
 

 


 یو اجراي ی، پژوهشیكارنامه سوابق آموزش

 یاطالعات شخص 

    :كارنامهتاريخ تكميل 

 فرحناز :نام

 صدوقی  نام خانوادگي:

دانشکده مدیریت و  -جنب بیمارستان مطهری -روبروی بیمارستان خاتم االنبیاء -شهید یاسمی خیابان -میردامادخیابان بعد از  -عصریول خیابان :آدرس محل كار

 ایران.دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  پزشکی رسانیاطالع 

 021-88780736 :شماره تلفن محل كار

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

 

 

 یسوابق تحصيل 

 

 یالف( تحصيالت عال

 كشور محل تحصيل شهر محل تحصيل دانشگاه محل تحصيل یدرجه علم یرشته تحصيل

تاريخ 

فراغت از 

 تحصيل

 1382 ایران تهران علوم پزشکی ایران PH.D بهداشتی درمانی اطالعات مدیریت

 1374 ایران تهران علوم پزشکی ایران کارشناسی ارشد مدارک پزشکیآموزش 

 1370 ایران تهران علوم پزشکی ایران کارشناسی مدارک پزشکی

 

 

 

 نوشته شده در دوران تحصيل یهانامهب( پايان

 يلیمقطع تحص نامهنعنوان پايا
اساتيد /نام استاد

 راهنما

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

 ایران
 ظهور علیرضا دکتر دکتری

و خدمات بهداشتی بررسی وضعیت کد گذاری بیمارستانهای عمومی اموزشی دانشگاه علوم پزشکی 

 نی ایران و مقایسه ان با استانداردهای انجمن مدارک پزشکی امریکادرما
 دکتر محمد فشارکی کارشناسی ارشد

 



 

 


 

 یاو حرفه یشغل یهاموقعيت 

 یالف( سابقه ارائه خدمات آموزش

 عنوان درس نوع درس* نوع فعاليت مقطع تحصيلي مؤسسه محل تدريس

 فناوری اطالعات در پرستاری تئوری مدرس دکتری دانشگاه ایران –دانشکده پرستاری 

 سمینار سیستمهای مدیریت اطالعات سالمت تئوری مدرس دکتری دانشگاه ایران –دانشکده مدیریت

 سمینار تحقیق تئوری، عملی مدرس دکتری دانشگاه تهران -دانشکده مدیریت 

 اطالعات سالمت ارزیابی سیستمهای مدیریت تئوری مدرس دکتری دانشگاه ایران –دانشکده مدیریت

 مدیریت اطالعات بهداشتی درمانی تطبیقی تئوری مدرس دکتری دانشگاه ایران –دانشکده مدیریت

 در مدیریت سالمت  نظام اطالعات تئوری مدرس دکتری دانشگاه تهران -دانشکده مدیریت 

 تسیستم های اطالعات سالم تئوری، عملی مدرس دکتری ایراندانشگاه  -دانشکده مدیریت 

 ایراندانشگاه  -دانشکده مدیریت 
 مدرس دکتری

مدیریت پروژه در راه اندازی سیستم های  تئوری

 اطالعات

 سمینار تحقیق تئوری، عملی مدرس دکتری ایراندانشگاه  -دانشکده مدیریت 

 مدیریت سیستم های اطالعات سالمت تئوری مدرس دکتری ایراندانشگاه  -دانشکده مدیریت 

 مدیریت سیستم های اطالعات بهداشتی درمانی تئوری مدرس ارشد دانشگاه تهران –ریتدانشکده مدی

 مدیریت اطالعات بهداشتی درمانی تئوری مدرس ارشد دانشگاه تهران –دانشکده مدیریت

 مدیریت در انفورماتیک پزشکی تئوری مدرس ارشد دانشکده فن آوری های نوین دانشگاه تهران

 مدیریت در انفورماتیک پزشکی تئوری مدرس ارشد شگاه ایراندان -دانشکده مدیریت 

 سمینار انفورماتیک پزشکی تئوری مدرس ارشد دانشگاه ایران -دانشکده مدیریت 

 مدیریت در انفورماتیک پزشکی تئوری مدرس ارشد دانشگاه تهران -دانشکده مدیریت 

 مینار انفورماتیک پزشکیس تئوری، عملی مدرس ارشد دانشگاه تهران -دانشکده مدیریت 

 طراحی پژوهش کاربردی در انفورماتیک پزشکی تئوری، عملی مدرس ارشد دانشگاه تهران -دانشکده مدیریت 

 سیستم های اطالعات سالمت تئوری مدرس ارشد دانشگاه تهران -دانشکده مدیریت 

 العاتی بهداشتی و درمانیمدیریت سیستم های اط تئوری مدرس ارشد دانشگاه ایران -دانشکده مدیریت 

 کلیات و اصطالحات پزشکی تئوری مدرس ارشد دانشگاه ایران -دانشکده مدیریت 

 سیستمهای اطالعات مدیریت تئوری مدرس ارشد دانشگاه ازاد قزوین

 سیستمهای اطالعات مدیریت پیشرفته تئوری مدرس ارشد دانشگاه ازاد قزوین

 نظریه سیستمی ریتئو مدرس ارشد دانشگاه ازاد قزوین

 روش تحقیق در علوم بهداشتی تئوری مدرس ارشد دانشگاه ایران –دانشکده مدیریت

 سمینار تحقیق تئوری مدرس ارشد دانشگاه ایران –دانشکده مدیریت

 مدیریت سیستمهای اطالعات بهداشتی تئوری مدرس ارشد دانشگاه ایران –دانشکده مدیریت

 ارزیابی مراقبتهای بهداشتی درمانی تئوری مدرس ارشد اندانشگاه ایر –دانشکده مدیریت

 سیستمهای طبقه بندی و نامگذاری بیماریها تئوری مدرس ارشد دانشگاه ایران –دانشکده مدیریت

 ارزیابی سیستم های بهداشتی درمانی تئوری مدرس رشدا دانشگاه ایران –دانشکده مدیریت

 مباحث ویژه تئوری رسمد رشدا دانشگاه ایران –دانشکده مدیریت

 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم تئوری مدرس کارشناسی دانشگاه ازاد قزوین

 3کدگذاری بیماریهای  تئوری مدرس کارشناسی دانشگاه ایران –دانشکده مدیریت

 4کدگذاری بیماریهای  تئوری مدرس کارشناسی دانشگاه ایران –دانشکده مدیریت

 مدارک پزشکی تئوری مدرس کارشناسی یراندانشگاه ا –دانشکده مدیریت

 کدگذاری بیماریها تئوری مدرس کاردانی دانشگاه ایران –دانشکده مدیریت

 سیستمهای رایج طبقه بندی و نام گذاری تئوری مدرس کاردانی دانشگاه ایران –دانشکده مدیریت

 العاتمبانی فن اوری اط تئوری مدرس کاردانی دانشگاه ایران –دانشکده مدیریت

 

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

 مكان فعاليت نوع وظايف محوله سمت
 تاريخ

 لغايت از

 آموزشی سالمت اطالعات  مدیر گروه اموزشی مدیریت
 -دانشکده مدیریت و اطالع رسانی علوم پزشکی

 ایراندانشگاه علوم پزشکی 
1398-1383 

در  رشته انفورماتیک پزشکیاندازی  راهمسئول 

 دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی
 1386 دانشگاه علوم پزشکی ایران آموزشی

 تحقیقات معاون پژوهشی
دانشگاه –دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی 

 علوم پزشکی ایران
 تا کنون -1394



 

 


 

 جوايز، تقديرهای، بورس تحصيلتشويق ، 

 تاريخ دريافت مقام اعطاكننده محل دريافت علت دريافت عنوان

 1376 رئیس مجلس شورای اسالمی مجلس شورای اسالمی تالیف و ترجمه کتاب سومین کتاب سال دانشجویی

 

 

 

 یها و مجامع علمعضويت در انجمن 

 نام مجمع
و  ینوع همكار

 سمت
 محل فعاليت مجمع

دیریت و اطالع رسانی م کمیته نظارت بر انجمن علمی دانشجویی دانشکده

 پزشکی
 عضو

دانشکده مدیریت و اطالع رسانی علوم پزشکی 

 ایران

 وزارت بهداشت و درمان عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی رشته مدیریت اطالعات

 وزارت بهداشت و درمان عضو پزشکی کمیته  ارزشیابی رشته انفورماتیک

 کمیته بازنگری رشته مدارک پزشکی
 عضو

ریت و اطالع رسانی علوم پزشکی دانشکده مدی

 ایران

 دانشگاه صنعتی امیر کبیر عضو KT Iکمیته علمی کنفرانس بین المللی

 دانشگاه علوم پزشکی ایران عضو ک پزشکی ایرانه علمی چهارمین همایش سراسری مدارکمیت

 دانشگاه علوم پزشکی ایران عضو شورای مرکزی مدارک پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی ایران عضو سراسری مدارک پزشکی کمیته علمی سومین سمینار

 دانشگاه علوم پزشکی ایران عضو کمیته اصالح و تغییر سیستم بایگانی مدارک پزشکی بیمارستان هاشمی نژاد

 دانشگاه علوم پزشکی ایران عضو کمیته برنامه ریزی و ارزشیابی رشته انفورماتیک

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اهواز عضو دیریت اطالعات سالمتکمیته سیاستگذاری ششمین همایش ملی م

 

 ها و شوراهاعضويت در كميته 

 نام كميته يا شورا
نوع همكاري با 

 كميته يا شورا
 مكان يا سازمان مربوطه

 مدت فعاليت

 لغايت از

 تاکنون 1399 نایرا -دانشکده مدیریت و اطالع رسانی علوم پزشکی عضو کمیته مشورتی دانشکده

 تا کنون  1383 ایران -دانشکده مدیریت و اطالع رسانی علوم پزشکی عضو شورای تحصیالت تکمیلی

 کنونتا   1383 ایران -دانشکده مدیریت و اطالع رسانی علوم پزشکی عضو شورای پژوهشی

 تا کنون  1383 دانشگاه علوم پزشکی ایران عضو شورای پژوهشی

 تا کنون  1383 ایران-انشکده مدیریت و اطالع رسانی علوم پزشکی د عضو شورای آموزشی

 تا کنون  1391 رانیا- یعلوم پزشک یو اطالع رسان تیریدانشکده مد عضو کمیته منتخب ارتقا اعضا هیات علمی دانشکده

 تا کنون 1396 دانشگاه علوم پزشکی ایران عضو کمیته کارآفرینی و خلق ثروت

 تا کنون 1396 دانشگاه علوم پزشکی ایران عضو بین الملل شورای پژوهشی پردیس

 

 شده تصويبی تحقيقات یهاپروژه 

 

 عنوان طرح

 نوع فعاليت در طرح

)مجري اصلي، مدير 

اجرايي، همكار، 

 مشاور و غيره(

مؤسسه محل 

 پژوهش

وضعيت فعلي 

 طرح

طول 

مدت 

 طرح

 ی اصلیمجر ینخاع یعضالن یآتروف یماریثبت ب ستمیس یارائه الگو
دانشگاه علوم 
 پزشکی ایران

 ماه6 در حال اجرا

رویکردهای مبتنی بر یادگیری ماشینی در پیش بینی عوراض مهم قلبی عروقی در 
 مجری اصلی بیماران مبتال به سندرم کرونری حاد: مرور نظام مند

دانشگاه علوم 
 پزشکی ایران

 ماه12  در حال اجرا

 مجری اصلی بقا در بیماران بستری در بخش مراقبت ویژهارزیابی عملکرد مدل های پیش بینی 
دانشگاه علوم 
 پزشکی ایران

 ماه12 در حال اجرا

 

 کیپرونده الکترون یها ستمیس رشیاستفاده شده در پذ یها هینظر یبررس

 سالمت: مرور نظام مند

 مجری اصلی
دانشگاه علوم 

 رانیا یپزشک
 ماه12 خاتمه یافته

 مجری اصلی یدرمان-یبهداشت یها ستمیدر س یابر انشیو را ایشا نترنتیا یسازکپارچهی
دانشگاه علوم 

 رانیا یپزشک
 ماه 12 خاتمه یافته

 ماه12 خاتمه یافتهدانشگاه علوم  یاصل یمجر منداینترنت اشیاء در مراقبت سالمت: نقشه نظام



 

 


 عنوان طرح

 نوع فعاليت در طرح

)مجري اصلي، مدير 

اجرايي، همكار، 

 مشاور و غيره(

مؤسسه محل 

 پژوهش

وضعيت فعلي 

 طرح

طول 

مدت 

 طرح

 رانیا یپزشک

بیماران و رفتار تاثیر اجرای سیستم تصمیم یار نسخه نویسی بر روی پیامدهای  

 ارائه کننده گان مراقبت: مرور نظام مند
 یاصل یمجر

دانشگاه علوم 

 رانیا یپزشک
 ماه12 خاتمه یافته

 مجری اصلی معماری اینترنت اشیا در نظام مراقبت سالمت: مروری نظام یاقته
دانشگاه علوم 

 پزشکی ایران
 ماه12 خاتمه یافته

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

 رانیا یپزشک
 ماه12 خاتمه یافته

 مجری اصلی طراحی چارچوب ملی حفظ حریم خصوصی اطالعات سالمت برای ایران
دانشگاه علوم 

 پزشکی ایران
 ماه12 خاتمه یافته

موانع استفاده از پایگاه های اطالعاتی الکترونیکی مبتنی بر شواهد در 

 پرستاری: مرور نظام یاقته
 مجری اصلی

دانشگاه علوم 

 پزشکی ایران
 ماه12 خاتمه یافته

پیاده سازی کاردکس الکترونیکی دارویی در سیستم اطالعات داروخانه 

 بیمارستان های آموزشی: مطالعه موردی
 یاصل یمجر

دانشگاه علوم 

 رانیا یپزشک
 ماه12 خاتمه یافته

 یاصل یمجر یمارستانیاطالعات ب یهاتسمیس یابیارزش یهاشاخص یرتبه بند
دانشگاه علوم 

 رانیا یپزشک
 ماه12 افتهیخاتمه 

بر بستر  ینیاطالعات بال یها ستمیس یساز ادهیپ یها تیها و محدود تیمز

 اقتهیمرور نظام  کی: یابر انشیرا
 یاصل یمجر

دانشگاه علوم 

 رانیا یپزشک
 ماه12 افتهیخاتمه 

 یاصل یمجر اطالعات در نظام کشوری مراقبت مرگ مادریبررسی وضعیت مدیریت 
دانشگاه علوم 

 رانیا یپزشک
 ماه12 خاتمه یافته

درمانی  –الگوی ساختار سازمانی بخش فناوری اطالعات مراکز آموزشی 

 کشور
 اصلی مجری

دانشگاه علوم 

 پزشکی تهران
 ماه12 افتهیخاتمه 

خیص بیمارستانی کشورهای مطالعه تطبیقی نظام  ملی مدیریت داده های تر

 1388منتخب و ارائه الگو برای ایران :
 اصلی مجری

دانشگاه علوم 

 پزشکی تهران
 ماه12 افتهیخاتمه 

طراحی و پیاده سازی سستم خبره مبتنی بر قوانین فازی برای تشخیص بیماری 

 اسکلروزیس متعدد
 مجری اصلی

دانشگاه علوم 

 پزشکی تهران
 ماه12 خاتمه یافته

و پیاده سازی سیستم خبره بالینی تشخیص سرطان پروستات براساس  طراحی

 الگوریتم هوش جمعی ذرات شبکه عصبی پس انتشار
 اصلی مجری

دانشگاه علوم 

 پزشکی تهران
 ماه12 خاتمه یاقته

بهداشت روستایي بر اساس سیستم اطالعات  یطراحي مدل بهینه توزیع خانه ها

 جغرافیایي : مطالعه موردي
 لیاص مجری

دانشگاه علوم 

 پزشکی تهران
 ماه12 خاتمه یاقته

بررسی هم کنش پذیری سیستم های اطالعات بیمارستانی مراکز بهداشتی و 

 درمانی ایران
 اصلی مجری

دانشگاه علوم 

 پزشکی تهران
 ماه12 خاتمه یاقته

 اصلی مجری پیش بیني عود سرطان پستان با استفاده از داده كاوي
دانشگاه علوم 

 تهرانپزشکی 
 ماه12 خاتمه یاقته

تحلیل محتوای مجالت مدیریت اطالعات و مدیریت اطالعات سالمت در پایگاه 

 2012تا  2008( سال ISIموسسه اطالعات علمی )
 اصلی مجری

دانشگاه علوم 

 پزشکی تهران
 ماه12 خاتمه یاقته

ارائه الگوی مشاغل سازمانی بخش مدیریت و فناوری اطالعات سالمت 

 های ایراننبیمارستا
 مجری اصلی

دانشگاه علوم 

 تهران یپزشک
 ماه12 خاتمه یاقته

رابطه عزت نفس و تعهد ارزیابی کارآمدی سیستم اطالعات رادیولوژی بیمارستان

 سازماني كاركنان بخش مدارك پزشكي بیمارستانهاي آموزشي شهر تهران
 اصلی مجری

دانشگاه علوم 

 پزشکی تهران
 ماه12 خاتمه یافته

 اصلی مجری ر مکانیسم تشویقي بر میزان مستندسازي دستیاران تخصصيتاثی
دانشگاه علوم 

 پزشکی تهران
 ماه12 خاتمه یاقته



 

 


 عنوان طرح

 نوع فعاليت در طرح

)مجري اصلي، مدير 

اجرايي، همكار، 

 مشاور و غيره(

مؤسسه محل 

 پژوهش

وضعيت فعلي 

 طرح

طول 

مدت 

 طرح

بررسی میزان آگاهی پزشکان از مدارک پزشکی در بیمارستان های منتخب 

 وابسته به دانشگاه
 اصلی مجری

دانشگاه علوم 

 پزشکی ایران
 ماه24 خاتمه یافته

های برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطالعات و ارائه  لمطالعه تطبیقی مد

 الگو برای سیستم اطالعات سالمت
 اصلی مجری

دانشگاه علوم 

 پزشکی ایران
 ماه 6 خاتمه یافته

مطالعه تطبیقی سیستم اطالعات ایمنی بیمار در کشورهای منتخب و ارائه مدل 

 برای ایران
 اصلی مجری

دانشگاه علوم 

 پزشکی ایران
 ماه18 مه یافتهخات

بررسی فرایندهای انجام کار بخش مدارک پزشکی در مراکز روانپزشکی 

 1388 :دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران
 اصلی مجری

دانشگاه علوم 

 پزشکی تهران
 ماه 9 خاتمه یافته

مطالعه تطبیقی ورودی های نظام اطالعات سالمت ملی و ارائه الگو برای 

 1388 ایران:
 همکار

گاه علوم دانش

 پزشکی تهران
 ماه12 افتهیخاتمه 

بررسی تطبیقی پرونده بهداشتی شخصی در کشورهای منتخب و ارائه الگو : 

1387 
  همکار

دانشگاه علوم 

 پزشکی ایران
 ماه12 خاتمه یافته

 

 شده يا مشاوره شدهیسرپرست یهامهناپايان 

دوره تحصيلي  نامهعنوان پايان

 نامهارائه پايان

سمت در  نامهام پايانمحل انج

 نامهپايان

تاريخ دفاع 

 نامهاز پايان

مبتال  مارانیب یاز راه دور جهت ارائه طرح درمان برا یسامانه پزشک جادیا

 یبیبه سرطان پستان: روش ترک

 دانشکده مدیریت  دکتری

 علوم پزشکی ایران

 خاتمه یافته راهنما

 دانشکده مدیریت  یدکتر ارائه سیستم اطالعات طب سنتی برای ایران

 علوم پزشکی ایران

 در حال اجرا راهنما

 دانشکده مدیریت  دکتری ارائه چارچوب امنیت اینترنت اشیا مراقبت سالمت برای ایران

 علوم پزشکی ایران

 در حال اجرا راهنما

 رانیدر ا یمارستانیبالدرنگ ب یابی تیاطالعات موقع ستمیس یمدل ساز

 یابر اءیاش نترنتیا یبر فناور یمبتن

 دانشکده مدیریت  دکتری

 علوم پزشکی ایران

 در حال اجرا راهنما

 دانشکده مدیریت  دکتری ارایه مدل مهفومی نظام اطالعات بهداشت روان برای ایران

 علوم پزشکی ایران

 در حال اجرا راهنما

 دانشکده مدیریت  دکتری ارایئه مدلی مفهومی نظام اطالعاتی مراقبت از آسیب برای کودکان درایران

 علوم پزشکی ایران

 در حال اجرا راهنما

ایجاد ربات ثابت ساز خارجی برای طویل سازی استخوان در ارتوپدی از  

 راه دور

 دانشکده مدیریت  دکتری

 علوم پزشکی ایران

 در حال اجرا راهنما

 دیریت دانشکده م دکتری ارائه مدل ارزشیابی نظام کشوری مراقبت مرگ مادری در ایران

 علوم پزشکی ایران

 1397 راهنما

بر بستر  رانیاطالعات سالمت ا یها ستمیس یساز ادهیچارچوب پ هیارا

 یابر انشیرا

 دانشکده مدیریت  دکتری

 علوم پزشکی ایران

 1397 راهنما

 دانشکده مدیریت  دکتری ارائه مدل سواد سالمت الکترونیک افراد ناشنوا در ایران

 علوم پزشکی ایران

 1396 اهنمار

های اطالعات کامپیوتری ارائه الگوی مدیریت خطر برای حفظ امنیت سیستم

 های ایراندر بیمارستان

 دانشکده مدیریت  دکتری

 علوم پزشکی ایران

 1395 راهنما

 دانشکده مدیریت  دکتری ارائه مدل ملی ترجمان دانش دیابت در ایران 

 علوم پزشکی ایران

 1395 راهنما

 یو درمان یمراکز آموزش یاطالعات برا یفناور تیچوب حاکمارائه چار

 تهران یدانشگاه علوم پزشک

 دانشکده مدیریت  دکتری

 علوم پزشکی ایران

 1393 راهنما

های ترخیص بیمارستانی کشورهای ی نظام ملی مدیریت دادهقیمطالعه تطب

 منتخب و ارائه الگو برای ایران

دانشکده مدیریت  دکتری

 ایرانعلوم پزشکی 

 1393 راهنما

 تیریدانشکده مد یدکتر رانیا یسالمت متن باز برا کیپرونده الکترون یارائه الگو

 رانیا یعلوم پزشک

 1392 راهنما

 1392 راهنما تیریدانشکده مد یدکتر رانیا یبرا ژهیو یاطالعات مراقبت ها ستمیس یمدل مفهوم یطراح



 

 


دوره تحصيلي  نامهعنوان پايان

 نامهارائه پايان

سمت در  نامهام پايانمحل انج

 نامهپايان

تاريخ دفاع 

 نامهاز پايان

 نایرا یعلوم پزشک

در  EHR یساز ادهیپ شیپ یاتیعمل یده سازآما یالگو یو اجرا یطراح

 رانیا

دانشکده مدیریت  دکتری

 علوم پزشکی تهران

 1392 راهنما

 مارستانیاطالعات ب یهاستمیو شکست س تیموقع یابیارز یالگو یطراح

 رانیدر ا

دانشکده مدیریت  دکتری

 علوم پزشکی تهران

 1392 راهنما

مبتال  مارانیمصرف دارو در ب بر ادآوری یکوتاه متن امیپ یاثربخش یبررس

 به فشار خون

دانشکده مدیریت  دکتری

 علوم پزشکی تهران

 1392 راهنما

دانشکده مدیریت  دکتری طراحي مدل انتولوژي سیستم نظارت بیماریهاي قلبي و عروقي براي ایران

 علوم پزشکی تهران

 1391 راهنما

دانشکده مدیریت  دکتری ان برای ایرانطراحی الگوی مفهومی سیستم اطالعات مدیریت طب سالمند

 علوم پزشکی تهران

 1391 راهنما

دانشکده مدیریت  دکتری رانیسالمت در ا یارائه مدل جامع اطالعات پژوهش

 علوم پزشکی تهران

 1391 راهنما

 یدر کشورها کپارچهی یعموم ینظام اطالعات بهداشت یقیتطب یررسب

 رانیا یمنتخب و ارائه مدل برا

انشکده مدیریت د دکتری

 علوم پزشکی تهران

 1391 راهنما

دانش در وزارت بهداشت درمان و  تیریمد یزیمدل مم یو اجرا یطراح

 یآموزش پزشک

دانشکده مدیریت  دکتری

 علوم پزشکی تهران

 1391 راهنما

دانشکده مدیریت  دکتری رانیا یو ارائه مدل برا ماریب یمنیاطالعات ا ستمیس یقیمطالعه تطب

 پزشکی تهرانعلوم 

 1390 راهنما

دانشکده مدیریت  دکتری ارائه الگوی اقتصاد سالمت برای ایران

 علوم پزشکی ایران

 1394 مشاور

های پیش بینی بقای بیماران مبتال به سرطان پستان بر اساس مقایسه مدل

 های داده کاویالگوریتم

دانشکده مدیریت  دکتری

 علوم پزشکی ایران

 1393 مشاور

الگوی مدیریت اطالعات جهت ارزیابی پاسخگویی نظام سالمت در ارایه 

 ایران

دانشکده مدیریت  دکتری

 علوم پزشکی ایران

 1393 مشاور

ارائه مدل مفهومی نظام ثبت اطالعات و طبقه بندی علل مرگ و میر برای 

 ایران

دانشکده مدیریت  دکتری

 علوم پزشکی ایران

 1393 مشاور

دانشکده مدیریت  دکتری ستم  نسخه نویسی الکترونیکمدل مفهومی ملی سیارائه 

 علوم پزشکی ایران

 1392 مشاور

با استفاده  تحلیل کشف دانش از پایگاه داده های بیماری های قلبی و عروقی

 های داده کاویاز تکنیک

دانشکده مدیریت  دکتری

 تهرانعلوم پزشکی 

 1392 مشاور

 ارشد ری سوءتغذیه در کودکان زیر پنج سالارائه مجموعه حداقل داده برای اندازه گی
 دانشکده مدیریت 

 علوم پزشکی ایران
 خاتمه یافته راهنما

 دانشکده مدیریت  ارشد یویاختالالت ر صیتشخ یبرا ینیبال اری¬میتصم ستمیارائه س

علوم پزشکی ایران

  

 خاتمه یافته راهنما

 یبر راهنما یمبتن نیدوز وارفار نیتخم یبرا ینیبال اری میتصم ستمیارائه س

 یوتریکامپ یشده ریتفس

 دانشکده مدیریت  ارشد

 علوم پزشکی ایران

 خاتمه یافته راهنما

 دانشکده مدیریت  ارشد مبتال به آسم مارانیب یدوز دارو برا نینوع وتخم نییتع ی ارائه سامانه

 علوم پزشکی ایران

 خاتمه یافته راهنما

 دانشکده مدیریت  ارشد شیابی پورتال بیمارارائه سیستم مبتنی بر وب برای ارز

 علوم پزشکی ایران

 خاتمه  یافته راهنما

بینی زردی نوزادان بر اساس الگوریتم ماشین بردار ایجاد سیستم پیش و تعهد

 پشتیبان

  تیریدانشکده مد ارشد

 رانیا یپزشک علوم

 1396 راهنما

 دانشکده مدیریت ارشد رانارائه الگوی سیستم مراقبت جمیت شناسی سالمت برای ای

 علوم پزشکی ایران

 1393 راهنما

ارائه مدل منطقی سیستم پرونده الکترونیک سالمت فردی برای دانشجویان 

های علوم پزشکی کشور ایران )مورد کاوی: دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه

 ایران(

دانشکده علوم  ارشد

دانشگاه  –پزشکی 

 تربیت مدرس

 1393 راهنما



 

 


دوره تحصيلي  نامهعنوان پايان

 نامهارائه پايان

سمت در  نامهام پايانمحل انج

 نامهپايان

تاريخ دفاع 

 نامهاز پايان

دانشکده مدیریت  ارشد مراکز آموزشی درمانی شهر تهران انبار داروییسیستم اطالعات  ارزیابی

 علوم پزشکی تهران

 1392 راهنما

مطالعه تطبیقی سیستم مدیریت اطالعات ایمن سازی در کشورهای منتخب و 

 ارایه الگو برای ایران

دانشکده مدیریت  ارشد

 علوم پزشکی تهران

 1392 راهنما

رای آسیب شناسی از راه دور در بیمارستان های آموزشی  امکان سنجی ج

 1391دانشگاه علوم پزشکی تهران:

دانشکده مدیریت  ارشد

 علوم پزشکی تهران

 1392 راهنما

بررسی نیازهای اطالعاتی و فنی دورا پزشکی  برای مدیریت بیماری مزمن 

 های منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایرانانسدادی ریه  در بیمارستان

دانشکده مدیریت  ارشد

 علوم پزشکی تهران

 1392 راهنما

بررسی وضعیت سیستم اطالعات بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی جندی 

 1392شاپور اهواز:

دانشکده مدیریت  ارشد

 علوم پزشکی تهران

 1392 راهنما

دانشکده مدیریت  ارشد های سیستم اطالعات دوره پری ناتالمجمموعه حداقل داده

 پزشکی تهرانعلوم 

 1392 راهنما

مقاوم به اورئوس های جدید استافیلوکوک شناسایی ژن های هم تنظیم سویه

 های بیانونکومایسین با استفاده از تحلیل خوشه بندی  داده

دانشکده مدیریت  ارشد

 علوم پزشکی تهران

 1391 راهنما

دانشکده مدیریت  ارشد کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در طبقه بندی نئوپالزی پروستات

 علوم پزشکی تهران

 1391 راهنما

در کشورهای منتخب و ارایه  اطالعات ژنتیکمطالعه تطبیقی نظام مدیریت 

 1390: الگو برای ایران

دانشکده مدیریت  ارشد

 علوم پزشکی تهران

 1390 راهنما

آران و  ءایجاد سیستم خبره فازي تشخیص پنوموني در بیمارستان سیدالشهدا

 1390:بیدگل

دانشکده مدیریت  ارشد

 علوم پزشکی تهران

 1390 راهنما

های دانشگاه علوم پزشکی ارزیابی قابلیت کاربرد سیستم اطالعات بیمارستان

 1389مشهد: 

دانشکده مدیریت  ارشد

 علوم پزشکی تهران

 1390 راهنما

مراکز تحقیقات  1 مقایسه مدیریت داده های کارآزمایی های بالینی دارویی

زشکی تهران بر اساس استانداردهای مدیریت مطلوب پی دانشگاه علوم درمان

 1389: 2 ای بالینیهداده 

دانشکده مدیریت  ارشد

 علوم پزشکی تهران

 1390 راهنما

سیستم اطالعات ایمنی بیمار مبتنی بر معماری  پیاده سازی طراحی و

 سرویس گرا

دانشکده مدیریت  ارشد

 علوم پزشکی تهران

 1390 راهنما

ارائه الگوی مفهومی سیستم اطالعات در زمینه برنامه ریزی هوشین در 

 شرکت سایپا

دانشکده مدیریت و  ارشد

دانشگاه  -حسابداری

 آزاد اسالمی قزوین

 1390 راهنما

 

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

 عنوان سخنراني
، یانديشعنوان هم

 و غيره یبازآموز
 و غيره ی، بازآموزیانديشهمی گزارمحل بر

و استخراج امار ICD10 کدگذاری بیماریها و اقدامات درمانی مطابق 

 مرتبط
 دانشگاه علوم پزشکی قم کارگاه

 وزارت بهداشتمرکز مدیریت بیماریها کارگاه اموزش کدگذاری بین المللی سرطانها

 شبکه بهداشت و درمان کرج کارگاه ICD-10اموزش 

ی علل مرگ و میر منطبق با قوانین واستانداردهای دانشگاه کدگذار

 تهران
 معاونت درمان دانشگاه تهران کارگاه

 مرکز قلب تهران کارگاه تشخیص نویسی

 علوم پزشکی قم کارگاه نرم افزارهای نوین اماری

 سازمان تامین اجتماعی بازاموزی بازاموزی کارکنان مدارک پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی کرمان کارگاه میرطبقه بندی علل مرگ و 

 معاونت درمان علوم پزشکی ایران کارگاه استانداردسازی کدگذاری بیماری ها

 شبكه بهداشت و درمان كرج کارگاه كارگاه آموزش مدارك پزشكي

 کارگاه ICD-10 تشخیص نویسي صحیح مبتني بر
-وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

 گي نظام آماريدفترتوسعه و هماهن

 کارگاه ICD-10 آموزش تشخیص نویسي صحیح مبتني بر
 -وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

 معاونت پژوهشي

دانشگاه علوم پژشكي و خدمات بهداشتي درماني  کارگاه  ICD-10 آشنایي با



 

 


 معاونت درمان و دارو -استان اصفهان

و كدگذاري بیماري آماده سازي تیم هاي آموزش تشخیص نویسي صحیح 

 ICD-10 ها مبتني بر
 کارگاه

 -وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

 معاونت پژوهشي

 کارگاه ICD-10آموزش ثبت اطالعات فرم گواهي فوت مبتني بر نیاز 
دانشگاه علوم پژشكي و خدمات بهداشتي درماني 

 معاونت امور درمان و دارو -شهید صدوقي یزد

 کارگاه ICD-10كارگاه آموزش 
معاونت درمان و  -دانشگاه علوم پژشكي ایران

 دارو

 

 یبا هيأت تحريريه مجالت علم یو همكار یويراستار یهافعاليت 

 

 نوع همكاري با مجله محل انتشار مجله نام مجله

 سردبیر  تهران مدیریت سالمت

 عضو هیات تحریریه کرمان انفورماتیک سالمت و زیست پزشکی

 عضو هیات تحریریه هرمزگان ی پزشکی نویناطالع رسان

 عضو هیات تحریریه شیراز مدیریت و انفورماتیک سالمت

 

 انتشارات 

 الف( كتب منتشرشده

 

 گاندنويسن عنوان كتاب
تأليف، گردآوري،  مترجمان

 / ترجمهويرايش
 محل نشر انتشارات

 سال

 نشر

سیستم اطالعات 
بیمارستانی: مفاهیم، ساختار 

 و عملکرد

ناز ، آیناز صدوقیفرح
نورانی، فرزانه کرمانی، 
 اعظم اروجی، فاطمه مقبلی

- 
 1398 تهران حیدری تالیف

 آوری اطالعات سالمتفن

فرحناز صدوقی، مهناز 

صمدبیک، اصغر 
پور، احتشامی،فرزانه امین

 سو.هاچهپیمان رضایی

- 

 1394 تهران جعفری تالیف

 اصطالحات پزشکی

فرحناز صدوقی، لیال 

حسینی، مجتبی غالم
 صادقی، امیر خوشوقتی

- 

 1393 تهران حیدری تألیف

 فن آوری  اطالعات سالمت

فرحناز صدوقی، مهناز 
صمدبیک، اصغر احتشامی، 

فرزانه امین پور، پیمان 
 رضایی هاچه سو

- 

 1391 تهران  جعفری تالیف

فن آوری مدیریت اطالعات 

 سالمت

، مرجان فرحناز صدوقی
قاضی سعید، مرضیه 

راجی، ناهید رمضان مع
 قربانی و خلیل کیمیافر

- 

 1390 تهران  جعفری تالیف

سیستم های اطالعات 
مدیریت )ساختار ، مفاهیم 

 ،توسعه وارزیابی(

فرحناز صدوقی، عباس شیخ 
طاهری، زهرا میدانی، لیال 

 شاه مرادی

- 
 1389 تهران  جعفری تالیف

کدگذاری بیماریها براساس 
 ICDاخرین ویرایش

ز صدوقی، مریم فرحنا
 احمدی

- 
 1383 تهران جعفری  تالیف 

کدگذاری بیماریها براساس 
دهمین ویرایش 

ICD: معرفی کتاب
، ICD-10کدگذاری 

دستورالعملهای عمومی 

 کدگذاری بیماریها

مریم احمدی ؛  فرحناز 
 صدوقی

- 

 1375 تهران زرین تالیف 

سیستمهای اطالعات مراقبت 
سالمت )رویکرد عملی 

ارن واگر، فرانسیس 
 لی، جان گالسری ویکهام

 فرحناز صدوقی
 1398 تهران حیدری ترجمه



 

 


 گاندنويسن عنوان كتاب
تأليف، گردآوري،  مترجمان

 / ترجمهويرايش
 محل نشر انتشارات

 سال

 نشر

رای مدیریت مراقبت ب
 سالمت(

مدیریت پروژه در فناوری 
 اطالعات مراقبت سالمت

 اسکات کوپلن، دیوید ماسودا 
فرحناز صدوقی، 

 تانیا آزادی
 1395 تهران حیدری ترجمه

مدیریت اطالعات بهداشتی ، 
یک منبع مدیریت 

 استراتژیک

 مروات ابدلهاک 

 فرحناز صدوقی،

مریم احمدی، فرخنده 
اسدی ، بهزاد جاللی 

 فرد

 1382 تهران  واژه پرداز ترجمه

 

 ب( مقاالت منتشرشده انگليسی

دیفر  سال چاپ صفحه دوره جلد نویسندگان نام نشریه عنوان مقاله 

1.  Required Data Elements and 

Requirements of a 

Teleoncology System to 

Provide Treatment Plans for 

Patients with Breast Cancer 

International 

Journal of 

Cancer 

Management 

Taleb Khodaveisi , 

Farahnaz Sadoughi , 

Kambiz Novin 

13 9 1-14 2020 

2.  Using modified Delphi method 

to propose and validate 

components of child injury 

surveillance system for Iran 

 

 

Chinese Journal 

of Traumatology 

 

Tania Azadi, 

Farahnaz Sadoughi, 

Davoud Khorasani-

Zavareh 

 

23 

 

5 

 

274-

279 

 

 

2020 

3.  Technological Features of 

Internet of Things in Medicine: 

A Systematic Mapping Study 

 

Wireless 

Communications 

and Mobile 

Computing 

 

Sadoughi, F., 

Behmanesh, A.,  

Sayfouri, N. 

 

 

2020 

 

 

- 

 

 

1-27 

 

2020 

4.  Evaluating the factors that 

influence cloud technology 

adoption—comparative case 

analysis of health and non-

health sectors: A systematic 

review 

 

 

 

Health 

Informatics 

Journal 

 

 

Sadoughi, F.a 

, Ali, O.bEmail 

Author, Erfannia, L.c 

 

 

 

26 

 

 

 

2 

 

 

 

1363-

1391 

 

 

 

2020 

5.  Tele-orthopaedics: A 

Systematic Mapping Study 

Journal of 

Telemedicine 

and Telecare 

Ali Behmanesh, 

Farahnaz Sadoughi, 

Farid Najd Mazhar, 

Mohammad Taghi 

Joghataei, Shahram 

Yazdani 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

2020 

6.  Internet of things in medicine: 

A systematic mapping study 

Journal of 

Biomedical 

Information 

Farahnaz Sadoughi, 

Ali Behmanesh, 

Nasrin Seyfouri 

 

103 

 

 

- 

 

103383 

 

2020 

7.  Main elements of national 

model of electronic prescription 

system from physicians’ point 

of view: A case study in a 

developing country 

 

 

Iranian Journal 

of 

Pharmaceutical 

Research 

 

 

Samadbeik, M., 

Ahmadi, M., 

Sadoughi, F., 

Garavand, A. 

 

 

 

18 

 

 

 

4 

 

 

 

2204-

15 

 

 

 

2019 

8.  Information Security from a 

Scientometric Perspective 

Webology Somayeh Parvin 

Farahnaz Sadoughi 

Arman Karimi 

Masoud Mohammadi 

Farzaneh Aminpour 

16 

 

1 196-

209 

2019 

9.  The used theories for the 

adoption of electronic health 

record: a systematic literature 

Health and   

Technology 

Farahnaz Sadoughi1 

& Taleb Khodaveisi2 

& Hossein Ahmadi2 

9 4 383-

400 

2019 



 

 


review 

10.   

Progresses and Challenges in 

The Traditional Medicine 

Information System: a 

Systematic Review 

 

Journal of 

Pharmacy & 

Pharmacognosy 

Research 

 

Razieh Mirzaeian, 

Farahnaz Sadoughi, 

Shahram 

Tahmasebian, 

Morteza Mojahedi 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

246-59 

 

 

 

2019 

11.  Barriers and facilitators of 

implementing child injury 

surveillance system. 

Chinese Journal 

of Traumatology 

Azadi T, Khorasani-

Zavareh D, Sadoughi 

F. 

22 

 

 

4 228-32 2019 

12.  Hospital Real-Time Location 

System (A Practical Approach 

in Healthcare): A Narrative 

Review Article. 

Iran J Public 

Health 

Gholamhosseini L, 

Sadoughi F, Safaei A. 

48 4 593-

602 

 

2019 

13.  Role of Mobile Health in Self-

Care of Type II Diabetes 

Patients: A Literature Review 

Journal of Soft 

Computing and 

Decision Support 

Systems 

Hossein Ahmadi, 

Zeinab Mahdian, 

Farahnaz Sadoughi, 

Tania Azadi, Leila 

Gholamhosseini 

6 3 1-7 2019 

14.  Hospital Information System 

(HIS) Performance in 

the Post-implementation Stage 

Institute of 

Electrical and 

Electronics 

Engineers 

Hossein Ahmadi 

Farahnaz Sadoughi 

Tania Azadi 

Leila Shahmoradi 

 

- 

 

- 

 

- 

2018 

15.  Provision of the minimum 

dataset of asthma for 

electronic health record 

Journal of 

Family Medicine 

and Primary 

Care 

Farahnaz Sadoughi1, 

Azade Yazdanian1, 

Farahnaz Hamedan1 

 7 6 1309-

13 

2018 

16.  Artificial intelligence methods 

for the diagnosis of breast 

cancer by image processing: a 

review 

Breast cancer- 

Targets and 

Therapy 

Farahnaz Sadoughi 

Zahra Kazemy 

Farahnaz Hamedan 

Leila Owji1 

Meysam 

Rahmanikatigari 

TahereTalebi 

Azadboni 

 

 

10 

 

 

- 

 

219-30 

2018 

 

17.  The moderating effect of 

hospital size on inter and intra-

organizational factors of 

Hospital Information System 

adoption 

 

Technological 

Forecasting and 

Social Change 

 

Hossein Ahmadi, 

Mehrbakhsh Nilashi, 

Leila Shahmoradi, 

Othman Ibrahim, 

Farahnaz Sadoughi, 

Mojtaba Alizadeh, 

Azar Alizadeh 

 

 

134 

 

 

- 

124-49 2018 

18.  Essential Revisions in the 

Maternal Mortality 

Surveillance System: Lessons 

Learned From a Qualitative 

Study 

Acta Medica 

Mediterranea 

Afsaneh Karimi, 

Farahnaz Sadoughi, 

Reza Majdzadeh 

34 4 1111-

19 

2018 

19.  The Impact of Health 

Information Exchange on 

Healthcare Quality and Cost-

effectiveness: A Systematic 

Literature Review 

 

Computer 

Methods and 

Programs in 

Biomedicine 

Farahnaz Sadoughi, 

Somayeh Nasirib, 

Hossein Ahmadic, 

 

161 

 

 

 

- 

209-32 2018 

20.  A Narrative Literature Review 

on the Impact of Organizational 

Context Perspective on 

Journal of Soft 

Computing and 

Decision Support 

Hossein Ahmadi, 

Leila Shahmoradi, 

Farahnaz Sadoughi, 

5 4  2018 



 

 


Innovative Health Technology 

Adoption 

Systems Azadeh Bashiri, 

Mehrbakhsh Nilashi, 

Abbas Sheikhtaheri, 

Sarminah Samad, 

Othman Ibrahim 

21.  Mental Health Minimum 

Dataset: A systematic review 

and search 

World Family 

Medicine 

Morteza 

Amerai,Farahnaz 

Sadoughi,Mahnaz 

Samadbeik 

16 2 359-69 2018 

22.  The Advantage of 

Implementing Cloud 

Computing in the Health 

Industry of Iran: A Qualitative 

Study 

International 

Journal of 

Computer 

Science and 

Network 

Security 

Leila Erfannia, 

Farahnaz Sadoughi, 

Abbas Sheikhtaheri 

18 1 198-

206 

2018 

23.  Improving Cancer Literacy for 

the Deaf Using Deaf-Tailored 

Educational Interventions: a 

Review of the Literature 

J Cancer Educ 

 

NaseriBooriAbadi T, 

Sadoughi F, 

Sheikhtaheri A. 

33 4 737-48 2018 

24.  An Examination of Family 

Physicians Plan 

Implementation in Rural Areas 

from Perspectives of 

Managers, Personnel and 

Clients in Context of Health 

System: Strengths and 

Weaknesses 

 

Annals of 

Medical and 

Health Sciences 

Research 

 

Farahnaz Sadough, 

Razieh Mirzaeian, 

Javad Sharifi-Rad, 

Arash Satar 

 

7 2 58- 64 

 

2017 

25.  Teleradiology in Southeast 

Iran: Evaluating the Views of 

Senior Executives and 

Radiologists 

 

Health Care 

Manager 

 

Sadoughi F1, 

Erfannia L, Sancholi 

M, Salmani F, 

Sarsarshahi A 

 

36 3 

 

301- 

07 

 

2017 

 

26.  Health Information System in a 

Cloud Computing Context 

Stud Health 

Technol Inform 

Farahnaz Sadoughi, 

Leila Erfannia 

236  

- 

290-97 2017 

27.  Assessing Dental Information 

Requirements of Electronic 

Health Records of Zahedan 

Dental School. 

 

Book Series: 

Studies in Health 

Technology and 

Informatics 

 

Sadoughi F, 

Sarsarshahi A, 

Erfannia L, Yaghoubi 

E 

 

238  

 

- 

28- 31 2017 

 

28.  Barriers to using electronic 

evidence based literature in 

nursing practice: a systematised 

review 

 

Health 

Information and 

Libraries Journal 

 

F Sadoughi, T Azadi, 

T Azadi 

 

34 3 187- 

99 

2017 

 

29.  Assessment Of The Users’ 

Perspectives On The  

Performance Of Electronic 

Patient’s Drug Chart In The  

Pharmacy Information System 

 

Indo American 

Journal of 

Pharmaceutical 

Sciences (IAJPS) 

 

Farahnaz Sadoughi, 

Razieh Mirzaeian, 

Masoud Jafarpishe, 

Parastoo 

Yarmohammadi 

 

4 6 1587- 

92 

 

2017 

 

30.  Information management in 

Iranian Maternal Mortality 

Surveillance System 

 

Electronic 

Physician 

 

Farahnaz Sadoughi, 

Afsaneh Karimi, 

Leila Erfannia 

 

9 7 4914- 

23 

 

2017 

 

31.  A Copmarative Review of 

Electronic Prescription 

Journal of 

Research in 

Mahnaz Samadbeik, 

Maryam Ahmadi, 

6 1 3-11 2017 



 

 


Systems: Lessons 

Learned from Developed 

Countries 

Pharmacy 

Practice 

Farahnaz Sadoughi, 

Ali Garavand 

32.  Assessment of Health 

Information Technology 

Knowledge, Attitude, and 

Practice among Healthcare 

Activists in Tehran Hospitals 

International 

Journal of 

Computer 

Science and 

Network 

Security 

Farahnaz Sadoughi, 

Morteza Hemmat, Ali 

Valinejadi, 

Ali Mohammadi, 

Hesamedin Askari 

Majdabadi 

17 1 155-8 2017 

33.  Barriers and Facilitators of 

Health Literacy among D/ deaf 

Individuals: A Review Article 

 

Iranian Journal 

of Public Health 

 

Tahereh 

Naseribooriabadi, 

Farahnaz Sadoughi, 

Abbas 

Sheikhtaheri  

 

46 11 1465-

74 

2017 

34.  Medical and Biomedical 

Information Research System 

Model: Emphasizing the User’s 

Point of View 

 

Crescent Journal 

of Medical and 

Biological 

Sciences 

 

Nahid Ramezan 

Ghorbani, Maryam 

Ahmadi, Farahnaz 

Sadoughi, Rosemarie 

Noot Heidari 

 

3 3 91- 96 2016 

35.  Social Network Analysis of 

Iranian Researchers on Medical 

Parasitology: A 41 Year Co-

Authorship Survey 

 

Iranian Journal 

of Parasitology 

 

Farahnaz Sadoughi, 

Ali Valinejadi, 

Mansoureh Serati 

Shirazi, Rouhallah 

Khademi 

 

11 2 204- 

12 

2016 

36.   

Information Needs of  

Managers and Expert Panels in 

the  

Office of Disaster Management 

and Emergency Medical  

Services in Iran’s  

Ministry of Health and Medical 

Education 

 

 

 

 

Journal of 

Mazandaran 

University of 

Medical 

Sciences 

 

Abbas Sheikhtaheri 

Farahnaz Sadoughi 

Zainab Ghazizadeh 

 

26 142 259- 

63 

2016 

37.  Nurses’ Contribution to Health 

Information 

Technology of Iran’s 2025 

Health Map: A 

Review of the Document 

Stud Health 

Technol Inform 

Farahnaz sadoughia, 

tania azadib, and 

tannaz azadi 

C 

225  

 

- 

163-67 2016 

38.  Ranking evaluation factors in 

hospital information 

systems 

Human and 

Veterinary 

Medicine 

Farahnaz Sadoughi, 

Aida Sarsarshahi, 

Ieila Eerfannia, S.M. 

Ali Khatami 

Firouzabad 

8 2 92- 7 2016 

39.  The Effect of Information 

Technology on Healthcare 

Improvement from Clinicians’ 

Perspective 

Global Journal of 

Health Science 

Farahnaz Sadoughi, 

Mahtab Karami, 

Gholam Abbas 

Mousavi & Afsaneh 

Karimi,  

9 3 128-37 2016 

40.  Information security risk 

management for computerized 

health information systems in 

hospitals: a case study of Iran 

Risk Manag 

Healthc Policy. 

Javad Zarei1 and 

Farahnaz Sadoughi 

9  

 

1 

75–85 2016 



 

 


41.  The Effectiveness of Mobile 

Phone Text Messaging in 

Improving Medication 

Adherence for Patients with 

Chronic Diseases: A Systematic 

Review 

Iran Red 

Crescent Med J 

Roghayeh Ershad 

Sarabi Farahnaz 

Sadoughi, Roohangiz 

Jamshidi Orak; and 

Kambiz 

Bahaadinbeigy  

 

18 5 e25183 2016 

42.  Health Information 

Management System for 

Elderly Health Sector: A 

Qualitative Study in Iran 

Iran Red 

Crescent Med J 

Farahnaz Sadoughi, 

Mehraban Shahi, 

Maryam Ahmadi, and 

Nasrin 

Davaridolatabadi 

 

18 2 e21520 2016 

43.  Diabetes Knowledge 

Translation Status in 

Developing Countries: A 

Mixed Method Study Among 

Diabetes Researchers in Case 

of Iran 

Int J Prev Med. Valinejadi A, 

Sadoughi F, Salehi 

M. 

7  

 

1 

33 2016 

44.  Application of Canonical 

Correlation Analysis for 

Detecting Risk Factors Leading 

to Recurrence of Breast Cancer 

Iran Red 

Crescent Med J 

Sadoughi F, 

Lotfnezhad Afshar H, 

Olfatbakhsh A, 

Mehrdad N. 

18 3 e23131 2016 

45.  Assessing of Electronic 

Medical Records Status in 

Hospitals Affiliated to The 

Urmia University of Medical 

Sciences 

 

Indian Journal of 

Fundamental and 

Applied Life 

Sciences (JLS) 

 

Elahe Gozali, 

Mostafa 

Langarizadeh and 

Farahnaz Sadoughi 

 

5 S4 948- 

55 

2015 

46.  Analysis Of Geographical 

Accessibility To Rural Health 

Houses Using The Geospatial 

Information System, A Case 

Study: Khuzestan Province, 

South-West Iran 

Acta Medica 

Mediterranea 

Farahnaz Sadoughi, 

Javad Zarei, Ali 

Mohammadi, Hojat 

Hataminejad, Sara 

Sakipouri5 

31 7 1447-

54 

2015 

47.  The Comparison of the 

Minimum Data Set for Elderly 

Health in Selected Countries 

Acta Inform Med Farahnaz Sadoughi, 

Mehraban Shahi, 

Maryam Ahmadi, and 

Nasrin 

Davaridolatabadi 

23 6 393–7 2015 

48.  A Comprehensive Model for 

Executing Knowledge 

Management Audits in 

Organizations 

A Systematic Review 

The Health Care 

Manager 

 

Leila Shahmoradi, 

PhD; Maryam 

Ahmadi, PhD; 

Farahnaz Sadoughi, 

PhD; Zakieh Piri, 

PhD; 

Mahmood Reza 

Gohari, PhD 

34 1 28-40 2015 

49.  Information Technology 

Governance Domains in 

Hospitals: A Case 

Study in Iran 

Glob J Health 

Sci. 

Mehraban Shahi1 , 

Farahnaz Sadoughi1, 

& Maryam Ahmadi1, 

7 3 200-08 2015 

50.  A Comparative study on 

organizational positions of 

health management and 

information technology 

department of hospitals and 

Hormozgan 

Medical Journal 

 

F. Sadoughi, PhD 

N. Davaridolatabadi, 

PhD 

A. Sheikhtaheri, PhD 

M.R. Maleki, PhD 

19 2 93-9 2015 



 

 


proposing a model for Iran M. Shahi, PhD 

51.  Health Information Economy: 

Literature Review 

Glob J Health 

Sci 

Ebrahimi K1, 

Roudbari M, 

Sadoughi F. 

7 6 250-7 2015 

52.  Prediction of Breast Cancer 

Survival Through Knowledge 

Discovery in Databases 

Glob J Health 

Sci. 

Lotfnezhad Afshar 

H1, Ahmadi M, 

Roudbari M, 

Sadoughi F. 

7 4 392-8 2015 

53.  Theoretical Approach to 

Elderly Care Management 

Information Systems:Lesson 

learned from literature review. 

AYER 

 

Farahnaz Sadoughi, 

Nasrin 

Davaridolatabadi, 

Maryam Ahmadi, 

Mehraban Shahi 

1  

 

- 

375-85 2015 

54.  Self Esteem and Organizational 

Commitment Among Health 

Information Management Staff 

in Tertiary Care Hospitals in 

Tehran 

Glob J Health 

Sci 

Sadoughi F, Ebrahimi 

K. 

7 2 328-34 2015 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 


 

 ج( مقاالت منتشرشده فارسی

 

 سال چاپ صفحه هشمار جلد نويسندگان نام نشريه عنوان مقاله رديف

مجموعه حداقل داده  یطراح  .1

 پنج سال ریکودکان ز هیسوءتغذ

 یمجله اطالع رسان

 نینو یپزشک

، بهناز  یفرحناز صدوق

 یرینص هیسم ،یمانیا
6 3 43-34 1399 

2.  
سامانه  یبرا یمدل مفهوم جادیا

 هیآسم در مراقبت اول یماریب تیریمد
 سالمت تیریمد

، سامان  یفرحناز صدوق

صبا  ،یانیع نیریور، شمحمدپ

 یعرش

23 2 27-11 1399 

3.  
 ینیبال تیحاکم تیموفق زانیم یبررس

 استان خوزستان یمارستانهایدر ب

فصلنامه بهداشت در 

 عرصه

محمد مصدق راد،  یعل

، مولود  یفرحناز صدوق

 یقربان

7 3 63-49 1398 

 یخود مراقبت یبرنامه کاربرد جادیا  .4

 رانمایب یبر تلفن همراه برا یمبتن

 یمیمبتال به سرطان پستان تحت ش

 یدرمان

 تیریفصلنامه مد

 سالمت

الهه  ،یطاهر خیعباس ش

 یصدوق ،فرحنازینوروز
22 4 49-35 1398 

 میو حر تیامن یها سمیمکان  .5

صنعت  ادریاش نترنتیا یخصوص

 سالمت ریمراقبت سالمت و غ

 تیریفصلنامه مد

 سالمت

،فرحناز  یرینص هیسم

 ن،ی،محمد حسام تد یصدوق

 افسانه دهناد

22 4 
105-

86 
1398 

 یفکر هیدانش با سرما تیریارتباط مد  .6

دانشگاه علوم  یدر دانشکده ها

 رانیا یپزشک

 تیریفصلنامه مد

 سالمت

آرزو عباس زاده فالح، 

 یفرحناز صدوق
22 2 66-55 1398 

مکان  ستمیس یها یفن آور یبررس  .7

بالدرنگ در حوزه مراقبت  یابی

 یمرور مطالعه کیسالمت: 

 تیریفصلنامه مد

 سالمت

فرحناز  ،ینیغالمحس الیل

 ییاصغر صفا یعل ،یصدوق
22 1 39-26 1398 

از راه  و اثربخشی پزشکی کارایی  .8

دور در مدیریت و نظارت بر 

 بیماریهای قلبی: مرور نظامیافته

رسانی الع مجله اط

 پزشکی نوین

فرحناز صدوقی، خدیجه 

موالیی، مژگان احمدی 

 مد هادیانفارسانی، مح

4 2 9-51 1397 

کاربرد زبان مدل سازی یکپارچه در   .9

سیستم مراقبت سالمت: یک مرور 

 نظام مند

مدیریت اطالعات 

 سالمت

 فرحناز صدوقی

 خدیجه موالیی
15 4 

188-

96 
1397 

تلفن همراه در  یرینقش به کارگ  .10

 کی ران،یکشور ا یمراقبت بهداشت

 یمطالعه مرور

انفورماتیک سالمت و 

 پزشکی زیست

ارشادسرابي رقیه,صدوقي 

فرحناز,جمشیدي اورك روح 

 انگیز,بهاالدین بیگي كامبیز

4 4 
313-

26 
1396 

اطالعات در  تیرینقش مد یبررس  .11

 ینیبال تیحاکم زیآم تیموفق یاجرا

پژوهش  یفصلنامه علم

 سالمت محور یها
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