
 
 



 یو اجراي ی، پژوھشیكارنامه سوابق آموزش
 یاطالعات شخص  

     :كارنامهتاريخ تكميل 
  فرحناز :نام

  صدوقی  نام خانوادگي:
دانشکده مديريت و  -جنب بيمارستان مطھری -روبروی بيمارستان خاتم االنبياء -شھيد ياسمی خيابان - ميردامادخيابان بعد از  - عصريول خيابان :آدرس محل كار

  ايران.دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی  پزشکی رسانیاطالع 
  ٠٢١- ٨٨٧٨٠٧٣٦ :شماره تلفن محل كار

 sadoughi.f@iums.ac.irی آدرس پست الكترونيك* 

  
 
 یسوابق تحصيل  
 

 یالف) تحصيالت عال

 كشور محل تحصيل شھر محل تحصيل دانشگاه محل تحصيل یدرجه علم یرشته تحصيل

تاريخ 

فراغت از 

  تحصيل

 ١٣٨٢ ايران تھران علوم پزشکی ايران PH.D  بھداشتی درمانی اطالعات مديريت

 ١٣٧٤ ايران تھران علوم پزشکی ايران کارشناسی ارشد مدارک پزشکیآموزش 

  ١٣٧٠  ايران  تھران  علوم پزشکی ايران  کارشناسی  مدارک پزشکی

  
  
  

 نوشته شده در دوران تحصيل یھانامهب) پايان

  يلیمقطع تحص نامهنعنوان پايا
اساتيد /نام استاد

 راھنما

مطالعه تطبيقی نظام ملی ثبت سرطان در انگلستان ، دانمارک ، مالزی و ايران : ارائه الگوی مناسب برای 
 ايران

 ظھور عليرضا دکتر دکتری

و خدمات بھداشتی بررسی وضعيت کد گذاری بيمارستانھای عمومی اموزشی دانشگاه علوم پزشکی 
 نی ايران و مقايسه ان با استانداردھای انجمن مدارک پزشکی امريکادرما

 دکتر محمد فشارکی کارشناسی ارشد

  



 
 



 
 یاو حرفه یشغل یھاموقعيت  

 یالف) سابقه ارائه خدمات آموزش
 عنوان درس نوع درس* نوع فعاليت مقطع تحصيلي مؤسسه محل تدريس

  فناوری اطالعات در پرستاری  تئوری مدرس دکتری  دانشگاه ايران –دانشکده پرستاری 
  سمينار سيستمھای مديريت اطالعات سالمت  تئوری  مدرس  دکتری  دانشگاه ايران –دانشکده مديريت

  سمينار تحقيق  تئوری، عملی  مدرس  دکتری  دانشگاه تھران - دانشکده مديريت 
  اطالعات سالمت ارزيابی سيستمھای مديريت  تئوری  مدرس  دکتری  دانشگاه ايران –دانشکده مديريت
 مديريت اطالعات بھداشتی درمانی تطبيقی تئوری مدرس دکتری دانشگاه ايران –دانشکده مديريت

  در مديريت سالمت  نظام اطالعات  تئوری  مدرس  دکتری  دانشگاه تھران - دانشکده مديريت 
  تسيستم ھای اطالعات سالم  تئوری، عملی  مدرس  دکتری  ايراندانشگاه  - دانشکده مديريت 
  ايراندانشگاه  - دانشکده مديريت 

  مدرس  دکتری
مديريت پروژه در راه اندازی سيستم ھای   تئوری

  اطالعات
  سمينار تحقيق  تئوری، عملی  مدرس  دکتری  ايراندانشگاه  - دانشکده مديريت 
  مديريت سيستم ھای اطالعات سالمت  تئوری  مدرس  دکتری  ايراندانشگاه  - دانشکده مديريت 

  مديريت سيستم ھای اطالعات بھداشتی درمانی  تئوری  مدرس  ارشد  دانشگاه تھران –ريتدانشکده مدي
  مديريت اطالعات بھداشتی درمانی  تئوری  مدرس  ارشد  دانشگاه تھران –دانشکده مديريت

  مديريت در انفورماتيک پزشکی  تئوری  مدرس  ارشد  دانشکده فن آوری ھای نوين دانشگاه تھران
  مديريت در انفورماتيک پزشکی  تئوری  مدرس  ارشد  شگاه ايراندان - دانشکده مديريت 
  سمينار انفورماتيک پزشکی  تئوری  مدرس  ارشد  دانشگاه ايران - دانشکده مديريت 
  مديريت در انفورماتيک پزشکی  تئوری  مدرس  ارشد  دانشگاه تھران - دانشکده مديريت 
  مينار انفورماتيک پزشکیس  تئوری، عملی  مدرس  ارشد  دانشگاه تھران - دانشکده مديريت 
  طراحی پژوھش کاربردی در انفورماتيک پزشکی  تئوری، عملی  مدرس  ارشد  دانشگاه تھران - دانشکده مديريت 
  سيستم ھای اطالعات سالمت  تئوری  مدرس  ارشد  دانشگاه تھران - دانشکده مديريت 
  العاتی بھداشتی و درمانیمديريت سيستم ھای اط  تئوری  مدرس  ارشد  دانشگاه ايران - دانشکده مديريت 
  کليات و اصطالحات پزشکی  تئوری  مدرس  ارشد  دانشگاه ايران - دانشکده مديريت 

  سيستمھای اطالعات مديريت  تئوری مدرس ارشد  دانشگاه ازاد قزوين
  سيستمھای اطالعات مديريت پيشرفته  تئوری مدرس ارشد  دانشگاه ازاد قزوين
  نظريه سيستمی  ریتئو مدرس ارشد  دانشگاه ازاد قزوين
 روش تحقيق در علوم بھداشتی تئوری مدرس ارشد دانشگاه ايران –دانشکده مديريت
 سمينار تحقيق تئوری مدرس ارشد دانشگاه ايران –دانشکده مديريت
 مديريت سيستمھای اطالعات بھداشتی تئوری مدرس ارشد دانشگاه ايران –دانشکده مديريت
 ارزيابی مراقبتھای بھداشتی درمانی تئوری مدرس ارشد اندانشگاه اير –دانشکده مديريت
 سيستمھای طبقه بندی و نامگذاری بيماريھا  تئوری مدرس ارشد  دانشگاه ايران –دانشکده مديريت
  ارزيابی سيستم ھای بھداشتی درمانی  تئوری  مدرس  رشدا  دانشگاه ايران –دانشکده مديريت
  مباحث ويژه  تئوری  رسمد  رشدا  دانشگاه ايران –دانشکده مديريت

  تجزيه و تحليل و طراحی سيستم  تئوری مدرس  کارشناسی  دانشگاه ازاد قزوين
 ٣کدگذاری بيماريھای  تئوری مدرس کارشناسی دانشگاه ايران –دانشکده مديريت
 ٤کدگذاری بيماريھای   تئوری مدرس کارشناسی  دانشگاه ايران –دانشکده مديريت
 مدارک پزشکی  تئوری مدرس کارشناسی  يراندانشگاه ا –دانشکده مديريت
 کدگذاری بيماريھا  تئوری مدرس کاردانی  دانشگاه ايران –دانشکده مديريت
 سيستمھای رايج طبقه بندی و نام گذاری  تئوری مدرس کاردانی  دانشگاه ايران –دانشکده مديريت
  العاتمبانی فن اوری اط  تئوری  مدرس  کاردانی  دانشگاه ايران –دانشکده مديريت

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

 مكان فعاليت نوع وظايف محوله سمت
 تاريخ

  لغايت  از

 آموزشی سالمت اطالعات  مدير گروه اموزشی مديريت
 -دانشکده مديريت و اطالع رسانی علوم پزشکی

  ايراندانشگاه علوم پزشکی 
١٣٨٣- ١٣٩٨ 

در  رشته انفورماتيک پزشکیاندازی  راهمسئول 
  دانشکده مديريت و اطالع رسانی پزشکی

  ١٣٨۶  دانشگاه علوم پزشکی ايران  آموزشی

  تحقيقات  معاون پژوھشی
دانشگاه –دانشکده مديريت و اطالع رسانی پزشکی 

  علوم پزشکی ايران
  تا کنون - ١٣٩۴



 
 



 
 جوايز، تقديرھای، بورس تحصيلتشويق ، 

 تاريخ دريافت مقام اعطاكننده محل دريافت علت دريافت  عنوان
 ١٣٧٦ رئيس مجلس شورای اسالمی مجلس شورای اسالمی تاليف و ترجمه کتاب سومين کتاب سال دانشجويی

 
  
 
 یھا و مجامع علمعضويت در انجمن  

 نام مجمع
و  ینوع ھمكار
 سمت

 محل فعاليت مجمع

ديريت و اطالع رسانی م کميته نظارت بر انجمن علمی دانشجويی دانشکده
  پزشکی

  عضو
دانشکده مديريت و اطالع رسانی علوم پزشکی 

  ايران
  وزارت بھداشت و درمان  عضو  ھيات ممتحنه و ارزشيابی رشته مديريت اطالعات

  وزارت بھداشت و درمان  عضو  پزشکی کميته  ارزشيابی رشته انفورماتيک
 کميته بازنگری رشته مدارک پزشکی

 عضو
ريت و اطالع رسانی علوم پزشکی دانشکده مدي

 ايران
 دانشگاه صنعتی امير کبير عضو KT Iکميته علمی کنفرانس بين المللی

 دانشگاه علوم پزشکی ايران عضو ک پزشکی ايرانه علمی چھارمين ھمايش سراسری مدارکميت
 دانشگاه علوم پزشکی ايران عضو  شورای مرکزی مدارک پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی ايران عضو  سراسری مدارک پزشکی کميته علمی سومين سمينار
 دانشگاه علوم پزشکی ايران عضو  کميته اصالح و تغيير سيستم بايگانی مدارک پزشکی بيمارستان ھاشمی نژاد

  دانشگاه علوم پزشکی ايران  عضو  کميته برنامه ريزی و ارزشيابی رشته انفورماتيک
  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اھواز  عضو  ديريت اطالعات سالمتکميته سياستگذاری ششمين ھمايش ملی م

  
 ھا و شوراھاعضويت در كميته 

 نام كميته يا شورا
نوع ھمكاري با 
 كميته يا شورا

 مكان يا سازمان مربوطه
 مدت فعاليت

 لغايت از
  تاکنون  ١٣٩٩ نايرا -دانشکده مديريت و اطالع رسانی علوم پزشکی عضو کميته مشورتی دانشکده
 تا کنون  ١٣٨٣ ايران -دانشکده مديريت و اطالع رسانی علوم پزشکی عضو شورای تحصيالت تکميلی

 کنونتا   ١٣٨٣ ايران -دانشکده مديريت و اطالع رسانی علوم پزشکی عضو  شورای پژوھشی
  تا کنون  ١٣٨٣  دانشگاه علوم پزشکی ايران  عضو  شورای پژوھشی
 تا کنون  ١٣٨٣  ايران- انشکده مديريت و اطالع رسانی علوم پزشکی د عضو  شورای آموزشی

  تا کنون  ١٣٩١  رانيا-  یعلوم پزشک یو اطالع رسان تيريدانشکده مد  عضو  کميته منتخب ارتقا اعضا ھيات علمی دانشکده
  تا کنون ١٣٩٦  دانشگاه علوم پزشکی ايران  عضو  کميته کارآفرينی و خلق ثروت

  تا کنون ١٣٩٦  دانشگاه علوم پزشکی ايران  عضو  بين الملل شورای پژوھشی پرديس
 
 شده تصويبی تحقيقات یھاپروژه  
  

 عنوان طرح

 نوع فعاليت در طرح
(مجري اصلي، مدير 
اجرايي، ھمكار، 

 مشاور و غيره)

مؤسسه محل 
 پژوھش

وضعيت فعلي 
 طرح

طول 
مدت 
 طرح

  ی اصلیمجر  ینخاع یعضالن یآتروف یماريثبت ب ستميس یارائه الگو
دانشگاه علوم 
  پزشکی ايران

  ماه۶  در حال اجرا

رويکردھای مبتنی بر يادگيری ماشينی در پيش بينی عوراض مھم قلبی عروقی در 
  مجری اصلی  بيماران مبتال به سندرم کرونری حاد: مرور نظام مند

دانشگاه علوم 
  ماه١٢   در حال اجرا پزشکی ايران

  مجری اصلی  بقا در بيماران بستری در بخش مراقبت ويژهارزيابی عملکرد مدل ھای پيش بينی 
دانشگاه علوم 
  پزشکی ايران

  ماه١٢  در حال اجرا

  
 کيپرونده الکترون یھا ستميس رشياستفاده شده در پذ یھا هينظر یبررس

  سالمت: مرور نظام مند
  مجری اصلی

دانشگاه علوم 
  رانيا یپزشک

  ماه١٢  خاتمه يافته

  مجری اصلی  یدرمان-یبھداشت یھا ستميدر س یابر انشيو را ايشا نترنتيا یسازکپارچهي
دانشگاه علوم 

  رانيا یپزشک
  ماه ١٢  در حال اجرا

  ماه١٢  در حال اجرادانشگاه علوم   یاصل یمجر  منداينترنت اشياء در مراقبت سالمت: نقشه نظام



 
 



 عنوان طرح

 نوع فعاليت در طرح
(مجري اصلي، مدير 
اجرايي، ھمكار، 

 مشاور و غيره)

مؤسسه محل 
 پژوھش

وضعيت فعلي 
 طرح

طول 
مدت 
 طرح

  رانيا یپزشک
بيماران و رفتار تاثير اجرای سيستم تصميم يار نسخه نويسی بر روی پيامدھای  

  ارائه کننده گان مراقبت: مرور نظام مند
  یاصل یمجر

دانشگاه علوم 
  رانيا یپزشک

  ماه١٢  در حال اجرا

  مجری اصلی  معماری اينترنت اشيا در نظام مراقبت سالمت: مروری نظام ياقته
دانشگاه علوم 
  پزشکی ايران

  ماه١٢  خاتمه يافته

  یاصل یمجر  ی پرونده الکترونيک سالمتارائه مجموعه حداقل داده ملی آسم برا
دانشگاه علوم 

  رانيا یپزشک
  ماه١٢  خاتمه يافته

  مجری اصلی  طراحی چارچوب ملی حفظ حريم خصوصی اطالعات سالمت برای ايران
دانشگاه علوم 
  پزشکی ايران

  ماه١٢  خاتمه يافته

موانع استفاده از پايگاه ھای اطالعاتی الکترونيکی مبتنی بر شواھد در 
  پرستاری: مرور نظام ياقته

  مجری اصلی
دانشگاه علوم 
  پزشکی ايران

  ماه١٢  خاتمه يافته

پياده سازی کاردکس الکترونيکی دارويی در سيستم اطالعات داروخانه 
  بيمارستان ھای آموزشی: مطالعه موردی

  یاصل یمجر
دانشگاه علوم 

  رانيا یپزشک
  ماه١٢  خاتمه يافته

  یاصل یمجر  یمارستانياطالعات ب یھاتسميس یابيارزش یھاشاخص یرتبه بند
دانشگاه علوم 

  رانيا یپزشک
  ماه١٢  افتهيخاتمه 

بر بستر  ینياطالعات بال یھا ستميس یساز ادهيپ یھا تيھا و محدود تيمز
  اقتهيمرور نظام  کي: یابر انشيرا

  یاصل یمجر
دانشگاه علوم 

  رانيا یپزشک
  ماه١٢  افتهيخاتمه 

  یاصل یمجر  اطالعات در نظام کشوری مراقبت مرگ مادریبررسی وضعيت مديريت 
دانشگاه علوم 

  رانيا یپزشک
  ماه١٢  خاتمه يافته

درمانی  –الگوی ساختار سازمانی بخش فناوری اطالعات مراکز آموزشی 
  کشور

  اصلی مجری
دانشگاه علوم 
  پزشکی تھران

  ماه١٢  افتهيخاتمه 

خيص بيمارستانی کشورھای مطالعه تطبيقی نظام  ملی مديريت داده ھای تر
  ١٣٨٨منتخب و ارائه الگو برای ايران :

 اصلی مجری
دانشگاه علوم 
 پزشکی تھران

  ماه١٢ افتهيخاتمه 

طراحی و پياده سازی سستم خبره مبتنی بر قوانين فازی برای تشخيص بيماری 
  اسکلروزيس متعدد

  مجری اصلی
دانشگاه علوم 
  پزشکی تھران

  ماه١٢  خاتمه يافته

و پياده سازی سيستم خبره بالينی تشخيص سرطان پروستات براساس  طراحی
  الگوريتم ھوش جمعی ذرات شبکه عصبی پس انتشار

  اصلی مجری
دانشگاه علوم 
  پزشکی تھران

  ماه١٢  خاتمه ياقته

بھداشت روستايي بر اساس سيستم اطالعات  یطراحي مدل بھينه توزيع خانه ھا
  جغرافيايي : مطالعه موردي

  لیاص مجری
دانشگاه علوم 
  پزشکی تھران

  ماه١٢  خاتمه ياقته

بررسی ھم کنش پذيری سيستم ھای اطالعات بيمارستانی مراکز بھداشتی و 
  درمانی ايران

  اصلی مجری
دانشگاه علوم 
  پزشکی تھران

  ماه١٢  خاتمه ياقته

  اصلی مجری  پيش بيني عود سرطان پستان با استفاده از داده كاوي
دانشگاه علوم 

  تھرانپزشکی 
  ماه١٢  خاتمه ياقته

تحليل محتوای مجالت مديريت اطالعات و مديريت اطالعات سالمت در پايگاه 
  ٢٠١٢تا  ٢٠٠٨) سال ISIموسسه اطالعات علمی (

  اصلی مجری
دانشگاه علوم 
  پزشکی تھران

  ماه١٢  خاتمه ياقته

ارائه الگوی مشاغل سازمانی بخش مديريت و فناوری اطالعات سالمت 
  ھای ايراننبيمارستا

  مجری اصلی
دانشگاه علوم 

  تھران یپزشک
  ماه١٢  خاتمه ياقته

رابطه عزت نفس و تعھد سازماني كاركنان بخش مدارك پزشكي بيمارستانھاي 
  آموزشي شھر تھران

  اصلی مجری
دانشگاه علوم 
  پزشکی تھران

  ماه١٢  خاتمه يافته

  اصلی مجری  يتاثير مکانيسم تشويقي بر ميزان مستندسازي دستياران تخصص
دانشگاه علوم 
  پزشکی تھران

  ماه١٢  خاتمه ياقته



 
 



 عنوان طرح

 نوع فعاليت در طرح
(مجري اصلي، مدير 
اجرايي، ھمكار، 

 مشاور و غيره)

مؤسسه محل 
 پژوھش

وضعيت فعلي 
 طرح

طول 
مدت 
 طرح

بررسی ميزان آگاھی پزشکان از مدارک پزشکی در بيمارستان ھای منتخب 
  وابسته به دانشگاه

  اصلی مجری
دانشگاه علوم 
  پزشکی ايران

  ماه٢۴  خاتمه يافته

رائه ھای برنامه ريزی استراتژيک سيستم ھای اطالعات و ا مطالعه تطبيقی مدل
 الگو برای سيستم اطالعات سالمت

 اصلی مجری
دانشگاه علوم 
 پزشکی ايران

 ماه ۶ خاتمه يافته

مطالعه تطبيقی سيستم اطالعات ايمنی بيمار در کشورھای منتخب و ارائه مدل 
  برای ايران

  اصلی مجری
دانشگاه علوم 
  پزشکی ايران

  ماه١٨  خاتمه يافته

رک پزشکی در مراکز روانپزشکی بررسی فرايندھای انجام کار بخش مدا
  ١٣٨٨ :دانشگاھھای علوم پزشکی شھر تھران

  اصلی مجری
دانشگاه علوم 
  پزشکی تھران

  ماه ٩  خاتمه يافته

مطالعه تطبيقی ورودی ھای نظام اطالعات سالمت ملی و ارائه الگو برای 
  ١٣٨٨ ايران:

 ھمکار
دانشگاه علوم 
 پزشکی تھران

  ماه١٢ افتهيخاتمه 

يقی پرونده بھداشتی شخصی در کشورھای منتخب و ارائه الگو : بررسی تطب
١٣٨٧  

  ھمکار
دانشگاه علوم 
 پزشکی ايران

  ماه١٢ خاتمه يافته

  
 شده يا مشاوره شدهیسرپرست یھامهناپايان  

دوره تحصيلي  نامهعنوان پايان
 نامهارائه پايان

سمت در  نامهمحل انجام پايان
 نامهپايان

تاريخ دفاع 
 نامهاناز پاي

مبتال  مارانيب یاز راه دور جھت ارائه طرح درمان برا یسامانه پزشک جاديا
  یبيبه سرطان پستان: روش ترک

  دانشکده مديريت   دکتری
  علوم پزشکی ايران

  درحال اجرا  راھنما

  دانشکده مديريت   دکتری  ارائه سيستم اطالعات طب سنتی برای ايران
  علوم پزشکی ايران

  جرادر حال ا  راھنما

  دانشکده مديريت   دکتری  ارائه چارچوب امنيت اينترنت اشيا مراقبت سالمت برای ايران
  علوم پزشکی ايران

  در حال اجرا  راھنما

 رانيدر ا یمارستانيبالدرنگ ب یابي تياطالعات موقع ستميس یمدل ساز
  یابر اءياش نترنتيا یبر فناور یمبتن

  دانشکده مديريت   دکتری
  علوم پزشکی ايران

  در حال اجرا  راھنما

  دانشکده مديريت   دکتری  ارايه مدل مھفومی نظام اطالعات بھداشت روان برای ايران
  علوم پزشکی ايران

  در حال اجرا  راھنما

  دانشکده مديريت   دکتری  ارايئه مدلی مفھومی نظام اطالعاتی مراقبت از آسيب برای کودکان درايران
  علوم پزشکی ايران

  رادر حال اج  راھنما

ايجاد ربات ثابت ساز خارجی برای طويل سازی استخوان در ارتوپدی از  
  راه دور

  دانشکده مديريت   دکتری
  علوم پزشکی ايران

  در حال اجرا  راھنما

  دانشکده مديريت   دکتری  ارائه مدل ارزشيابی نظام کشوری مراقبت مرگ مادری در ايران
  علوم پزشکی ايران

  ١٣٩٧  راھنما

بر بستر  رانياطالعات سالمت ا یھا ستميس یساز ادهيپچارچوب  هيارا
  یابر انشيرا

  دانشکده مديريت   دکتری
  علوم پزشکی ايران

  ١٣٩٧  راھنما

  دانشکده مديريت   دکتری  ارائه مدل سواد سالمت الکترونيک افراد ناشنوا در ايران
  علوم پزشکی ايران

  ١٣٩٦  راھنما

ھای اطالعات کامپيوتری سيستمارائه الگوی مديريت خطر برای حفظ امنيت 
 ھای ايراندر بيمارستان

  دانشکده مديريت   دکتری
  علوم پزشکی ايران

  ١٣٩٥  راھنما

  دانشکده مديريت   دکتری  ارائه مدل ملی ترجمان دانش ديابت در ايران 
  علوم پزشکی ايران

  ١٣٩٥  راھنما

 ینو درما یمراکز آموزش یاطالعات برا یفناور تيارائه چارچوب حاکم
  تھران یدانشگاه علوم پزشک

  دانشکده مديريت   دکتری
  علوم پزشکی ايران

  ١٣٩٣  راھنما

ھای ترخيص بيمارستانی کشورھای ی نظام ملی مديريت دادهقيمطالعه تطب
  منتخب و ارائه الگو برای ايران

دانشکده مديريت   دکتری
  علوم پزشکی ايران

  ١٣٩٣  راھنما

 تيريدانشکده مد یدکتر رانيا یمت متن باز براسال کيپرونده الکترون یارائه الگو
 رانيا یعلوم پزشک

 ١٣٩٢ راھنما

 ١٣٩٢ راھنما تيريدانشکده مد یدکتر رانيا یبرا ژهيو یاطالعات مراقبت ھا ستميس یمدل مفھوم یطراح



 
 



دوره تحصيلي  نامهعنوان پايان
 نامهارائه پايان

سمت در  نامهمحل انجام پايان
 نامهپايان

تاريخ دفاع 
 نامهاناز پاي

 نايرا یعلوم پزشک
در  EHR یساز ادهيپ شيپ یاتيعمل یآماده ساز یالگو یو اجرا یطراح

  رانيا
دانشکده مديريت   دکتری

  علوم پزشکی تھران
  ١٣٩٢  راھنما

 مارستانياطالعات ب یھاستميو شکست س تيموقع یابيارز یالگو یطراح
  رانيدر ا

دانشکده مديريت   دکتری
  علوم پزشکی تھران

  ١٣٩٢  راھنما

مبتال  مارانيبر مصرف دارو در ب ادآوري یکوتاه متن اميپ یاثربخش یبررس
  به فشار خون

کده مديريت دانش  دکتری
  علوم پزشکی تھران

  ١٣٩٢  راھنما

دانشکده مديريت   دکتری  طراحي مدل انتولوژي سيستم نظارت بيماريھاي قلبي و عروقي براي ايران
  علوم پزشکی تھران

  ١٣٩١  راھنما

دانشکده مديريت   دکتری  طراحی الگوی مفھومی سيستم اطالعات مديريت طب سالمندان برای ايران
  نعلوم پزشکی تھرا

  ١٣٩١  راھنما

دانشکده مديريت   دکتری  رانيسالمت در ا یارائه مدل جامع اطالعات پژوھش
  علوم پزشکی تھران

  ١٣٩١  راھنما

 یدر کشورھا کپارچهي یعموم ینظام اطالعات بھداشت یقيتطب یررسب
  رانيا یمنتخب و ارائه مدل برا

دانشکده مديريت   دکتری
  علوم پزشکی تھران

  ١٣٩١  راھنما

دانش در وزارت بھداشت درمان و  تيريمد یزيمدل مم یو اجرا یطراح
  یآموزش پزشک

دانشکده مديريت   دکتری
  علوم پزشکی تھران

  ١٣٩١  راھنما

دانشکده مديريت   دکتری  رانيا یو ارائه مدل برا ماريب یمنياطالعات ا ستميس یقيمطالعه تطب
  علوم پزشکی تھران

  ١٣٩٠  راھنما

دانشکده مديريت   دکتری  برای ايرانارائه الگوی اقتصاد سالمت 
  علوم پزشکی ايران

  ١٣٩٤  مشاور

ھای پيش بينی بقای بيماران مبتال به سرطان پستان بر اساس مقايسه مدل
  ھای داده کاویالگوريتم

دانشکده مديريت   دکتری
  علوم پزشکی ايران

  ١٣٩٣  مشاور

مت در ارايه الگوی مديريت اطالعات جھت ارزيابی پاسخگويی نظام سال
  ايران

دانشکده مديريت   دکتری
  علوم پزشکی ايران

  ١٣٩٣  مشاور

ارائه مدل مفھومی نظام ثبت اطالعات و طبقه بندی علل مرگ و مير برای 
  ايران

دانشکده مديريت   دکتری
  علوم پزشکی ايران

  ١٣٩٣  مشاور

دانشکده مديريت  دکتری  مدل مفھومی ملی سيستم  نسخه نويسی الکترونيکارائه 
 م پزشکی ايرانعلو

  ١٣٩٢ مشاور

با استفاده  تحليل کشف دانش از پايگاه داده ھای بيماری ھای قلبی و عروقی
  ھای داده کاویاز تکنيک

دانشکده مديريت  دکتری
 تھرانعلوم پزشکی 

  ١٣٩٢ مشاور

  ارشد  ارائه مجموعه حداقل داده برای اندازه گيری سوءتغذيه در کودکان زير پنج سال
  ريت دانشکده مدي

  در حال اجرا  راھنما  علوم پزشکی ايران

  دانشکده مديريت   ارشد  یوياختالالت ر صيتشخ یبرا ینيبال اري¬ميتصم ستميارائه س
علوم پزشکی ايران

    

  درحال اجرا  راھنما

 یبر راھنما یمبتن نيدوز وارفار نيتخم یبرا ینيبال اري ميتصم ستميارائه س
  یوتريکامپ یشده ريتفس

  ده مديريت دانشک  ارشد
  علوم پزشکی ايران

  درحال اجرا  راھنما

  دانشکده مديريت   ارشد  مبتال به آسم مارانيب یدوز دارو برا نينوع وتخم نييتع ی ارائه سامانه
  علوم پزشکی ايران

  درحال اجرا  راھنما

  دانشکده مديريت   ارشد  ارائه سيستم مبتنی بر وب برای ارزشيابی پورتال بيمار
  رانعلوم پزشکی اي

  خاتمه  يافته  راھنما

بررسی نقش مديريت اطالعات در اجرای موفقيت ارائه سيستم تصميم يار  
برای تخمين دوز وارفارين مبتنی بر راھنمای تفسير  آميز حاکميت بالينی

  ی کامپيوتریشده

  دانشکده مديريت   ارشد
  علوم پزشکی ايران

  در حال اجرا  راھنما

 خمين دوز دارو برای بيماران مبتال به آسمی تعيين نوع وت ارائه سامانه

  دانشکده مديريت   ارشد
  علوم پزشکی ايران

  در حال اجرا  راھنما



 
 



دوره تحصيلي  نامهعنوان پايان
 نامهارائه پايان

سمت در  نامهمحل انجام پايان
 نامهپايان

تاريخ دفاع 
 نامهاناز پاي

بينی زردی نوزادان بر اساس الگوريتم ماشين بردار ايجاد سيستم پيش 
  پشتيبان

  تيريدانشکده مد  ارشد
  رانيا یپزشک علوم

  ١٣٩٦  راھنما

  دانشکده مديريت  ارشد  سالمت برای ايران ارائه الگوی سيستم مراقبت جميت شناسی
  علوم پزشکی ايران

  ١٣٩٣  راھنما

ارائه مدل منطقی سيستم پرونده الکترونيک سالمت فردی برای دانشجويان 
ھای علوم پزشکی کشور ايران (مورد کاوی: دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه
  ايران)

دانشکده علوم   ارشد
دانشگاه  –پزشکی 

  تربيت مدرس

  ١٣٩٣  راھنما

دانشکده مديريت   ارشد  مراکز آموزشی درمانی شھر تھران انبار دارويیارزيابی سيستم اطالعات 
  علوم پزشکی تھران

  ١٣٩٢  راھنما

مطالعه تطبيقی سيستم مديريت اطالعات ايمن سازی در کشورھای منتخب و 
  ارايه الگو برای ايران

دانشکده مديريت   ارشد
  علوم پزشکی تھران

  ١٣٩٢  راھنما

امکان سنجی جرای آسيب شناسی از راه دور در بيمارستان ھای آموزشی  
  ١٣٩١دانشگاه علوم پزشکی تھران:

دانشکده مديريت   ارشد
  علوم پزشکی تھران

  ١٣٩٢  راھنما

بررسی نيازھای اطالعاتی و فنی دورا پزشکی  برای مديريت بيماری مزمن 
  وم پزشکی ايرانھای منتخب دانشگاه علانسدادی ريه  در بيمارستان

دانشکده مديريت   ارشد
  علوم پزشکی تھران

  ١٣٩٢  راھنما

بررسی وضعيت سيستم اطالعات بيمارستانی دانشگاه علوم پزشکی جندی 
  ١٣٩٢شاپور اھواز:

دانشکده مديريت   ارشد
  علوم پزشکی تھران

  ١٣٩٢  راھنما

ه مديريت دانشکد  ارشد  ھای سيستم اطالعات دوره پری ناتالمجمموعه حداقل داده
  علوم پزشکی تھران

  ١٣٩٢  راھنما

مقاوم به اورئوس ھای جديد استافيلوکوک شناسايی ژن ھای ھم تنظيم سويه
  ھای بيانونکومايسين با استفاده از تحليل خوشه بندی  داده

دانشکده مديريت   ارشد
  علوم پزشکی تھران

  ١٣٩١  راھنما

دانشکده مديريت   ارشد  پروستات کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در طبقه بندی نئوپالزی
  علوم پزشکی تھران

  ١٣٩١  راھنما

در کشورھای منتخب و ارايه  اطالعات ژنتيکمطالعه تطبيقی نظام مديريت 
  ١٣٩٠: الگو برای ايران

دانشکده مديريت   ارشد
  علوم پزشکی تھران

  ١٣٩٠  راھنما

آران و  ءايجاد سيستم خبره فازي تشخيص پنوموني در بيمارستان سيدالشھدا
  ١٣٩٠:بيدگل

دانشکده مديريت   ارشد
  علوم پزشکی تھران

  ١٣٩٠  راھنما

ھای دانشگاه علوم پزشکی ارزيابی قابليت کاربرد سيستم اطالعات بيمارستان
  ١٣٨٩مشھد: 

دانشکده مديريت   ارشد
  علوم پزشکی تھران

  ١٣٩٠  راھنما

تحقيقات  مراکز ١ مقايسه مديريت داده ھای کارآزمايی ھای بالينی دارويی
زشکی تھران بر اساس استانداردھای مديريت مطلوب پدرمانی دانشگاه علوم 

  ١٣٨٩: ٢ ای بالينیھداده 

دانشکده مديريت   ارشد
  علوم پزشکی تھران

  ١٣٩٠  راھنما

سيستم اطالعات ايمنی بيمار مبتنی بر معماری  پياده سازی طراحی و
  سرويس گرا

دانشکده مديريت   ارشد
  علوم پزشکی تھران

  ١٣٩٠  راھنما

ارائه الگوی مفھومی سيستم اطالعات در زمينه برنامه ريزی ھوشين در 
  شرکت سايپا

دانشکده مديريت و   ارشد
دانشگاه  -حسابداری

  آزاد اسالمی قزوين

  ١٣٩٠  راھنما

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

 عنوان سخنراني
، یانديشعنوان ھم
 و غيره یبازآموز

 و غيره ی، بازآموزیانديشھمی محل برگزار

و استخراج امار ICD10 کدگذاری بيماريھا و اقدامات درمانی مطابق 
 مرتبط

 دانشگاه علوم پزشکی قم کارگاه

 وزارت بھداشتمرکز مديريت بيماريھا کارگاه اموزش کدگذاری بين المللی سرطانھا
 ان کرجشبکه بھداشت و درم کارگاه ICD-10اموزش 

کدگذاری علل مرگ و مير منطبق با قوانين واستانداردھای دانشگاه 
 تھران

 معاونت درمان دانشگاه تھران کارگاه

 مرکز قلب تھران کارگاه تشخيص نويسی
 علوم پزشکی قم کارگاه نرم افزارھای نوين اماری

 سازمان تامين اجتماعی بازاموزی بازاموزی کارکنان مدارک پزشکی



 
 



 دانشگاه علوم پزشکی کرمان کارگاه ندی علل مرگ و ميرطبقه ب
 معاونت درمان علوم پزشکی ايران کارگاه استانداردسازی کدگذاری بيماری ھا

  شبكه بھداشت و درمان كرج کارگاه كارگاه آموزش مدارك پزشكي

 کارگاه  ICD-10 تشخيص نويسي صحيح مبتني بر
- وزارت بھداشت ، درمان و آموزش پزشكي

  رتوسعه و ھماھنگي نظام آماريدفت

 کارگاه  ICD-10 آموزش تشخيص نويسي صحيح مبتني بر
 - وزارت بھداشت ، درمان و آموزش پزشكي

  معاونت پژوھشي

 کارگاه  ICD-10 آشنايي با
دانشگاه علوم پژشكي و خدمات بھداشتي درماني 

 معاونت درمان و دارو -استان اصفھان
يص نويسي صحيح و كدگذاري بيماري آماده سازي تيم ھاي آموزش تشخ

  ICD-10 ھا مبتني بر
 کارگاه

 - وزارت بھداشت ، درمان و آموزش پزشكي
  معاونت پژوھشي

 کارگاه  ICD-10آموزش ثبت اطالعات فرم گواھي فوت مبتني بر نياز 
دانشگاه علوم پژشكي و خدمات بھداشتي درماني 

  معاونت امور درمان و دارو - شھيد صدوقي يزد

  کارگاه  ICD-10اه آموزش كارگ
معاونت درمان و  - دانشگاه علوم پژشكي ايران
  دارو

 
 یبا ھيأت تحريريه مجالت علم یو ھمكار یويراستار یھافعاليت  
  
  
  

 نوع ھمكاري با مجله محل انتشار مجله نام مجله

 سردبير  تھران مديريت سالمت
  يريهعضو ھيات تحر  کرمان  انفورماتيک سالمت و زيست پزشکی

  عضو ھيات تحريريه  ھرمزگان  اطالع رسانی پزشکی نوين
  عضو ھيات تحريريه  شيراز  مديريت و انفورماتيک سالمت

  
 انتشارات  

  الف) كتب منتشرشده
 

 گاندنويسن عنوان كتاب
تأليف، گردآوري،   مترجمان

 / ترجمهويرايش
 محل نشر انتشارات

 سال
 نشر

سيستم اطالعات 
تار بيمارستانی: مفاھيم، ساخ

  و عملکرد

ناز ، آیفرحناز صدوقی
نورانی، فرزانه کرمانی، 
  اعظم اروجی، فاطمه مقبلی

 -  
  ١٣٩٨  تھران  حيدری  تاليف

  آوری اطالعات سالمتفن

فرحناز صدوقی، مھناز 
صمدبيک، اصغر 
پور، احتشامی،فرزانه امين

  سو.ھاچهپيمان رضايی

 -  

  ١٣٩٤  تھران  جعفری  تاليف

  اصطالحات پزشکی
صدوقی، ليال فرحناز 

غالمحسينی، مجتبی 
  صادقی، امير خوشوقتی

 -  
  ١٣٩٣  تھران  حيدری  تأليف

  فن آوری  اطالعات سالمت

فرحناز صدوقی، مھناز 
صمدبيک، اصغر احتشامی، 

فرزانه امين پور، پيمان 
  رضايی ھاچه سو

 -  

  ١٣٩١  تھران   جعفری  تاليف

فن آوری مديريت اطالعات 
  سالمت

، مرجان فرحناز صدوقی
ی سعيد، مرضيه قاض

معراجی، ناھيد رمضان 
  قربانی و خليل کيميافر

 -  

  ١٣٩٠  تھران   جعفری  تاليف

سيستم ھای اطالعات 
مديريت (ساختار ، مفاھيم 

  ،توسعه وارزيابی)

فرحناز صدوقی، عباس شيخ 
طاھری، زھرا ميدانی، ليال 

  شاه مرادی

 -  
  ١٣٨٩  تھران   جعفری  تاليف



 
 



 گاندنويسن عنوان كتاب
تأليف، گردآوري،   مترجمان

 / ترجمهويرايش
 محل نشر انتشارات

 سال
 نشر

کدگذاری بيماريھا براساس 
 ICDويرايش اخرين

فرحناز صدوقی، مريم 
 احمدی

 ١٣٨٣ تھران جعفری  تاليف   - 

کدگذاری بيماريھا براساس 
دھمين ويرايش 

ICD: معرفی کتاب
، ICD-10کدگذاری 

دستورالعملھای عمومی 
  کدگذاری بيماريھا

مريم احمدی ؛  فرحناز 
  صدوقی

 -  

  ١٣٧٥  تھران  زرين  تاليف 

سيستمھای اطالعات مراقبت 
ت (رويکرد عملی سالم

برای مديريت مراقبت 
  سالمت)

ارن واگر، فرانسيس 
  لی، جان گالسری ويکھام

  فرحناز صدوقی

  ١٣٩٨  تھران  حيدری  ترجمه

مديريت پروژه در فناوری 
فرحناز صدوقی،  اسکات کوپلن، ديويد ماسودا   اطالعات مراقبت سالمت

  ١٣٩٥  تھران  حيدری  ترجمه  تانيا آزادی

ھداشتی ، مديريت اطالعات ب
مديريت يک منبع 

 استراتژيک
 مروات ابدلھاک 

 فرحناز صدوقی،
مريم احمدی، فرخنده 
اسدی ، بھزاد جاللی 

  فرد

 ١٣٨٢ تھران  واژه پرداز ترجمه

  
  ب) مقاالت منتشرشده انگليسی
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  محمد رضا رضايی
  فرحناز صدوقی
  فاطمه جدی

ان بررسی ديدگاه دانشجوي
بھداشت محيط در مورد نقش 

  دانشگاه بر انتظارات شغلی
  ١٣٨٤  پوستر  تبريز  آموزش پزشکی

  محمد رضا رضايی
  فرحناز صدوقی
  فاطمه جدی

بررسی ميزان دستيابی 
دانشجويان مدارک پزشکی به 

  اھداف کارآموزی
  ١٣٨٤  مقاله  تبريز  آموزش پزشکی

 
  
 
 
 
 
 
 


