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  حال اجرادرو   پژهش های انجام شده سابقه
  مجری طرح رانیدر ا ريواگ ريغ یهایماريدر حوزه ب يسالمت جهان يپلماسید یبرا ياستيارائه خالصه س .1

 1396شهر تهران  یداروساز یدانشكده ها انیدر دانشجو ينیمهارت کارآفر جادیدر ا یداروساز ینقش دانشكده ها يبررس .2

 مجری

 1398  ياستيس یو ارائه راهكارها رانیدر ا يكیزيف يخدمات توانبخش يمال نيتام به منظور بهبود یاستگذاريس یبرا ليتحل  .3

 مجری

     مجری 1399اصغر   يحضرت عل يدرمان يدر مرکز آموزش ماريب يمنیعوامل موثر در ا یا شهیر ليتحل .4

 سالمت یفناور يابیكردارزیبارو کودکان در باز يجراح وعمل يالپاراسكوپ با روش يآپاندکتوم یابي هزینه و اثربخشي سهیمقا .5

139 

 مجری طرح 1396-1397 مطالعه پژوهشي بررسي عوامل موثر بر رضایت شغلي کارکنان داروخانه های شهر تهران .6

 مجری طرح 97-1396مطالعه پژوهشي تاثير فعاليت های بازاریابي و اثرات مالي داروها بر رفتار نسخه نویسي پزشكان تهران  .7

مجری 1397-1396مطالعه پژوهشي نقش دانشكده های داروسازی در پرورش مهارت کارآفریني در دانشجویان داروسازی تهران  .8

 طرح

 مجری طرح 1396احي مدل برندسازی بين المللي دانشگاه علوم پزشكي ایرانمطالعه پژوهشي طر   .9

 همكار اصلي 1396 آنها یريادگی زانيآن بر م ريو تاث يالملل نيب انیدانشجو یريادگی یسبک ها یيشناسامطالعه پژوهشي  .10

 همكار اصلي 1396 و ارایه مدل بازاریابي گردشگری سالمت بازاریابي گردشگری سالمت بر بررسي مولفه های موثر مطالعه .11

 مجری  1394بررسي وضعيت مهارت کارآفریني در دانشجویان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ایران  .12
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 1393همكاری در پروژه شهر دوستدار سالمند شهرداری تهران .13

 WHOبيمارستانهای دولتي استان تهران از نظر وضعيت دوستدار سالمندی مطابق مدل مراکز بهداشتي و پژوهشي  مطالعه .14

1392-1393. 

 مجری طرح.-1393مطالعه و تحليل سازماني و برنامه ریزی استراتژیک مرکز تخصصي آتيه درخشان ذهن تهران،   .15

مجری  1392مطالعه و تحليل سازماني و برنامه ریزی استراتژیک بيمارستان فوق تخصصي کودکان حضرت علي اصغر تهران،  .16

 طرح.

 1392تان تخصصي و فوق تخصصي زنان شهيداکبرآبادی تهران، ارسریزی استراتژیک بيموتحليل سازماني و برنامه مطالعه .17

 مجری

 مجری  1392يائيان تهران، مطالعه و تحليل سازماني و برنامه ریزی استراتژیک بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي شفا یح .18

 مجری طرح. 1391ن، مطالعه و تحليل سازماني و برنامه ریزی استراتژیک بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي جامع زنان تهرا .19

مطالعه و تحليل وضعيت سالمت کارکنان و ارائه مدل طرح سالمت کارکنان برای شرکت مپنا دانشگاه صنعتي شریف، همكار  .20

 .1392 اصلي 

 مجری طرح. 1391در سال بيمارستان جنرال: مطالعه موردی طرح تحقيقاتي بررسي موانع یادگيری سازماني در  .21

 مجری طرح. 1390ماني و برنامه ریزی استراتژیک بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي بهارلو، مطالعه و تحليل وضعيت ساز .22

 همكار اصلي 1386ایران در سال های نفتي طرح تحقيقاتي بررسي موانع یادگيری سازماني در شرکت ملي پخش فراورده .23

 طرح.

 1386بهداشت درمان و آموزش پزشكي  سازماني و برنامه ریزی استراتژیک صندوق رفاه دانشجویان وزارت مطالعه و تحليل  .24

 مجری طرح.

با مشارکت مرکز مطالعات تكنولوژی دانشگاه کشور مطالعه و تحليل وضعيت سازماني منابع انساني در سازمانهای نفت و انرژی  .25

 .همكار طرح 1386سال صنعتي شریف، 

مجری  1386وزارت بهداشت درمان  یه پزشكيمطالعه و تحليل وضعيت سازماني و برنامه ریزی استراتژیک دبيرخانه علوم پا .26

 طرح.

 همكار طرح. 1385مطالعه و تحليل وضعيت سازماني و سازماندهي شرکت تامين سالمت ميالد ،  .27

 1382، ، سازمان انتقال خون ایرانمطالعه و تحليل وضعيت سازماني و برنامه ریزی استراتژیک سازمان انتقال خون ایران .28

 همكار طرح.

،  «زندگي دانشجویان دانشگاههای علوم پزشكي کشور و رابطه آن با نگرش دیني و وضعيت اجتماعي اقتصادی بررسي کيفيت» .29

 .1379-1381شورای عالي انقالب فرهنگي، همكار اصلي طرح 

، شورای « بررسي ميزان عالقه مندی دانشجویان علوم پزشكي کشوروتعيين اولویتهای مورد عالقه درفعاليتهای فوق برنامه .30

  .1379-1381الي انقالب فرهنگي ، همكار اصلي ع

 

 :و اجراییسوابق مدیریتی برخی از 

 ایران و خدمات یهداشتی درمانی در دانشگاه علوم پزشکی

 مشاور رئیس دانشگاه و مدیر روابط عمومی 

 مدیر همکاری های بین المللی، اعتباربخشی و رتبه بندی بین الملل دانشگاه 

  دانشگاهمعاون آموزشی پردیس بین الملل  

 در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی: 

 معاون حوزه وزارتی وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی 



  وزارت بهداشت درمان و آموزش  سازمانهای مردم نهاد حوزه سالمتو نظارت برگسترش دبیر شورای

 پزشکی

 پزشکیعلوم پایه پزشکی، بهداشت وتخصصی وزارت بهداشت درمان و آموزش دبیر معاون 

 و معاون اجرایی صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی رئیس مشاور 

 جانشین مشاور وزیر و مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 

 ی و برنامه ریزی امور فرهنگی، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیمعاون اداره کل هماهنگ 

 در سازمان انتقال خون ایران

 حوزه ریاست سازمان انتقال خون ایران مشاور اجرایی مدیرعامل و مدیر 

 دبیر شورای عالی سازمان انتقال خون ایران 

  مسئول رسیدگی به امور ایثارگران سازمان انتقال خون ایران مشاور مدیرعامل و 

 

 

 :کمیته ها ، مجامع و شوراها  انجمن ها، عضویت در

 ( مرکز بين المللي همایشهای رازی عضو هيات اجرایي ) مدیره .1

 ایران و خدمات بهداشتي درماني عضو شورای آموزشي دانشگاه علوم پزشكي .2

 1394از سال دانشگاه علوم پزشكي ایران انشكده داروسازی پژوهشي د آموزشي و یراشوهيات ریيسه و عضو  .3

 1394وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي محيط و کار  نامه ریزی استراتژیک سالمتعضو شورای بر .4

 .1394آموزش علوم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ایران از سال  در تحولعضو اصلي کارگروه  .5

 .1393از سال دیاليز وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي خدمات کشوری ارگروهعضو ک .6

 .1394عضو کميته مرکزی نظام پيشنهادات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي  .7

 .1393عضو کميته مدیریت دانش راهبردی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي از سال  .8

 1391 شگاه صنعتي شریفدر دان جشنواره بين المللي مدیریت دانشعضو شورای داوران  .9

 .1387عضو حقيقي کميسيون تخصصي امور عمومي و زیرساختي ستاد برنامه ریزی شاهد بنياد شهيد .10

 .1385-1380کارکنان سازمان انتقال خون ایرانو انتصاب مدیران و استخدام  انتخاب عضو کميته .11

 .1385-1380ایرانارتقاء کيفيت سازمان انتقال خون هدایت  مرکزی عضو کميته .12

 .1383وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي هماهنگي امور ایثارگران ،  مرکزی عضو کميته .13

کميسيون سياستگذاری در امور اجرایي  فرهنگيدرمان وآموزش پزشكي در کميته نماینده وزارت بهداشت،  .14

 1377وزارت کشور

 .1379-1377زشكي از سال عضو شورای فرهنگي ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پ .15

عضو کميته تدوین برنامه سوم توسعه کشور در بخش  بهداشت و درمان ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش  .16

 .1376پزشكي

 مدیریت منابع انساني ایرانعلمي عضو انجمن  .17

 ایران علمي آموزش پزشكي عضو انجمن .18

 ایران عضو انجمن علمي مدیریت بيمارستاني .19

 

 مدیریتی و اجراییمشاوره 

 و تجهیزات پزشکی بازاریابی شرکت های مختلف در حوزه دارو و درمانمشاور مدیریت و 



  و شرکت ها هاسازمانها، بیمارستانو برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی  ، تعالی سازمانیمشاور بهبود کیفیت

 و خصوصی های بخش دولتی سازمانهایمجری و مشاوره پروژه های توسعه منابع انسانی در 

 

 زمینه ها و سوابق تجربی و حرفه ای

 ی مختلفسازمانهامشاوره و تدوین برنامه استراتژیک و برنامه عملیاتی در 

 برای تعدادی از بیمارستانها و سازمانهای مختلفراحی و تدوین برنامه ها و مدیریت پروژه ط

 و رتبه بندی بین المللی مشاوره اجرایی در زمینه اجرای استانداردهای اعتباربخشی 

 مشاوره و اجرای طرح های رتبه بندی بین المللی دانشگاه ها

 ارزیاب سازمانها و شرکت ها در خصوص تعالی سازمانی

 مشاوره و اجرای استانداردهای سازمانی و بیمارستانی و اعتیاربخشی
 

 

 کارگاه های آموزشی و سمینارها: 

 خود شناسی مدیران مهارت کارگاه آموزشی

 (Process  Management & Systemic Thinkingتفکر سیستمی)  کاربرد مدیریت فرایند و کارگاه آموزشی

 بر مبنای شیوه های نوین (Performance Managementکارگاه آموزشی مدیریت عملکرد ) 

 مدیریت زمانکارگاه آموزشی 

 (Change Managementکارگاه آموزشی مدیریت تغییر و تحول در سازمان )

 مهارت برقراری ارتباط موثرتکنیک های ارتقای کارگاه آموزشی 

 کارگاه آموزشی مدیریت استرس 

 مدیریت تعارض  و اصول و فنون مذاکره کارگاه آموزشی

 حل مسئلهکارگاه آموزشی فنون تصمیم گیری و مهارتهای 

 کارگاه آموزشی مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

 (Empowerment) ٍ کارگاه آموزشی توانمند سازی کارکنان

 کارتیمی در سازمانپویایی های کارگاه آموزشی مهارت تیم سازی و 

 تفکر نقادانه و تقویت روحیه انتقاد پذیری کارگاه آموزشی 

 در کارکنانمهارتهای رهبری و ایجاد انگیزه 

 مهارتهای کسب قدرت و اعمال نفوذ در سازمان

 و گردشگری سالمتکارگاه آموزشی  بازاریابی خدمات 

 مدیریت منابع انسانی: نقش ها و وظایف مدیران

 

 : سوابق تدریس
 علوم پزشکی ، دانشگاهدانشکده اقتصاد دانشگاه تهران MBAدوره آموزشی درپیشرفته رفتار سازمانی و مدیریت 

 و ....، دانشگاه علوم پزشکی ایران  ، دانشگاه مازندرانشیراز

 دانشگاه تهران. MBAدر دور آموزشی  سازمانهای یادگیرنده و یادگیری سازمانی اصول و مبانی



 اصول و مبانی مدیریت و سرپرستی در سازمانها و شرکت های متعدد

 در سازمانهای مختلف رهبری و شیوه های ایجاد انگیزش در کارکنان

، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، انشگاه تهراند  MBAدوره آموزشی درپیشرفته  منابع انسانیتدریس مدیریت 

 دانشگاه مازندران، دانشگاه علوم پزشکی ایران و بسیاری از سازمانهای دیگر

 ارشد یدر موسسات برتر کنکور کارشناس  یرفتار سازمان ت،یریمد یزبان تخصص ،یمنابع انسان تیریمد سیتدر

 زبان تخصصی مدیریت در دانشگاه پیام نور

 زبان تخصصی مدیریت بازاریابی در سازمان مدیریت صنعتی
 

 تالیف کتاب

 درسنامه مدیریت منابع انسانی

 درسنامه مدیریت منابع انسانی پیشرفته

 درسنامه پرورش راهبردی منابع انسانی

 نظریه های عمومی مدیریت ویژه مدیرانکتاب اصول و 

 کتاب مدیریت عملکرد برای حداکثر سازی نتایج )ترجمه(

 همکاری در تالیف کتاب مدیریت اجرایی

 ت بازرگانی و بازاربییدرسنامه زبان تخصصی مدیر
 

 


