جراحی عمومی در بيمارستانبررسی تأثير روش   (69

 تأمين اجتماعی در تهران

  عبهههادي فهههرد آذر، عبدالهههه شهههپاعي، فرامهههرز شهههااحمدي، حسهههن مهرجهههو،  فارمهههه كيههها، فربهههد

 ( 1396-1)  - 154، شماره 24جلد 
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 طرحهاي پژوهشی  اجرا شده و مصوبه دانشگاه:

 در بيمارستان لوالگر استقرار نظام مديريت مشاركتي )گروه هاي بهبود كيفيت( -1

 27/12/82پ    مورخه   /4110شماره مصوبه :  
 دكتر فربد عبادی فردآذر مجری طرح:

 

يريير  و مراببرت در   استقرار نظام مديريت مبتني برر ممكرررد در ب رد مردارش ي ورري و       -2

 بيمارستانهاي آموز  مازندران
 19/12/83الف       مورخه   /219326/4شماره مصوبه :  

 دكتر فربد عبادی فردآذر مجری طرح :
 

 1384بررسي مديريت زباله در بيمارستانهاي منت ب دانشگاه مكوم ي وري ايران -3
 4/4/84مورخه           142902شماره مصوبه : 
 دكتر فربد عبادی فردآذر: مجری طرح

 

يند در ارزويابي ممكررد ب د زنان و زايمان فرآ (AHPاستفاده از مدل تحكيل سكسكه مراتبي ) -4

 بيمارستان حضرت رسول)ص(
 25/3/87       1133080شماره مصوبه :

 فرد آذر مجری طرح : دكتر فربد عبادی
 

درماني در وربره هراي بهداورت و    -بهداوتيبررسي سيستم ارجاع در نظام مرضه مراببتهاي  -5

 1386درمان استان كردستان 
 5/5/88مورخه        1330748شماره مصوبه    

 دكتر فربد عبادی فردآذر مجری طرح:
 

ثير مداخكه آموزوي از طريق مدل ب نف بر ات اذ رفتارهاي ييشگيري كننرده در زمينره   بررسي تأ -6

 تهران 6مدارس راهنمايي دولتي منطقه سالمت رواني در نوجوانان دختر 
 1396275-31/6/88شماره مصوبه: 
 دكتر فربد عبادی فردآذر مجری طرح:

 

مي ان رضايت مندي مددجويان كميته امداد امام خميني از اجراي طرح ي وك خانواده در ورهر   -7

 1387تهران در سال  
 7/5/88-1334156شماره مصوبه: 
 فردآذردكتر فربد عبادی مجری طرح: 

 



ارزويابي كيفيت و ارتقاء اجراي طرح مكي ي وك خانواده و فرآيند نظرام ارجراع در وهرسرتان     -8

 رباط كريم
  17/12/87-1178270شماره مصوبه: 
 دكتر فربد عبادی فردآذر: مجری طرح

 

بررسي نحوه ممكررد ب د اورژانس بيمارستانهاي آموز  وابسته به دانشگاه مكروم ي ورري    -9

 و مقايسه آن با استانداردهاي بين المككي 1386در سال ايران 
 1/8/88مورخه     1336603شماره مصوبه :
 دكتر فربد عبادی فردآذر: مجری طرح

 

ثير برنامه آموزوي بر اساس مدل ب نف بر ويوه هاي رفتاري مرديريت اسرترس در   بررسي تأ -10

 بيماران مالتيپل اسركروزي
 

مي ان آگاهي مادران در ارتباط با تغييه ترميكي دوران ويرخوارگي در : بررسي طرح تحقيقاتي -11

مراجعين به درمانگاههاي منت ب وابسته به دانشگاه مكوم ي وري و خدمات بهداوتي درماني ايران 

 173كد طرح  1375در سال 
 

بررسي مقايسه اي زمان سنجي ارائه خدمات در اورژانرس بيمارسرتانهاي آموزوري درمراني      – 12

پ مصوبه /1007وماره  1389تحت يوود دانشگاه مكوم ي وري مستقر در وهر تهران در سال 

  29/4/89مورخه 
 دكتر فربد عبادی فردآذر: مجری طرح

 

در ات اذ رفتارهاي ييشگيرانه از بيمراري   PRECEDEثير آموز  بر اساس الگوي بررسي تأ -13

مراك  كاهد آسيب تحت يوود معاونرت بهداورتي دانشرگاه     -آمي وي توسط زنان آسيب ييير 

 مكوم ي وري ويراز
 29/4/89پ     مصوبه : /735شماره : 

 دكتر فربد عبادی فردآذر: مجری طرح
 

( در ارتقاء رفتارهراي تغييره اي   PRECEDEثير مداخكه بر اساس الگوي يرسيد )أبررسي ت – 14

درماني وهر  –ييشگيري كننده از كم خوني فقر آهن در زنان باردار مراجعه كننده به مراك  بهداوتي 

  89-88بندرمباس در سال 
 دكتر فربد عبادی فردآذر: مجری طرح

 



خدمات بهداوتي ارزيابي فرهنگ ايمني بيمار از ديدگاه يرسنل درماني دانشگاه مكوم ي وري و  -15

 درماني تهران
 1390: معاونت پژوهشي ، سال مصوب

 دكتر فربد عبادی فردآذر: مجری طرح
 

حوزه هراي دسترسري و   مطالعه مبتني بر جمعيت مدالت در حوزه ي تامين مالي و نابرابري در  -16 

  بهره مندي از خدمات مراببت سالمت در وهر تهران

اطالعات بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتتي درمتاني تهترا  ،    مصوب : مركز تحقيقات مديريت 
 1390سال
 

           مطالعرره كررارايي و وضررعيت ت صرريا منرراب  انسرراني و سرررمايه اي در بيمارسررتان هرراي    -17

 آموزوي وهر تهران –ممومي 
 9/8/91را  ، مورخ مصوب : شورای پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ته

 18811-157-03-91كد طرح :
 مجری طرح : دكتر فربد عبادی فردآذر

 

 مطالعه اثرات موامل ابتصادي و اجتمامي بر بهره مندي خدمات سالمت سريايي -18
 14/12/91تاريخ:  4857/240شماره:

 مجری طرح: دكتر فربد عبادی فرد آذر
 

رضايت وغكي در يرسنل بيمارستان وهيد هاورمي   بررسي رابطه يرداخت كارانه و انگي   و -19

 نژاد وهر تهران
 14/12/91تاريخ:  4856/240شماره:

 مجری طرح: دكتر فربد عبادی فرد آذر
 

بيمارستان امام خمينري   MRIطراحي و اجراي سيستم ه ينه يابي مبتني بر فعاليت در ب د  -20

 91در سال 
 30/11/91تاريخ:  322شماره: 

 دكتر فربد عبادی فرد آذرمجری طرح: 
 

ثير مداخكه آموزوي بر اساس سازه منب  كنترل تئوري انتسابي بر رفتار خود مراببتي أبررسي ت -21

 افراد مبتال به ديابت وهرستان بابل
 25593-27-01-94: طرح شماره

 مجری طرح: دكتر فربد عبادی فرد آذر
 



محافظت بر ارتقاء رفتار ييشرگيري از سروانو و   ثير مداخكه آموزوي بر اساس مدل انگي   تأ -22

        سال مراجعه كننده بره مراكر  بهداورتي درمراني وهرسرتان جويبرار در       5حوادث در كودكان زير 

 1393سال 
 

 در سرالمت  خردمات  دهنردگان  ارائره  برين  در وواهد بر مبتني ممكررد وضعيت جام  بررسي  -23

 1393-1394:ايران نهايبيمارستا
 25550-16-04-93 شماره طرح:

 مجری طرح: دكتر فربد عبادی فرد آذر
 

منوان طرح:  بررسي سبك زندگي وموامل مرتبط با آن در دانشجويان و كاركنان دانشگاه مكوم  -24

  1394ي وري ايران در سال
 26040-15-01-94شماره طرح: 

 مجری طرح: دكتر فربد عبادی فرد آذر
 

با استفاده از ابتصاد  هاي ايرانهاي سالمت و رود ابتصادي در استانبررسي رابطه بين ه ينه -25

 سنجي فضايي
 27247-163-05-94شماره طرح: 

 مجری طرح: دكتر فربد عبادی فرد آذر
 

بررسي وضعيت سالمت دانشجويان دانشگاه مكوم ي وري ايران بر اساس اطالمات وناسنامه -26

 سالمت دانشجو
 26411-15-05-94شماره طرح: 

 مجری طرح: دكتر فربد عبادی فرد آذر
 

در مقايسه برا داروهراي   ( ®ارزيابي ه ينه اثرب شي داروي تري ياراتايد )سينويارمنوان طرح:  -27

در درمران زنران سرالمند مبرتال بره       (Risedronate) و ري درونرات  (Alendronate) آلندرونات

 استئويوروز
 26848-163-04-94شماره طرح: 

 مجری طرح: دكتر فربد عبادی فرد آذر
 

بررسي تاثير رو  يرداخت بر ممكررد ي وران جراحري ممرومي در بيمارسرتان     منوان طرح: -28

 1393هاي منت ب دولتي،خصوصي وتامين اجتمامي در تهران، سال 
 26175-27-02-94شماره طرح: 

 مجری طرح: دكتر فربد عبادی فرد آذر
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 كنگره هاي بين المللی و داخلی) با ارائه مقاله(:شركت در 

درمهان و آمهوزش پزشهكي بها ارائهه       شركت در دومين همایش كشوري مدیریت جامع كيفيت در بهداشت، -1

 17/10/1383مقاله 

ماه سپتامبر  2005شركت در همایش بين المللي مدیریت بهداشت در دانشگاه آنكارا با ارائه مقاله در سال  -2

30-28 

لغایت  16از تاریخ  16/06/1383شركت در هشتمين كنگره تغریه ایران به عنوان كميته علمي در مورخه   -3

 1383شهریور ماه  19

 22/02/1384لغایت  21/2/1384ت قيقي مدیریت امداد و نپات از تاریخ -شركت در دومين همایش علمي -4

 با ارائه مقاله

يفيت در بهداشت درمان و آموزش پزشهكي بها ارائهه مقالهه در     شركت در همایش كشوري مدیریت جامع ك -5

 1382آذر ماه لغایت اول دي ماه  30مورخه 

 1384فروردین ماه  24لغایت  23« اعتياد و كاهش خسارات ناشي از آن»شركت در سمينار دانشپویي  -6

بها ارائهه    1382ال مهر ماه سه  24لغایت  23شركت در همایش كشوري سالمت و توسعه پایدار در مورخه  -7

 مقاله

درمان و مدیریت ب هران در حهوادغ غيهر مترقبهه از تهاریخ      -شركت در دومين كنگره بين المللي بهداشت -8

 با ارائه مقاله 5/9/83لغایت  3/9/83

با  1383آذر ماه  3-5درمان و مدیریت ب ران در حوادغ غير مترقبه -شركت در كنگره بين المللي بهداشت -9

 ارائه مقاله

 با مقاله)پوستر( 86اردیبهشت ماه  3،2،1شركت در همایش كشوري استاندارد،توسعه و سالمت در  -10

 در آنكارا 2007شركت در كنگره بين المللي مدیریت بهداشت و بيمارستان در سال  -11

 ماه سپتامبر 2008درمان كشور كره در سال -شركت در كنگره بين المللي مدیریت خدمات بهداشت -12



(در دانشگاه علهوم پزشهكي شههيد بهشهتي در     1100021شركت در كنگره سراسري آموزش پزشكي )كد -13

 10/12/84مورخه 

در موسسهه عهالي پهژوهش     10/8/1378الهي   8شركت در همایش اقتصهاد بهداشهت و درمهان از تهاریخ      -14

 اجتماعي

خانواده مصوب شوراي عالي شركت در سمينار آموزشي سرفصت و م توي دروس واحد جمعيت و تنظيم  -15

ارائه دهنده معاونت بهداشتي وزارت بهداشت درمان و  7/11/77ساعت در مورخه  33انقالب فرهنگي به مدت 

 آموزش عالي

توسه  دانشهگاه علهوم     25/3/1373لغایهت   22شركت در سمينار مراقبت هاي اوليه بهداشتي در مورخه  -16

 پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ایران

(توس  اداره كت پيشگيري و مبارزه با بيماریهها بمهدت   1112755شركت در همایش بازآموزي ایدز )كد  -17

 یكروز در دانشگاه علوم پزشكي ایران

توس  دانشهگاه   26/9/1375لغایت  24شركت در كنگره علمي ت ول در ادره ي امور بيمارستان از تاریخ  -18

 علوم پزشكي ایران

)هشت سهاعت( در دانشهگاه    2/12/77اوره و وازكتومي بدون تيغ جراحي در تاریخ شركت در سمينار مش -19

 علوم پزشكي شهيد بهشتي

( در دانشگاه علوم پزشكي ایهران در مورخهه   1120070شركت در كارگاه آموزشي پزشكي جامعه نگر)كد  -20

23/3/75 

توس  معاونت  1375اسفند ماه  24-22ارائه مقاله در اولين سمينار بهينه سازي خدمات درماني از تاریخ  -21

 امور درمان و دارو

از  2/3/79لغایت  31/2/79ارائه مقاله در همایش نقش مدیریت در ارائه خدمات بهداشتي درماني از تاریخ  -22

 دانشگاه علوم پزشكي كرمان

       در سههالن  12/3/90لغایههت  11/3/90شههركت در كنگههره بههين المللههي مههدیریت بيمارسههتان از تههاریخ    -23

 .همایش هاي رازي



 

 كتابهاي چاپ شده:

 سال چاپ نوع نام ناشر نام كتاب

 

 يشاخص های بهداشت -1

 

دانشگاه علوم پزشكي 

 اصفها 

 

 ليفتأ

 

1374 

 

 

 واكسيناسيو  و واكنش های انساني -2
 دانشگاه علوم پزشكي

 اصفها 

 1375 ترجمه

-استانداردهای مديريت اطالعات بهداشتي -3

 درماني

 1382 ليفتأ عبادی فر

-مديريت جامع كيفيت درخدمات بهداشتي -4

 درماني

 

 جها  رايانه

 

 ترجمه

 

1381 

 1379 ليفتأ عبادی فر مديريت فراگير در بهداشت درما  -5

 1382 ترجمه عبادی فر بيمارستاني گندزدايي و دفع پسامندهای-6

 1378 ليفتأ جهاد دانشگاهي جمعيت و تنظيم خانواده -7

 1380 ليفتأ سماط اصول خدمات بهداشتي -8

 

 

 اصول خدمات بهداشتي -9
سماط با ويرايش جديد و 

 افزودني

 1382 ليفتأ

 1378 ترجمه سماط اصول برنامه ريزی بهداشتي -10

 1387 ترجمه عبادی فر بهداشتياصول برنامه ريزی -11



بهداشت عمومي و -اپيدميولوژی پزشكي -12

 مبارزه با بيماريها

 1375 ترجمه سماط

 1383 ليفتأ عبادی فر سيستمهای اطالعاتي بيماريها -13

 1383 ليفتأ عبادی فر مباني فن آوری اطالعات-14

 1378 ترجمه سماط مديريت و برنامه ريزی بيمارستا  -15

 

 روش تحقيق در علوم بهداشتي -16
درما  -وزارت بهداشت

 وآموزش پزشكي

 1375 ترجمه

 1390تابستا   ليفتأ راه تندرستي اقتصاد مراقبت سالمت -17

 1390زمستا   ليفتأ عبادی فر اقتصاد مراقبت سالمت – 18

 1391 ليفتأ مركز تحقيقات بيمارستا  مديريت مالي در مراقبت سالمت و بيمارستا  -19

 1393 ترجمه عبادی فر مديريت خدمات سالمت -20

 1393 ترجمه عبادی فر ارزيابي اقتصادی -21

 1393 ترجمه عبادی فر واژه نامه اقتصاد سالمت -22

 



مسئوليت ها و سمت ها:اهم   

  2/3/85لغایت  10/5/75مدیر گروه خدمات بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي ایران از 

  دفتر برنامه ریزي و آینده نگري معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي ایران از تهاریخ  مشاور و سرپرست

 1387تا  1377

  مسئول تاسيس دوره كارشناسي ارشد آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت در دانشكده بهداشت دانشگاه

 1380علوم پزشكي ایران  در سال 

  1381لغایت  1375برنامه ریزي از سال مشاور معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي ایران در امور 

  1376-77دبير كميته راهبردي دانشگاه علوم پزشكي ایران 

      20/11/81معاون آموزشي دانشكده مدیریت و ارالع رساني پزشكي دانشهگاه علهوم پزشهكي ایهران از 

 20/6/83لغایت 

         لغایهت   1/5/86ریاست دانشكده مدیریت و ارهالع رسهاني پزشهكي دانشهگاه علهوم پزشهكي ایهران  از

1/7/87 

  1387لغایت  1386از سال دانشگاه علوم پزشكي ایران مسئول دبيرخانه جرب اعضاي هيات علمي در 

  87لغایت  86استراتژیك دانشگاه علوم پزشكي ایران از سال برنامه دبير كميته 

 1389در سال علوم پزشكي ایران  معاون دانشپویي فرهنگي دانشگاه 

  1392تا سال  1389دانشپویي، فرهنگي دانشگاه علوم پزشكي تهران از سال مشاور معاون 

      نماینده گروه علوم مدیریت و اقتصاد سالمت در شوراي پژوهشي دانشهكده بهداشهت تههران در زمهان

 ادغام

        مشاور رئيس دانشگاه و مدیر دفتر بازرسي، ارزیابي عملكهرد و رسهيدگي بهه شهكایات دانشهگاه علهوم

 92در سال پزشكي ایران 

 1396 تا 1392فرهنگي دانشگاه علوم پزشكي ایران از آذرماه  ،معاون دانشپویي 

    1392از سهال  دانشهگاه علهوم پزشهكي ایهران     مسئول دبيرخانه هيات اجرایي جرب هيهات علمهي در 

 تاكنون.

  تاكنون 1393مدیر گروه خدمات بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي ایران از سال 



  دانشهگاه علهوم پزشهكي ایهران از سهال      كاركنهان  تخلفات اداري  هيات تپدید نظر رسيدگي به رئيس

 تاكنون 1393

  جانشين رئيس دانشگاه علوم پزشكي ایران در ستاد صيانت از حریم امنيت عمومي و حقوق شهروندي

 دانشگاه

 93از خرداد  نشگاهنماینده رئيس دانشگاه علوم پزشكي ایران در كميته مشورتي دانشكده بهداشت دا 

 از سهال   بهداشت در هيات نظارت بر تشكت هاي اسالمي دانشگاه علهوم پزشهكي ایهران    ارتنماینده وز

 1396تا  1393

 مركز ت قيقهات علهوم مهدیریت و اقتصهاد سهالمت       اقتصاد سالمت مشاور رئيس و مسئول گروه علمي

 تاكنون  93دانشگاه علوم پزشكي ایران از سال 

  96تا  93از سال  معاونت هاي دانشپویي فرهنگي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور 1رئيس منطقه 

  دبير و عضو كميسيون تخصصي ماده یك ارتقاء اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي ایران از سال

 96تا  93

  96تا  94رئيس كميته اجرایي انتخابات شوراي صنفي دانشگاه علوم پزشكي ایران از سال 

 ستاد اجرایي بيستمين جشنواره قرآن و عترت)ع( دانشگاه ههاي علهوم پزشهكي كشهور در      نایب رئيس

 94سال 

  جانشين دوم رئيس واحد عمليات در چارتICS تاكنون 94از سال  دانشگاه علوم پزشكي ایران 

 96تا  94از سال  رئيس كميته اجرایي انتخابات شوراي صنفي دانشپویان دانشگاه علوم پزشكي ایران 

 تاكنون 94ول كارگروه برنامه ریزي دانشگاه علوم پزشكي ایران از سال مسئ 

  رئيس شوراي نظارت بر فعاليت هاي انپمن هاي علمي دانشپویي دانشگاه علوم پزشكي ایران از سال

 96 تا 94

  علوم پزشكي ایران از سهال  سرپرست كانون بسيج جامعه پزشكي معاونت دانشپویي، فرهنگي دانشگاه

 96تا 95

  تاكنون 1396زشكي ایران از شهریور پمعاون بهداشتي دانشگاه علوم 

  



 عضویت ها:

  عضو بورد هيات ممت نه و ارزشيابي رشته علوم مدیریت و اقتصاد سالمت در وزارت بهداشت درمان و

 تاكنون 1377آموزش پزشكي از سال 

  1378-1387عضو شوراي پژوهشي دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي ایران 

  1378-1387عضو شوراي آموزشي دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي ایران 

  1380-1385عضو شوراي آموزشي دانشكده مدیریت دانشگاه علوم پزشكي ایران 

       عضو كميته منطقه اي اخالق در پژوهش هاي علوم پزشهكي در دانشهكده مهدیریت و ارهالع رسهاني

 1383-82پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ایران 

  1382-1385عضو شوراي آموزشي دانشكده مدیریت دانشگاه علوم پزشكي ایران 

  1382-85عضو شوراي پژوهشي دانشكده مدیریت دانشگاه علوم پزشكي ایران 

      عضو كميته آموزش الكترونيك در دانشكده مدیریت و ارالع رساني پزشهكي دانشهگاه علهوم پزشهكي

 1383ایران

  عضو كميتهIKT 1383-84لوم پزشكي ایران دانشگاه ع 

       84عضو واحد مطالعات در دانشكده مدیریت و ارالع رساني پزشهكي دانشهگاه علهوم پزشهكي ایهران-

1383 

  1384-83عضو كميته مدیریت و ارالع رساني وزارت بهداشت 

  85-89عضو كميته مدیریت و ت ول اداري دانشگاه علوم پزشكي ایران 

  1386دانشگاه علوم پزشكي ایران عضو كميته مركزي ارزشيابي 

    1388عضو مصاحبه با داورلبين شركت در فراخوان عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشهكي ایهران-

1387 

  1390عضو شوراي تدوین نقشه علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 

 تاكنون 92سال  عضو كميته اعتبار بخشي و تضمين كيفيت بين المللي دانشگاه علوم پزشكي ایران  از 



  تاكنون  92عضو كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه علوم پزشكي ایران از سال 

  تاكنون 92عضو شوراي ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشكي ایران از سال 

  تاكنون  92عضو شوراي بورس دانشگاه علوم پزشكي ایران از سال 

 93ن از خرداد عضو كميته آموزشي دانشگاه علوم پزشكي ایرا 

  تاكنون 93عضو شوراي پژوهشي مركز ت قيقات ایمونولوژي دانشگاه علوم پزشكي ایران از سال 

 )عضو گروه تخصصي پزشكي هيات مركزي جرب استان تهران)دانشگاه آزاد اسالمي 
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 تاكنون
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 تاكنون 94ضو كميته ساختار و فناوري هاي مدیریتي دانشگاه علوم پزشكي ایران از سال ع 

  عضو شوراي ررح هايHSR     تها   1394معاونت دانشپویي، فرهنگي دانشگاه علهوم پزشهكي ایهران از

1396 
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  تاكنون 94علوم پزشكي ایران از سال عضو شوراي ورزش كاركنان دانشگاه 

     عضو كميته اصلي پشتيباني دانشگاه و دبير كميته فرعي معاونت دانشپویي، فرهنگهي دانشهگاه علهوم

 1396تا  1394پزشكي ایران از سال 

  تاكنون 1394عضو و دبير كميته انطباق دانشگاه علوم پزشكي ایران از سال 
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  تاكنون 1396عضو كميته تپویز و مصرم واقعي داروي دانشگاه از سال 

  



 

 

 سایر مسئوليت هاي علمی 
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 تغریه اي آن

  عضو كميته علمي در همایشSDH 1389  در سال 

 عضو كميته علمي در همایش مدیریت بيمارستان 

  1380عضو كميته علمي در همایش سوختگي 

 بيش از پنپاه مقاله داوري 

  بيش از چهت پایان نامه)كارشناسي ارشد(داوري 

  30بيش از داوري (رسالهPh.D) 
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  برگزار كننده كارگاه آموزشPHC 
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 دانشپو: راضيه بيرانوند "1392فعاليت و مقایسه آنها با تعرفه هاي مصوب در سال 

خودكارآمدي بها نریهه   تلفيق تئوري  "ت ت عنوان اموزش بهداشترشته  Ph.Dاستاد راهنماي رساله ي  -47

 عقيت حبيبي دانشپو:  "خود مدیریتي به منظور ارتقاء كيفيت زندگي بيماران پيوند كليه

بررسي تاثير مداخله آموزشي بر  "استاد مشاور پایان نامه مقطع كارشناسي ارشد آموزش بهداشت با عنوان -49

اساس تئوري خود كارآمدي بر ارتقاي سبك زندگي زنان مراجعه كننده به مركز بهداشتي درماني شهرستان 

 دانشپو: سميرا اسدپور "فومن

تلفيق نظریه خود مدیریتي با الگوي  "هداشت ت ت عنوانرشته اموزش ب Ph.Dاستاد راهنماي رساله ي  -50

 نازیال نژاد دادگردانشپو:  "پرسيد و پروسيد به منظور ارتقاء خود مراقبتي بيماران دیابت شهرستان اردبيت



تبيين فرآیند سالمت اجتماعي خانواده  "رشته اموزش بهداشت ت ت عنوان Ph.Dاستاد مشاور رساله ي  -51

 دانشپو: مهرالسادات مهدي زاده ررقدي "م ور در نوجوانان

تاثير مداخله آموزشي بر اساس  "استاد مشاور پایان نامه مقطع كارشناسي ارشد آموزش بهداشت با عنوان -52

 ليال ژیانفردانشپو:  "شهرستان ساريبيماران همودیاليزي  تئوري حمایت اجتماعي بر ارتقاء كيفيت زندگي

ارزشيابي اقتصادي مداخله درماني " رشته اقتصاد سالمت ت ت عنوان Ph.Dاستاد راهنماي رساله ي  -53

دانشپو: سعيد  "ریواسكوالریزاسيون در مقایسه با دارو درماني در بيماران مبتال به ایسكمي كاردیوميوپاتي

 باقري

ت ليت تاثير عوامت كالن اقتصادي و  "رشته اقتصاد سالمت ت ت عنوان Ph.Dاستاد راهنماي رساله ي  -54

 دانشپو: م مدرضا معصومي "غير اقتصادي بر بازده سهام شركت هاي دارویي بورس اوراق بهادار تهران

دسازي بيماران مبتال به توانمن "استاد راهنماي پایان نامه كارشناسي ارشد آموزش بهداشت ت ت عنوان -55

دانشپو:  "مراجعه كننده به كلينيك هاي دیابت شهرستان لنپان درباره پيشگيري از پاي دیابتي  2دیابت نوع 

 فرزانه رهري

تاثير مداخله آموزشي بر اساس  "استاد راهنماي پایان نامه كارشناسي ارشد آموزش بهداشت ت ت عنوان -56

دانشپو:  "سترس پرستاران بيمارستانهاي تامين اجتماعي استان قزوین تئوري انگيزش م افظت بر وضع ا

 ابراهيم الهي

ارتقاء فعاليت فيزیكي زنان  "استاد مشاور پایان نامه كارشناسي ارشد آموزش بهداشت ت ت عنوان -57

دانشپو:  "ميانسال مراجعه كننده به پایگاه هاي بهداشتي شهر كرج براساس تئوري رفتار برنامه ریزي شده

 الهام ميرزائي

توسعه و ارزشيابي برنامه ارتقاء " رشته آموزش بهداشت ت ت عنوان Ph.Dرساله ي  راهنماياستاد  -58

دانشپو:  "دهنده سبك زندگي مبتني بر رویكرد نقشه نگاري مداخله در دانشپویان دانشگاه علوم پزشكي ایران

 سعيده خليلي



تلفيق تئوري خود مدیریتي با مدل  " ه آموزش بهداشت ت ت عنوانرشت Ph.Dاستاد راهنماي رساله ي  -59

فخرالدین دانشپو:  "پرسيد پروسيد به منظور ارتقاء كيفيت زندگي در بيماران مبتال به پرفشاري خون 

 چابكسوار

ارتقا خودكارآمدي زنان مراجعه " استاد راهنماي پایان نامه كارشناسي ارشد آموزش بهداشت ت ت عنوان -60

 دانشپو: نازار لطيفي پور "كننده به بيمارستان وليعصر )عج( دره شهر به منظور خودآزمایي پستان

ارتقهاي سهواد سهالمت دربهاره      "استاد مشاور پایان نامه كارشناسي ارشد آموزش بهداشهت ت هت عنهوان    -61

عه كننده به مراكز خدمات خودمراقبتي در دوره ي بارداري و بررسي تاثير آن بر خود مراقبتي زنان باردار مراج

 دانشپو: خدیپه عباسي "95-96جامع سالمت پاكدشت در سال 

ارتقاء رفتارهاي خود مراقبتي و  "استاد راهنماي پایان نامه كارشناسي ارشد آموزش بهداشت ت ت عنوان  -62

 پانته آ سخنوردانشپو:  " بررسي تاثير آن بر ترميم زخمهاي عفوني نوروپاتيك

تلفيق تئوري خودكارآمدي با الگوي  "رشته آموزش بهداشت ت ت عنوان  Ph.Dاستاد راهنماي رساله ي  -63

 ریانعط كفایي م بوبهدانشپو:  " توانمندسازي فردي براي ارتقاي رفتار خودمراقبتي در زنان یائسه

  

http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?&seed=473931082848444313908479055614477618421952292&cod_tarh=9511107004
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?&seed=473931082848444313908479055614477618421952292&cod_tarh=9511107004
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?&seed=473931082848444313908479055614477618421952292&cod_tarh=9511107004
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?&seed=473931082848444313908479055614477618421952292&cod_tarh=9223489203
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?&seed=473931082848444313908479055614477618421952292&cod_tarh=9223489203
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?&seed=473931082848444313908479055614477618421952292&cod_tarh=9223489203


 

 :MPHدر مقاطع كارشناسی ارشد، دكتري تخصصی و دوره  داوري پایان نامه ها

به منظور ارزیابي پزشكان در حهج تمتهع: مطالعهه كيفهي      بررسي مزایا و معایب استفاده از رایانه جيبي  -1

 دانشپو: حوریه فضلي

در بيمارسهتان ههاي    JCLمطالعه ميزان رعایت استانداردهاي مراقبت هاي جراحي و بيهوشي از نگهاه   -2

 پروانه موسيوندمنتخب شهر تهران   دانشپو: 

بررسي ميزان انطباق ارالعات موجود در وب سایت ههاي شهركت ههاي دارویهي منتخهب بها نيازهها و         -3

 انتظارات بيماران مصرم كننده   دانشپو: الميرا حسيني

سهنپش ميهزان   "در رشته مدیریت خدمات بهداشتي بها عنهوان    Ph.Dداوري رساله دكتري تخصصي  -4

شاخص هاي موثر بر ایمني بيمار در بيمارستان هاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي تههران بها پروتكهت    

 ژیال نپ  پوردانشپو: " WHOدوستدار ایمني بيمار 

رسي امكهان اجهراي   بربا عنوان  "داوري پایان نامه كارشناسي ارشد در رشته مدیریت خدمات بهداشتي -5

استاندارد هاي بين المللي دسترسي به مراقبهت و تهداوم مراقبهت در بيمارسهتان ههاي دانشهگاه علهوم        

 سراج الدین گريدانشپو:    "پزشكي تهران از دیدگاه مدیران

ارزیهابي ایمنهي   "در رشته مدیریت خدمات بهداشتي بها عنهوان    Ph.Dداوري رساله دكتري تخصصي  -6

دانشهپو:     "بيمارستاني در بيمارستان هاي دولتي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تههران پسماندهاي 

 فرهاد حبيبي نوده

برآورد بار اقتصادي سيروز كبدي "داوري پایان نامه كارشناسي ارشد در رشته اقتصاد بهداشت با عنوان  -7

 دانشپو: علي كاظمي كریاني" 90ناشي از هپاتيت ب در ایران در سال 

بررسي اثربخشي باليني و هزینهه  با عنوان " اقتصاد بهداشتي پایان نامه كارشناسي ارشد در رشته داور -8

در زنان در دوره بعد از یائسگي اثربخشي داروي زولدرونيك اسيد در پيشگيري و درمان پوكي استخوان 

 دانشپو: فارمه رستمي گت م مدي "در مقایسه با داروهاي رایج

ت ليت روند ت ول "در رشته مدیریت خدمات بهداشتي با عنوان  Ph.D تخصصيداوري رساله دكتري  -9

سيماي بازار و الگوي مصرم خدمات درماني با تكيه بر تعامت ارائه كنندگان و مصرم كننهدگان ت هت   

 بهروز پورآقادانشپو:  "پوشش سازمان تامين اجتماعي ایران

بررسهي وضهعيت   "خهدمات بهداشهتي بها عنهوان     داوري پایان نامه كارشناسي ارشد در رشته مدیریت  -10

 دانشپو: زهرا نگهبان  "سرمایه اجتماعي سالمندان شهر تهران و رابطه آن با سالمت رواني آن ها



رراحهي سهاختار ارائهه    "در رشته بهداشهت بهاروري بها عنهوان      Ph.Dداوري رساله دكتري تخصصي  -11

 دانشپو: ناهيد اكبري "خدمات بهداشت باروري در ایران

رراحي الگوي ارزیابي "وري پایان نامه كارشناسي ارشد در رشته مدیریت خدمات بهداشتي با عنوان دا -12

 عملكرد شبكه بهداشت و درمان مازندران دانشپو: بهرام رهماسبي

بررسهي وضهعيت    "داوري پایان نامه كارشناسي ارشد در رشته مدیریت خهدمات بهداشهتي بها عنهوان     -13

ده افتدانشگاه علوم پزشكي تهران از نظر ایمني و كيفيت مراقبت با اسبيمارستان هاي منتخب آموزشي 

 دانشپو: مينا كشاورز "كميسيون مشترك بين الملتاز استاندارد هاي 

بررسهي عملكهرد ازن زنهي    "در رشته بهداشت م ي  با عنهوان   Ph.D داوري رساله دكتري تخصصي -14

ه روي بستر كربن فعال در حرم فنت از پساب كاتاليزوري هتروژنيكي با كاتاليست نانوذرات تثبيت شد

 یوس  دادبان شهامتدانشپو: "سنتتيك

ت ليهت هزینهه اثربخشهي    "در رشته اقتصاد سالمت بها عنهوان    Ph.D داوري رساله دكتري تخصصي -15

 دانشپو: بهزاد نپفي "در استان اردبيت 2غربالگري دیابت نوع 

ت ليت وضهعيت انتخهاب نها    "در رشته اقتصاد سالمت با عنوان  Ph.D داوري رساله دكتري تخصصي -16

 لطفي هاددانشپو: فر "مساعد و مخاررات اخالقي در بازار بيمه هاي سالمت پایه اجباري و اختياري

 ياسهتها يس تيت ل "با عنوان  سياست گراري سالمتدر رشته  Ph.D داوري رساله دكتري تخصصي -17

 دانشپو: عليرضا حيدري " رانیآن در نوزادان ا ياثربخش نهیو هز يكتونور تيفن يكشور يغربالگر

ق پزشهكي دوره  البررسي اخ "داوري پایان نامه كارشناسي ارشد در رشته تاریخ علوم پزشكي با عنوان -18

 دانشپو: فارمه منادي "هپري در ایران 5تا 3مي، قرنهاي التمدن اس

اشهتغال همزمهان   در رشته مدیریت خدمات بهداشتي با عنهوان   Ph.D داوري رساله دكتري تخصصي -19

بررسي عوامت، پيامدها، سياسهت هها و ابعهاد مختله       پزشكان در بخش هاي دولتي و غيردولتي ایران:

 دانشپو: جواد مقري"قانون برنامه پنپم توسعه در این زمينه

بررسي  سيستم  "با عنوان در رشته مدیریت خدمات بهداشتي  Ph.Dداوري رساله دكتري تخصصي  -20

و   1393-94ایران ري سهالهاي كشور  دولتي د ر بيمارستانهاي (MCI)مدیریت ارتبارات و ارالعات 

دانشپو: سعيد  "ارائه الگوي مناسب به منظور ارتقاء و بهبود كارائي سيستم بر اساس مدل اعتبار بخشي

 شپاعي

رراحي، ایپهاد و   "عات سالمت با عنوان در رشته مدیریت ارال Ph.D داوري رساله دكتري تخصصي -21

 "دانشپو: جبرائيت فرضي "پياده سازي سيستم مدیریت ارالعات هپاتيت



به كهارگيري روش   "با عنوان  سياست گراري سالمتدر رشته  Ph.D داوري رساله دكتري تخصصي -22

در بررسهي علهت عهدم تناسهب      heuristic generalizationهاي ت ليت سياست گراري و رویكهرد  

توسعه نظام ارجاع با توسعه شبكه مراقبت هاي بهداشت و شناسایي تئهوري ههاي كهاربردي گسهترش     

 اسماعيت مشيريدانشپو:  "نظام ارجاع كشور 

ت ليهت   "ي در رشهته مهدیریت خهدمات بهداشهتي بها عنهوان        Ph.D داوري رساله دكتري تخصهص  -23

الگوي ارزیابي با استفاده از تكنيك هاي تصميم گيري چند معياره شایستگي مدیران بيمارستان و ارائه 

 دانشپو: ميالد شفيعي "و مدل سازي معادالت ساختاري

ت موثر بر تپهارت بهين   عوام "در رشته اقتصاد سالمت با عنوان  Ph.D داوري رساله دكتري تخصصي -24

 حسن یوس  زاده دانشپو: "المللي ایران در صنعت دارو: با تاكيد بر تپارت درون صنعت

ارتقاي سالمت سالمندان و  "آموزش بهداشت با عنواندر رشته  Ph.D داوري رساله دكتري تخصصي -25

 دانشپو: فارمه استبصاري "حمایت اجتماعي در پيشگيري از سالمند آزاري

در رشته سياست گراري سالمت با عنوان ت ليت سياست ههاي   Ph.D داوري رساله دكتري تخصصي -26

 دانشپو: جالل عربلو "كنترل دخانيات در ایران  


