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  ه شده در دوران تحصیل تهاي نوشب) پایان نامه
  راهنمااستاد نام   نمره   مقطع تحصیلی   عنوان پایان نامه

ت ایمنی بیمار در کشورهاي منتخب و امطالعه تطبیقی سیستم اطالع
  ارایه مدل براي ایران 

  دکتر فرحناز صدوقی   8/19  دکتري 

مطالعه تطبیقی ساختار سازمانی بخش مدیکال رکورد در  بیمارستان 
  1384 هاي کشورهاي منتخب و ارائه الگو براي ایران،

 دکتر حمید مقدسی    5/19  کارشناسی ارشد

 
  انتشارات

 
  انگلیسی  منتشر شده ) مقاالتالف

سال  صفحه شماره جلد نام نشریه عنوان مقاله نویسنده(گان) 
 چاپ

 توضیحات  کشور

Abbas Sheik Taheri, 
Ali Aliabadi, Samane 
Saravani Aval 

Acceptance of 
article for 
publication in 
annals of tropical 
Medicine & public 
health 

Annals of 
Tropical 
Medicine & 
Public Healt 

   2017  ISI 

Khalil KIMIAFAR 
, Abbas 
SHEIKHTAHERI 
, Masoumeh 
SARBAZ 
, Masoumeh  
HOSEINI 

Assessing the 
Educational Needs 
of Health  
Information 
Management Staff 
of the  
Mashhad University 
of Medical 
Sciences,  
Iran 

Stud Health 
Technol 
Inform 

  104-
109  

2017  Pubmed 
ISI 

Maryam Ahmadi 
, Nahid Mehrabi 
, Abbas 
Sheikhtaheri 
, Mojtaba Sadegh 

Acceptability of 
picture archiving 
and communication 
system (PACS) 
among hospital 
healthcare 
personnel based on 
a unified theory of 
acceptance and use 
of technology 

Electronic 
Physician 

9 9 5325 -
5330 

2017  Pubmed 
 

Paydar K, Niakan S, 
Akbarian M, Abbas 
Sheikhtaheri (CA) 

A clinical decision 
support system for 
prediction of 
pregnancy outcome 
in pregnant women 
with systemic lupus 
erythematosus 

International 
Journal of 
Medical 
Informatics  

97 - 239-46 2017  Netherlands  ISI 
IF:2.363 

Naseri Tahereh, 
Sadoughi Farahnaz, 
Sheikhtaheri, Abbas 

Improving cancer 
literacy for the deaf 
using deaf-tailored 
educational 
interventions: a 
review of the 
literature 

Journal of 
cancer 
education  

   2017   ISI 
IF:1.368 

Sheikhtaheri Abbas 
(CA), Sadeqi 
Monireh, Hashemi 
Mitra 

Physicians’ 
perspectives on 
causes of health 
care errors and 
preventive 
strategies: A  

Iran J Public 
Health. 

   2017  Iran ISI 
Pubmed 
IF: 0. 498 
 



٣ 
 

study in a 
developing country 

Tahereh 
NaseriBooriAbadi, 
Farahnaz Sadoughi, 
Abbas Sheikhtaheri 

Barriers and 
Facilitators of 
Health Literacy 
among Deaf 
Individuals 

Iran J Public 
Health. 

   2017  Iran ISI 
Pubmed 
IF: 0. 498 
 

K Kimiafar, M 
Sarbaz,  A 
Sheikhtaheri,  

Online survey 
software as a data 
collection tool for 
medical education: 
a case study on 
lesson plan 
assessment 
 

Medical 
Journal of the 
Islamic 
Republic of 
Iran 

30 - 464 2016  Iran Pubmed 

Ghazisaeedi M,  
Safari A. 
Sheikhtaheri A 
(CA), Dalvand H 
 

Effect of an 
Android-based 
application on the 
knowledge of the 
caregivers of 
children with 
cerebral palsy 
 

Medical 
Journal of the 
Islamic 
Republic of 
Iran 

30  456 2016  Iran Pubmed 

Sheikhtaheri A, 
Sarbaz M, Kimiafar 
K, Ghayour M, 
Rahmani S 

Awareness, attitude 
and readiness of 
clinical staff 
towards 
telemedicine: A 
study in Mashhad, 
Iran 

Stud Health 
Technol 
Inform 

228 - 142-6. 2016 Germany Pubmed 

Safdari R , 
Ghazisaeedi M , 
Sheikhtaheri Abbas 
, Saremian Marzieh 

Locating of rural 
health centers 
equipped with 
telehealth using gis: 
a case study on 
khorramabad city, 
Iran 

Ambient 
Science 

03 2 online 2016 India  Emerging 
SCI 

Sarbaz M, Kimiafar 
K, Sheikhtaheri A, 
Taherzadeh Z, 
Eslami S. 

Nurses' information 
seeking behavior 
for clinical practice: 
a case study in a 
developing country. 

Stud Health 
Technol 
Inform 

225 - 23-27 2016 Switzerland  Pubmed 

Falahati Marvast F, 
Arabalibeik H, 
Alipour F, 
Sheikhtaheri A, 
Nouri L, Soozande 
M, Yarmahmoodi M 

Evaluation of RGP 
contact lens fitting 
in keratoconus 
patients using 
hierarchical fuzzy 
model and genetic 
algorithms 

Stud Health 
Technol 
Inform 

220 - 124-
129 

2016 USA Pubmed 

Sheikhtaheri A 
(CA), Jabali MS, 
Dehaghi ZH. 

Nurses' knowledge 
and performance of 
the patients' bill of 
rights. 

Nursing 
Ethics 

23 8 866-76 2016 Canada ISI 
Pubmed 
IF: 1.496 

 
Sadoughi F, 
Davaridolatabadi N, 
Sheikhtaheri A, 
Maleki MR, Shahi M 
 

A comparative 
study on 
organizational 
positions of health 
management and 
information 
technology 
department of 
hospitals and 
proposing a model 
for Iran 

Hormozgan 
Medical 
Journal 

19 2 93-99 2015 Iran ISC 
 



۴ 
 

 

Naseri T, 
Sheikhtaheri Abbas 
(CA) 

Social media and 
health care: 
necessity of facing 
their challenges. 

Iran J Public 
Health. 

44 4 956-
957 

2015 Iran ISI 
Pubmed 
IF: 0.498 

 
Sheikhtaheri Abbas  Near misses and 

their importance for 
improving patient 
safety. 

Iran J Public 
Health. 

43 6 853-4 2014 Iran ISI 
Pubmed 
IF: 0.498 

 
Sheikhtaheri A, 
Kimiafar K, Sarbaz 
M. 
 
 
 
 
 
 

Evaluation of 
system quality of 
hospital information 
system: a case study 
on nurses' 
experiences. 

Stud Health 
Technol 
Inform 

205  960-4 2014 Turkey  Pubmed  

Sheikhtaheri A, 
Sadoughi F, Hashemi 
Dehaghi Z. 

Developing and 
using expert 
systems and neural 
networks in 
medicine: a review 
on benefits and 
challenges. 

J Med Syst. 38 9 110 2014 USA ISI 
Pubmed 
IF: 2.2 

 

Kimiafar K, Sarbaz 
M, Sheikhtaheri A, 
Azizi A 

The impact of 
management factors 
on the success and 
failure of health 
information systems 

Indian 
Journal of 
Science and 
Technology 

8 27 1-9 2015 India Scopus  

Sheikhtaheri A, 
Zendehdel K, 
Nahvijou A, Sedighi 
Z, M Golmahi, M 
Hadji 

Developing 
standards tool and 
evaluation of 
population based 
cancer registry in 
Iran 
 

Asia-Pacific 
Journal Of 
Clinical 
Oncology 

10 9 110 2014  ISI 
IF=1.722 

Hashemi Z, 
Sheikhtaheri A 
(corresponding 
author), Dehnavi F. 

Nurse managers’ 
work life quality 
and their 
participation in 
knowledge 
management: a 
correlational study  

Iranian Red 
Crescent 
Medical 
Journal 

17 1 e18204 2015 Iran  ISI 
Pubmed 
IF: 0.676 

 

Hashemi Z.. 
Sheikhtaheri A 
(corresponding 
author) 

Quality of work life 
and job satisfaction 
of nursing 
managers: a case 
study in Iran 
 

Iranian J 
Public Health  

43 4 537-8 2014 Iran  ISI 
Pubmed 
IF: 0.498 

 

Kimiafar K, 
Sadoughi F, 
Sheikhtaheri A, 
Sarbaz M 

Prioterizing factors 
influencing nurses' 
satisfaction with 
Hospital 
Information systems 
: A fuzzy analytic 
hierarchy process 
approach 
 

Computer, 
informatics, 
nursing 

32 4 174-
181 

2014 USA ISI 
Pubmed 
IF: 0.868 

 

Farzandipour M.,  . 
Sheikhtaheri A 
(corresponding 
author), Monireh 
Sadeqi 

Perceived quality of 
informed refusal 
process: a cross-
sectional study from 
Iranian patients’ 

Developing 
World 
Bioethics  
 

15 3 172-
178 

2015 UK ISI 
Pubmed 
IF: 1.769 

 



۵ 
 

 perspectives 
 

Hajrahimi N., Hejazi 
Dehaghani M., 
Sheikhtaheri A. 

Health information 
security: a case 
study of three 
selected medical 
centers in Iran 

Acta 
Informatica 
Medica. 

21 1 42-45 2013 Bosnia  Pubmed  

Sheikhtaheri A., 
Sadoughi F., Ahmadi 
M., Moghaddasi H 

A framework for a 
patient safety 
information systems 
for Iranian 
hospitals: lessons 
learned from 
Australia, England 
and the US. 
 
 
 

International 
Journal of 
Medical 
Informatics 

82 5 335-
344 

2013 Netherlands 
  

ISI, 
Medline 
IF: 2.363 

Sheikhtaheri A., 
Sadoughi F., Ahmadi 
M., Moghaddasi H 

Developing Iranian 
patient safety 
indicators: An 
essential approach 
for improving 
safety of healthcare 

Asian 
Biomedicine 

7 3 365-
373 

2013 Thailand ISI 
IF:0.134 

Sheikhtaheri A., 
Farzandipour M. 

Factors associated 
with quality of 
informed consent in 
patients admitted 
for surgery; an 
Iranian study 

American 
Journal of 
Bioethics 
Primary 
Research  

1 4 9-16 2010 USA Scopus  
CINAHL 

Farzandipour M.,  
Sheikhtaheri A., 
Sadoughi F. 

Effective factors on 
principal diagnosis 
coding accuracy 
based on 
International 
Classification of 
Diseases, the 10th 
revision (ICD-10). 

International 
Journal of 
Information 
Management 

30 1 78-84 2010 UK ISI 
SCOPUS 
IF: 2.692 

Moghaddasi H., 
Sheikhtaheri A. 
(corresponding A) 

CEO is a vision of 
the future role and 
position of CIO in 
healthcare 
organizations 

Journal of 
Medical 
Systems 

36 4 1121-
1128 

2010 USA ISI 
MEDLINE 
IF: 2.2 

Farzandipour M.,  
Sheikhtaheri A. 

Evaluation of 
Factors Influencing 
Accuracy of 
Principal Procedure 
Coding Based on 
ICD-9-CM: An 
Iranian Study. 

Perspectives 
in Health 
Information 
Management 

6 5 - 2009 USA SCOPUS  
MEDILINE 

Moghaddasi H., 
Hosseini A., 
Sheikhtaheri A. 

A new model for 
organizational 
structure of medical 
record departments 
in hospitals in Iran. 

Perspectives 
in Health 
Information 
Management 

3 4 - 2006 USA Pubmed 
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  فارسی ب) مقاالت منتشر شده
سال  صفحه شماره جلد نام نشریه عنوان مقاله نویسنده(گان) 

 چاپ
 توضیحات  کشور

عباس شیخ طاهري، مریم ناخدا، 
  ملیحه اسفندیاري

ارائه الگوي سیستم الکترونیکی مدیریت 
 هاي بیمههاي پزشکی براي شرکتپرونده

  

زیر   
  چاپ

علمی  ایران      
 پژوهشی

عباس شیخ سمانه سراوانی، 
  (مسئول)  طاهري

میزان آمادگی پرستاران بیمارستان هاي 
وابسته به دانشگاه علوم پزشکی آموزشی 

ایران براي استفاده از سیستم مدیریت دارو 
 بوسیله بارکد

  

مجله علوم پیراپزشکی 
  و توانبخشی مشهد

6  

6  2  70-
79  

علمی  ایران  96
 پژوهشی

عباس شیخ مرجان قاضی سعیدي، 
   مهناز صمدبیک، ولی زادهطاهري، 

بررسی تطبیقی مشخصات پورتالهاي ملی 
  ارایه الگو براي ایرانسالمت و 

تحقیقات بالینی در علوم 
  پیراپرشکی 

علمی  ایران  96      
 پژوهشی

عباس شیخ طاهري، مریم ناخدا، 
  ملیحه اسفندیاري 

بررسی قابلیت هاي سیستم الکترونیکی 
مدیریت پرونده هاي پزشکی در شرکت 

  هاي بیمه

علمی     96        پیاورد سالمت
 پژوهشی

عباس شیخ مرجان قاضی سعیدي، 
  بهاره عزیزي بهار اله وردي ،طاهري، 

طراحی و پیاده سازي سیستم یاداور 
واکسیناسیون کودکان مبتنی بر سرویس 

  پیام کوتاه 

مجله دانشکده پزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی 

  تهران

74  6  448-
456  

 Scopus ایران  95

، فرحناز عباس شیخ طاهري
  صدوقی، قاضی زاده 

اطالعاتی روسا و ارزیابی نیازهاي 
کارشناسان مرکز  مدیریت حوادث و 
  فوریت هاي پزشکی وزارت بهداشت

-259  142  26  مجله دانشگاه مازندران
263  

 Scopus  ایران  1395

عباس شیخ مرجان قاضی سعیدي، 
  ، حمید دالوند، آمنه صفريطاهري

طراحی و ارزیابی برنامه کاربردي آموزشی  
براي مبتنی بر گوشی هاي هوشمند 

  مراقبان کودکان مبتال به فلج مغزي

تحقیقات بالینی در علوم 
  پیراپرشکی 

4  2  128-
139  

علمی   ایران  94
 پژوهشی

محمود اکبریان، حدیجه پایدار، شراره 
 عباس شیخ طاهريرستم نیاکان، 

  (نویسنده مسئول)

طراحی شبکه عصبی براي پیش بینی 
در لوپوسی باردار نتایج بارداري در مادران 

  ایران 

مجله دانشکده پزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی 

  تهران

73  4  251-
259  

 Scopus  ایران  94

رضاصفدري ، مرجان قاضی سعیدي، 
، مرضیه عباس شیخ طاهري

  صارمیان

اولویت بندي عوامل موثر بر مکان یابی 
مراکز بهداشت روستایی مجهز به سالمت 

از راه دور با استفاده از روش تحلیل سلسله 
  مراتبی

تحقیقات بالینی در علوم 
  پیراپرشکی 

4  1  24-
33  

علمی   ایران  94
 پژوهشی 

مدیریت اطالعات   ایمنی بیمار و فناوري اطالعات سالمت  عباس شیخ طاهري
 سالمت

علمی   ایران  1392    3  10
 پژوهشی

عباس شیخ مهرداد فرزندي پور، 
  ، منیره صادقیطاهري

در  میزان آگاهانه بودن امتناع از درمان
  بیمارستان هاي آموزشی شهر کاشان

مدیریت اطالعات 
 سالمت

9  5  646-
54  

علمی   ایران  1391
 پژوهشی

فرحناز صدوقی، مریم احمدي، حمید 
 طاهري، عباس شیخمقدسی

سیستم اطالعات ایمنی بیمار : اهداف ، 
 ساختار و وظایف 

مجله علوم پزشکی 
 مازندران 

21 85 188-
174 

  SCOPUS ایران  1390
 

طاهري ، عباس شیخ صادق احمدي
خلیل کیمیافر،  (نویسنده مسوول)،

 مجتبی اسماعیلی، مهناز موسوي

بررسی میزان آگاهی فراهم کنندگان 
مراقبت بهداشتی از جنبه هاي قانونی 

مدارك پزشکی در بیمارستان هاي 
آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی 

 لرستان

فصلنامه دانشگاه علوم 
 تان (یافته)رسلپزشکی 

13 3 62-
53 

علمی  ایران  1390
 پژوهشی

، عباس فرحناز صدوقی
 (نویسنده مسوول)طاهريشیخ

گیري کاربرد هوش مصنوعی در تصمیم
 : مزایا و چالش هاپزشکی

مدیریت اطالعات 
 سالمت

8 3 440-
445 

علمی  ایران  1390
 پژوهشی 

عباس فاطمه روزبهانی، 
 مهرداد فرزندي پور،طاهري، شیخ

 فاطمه رنگرز جدي، زهره مبارك

ارزیابی عملکرد مربیان کارآموزي از نظر 
دانشجویان مدارك پزشکی در دانشگاه 

 علوم پزشکی کاشان 

مدیریت اطالعات 
 سالمت

8 2 257-
251 

علمی  ایران 1390
 پژوهشی 

، عباس  مهرداد فرزندي پور
لیال   (نویسنده مسوول)،طاهريشیخ

 شکري زاده 

صحت کدگذاري اقدامات درمانی بر 
 ICD9CMاساس 

مدیریت اطالعات 
 سالمت

7 4 422-
410 

علمی  ایران 1389
 پژوهشی 



٧ 
 

(نویسنده عباس شیخ طاهري 
 خلیل کیمیافر، احمد براتی   مسوول)،

آگاهی پزشکان، پرستاران و کارکنان 
مدارك پزشکی از جنبه هاي قانونی 
مدارك پزشکی در بیمارستان هاي 

آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی 
 کاشان؛ 

مدیریت اطالعات 
 سالمت

7 2 136-
146 

علمی  ایران 1389
 پژوهشی 

(نویسنده عباس شیخ طاهري 
 مهرداد فرزندي پور  مسوول)،

عوامل مرتبط با کیفیت اخذ رضایت نامه 
تحت عمل جراحی، بستري در بیماران 

یک مطالعه تحقیقی در بیمارستان هاي 
 1386 در سال شهر کاشان

-41 4 12 حکیم 
33 

علمی  ایران 1388
 پژوهشی 

(نویسنده عباس شیخ طاهري 
 مهرداد فرزندي پور مسوول)،

اخذ رضایت نامه معالجه و عمل جراحی: 
صالحیت بیماران و عملکرد واحد پذیرش 

 بیمارستان هاي آموزشی کاشان 

مدیریت اطالعات 
 سالمت

6 2 104-
96 

علمی  ایران 1388
 پژوهشی

(نویسنده عباس شیخ طاهري 
 فاطمه روزبهانی   مسوول)،

گام هایی در راستاي اجراي موفق پرونده 
 الکترونیک سالمت

-10 27 5 هماي سالمت 
16 

علمی  ایران  1387
 ترویجی

، عباس شیخ  مهرداد فرزندي پور
 طاهري

بررسی میزان صحت کدگذاري تشخیص 
 ICD10ها بر اساس 

-77 4 12 فیض 
68 

علمی  ایران 1387
 پژوهشی

(نویسنده عباس شیخ طاهري 
 مهرداد فرزندي پور مسوول)،

کیفیت اخذ رضایت آگاهانه در بیماران 
 بستري تحت عمل جراحی

-158 3 14 پزشکی قانونی 
151 

علمی  ایران 1387
 پژوهشی

کاربرد کامپیوتر در کدگذاري اطالعات  عباس شیخ طاهري
 مراقبت بهداشتی

مجله علمی آموزشی 
انجمن مدارك پزشکی 

 ایران 

6 2 34-
25 

علمی  ایران  1387
 ترویجی

(نویسنده عباس شیخ طاهري 
  حمید مقدسی مسوول)،

مدیران اطالعات: نیروهاي توانمند براي 
 آینده سازمان هاي مراقبت بهداشتی

مدیریت اطالعات 
 سالمت

5 1 93-
83 

علمی  ایران 1387
 پژوهشی

ساختار سازمانی بخش مدیریت اطالعات  طاهري عباس شیخ حمید مقدسی،
بهداشتی: ارایه یک الگوي جدید براي 

 بیمارستان هاي ایران

-140 2 7 پایش 
129 

علمی  ایران 1387
 پژوهشی

پردازش زبان طبیعی در پرونده الکترونیک  عباس شیخ طاهري
 سالمت

مجله علمی آموزشی 
انجمن مدارك پزشکی 

 ایران 

6 1 32-
26 

علمی  ایران  1386
 ترویجی

(نویسنده عباس شیخ طاهري 
 هاشمی  مسوول)،

امنیت بیمار: ضرورت توجه به تکنولوژي 
 اطالعات

-23 18 - هماي سالمت 
18 

علمی  ایران  1386
 ترویجی

عباس شیخ طاهري   حمید مقدسی،
 هاشمی  (نویسنده مسوول)،

نقش سیستم ثبت دستورات پزشکی در 
 کاهش خطاهاي دارویی

-67 27 10 مدیریت سالمت 
57 

علمی  ایران 1386
 پژوهشی

(نویسنده عباس شیخ طاهري 
فرحناز مهرداد فرزندي پور،  مسوول)،
 صدوقی

رضایتمندي مراجعه کنندگان به واحد 
پذیرش بیمارستانهاي آموزشی تحت 
 پوشش دانشگاه علوم پزشکی کاشان

1385 

-24 29 10 مدیریت سالمت 
15 

علمی  ایران 1386
 پژوهشی

  حمید مقدسی، اعظم سادات حسینی،
  طاهريعباس شیخ

ضرورت تجدید ساختار سازمانی بخش 
 بیمارستانهاي ایرانمدارك پزشکی 

-48 2و  1 14 طب و تزکیه 
38 

علمی  ایران 1385
 پژوهشی

نگرش پزشکان نسبت به پیاده سازي  ، زیار طاهريعباس شیخمسرت، 
سیستم کامپیوتري ثبت دستورات پزشکی 
در بیمارستان شهداي تجریش وابسته به 

 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

پیام، فصلنامه کمیته 
دانشجویان پژوهشی 

دانشگاه علوم پزشکی 
 شهید بهشتی

-33 7و 6 4
27 

علمی  ایران 1385
 ترویجی 

پیام، فصلنامه کمیته  اجراي سیستم هاي اطالعاتی طاهريعباس شیخ
پژوهشی دانشجویان 

 شهید بهشتی

علمی  ایران 1379 - 3 1
 ترویجی 
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  ج) مقاالت ارائه شده در همایش، کنفرانس و غیره
نحوه ارائه  محل برگزاري عنوان همایش، کنفرانس وغیره عنوان مقاله نویسنده(گان) 

  مقاله
(سخنرانی 
 یا پوستر)

سال 
 ارائه

Safdari R, Ghazisaeedi 
M, Abbas 
Sheikhtaheri, 
Saremian M. 

locating rural health canter with 
capability of telehealth using 
GIS 

IEC2016  poster  2016 

Sarbaz M, Kimiafar K, 
Sheikhtaheri A, 
Taherzadeh Z, Eslami 
S. 

Nurses' Information Seeking 
Behavior for Clinical Practice: 
A Case Study in a Developing 
Country. 

nursing informatics 
congress 13th  

Switzerland  Oral   2016  

Falahati Marvast F, 
Arabalibeik H, Alipour 
F, Sheikhtaheri A, 
Nouri L, Soozande M, 
Yarmahmoodi M 

Evaluation of RGP Contact 
Lens Fitting in Keratoconus 
Patients Using Hierarchical 
Fuzzy Model and Genetic 
Algorithms 

Medicine Meets Virtual 
Reality 22: 
NextMed/MMVR22 

USA Poster     
2016   

A Sheikhtaheri, M 
Sarbaz, K Kimiafar, M 
Ghayour, S Rahmani 

Awareness, attitude and 
readiness of clinical staff 
towards telemedicine: A study 
in Mashhad, Iran 

Health—exploring 
complexity: an 
interdisciplinary systems 
approach HEC2016 

Germany  Oral  2016  

K Kimiafar, D Sobhani 
Rad, M Sarbaz, A 
Sheikhtaheri 

Designing an assessment form 
for speech language pathology: 
toward standards for speech 
therapy documentation 

Health—exploring 
complexity: an 
interdisciplinary systems 
approach HEC2016 

Germany  Poster  2016  

M Sarbaz, K Kimiafar, 
A Sheikhtaheri 

Comparing the quality of 
documenting discharge 
summaries in paper-based and 
electronic systems 

Health—exploring 
complexity: an 
interdisciplinary systems 
approach HEC2016 

Germany  Poster  2016  

Zendehdel K, Nahvijou 
A, Sheikhtaheri A. et 
al  

Initiative for semi-automated 
population-based cancer registry  
in Iran 

Global cancer  Lyon  Poster  2016 

عباس لنگري زاده، مقبلی، 
  طاهريشیخ

کاربرد اخالق در پرشکی از راه دور: مرور 
 مند نظام

پنجمین همایش ارتقاي مدیریت 
 اطالعات سالمت 

 1395 پوستر  تبریز 

عباس لنگري زاده، مقبلی، 
  طاهري طاهري،شیخ

مدیسین در بازتوانبخشی و درمان کابرد تله
 سرپایی پارکینسون

پنجمین همایش ارتقاي مدیریت 
 اطالعات سالمت 

 1395 پوستر  تبریز 

عباس قاضی سعیدي، 
لی وصمدبیک، طاهري، شیخ

  زاده

طراحی الزامات نمونه اولیه پورتال سالمت ملی 
 بر اساس تجارب کشورهاي منتخب

پنجمین همایش ارتقاي مدیریت 
 اطالعات سالمت 

 1395 پوستر  تبریز 

Abbas Sheikhtaheri, 
Nasim Hashemi 

Barriers of the Development 
and Implementation of Health 
Information Systems in Iran 

ICHIHIM 2015 : 18th 
International Conference on 
Health Informatics and 
Health Information 
Management 

Dubai  poster  2015 

Nasim Hashemi, 
Abbas Sheikhtaheri 

Telemedicine Services in 
Ophthalmology: A Review of 
Studies 

ICHMS 2015 : 18th 
International Conference on 
Healthcare and Medical 
Sciences 

Dubai  poster  2015 

Safari, Ghazisaidi, 
Sheikhtaheri A, 
Dalvand, H.  

A mobile health application for 
drug reminder for cerebral palsy 
children with seizure  

International congress of 
pediatrics neurology and 
nursing 

Iran/ Bandar 
Abbas  

poster 2015  

Safari, Sheikhtaheri 
A. Hasani 

Mobile phone application in 
breast cancer: review of 
literature  

Shiraz International mobile 
heath seminar  

Iran/Shiraz  Poster  2015 

Hasani, Sheikhtaheri 
A. Safari 

Mobile phone application in 
Iran: review of available 
applications in Iranian Android 
market   

Shiraz International mobile 
heath seminar  

Iran/Shiraz  Poster  2015 

Naseri, Sheikhtaheri Information privacy and Shiraz International mobile Iran/Shiraz  Poster  2015 
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A. pervasive health  heath seminar  

عباس عرفان نیا، صرصرشاهی، 
 دهقان، براتی  شیخ طاهري،

د دیدگاه کارکنان مراکز بهداشت زاهدان در مور
93خدمت رسانی از طریق تلفن همراه در سال   

Shiraz International mobile 
heath seminar  

Iran/Shiraz  Poster  2015 

Shahmoradi, 
Sheikhtaheri A, 
Ghazisaidi, Habibi, 
Salari 

Ethical and legal aspects of 
teleradiology practice  

6th Iranian Imaging 
Informatics Congress  

Iran/Tehran Oral 2015 

A Sheikhtaheri, K 
Zendehdel, A 
Nahvijou, Z Sedighi, 
M Golmahi, M Hadji 

Developing Standards Tool And 
Evaluation Of Population Based 
Cancer Registry In Iran 
 

World Cancer Congress Australia  Poster   2014   

Sheikhtaheri A, 
Kimiafar K, Sarbaz M. 
 
 

Evaluation of system quality of 
hospital information system: a 
case study on nurses' 
experiences. 

Medical informatics in 
Europe (MIE2014): 
eHealth for continuity of 
care 

Turkey  Oral   2014   

صفري، مرجان قاضی سعیدي، 
  دالوندعباس شیخ طاهري، 

تاثیر برنامه کاربردي مبتنی بر اندرویید بر آگاهی 
  مراقبان کودکان مبتال به فلج مغزي 

ششمین همایش کشوري یادگیري 
  الکترونیکی 

  94  سخنرانی   ایران/تهران

خلیل کیمیافر، معصومه سرباز، 
  عباس شیخ طاهري

نرم افزار بررسی ان الین به عنوان ابزار جمع 
یک مطالعه  اوري داده در آموزش پزشکی:

  موردي در اصالح برنامه هاي آموزشی

ششمین همایش کشوري یادگیري 
  الکترونیکی 

  94  سخنرانی   ایران/تهران

، فرزانه عباس شیخ طاهري
  کرمانی 

بکارگیري تلفن همراه در آموزشهاي مربوط به 
  دوران بارداري در زنان باردار: مروري بر منابع

ششمین همایش کشوري یادگیري 
  الکترونیکی 

  94  پوستر   ایران/تهران

استفاده از فناوري هاي همراه در امور آموزشی و   ،عباس شیخ طاهري
بالینی دانشجویان پرستاري : نتایج مقدماتی یک 

  مطالعه

ششمین همایش کشوري یادگیري 
  الکترونیکی 

  94  پوستر   ایران/تهران

، عباس شیخ طاهري، صفري
  حسنی

مروري بر برنامه هاي کاربردي سالمت مبتنی 
  بر اندرویی براي کاربران ایرانی 

ششمین همایش کشوري یادگیري 
  الکترونیکی 

  94  پوستر   ایران/تهران

نحوي جو، عباس شیخ طاهري، 
  محمدگل ماهی و همکاران

بیست و یکمین کنگره ساالنه انستیتو   برنامه ملی ثبت سرطان جمعیتی کشور
  کانسر ایران (کشوري)

  94  سخنرانی   ایران/تهران

رضا صفدري، مرجان قاضی 
، عباس شیخ طاهريسعیدي، 

  مرضیه صارمیان

طراحی مدل مکان یابی مراکز بهداشتی 
از سیستم اطالعات  استفادهروستایی با 

  جغرافیایی

هماش کشوري ارتقا مدیریت اطالعات 
  سالمت

  94  سخنرانی  ایران/تهران

صفري، مرجان قاضی سعیدي، 
  دالوندعباس شیخ طاهري، 

طراحی و ارزیابی نرم افزار اموزشی گوشی 
  هوشمند جهت تسهیل تغذیه کودکان فلج مغزي

  94  سخنرانی   ایران/تهران  کنگره آموزش بیمار و خودمدیریتی 

، منیره عباس شیخ طاهري
  صادقی 

آگاهی پرستاران از منشور حقوق بیمار  در 
بیمارستانهاي آموزشی دانشگاته علوم پزشکی 

  ایران و تهران

چهارمین همایش ملی همایش 
راهکارهاي ارتقاي کیفیت خدمات 

  پرستاري و مامایی

  93  پوستر   ایران / یزد

رضا صفدري، مرجان قاضی 
، عباس شیخ طاهريسعیدي، 

  مرضیه صارمیان

اولویت بندي عوامل موثر بر تعیین مکان مراکز 
بهداشتی روستایی مجهز به سالمت از راه دور با 

  استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی  

هماش بین المللی تحول پایدار در نظام 
  سالمت 

  93  پوستر  ایران/اصفهان

فرحناز صدوقی، نسرین داوري، 
، عباس شیخ طاهري

  شاهیمحمدرضا ملکی، مهربان 

مطالعه تطبیقی پست هاي سازمانی مرتبط با 
بخش مدییرت و فناوري اطالعات سالمت 

  بیمارستانها و ارایه پیشنهاد براي ایران

همایش بررسی راه کارهاي ارتقا مدیریت 
  اطالعات سالامت 

  1392  پوستر  تهران

منیره عباس شیخ طاهري 
  صادقی

عملکرد پرستاران در رعایت حقوق بیماران در 
  بیمارستان هاي تهران و ایران 

کنگره بین المللی پزشکی چهارمین 
  قانونی

  1392  سخنرانی  تهران

خلیل  ،طاهريشیخ   عباس
  کیمیافر 

بررسی میزان آگاهی پزشکان از موارد اخالقی و 
قانونی مدیریت اطالعات سالمت در 

منتخب وابسته به بیمارستانهاي آموزشی 
  دانشگاه هاي علوم پزشکی مستقر در تهران

چهارمین کنگره بین المللی پزشکی 
  قانونی

  1392  سخنرانی  تهران

، نحوي عباس شیخ طاهري
جو، صدیقی، گلماهی  حجی زنده 

  دل

ارزیابی جامع کیفیت برنامه کشوري ثبت 
  سرطان

  1392  پوستر  تهران  برنامه جامع کنترل سرطان 

  1392  پوستر  تهران  برنامه جامع کنترل سرطان  یابیاطالع  ينقش  انواع رسانه ها یبررسخلیل کیمیافر، ،  ، سربازمعصومه 
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  بر شواهد در سرطان یطبابت مبتن  طاهريعباس  شیخ
خلیل کیمیافر، معصومه سرباز، 

  طاهريعباس  شیخ
درباره استفاده از نرم  انینظرات دانشجو یبررس

اصالح طرح جلسات  يبرا نیآنال یافزار بررس
) و مشارکت آنها در  Lesson Planروزانه (

  یآموزش ياصالح برنامه ها

چالش ها و راه کارهاي مشارکت دانشجو 
  آموزشی مدر نظا

  1392 پوستر  مشهد 

 مهرداد فرزندي پور، منیره صادقی،
  طاهريعباس شیخ

کیفیت ارایه اطالعات به بیماران امتناع کننده از 
هاي آموزشی شهر درمان از درمان در بیمارستان

 کاشان 

هاي ها و چالشهمایش کشوري فرصت
 استقرار منشور حقوق بیمار

 1390 پوستر  یاسوج

 مهرداد فرزندي پور، منیره صادقی،
 طاهريعباس شیخ

امتناع بررسی نحوه تعامل پزشک با بیماران 
هاي کننده از درمان از درمان در بیمارستان

 1389آموزشی شهر کاشان؛ 

هاي ها و چالشهمایش کشوري فرصت
 استقرار منشور حقوق بیمار

 1390 پوستر یاسوج

خلیل کیمیافر، معصومه سرباز، 
 ، طاهريشیخ عباس 

الین و کاربرد آن افزارهاي بررسی آنمقایسه نرم
 در آموزش علوم پزشکی 

 1390 پوستر  مشهد  دوازدهمین کشوري آموزش علوم پزشکی 

مهرداد  طاهري،عباس شیخ
 فرزندي پور، 

بررسی نظرات بیماران در مورد کیفیت اخذ 
رضایت نامه و تحلیل رگرسیون عوامل مرتبط 

 با آن 

 1389 پوستر  کیش  سومین کنگره بین المللی حقوق پزشکی 

عباس مهرداد فرزندي پور، 
 منیره صادقی طاهري،شیخ

بررسی میزان امتناع آگاهانه از درمان و علل 
هاي آموزشی مرتبط با آن در بیمارستان

 1389شهرستان کاشان 

 1389 سخنرانی کیش  سومین کنگره بین المللی حقوق پزشکی 

 طاهري،عباس شیخبراتی، 
 خلیل کیمیافر

بررسی میزان آگاهی پزشکان، پرستاران و 
کارکنان مدارك پزشکی از جنبه هاي قانونی 
مدارك پزشکی در بیمارستانهاي آموزشی شهر 

 کاشان  

 1388 سخنرانی    تهران  اولین همایش بین المللی پزشکی قانونی

 1387 سخنرانی تهران  دومین کنگره بزرگ مدیریت سالمت در تصمیمات بالینیکاربرد سیستم هاي خبره  طاهريعباس شیخ

عباس حمید مقدسی، 
 طاهريشیخ

ضرورت تجدید ساختار سازمانی بخش مدارك 
 هاي ایرانپزشکی بیمارستان

پنجمین همایش دانشجویان مدیریت 
 خدمات بهداشتی درمانی

 1386 پوستر  تبریز 

پور، ، رجبطاهريعباس شیخ
شریفی، هوشمند ، بیابانگرد، 

 رسولی، طاالري

بررسی میزان آگاهی ارایه کنندگان مراقبت 
 بهداشتی از جنبه هاي قانونی مدارك پزشکی 

هشتمین همایش سراسري و اولین 
همایش بین المللی دانشجویان علوم 

 پزشکی کشور

 1386 پوستر  شیراز 

کشتکار،  طاهري،عباس شیخ
 یپارسایی، حسینی، قانع

بررسی کیفیت اخذ رضایت جراحی در 
 1385بیمارستانهاي آموزشی کاشان  

هشتمین همایش سراسري و اولین 
همایش بین المللی دانشجویان علوم 

 پزشکی کشور

 1386 پوستر  شیراز 

عباس فاطمه روزبهانی، 
مهرداد فرزندي طاهري، شیخ

پور، فاطمه رنگرز جدي، زهره 
 مبارك

مدارك پزشکی  بررسی نظرات دانشجویان
نسبت به مربیان کارآموزي در عرصه در دانشگاه 

 1385علوم پزشکی کاشان

هشتمین همایش سراسري آموزش 
 پزشکی 

 1386 پوستر  کرمان

زهره طاهري، عباس شیخ
 مبارك

کاربرد کامپیوتر در کدگذاري اطالعات مراقبت 
 بهداشتی

 1385 سخنرانی کاشان سومین سمینار دانشجویی مدارك پزشکی 

طاهري، عباس شیخمسرت، 
  زیار

بررسی نگرش پزشکان نسبت به پیاده سازي 
سیستم کامپیوتري ثبت دستورات پزشکی در 

بیمارستان شهداي تجریش وابسته به دانشگاه 
 علوم پزشکی شهید بهشتی

دومین همایش دانشجویی مدارك 
 پزشکی سراسر کشور

 1385 سخنرانی شیراز 

عباس حمید مقدسی، 
  هاشمیطاهري، شیخ

نقش تکنولوژي اطالعات در کاهش خطاهاي 
 دارویی

اولین همایش بین المللی تله مدیسین و 
 سالمت الکترونیک

تهران، دانشگاه 
علوم پزشکی شهید 

 بهشتی

 1385 سخنرانی 

عباس فاطمه روزبهانی، 
 طاهريشیخ

پنج گام در اجراي موفق پرونده الکترونیک 
 سالمت

همایش بین المللی تله مدیسین و اولین 
 سالمت الکترونیک

تهران، دانشگاه 
علوم پزشکی شهید 

 بهشتی

 1385 پوستر 

 1384 پوستر  اصفهان  اولین همایش دانشجویی مدارك پزشکی ضرورت توجه به تکنولوژي اطالعات هاشمیطاهري، عباس شیخ
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  د) کتب منتشر شده
شهر و کشور  ناشر  نوع کار همکار/همکاران عنوان کتاب 

 محل نشر
سال 
 چاپ

ترجمه و   ، ناصري، احمديشیخ طاهري  مدیریت سیستمهاي اطالعات مراقبت سالمت
  ویراستاري

  1392 تهران/ ایران  جعفري 

عباس مریم احمدي، زهرا میدانی،  (نویسنده) ICD10راهنماي جامع کدگذاري بر اساس 
 ، معراحی، برآباديطاهريشیخ

  1389 تهران/ ایران  جعفري  تالیف 

هاي اطالعات مدیریت (مفاهیم، ساختار، توسعه و سیستم
 ارزیابی) (نویسنده و ویراستار)

طاهري، عباس شیخفرحناز صدوقی، 
 زهرا میدانی

  1389 تهران/ ایران  جعفري  تالیف 

هاي اطالعات مدیریت (مفاهیم، ساختار، توسعه و سیستم
 ارزیابی) (نویسنده و ویراستار) چاپ دوم

طاهري، عباس شیخفرحناز صدوقی، 
 زهرا میدانی

  1391 تهران/ ایران  جعفري  تالیف 

 (نویسنده) ICD10راهنماي جامع کدگذاري بر اساس 
 چاپ دوم

عباس مریم احمدي، زهرا میدانی، 
 ، معراحی، برآباديطاهريشیخ

  1391 تهران/ ایران  جعفري  تالیف 

هاي اطالعات مدیریت (مفاهیم، ساختار، توسعه و سیستم
 ارزیابی) (نویسنده و ویراستار) چاپ دوم

طاهري، عباس شیخفرحناز صدوقی، 
 زهرا میدانی

  1392 تهران/ ایران  حیدري  تالیف 

   
  ايموقعیتهاي شغلی  و حرفه

  الف ) سابقه ارائه خدمات آموزشی

نیم   عنوان درس  نوع درس*  نوع فعالیت   مقطع تحصیلی  موسسه محل تدریس
  سال 

  سال تدریس

دانشگاه علوم پزشکی 
  کاشان 

  1384- 1385  2   2مدارك پزشکی   نظري   تدریس   کاردانی مدارك پزشکی 

دانشگاه علوم پزشکی 
  کاشان 

  1384- 1385  2   2مدارك پزشکی   نظري   تدریس   کاردانی مدارك پزشکی 

دانشگاه علوم پزشکی 
  کاشان 

  1384- 1385  2  1،2،3کارآموزي در عرصه   عملی   تدریس   کاردانی مدارك پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی 
  کاشان 

  4کدگذاري   نظري   تدریس   کارشناسی مدارك پزشکی 
  

2  1385 -1384  

دانشگاه علوم پزشکی 
  کاشان 

  روش تحقیق  نظري   تدریس  کارشناسی مدارك پزشکی 
  

2  1385 -1384  

دانشگاه علوم پزشکی 
  کاشان 

  1384- 1385  2  6،  4،5کارآموزي در عرصه   عملی   تدریس  کارشناسی مدارك پزشکی 

دانشگاه علوم پزشکی 
  کاشان 

  بازیابی اطالعات)سازي و بایگانی تخصصی پزشکی (ذخیره  نظري   تدریس  کارشناسی مدارك پزشکی 
  

2  1385 -1384  

دانشگاه علوم پزشکی 
  کاشان 

  1384- 1385  2  سمینار آمار و روش تحقیق  نظري   تدریس  کارشناسی مدارك پزشکی 

دانشگاه علوم پزشکی 
  کاشان 

  4ها کدگذاري بیماري  نظري   تدریس  کارشناسی مدارك پزشکی 
  

1  1386 -1385  

دانشگاه علوم پزشکی 
  کاشان 

  روش تحقیق  نظري   تدریس  کارشناسی مدارك پزشکی 
  

1  1386 -1385  
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دانشگاه علوم پزشکی 
  کاشان 

  سازي و بازیابی اطالعات)بایگانی تخصصی پزشکی (ذخیره  نظري   تدریس  کارشناسی مدارك پزشکی 
  

1  1386 -1385  

دانشگاه علوم پزشکی 
  کاشان 

  1385- 1386  1  1،2،3عرصه کارآموزي در   عملی   تدریس   کاردانی مدارك پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی 
  کاشان 

  1385- 1386  1   2مدارك پزشکی   نظري   تدریس   کاردانی مدارك پزشکی 

دانشگاه علوم پزشکی 
  کاشان 

  1385- 1386  1  6،  4،5کارآموزي در عرصه   عملی   تدریس  کارشناسی مدارك پزشکی 

دانشگاه علوم پزشکی 
  کاشان 

  1385- 1386  1  سمینار آمار  عملی   تدریس  کارشناسی مدارك پزشکی 

دانشگاه علوم پزشکی 
  کاشان 

  1385- 1386  2  سمینار آمار  عملی   تدریس  کارشناسی مدارك پزشکی 

دانشگاه علوم پزشکی 
  کاشان 

  1385- 1386  2   2مدارك پزشکی   نظري   تدریس   کاردانی مدارك پزشکی 

دانشگاه علوم پزشکی 
  کاشان 

  سازي و بازیابی اطالعات)بایگانی تخصصی پزشکی (ذخیره  نظري   تدریس  کارشناسی مدارك پزشکی 
  

2  1386 -1385  

دانشگاه علوم پزشکی 
  کاشان 

  آشنایی با روش تحقیق  نظري   تدریس  کارشناسی مدارك پزشکی 
  

2  1386 -1385  

دانشگاه علوم پزشکی 
  کاشان 

  1385- 1386  2  1،2،3کارآموزي در عرصه   عملی   تدریس   مدارك پزشکیکاردانی 

دانشگاه علوم پزشکی 
  کاشان 

  1385- 1386  2  6،  4،5کارآموزي در عرصه   عملی   تدریس  کارشناسی مدارك پزشکی 

دانشگاه علوم پزشکی 
  ایران 

  1385    سیستم هاي اطالعات مدیریت   نظري   تدریس   کارشناسی مدیریت 

دانشگاه علوم پزشکی 
  ایران 

  1386    4کدگذاري   نظري   تدریس   کارشناسی مدارك پزشکی 

دانشگاه علوم پزشکی 
  شهید بهشتی 

  1388 - 1389  1  سازي و بازیابی اطالعات)بایگانی تخصصی (ذخیره  نظري   تدریس   کارشناسی مدارك پزشکی 

دانشگاه علوم پزشکی 
  شهید بهشتی 

  1388 - 1389  2  سازي و بازیابی اطالعات)بایگانی تخصصی (ذخیره  نظري   تدریس   کارشناسی مدارك پزشکی 

دانشگاه علوم پزشکی 
  شهید بهشتی 

کارشناسی ارشد مدارك 
  پزشکی 

  1388 - 1389  1  مدارك پزشکی در ایران و جهان   نظري   تدریس 

دانشگاه علوم پزشکی 
  شهید بهشتی 

کارشناسی ارشد مدارك 
  پزشکی 

  1390تا  1389  1  اطالع رسانی پزشکی   نظري   تدریس 

دانشگاه علوم پزشکی 
  شهید بهشتی 

کارشناسی ارشد مدارك 
  پزشکی 

   1390تا 1389  1  اطالع رسانی پزشکی   عملی   تدریس 
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دانشگاه علوم پزشکی 
  شهید بهشتی 

کارشناسی ارشد مدارك 
  پزشکی 

   1390تا 1389  1  مدارك پزشکی در ایران و جهان   نظري   تدریس 

دانشگاه علوم پزشکی 
  تهران 

کارشناسی ارشد اقتصاد 
  بهداشت 

  1389- 1390  2  سیستم هاي مدیریت اطالعات   نظري   تدریس 

دانشگاه علوم پزشکی 
  تهران 

فناوري کارشناسی ارشد 
   اطالعات سالمت

  1390- 1391  2  مدیریت سیستم هاي اطالعات سالمت   نظري   تدریس 

دانشگاه علوم پزشکی 
  تهران 

فناوري اطالعات کارشناسی 
   سالمت

  1391- 1392  1  روش تحقیق   نظري/ عملی   تدریس 

دانشگاه علوم پزشکی 
  تهران 

فناوري اطالعات کارشناسی 
   سالمت

  1391- 1392  1  پروژه روش تحقیق   نظري/ عملی   تدریس 

دانشگاه علوم پزشکی 
  تهران 

فناوري اطالعات کارشناسی 
   سالمت

  1391- 1392  1  1انفورماتیک سالمت   نظري   تدریس 

دانشگاه علوم پزشکی 
  تهران 

دکتري مدیریت اطالعات 
  بهداشتی درمانی

  1391- 1392  1  هاکاربرد سیستم هاي طبقه بندي و نامگذاري در پردازش داده  نظري   تدریس

دانشگاه علوم پزشکی 
  تهران 

فناوري اطالعات کارشناسی 
   سالمت

  1391- 1392  2  مدیریت بخش فناوري اطالعات سالمت  نظري   تدریس 

دانشگاه علوم پزشکی 
  تهران 

فناوري اطالعات کارشناسی 
   سالمت

  1391- 1392 2  بحران  سالمتمدیریت اطالعات   نظري   تدریس 

دانشگاه علوم پزشکی 
  تهران 

فناوري اطالعات کارشناسی 
   سالمت

  1391- 1392 2  2سالمت مدیریت اطالعات   نظري   تدریس 

دانشگاه علوم پزشکی 
  تهران 

انفورماتیک کارشناسی ارشد 
  پزشکی

  1391- 1392 2  و پرونده الکترونیک سالمت   هاي پزشکیساختار داده  نظري   تدریس 

دانشگاه علوم پزشکی 
  تهران (بین الملل)

انفورماتیک کارشناسی ارشد 
  پزشکی

  1391- 1392 2  هاي پزشکی و پرونده الکترونیک سالمت  ساختار داده  نظري   تدریس 

دانشگاه علوم پزشکی 
  تهران 

اطالعات  دکتري مدیریت
   سالمت

  1392- 1393  1  برنامه ریزي اطالعات بهداشتی درمانی   نظري   تدریس 

دانشگاه علوم پزشکی 
  تهران 

  1392- 1393  1  هاي اخالقی ها و جنبهامنیت و حریم داده  نظري /عملی  تدریس   دکتري انفورماتیک پزشکی 

دانشگاه علوم پزشکی 
  تهران 

فناوري اطالعات کارشناسی 
   سالمت

  1392- 1393  1  کیفیت داده و سیستم اطالعات سالمت  نظري   تدریس 

دانشگاه علوم پزشکی 
  تهران 

فناوري کارشناسی ارشد 
   اطالعات سالمت

  1392- 1393  1  ارزیابی سیستمهاي بهداشتی درمانی    نظري   تدریس 

دانشگاه علوم پزشکی 
  تهران 

اطالعات  دکتري مدیریت
   سالمت

  1392- 1393  1   1هاي اطالعات سالمت طراحی و توسعه سیستم  نظري   تدریس 

دانشگاه علوم پزشکی 
  تهران 

فناوري اطالعات کارشناسی 
   سالمت

  1392- 1393  1   1فناوري اطالعات سالمت   نظري   تدریس 

دانشگاه علوم پزشکی 
  تهران 

  1392- 1393  1  پزشکی از راه دور  نظري/عملی   تدریس   دکتري انفورماتیک پزشکی 
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دانشگاه علوم پزشکی 
  تهران 

انفورماتیک کارشناسی ارشد 
  پزشکی

  1392- 1393  1  ساختار داده هاي پزشکی و پرونده الکترونیک سالمت    نظري   تدریس 

دانشگاه علوم پزشکی 
  تهران (شبانه)

انفورماتیک کارشناسی ارشد 
  پزشکی

  EHR    1  1393 -1392ساختار داده هاي پزشکی   نظري   تدریس 

دانشگاه علوم پزشکی 
  تهران 

فناوري اطالعات کارشناسی 
   سالمت

  1392- 1393  1   1مدیریت اطالعات سالمت   نظري   تدریس 

دانشگاه علوم پزشکی 
  تهران 

فناوري اطالعات کارشناسی 
   سالمت

  1392- 1393  1  مدیریت اطالعات سالمت بحران   نظري   تدریس 

دانشگاه علوم پزشکی 
  تهران 

فناوري اطالعات کارشناسی 
   سالمت

  1392- 1393  1   2فناوري اطالعات سالمت   نظري   تدریس 

دانشگاه علوم پزشکی 
  (شبانه)تهران 

  1392- 1393  2  فناوري اطالعات بهداشتی  نظري/عملی   تدریس   مدارك پزشکیکارشناسی 

دانشگاه علوم پزشکی 
  تهران 

  1392- 1393  2  سیستم مدیریت اطالعات  نظري/عملی   تدریس   کارشناسی مدیریت

دانشگاه علوم پزشکی 
  تهران 

  1392- 1393  2  سیستم مدیریت اطالعات  نظري/عملی   تدریس   کارشناسی مدیریت

دانشگاه علوم پزشکی 
  تهران 

فناوري اطالعات کارشناسی 
   سالمت

  1392- 1393  2   2فناوري اطالعات سالمت   نظري   تدریس 

دانشگاه علوم پزشکی 
  تهران 

فناوري اطالعات کارشناسی 
   سالمت

  1392- 1393  2  کیفیت داده و سیستم اطالعات سالمت  نظري   تدریس 

دانشگاه علوم پزشکی 
  تهران 

اطالعات  دکتري مدیریت
   سالمت

  1392- 1393  2  نظام دیده بانی و پایش سالمت   نظري   تدریس 

دانشگاه علوم پزشکی 
  تهران 

فناوري اطالعات کارشناسی 
   سالمت

  1392- 1393  2  مدیریت اطالعات سالمت در بحران   نظري   تدریس 

دانشگاه علوم پزشکی 
  تهران 

فناوري اطالعات کارشناسی 
   سالمت

  1392- 1393  2  مدیریت اطالعات سالمت در بحران   نظري   تدریس 

دانشگاه علوم پزشکی 
  تهران 

فناوري اطالعات کارشناسی 
   سالمت

  1392- 1393  2   2مدیریت اطالعات سالمت   نظري   تدریس 

دانشگاه علوم پزشکی 
 تهران 

فناوري کارشناسی ارشد 
   اطالعات سالمت

  1393- 1394  1  سمینار تحقیق   /عملینظري  تدریس 

دانشگاه علوم پزشکی 
  ایران 

اطالعات  دکتري مدیریت
   سالمت

  1392- 1393  2   2تحلیل و طراحی سیستمها   نظري/عملی   تدریس 

دانشگاه علوم پزشکی 
  ایران 

کارشناسی ارشد انفورماتیک 
  پزشکی  

  1392- 1393  2  فناوري اطالعات در بهداشت    نظري/   تدریس 

دانشگاه علوم پزشکی 
  ایران 

کارشناسی ارشد انفورماتیک 
  پزشکی  

  1392- 1393  2  ها استانداردها و کدگذاري داده  نظري   تدریس 
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دانشگاه علوم پزشکی 
 تهران 

فناوري اطالعات کارشناسی 
   سالمت

  1393- 1394  1  مدیریت منابع اطالعات سالمت    نظري   تدریس 

دانشگاه علوم پزشکی 
  تهران 

اطالعات  دکتري مدیریت
   سالمت

  1393- 1394  1   1هاي اطالعات سالمت طراحی و توسعه سیستم  نظري/عملی   تدریس 

دانشگاه علوم پزشکی 
 تهران 

انفورماتیک کارشناسی ارشد 
  پزشکی

  1393- 1394  1  ساختار داده هاي پزشکی و پرونده الکترونیک سالمت    نظري   تدریس 

دانشگاه علوم پزشکی 
 تهران 

فناوري اطالعات کارشناسی 
   سالمت

  1393- 1394  1  1انفورماتیک سالمت   نظري   تدریس 

دانشگاه علوم پزشکی 
 تهران 

فناوري کارشناسی ارشد 
   اطالعات سالمت

  1393- 1394  1  سمینار تحقیق   /عملینظري  تدریس 

دانشگاه علوم پزشکی 
 تهران (بین الملل)

اطالعات  مدیریتدکتري 
   سالمت

  1393- 1394  1   1هاي اطالعات سالمت تحلیل و طراحی سیستم  نظري/عملی   تدریس 

دانشگاه علوم پزشکی 
 تهران (شبانه)

انفورماتیک کارشناسی ارشد 
  پزشکی

  EHR    1  1394 -1393ساختار داده پزشکی و   نظري   تدریس 

دانشگاه علوم پزشکی 
 تهران (شبانه) 

فناوري کارشناسی ارشد 
   اطالعات سالمت

  1393- 1394  1  سمینار تحقیق   /عملینظري  تدریس 

دانشگاه علوم پزشکی 
  ایران

اطالعات مدیریت  دکتري
   سالمت

  1393- 1394  1  هاي بهبود و مدیریت کیفیت روش  نظري   تدریس 

دانشگاه علوم پزشکی 
  ایران

فناوري کارشناسی ارشد 
   اطالعات سالمت

  1393- 1394  1  هاي اطالعاتمدیریت سیستم  نظري   تدریس 

دانشگاه علوم پزشکی 
  ایران

فناوري کارشناسی ارشد 
   اطالعات سالمت

  1393- 1394  1  هاي طبقه بندي سیستم  نظري   تدریس 

دانشگاه علوم پزشکی 
  ایران

فناوري کارشناسی ارشد 
   اطالعات سالمت

  1393- 1394  1  فناوري اطالعات در سالمت  نظري   تدریس 

دانشگاه علوم پزشکی 
 ایران

مدیریت اطالعات  دکتري
   سالمت

  1393- 1394  2  2طراحی و توسعه اطالعات سالمت   نظري   تدریس 

دانشگاه علوم پزشکی 
 ایران

مدیریت اطالعات  دکتري
   سالمت

  1393- 1394  2  هاي بهبود و مدیریت کیفیت روش  نظري   تدریس 

دانشگاه علوم پزشکی 
 ایران

مدیریت اطالعات  دکتري
   سالمت

  1393- 1394  2  کاوي و سیستم دانش بنیانداده  نظري   تدریس 

دانشگاه علوم پزشکی 
 ایران

  1393- 1394  2  امنیت و حریم داده  نظري   تدریس   انفورماتیک پزشکیدکتري 

دانشگاه علوم پزشکی 
 ایران

  1393- 1394  2  پزشکی از راه دور  نظري   تدریس   انفورماتیک پزشکیدکتري 

دانشگاه علوم پزشکی 
 ایران

فناوري اطالعات کارشناسی 
  سالمت

  1393- 1394  2  کیفیت داده سیستم اطالعات سالمت  نظري   تدریس 
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دانشگاه علوم پزشکی 
 ایران

فناوري اطالعات کارشناسی 
  سالمت

  1393- 1394  2  2سیستم رایج   نظري   تدریس 

دانشگاه علوم پزشکی 
 ایران

  1393- 1394  2  سیستم اطالعات مدیریت  نظري   تدریس   مدیریت خدمات کارشناسی 

دانشگاه علوم پزشکی 
 ایران

فناوري کارشناسی ارشد 
  اطالعات سالمت

  1393- 1394  2  ارزیابی سیستم بهداشتی   نظري   تدریس 

دانشگاه علوم پزشکی 
 ایران

اقتصاد کارشناسی ارشد 
  بهداشت

  1393- 1394  2  مدیریت سیستم اطالعاتی   نظري   تدریس 

دانشگاه علوم پزشکی 
 تهران 

مدیریت اطالعات  دکتري
  سالمت

  1393- 1394  2  سیستم هاي پایش و نظارت   نظري   تدریس 

دانشگاه علوم پزشکی 
 تهران 

فناوري اطالعات کارشناسی 
  سالمت

  1393- 1394  2  مدیریت منابع اطالعات سالمت   نظري   تدریس 

دانشگاه علوم پزشکی 
 تهران 

مدیریت اطالعات  دکتري
  سالمت

  1394- 1395  1  2طراحی و توسعه   نظري   تدریس 

دانشگاه علوم پزشکی 
 تهران 

انفورماتیک کارشناسی ارشد 
  پزشکی

  1394- 1395  1  ساختار داده و پرونده الکترونیک   نظري   تدریس 

دانشگاه علوم پزشکی 
 ایران

انفورماتیک کارشناسی ارشد 
  پزشکی

  1394- 1395  1  ساختار داده پزشکی   نظري   تدریس 

دانشگاه علوم پزشکی 
 ایران

مدیریت اطالعات  دکتري
  سالمت

  1394- 1395 1  روش بهبود کیفیت   نظري   تدریس 

دانشگاه علوم پزشکی 
 ایران

فناوري اطالعات کارشناسی 
  سالمت

  1394- 1395 1  1فناوري اطالعات سالمت   نظري   تدریس 

دانشگاه علوم پزشکی 
 ایران

فناوري اطالعات کارشناسی 
  سالمت

  1394- 1395 1  بندي هاي طبقهسیستم  نظري   تدریس 

دانشگاه علوم پزشکی 
 ایران

فناوري کارشناسی ارشد 
 اطالعات سالمت

  1394- 1395 1  گذاري هاي نامسیستم  نظري   تدریس 

دانشگاه علوم پزشکی 
 ایران

فناوري کارشناسی ارشد 
 اطالعات سالمت

  1394- 1395 1  مدیریت سیستم اطالعات  نظري   تدریس 

دانشگاه علوم پزشکی 
 ایران

فناوري کارشناسی ارشد 
 اطالعات سالمت

  1394- 1395 1  فناوري اطالعات سالمت   نظري   تدریس 

دانشگاه علوم پزشکی 
 تهران 

مدیریت اطالعات  دکتري
  سالمت

  1394- 1395  2  سیستم هاي پایش و نظارت   نظري   تدریس 

دانشگاه علوم پزشکی 
 ایران

مدیریت اطالعات  دکتري
   سالمت

  1394- 1395  2  2طراحی و توسعه اطالعات سالمت   نظري   تدریس 

دانشگاه علوم پزشکی 
 ایران

مدیریت اطالعات  دکتري
   سالمت

  1394- 1395  2  کاوي داده  نظري   تدریس 
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دانشگاه علوم پزشکی 
 ایران

  1394- 1395  2  پزشکی از راه دور   نظري/ عملی  تدریس   انفورماتیک پزشکیدکتري 

دانشگاه علوم پزشکی 
 ایران

فناوري اطالعات کارشناسی 
  سالمت

  1394- 1395  2  2فناوري اطالعات سالمت   نظري   تدریس 

دانشگاه علوم پزشکی 
 ایران

فناوري اطالعات کارشناسی 
  سالمت

  1394- 1395  2  مدیریت بحران   نظري   تدریس 

دانشگاه علوم پزشکی 
 ایران

فناوري اطالعات کارشناسی 
  سالمت

  1394- 1395  2  پرونده الکترونیک سالمت   نظري   تدریس 

دانشگاه علوم پزشکی 
 ایران

فناوري اطالعات کارشناسی 
  سالمت

  1394- 1395  2  پروژه تحقیق   عملی   تدریس 

دانشگاه علوم پزشکی 
 ایران

فناوري کارشناسی ارشد 
  اطالعات سالمت

  1394- 1395  2  هاي بهداشتی ارزیابی سیستم  نظري   تدریس 

دانشگاه علوم پزشکی 
 ایران

  1395- 1396  1  هاامنیت و حریم داده  نظري/ عملی  تدریس   انفورماتیک پزشکیدکتري 

دانشگاه علوم پزشکی 
 ایران

انفورماتیک کارشناسی ارشد 
  پزشکی

  1395- 1396  1  ساختار داده هاي پزشکی و پرونده الکترونیک سالمت    نظري   تدریس 

دانشگاه علوم پزشکی 
 ایران

فناوري اطالعات کارشناسی 
  سالمت

  1395- 1396  1  کیفیت داده و سیستم اطالعات سالمت   نظري   تدریس 

دانشگاه علوم پزشکی 
 ایران

فناوري کارشناسی ارشد 
  اطالعات سالمت

  1395- 1396  1  گذاري اطالعات در نظام سالمتبندي و نامهاي طبقهسیستم  نظري   تدریس 

دانشگاه علوم پزشکی 
 ایران

فناوري اطالعات کارشناسی 
 سالمت

  1395- 1396  1  1کارآموزي در عرصه  عملی  تدریس 

دانشگاه علوم پزشکی 
 ایران

فناوري اطالعات کارشناسی 
 سالمت

  1395- 1396  1  2کارآموزي در عرصه  عملی  تدریس 

دانشگاه علوم پزشکی 
 تهران

انفورماتیک کارشناسی ارشد 
  پزشکی

  1395- 1396  1  ساختار داده هاي پزشکی و پرونده الکترونیک سالمت    نظري   تدریس 

دانشگاه علوم پزشکی 
 ایران

  1395- 1396  2  کاوي و اکتشاف دانشداده  نظري/ عملی  تدریس   انفورماتیک پزشکیدکتري 

علوم پزشکی دانشگاه 
 ایران

فناوري کارشناسی ارشد 
  اطالعات سالمت

  1395- 1396  2  هاي بهداشتی ارزیابی سیستم  نظري   تدریس 

دانشگاه علوم پزشکی 
 ایران

دکتري مدیریت اطالعات 
  سالمت

  1395- 1396  2  روش بهبود کیفیت  نظري   تدریس 

دانشگاه علوم پزشکی 
 ایران

فناوري اطالعات کارشناسی 
 سالمت

  1395- 1396  2  3کارآموزي در عرصه   عملی   تدریس 

دانشگاه علوم پزشکی 
 ایران

فناوري اطالعات کارشناسی 
 سالمت

  1395- 1396  2  4کارآموزي در عرصه   عملی   تدریس 



١٨ 
 

دانشگاه علوم پزشکی 
 ایران

فناوري اطالعات کارشناسی 
 سالمت

  1395- 1396  2  المللیبندي بینهاي طبقهسیستم  نظري   تدریس 

دانشگاه علوم پزشکی 
 تهران 

مدیریت اطالعات  دکتري
  سالمت

  1395- 1396  2  سیستم هاي پایش و نظارت   نظري   تدریس 

  
  

  اي (مشاوره، همکاري و غیره)ب) سابقه ارائه خدمات حرفه
  تاریخ ارائه خدمات  فرد، مرکز یا سازمان دریافت کننده خدمات  اينوع خدمت حرفه

   1387تا  1382  ات انستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی قمرکز تحقی  هاي ثبت سرطانپروژهمکار پژوهشی در 
   1386تا  1382  ات انستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی قمرکز تحقی  ه الکترونیکی نمودن گزارش پاتولوژي همکار پژوهشی در پروژ

  
  تحقیقات) ي اجرایی (مرتبط با آموزش وهاو پست تهاج ) سابقه موقعی

  
  سمت

نوع وظایف 
  محوله

  
  مکان فعالیت 

  
نام، رتبه علمی و رشته 
  تحصیلی مسئول مافوق

  تاریخ

  لغایت  از
آموزش و  عضو هیات علمی (استادیار)

 پژوهش
دکتر صدوقی/ مدیریت  دانشگاه علوم پزشکی ایران

 اطالعات بهداشتی 
  تاکنون  1393

آموزش و  عضو هیات علمی (استادیار)
 پژوهش

دکتر صفدري/ مدیریت  دانشگاه علوم پزشکی تهران
 اطالعات بهداشتی 

  1393  1391دي 

  تاکنون  95فروردین   دکتر موسوي   دانشگاه علوم پزشکی ایران  پژوهش  سرپرست کمیته ثبت بیماریها
مسئول حیطه مدیریت نظام سالمت هشتمین 

  المپیاد دانشجویی
شهریور   95اردیبهشت   دکتر سلطانی  دانشگاه علوم پزشکی ایران  آموزش

95  
  تاکنون  95شهریور   دکتر سلطانی  دانشگاه علوم پزشکی ایران  آموزش  عضو کارگروه بسته آمایش سرزمین

مشاور علمی برنامه ملی ثبت سرطان جمعیتی 
  کشور

  30/4/95  1/8/93  دکتر زنده دل   وزارت بهداشت  مشاوره

  تاکنون  1/9/95  دکتر ملکی  دانشگاه علوم پزشکی ایران  مشاوره  نماینده استعداد درخشان 
  تاکنون  11/7/95  دکتر وطن خواه  دانشگاه علوم پزشکی ایران  آموزش  مسئول کمیته توانمندسازي دانشکده مدیریت

عضو کارگروه بسته توسعه آموزش مجازي در علوم 
  پزشکی 

  تاکنون  95شهریور   دکتر سلطانی  دانشگاه علوم پزشکی ایران  آموزش

 ایراندانشگاه علوم پزشکی   تدریس مدرس
 (دانشکده مدیریت)

دکتر صدوقی مدیریت 
 اطالعات بهداشتی 

   91دي   91مهر 

دکتر مهرداد فرندي پور/  دانشگاه علوم پزشکی کاشان  تدریس مدرس
 مدیریت اطالعات بهداشتی 

بهمن     1384آذر 
1384             

دکتر مهرداد فرندي پور/  دانشگاه علوم پزشکی کاشان تدریس عضو هیات علمی (مربی)
 مدیریت اطالعات بهداشتی 

بهمن   1384بهمن 
1385             

دکتر مهرداد فرندي پور/  دانشگاه علوم پزشکی کاشان تدریس مدرس 
 مدیریت اطالعات بهداشتی 

            1386تیر   1385بهمن 

دانشگاه علوم پزشکی ایران/  تدریس مدرس 
 تهران 

دکتر فرحناز صدوقی/ مدیریت 
 اطالعات بهداشتی 

بهمن   1385بهمن 
1390  

دانشگاه علوم پزشکی شهید  تدریس مدرس 
 بهشتی

دکتر حمید مقدسی/ مدیریت 
 اطالعات بهداشتی 

  تاکنون   1388مهر 

بهمن   1385آبان   دکتر اصغر زاده  دانشگاه علوم پزشکی کاشان    جانشین مدیر گروه مدارك پزشکی 
1385   
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دبیر علمی سومین همایش دانشجویی مدارك 
  پزشکی

  -   1385اسفند  دکتر مهرداد فرندي پور  دانشگاه علوم پزشکی کاشان  دبیر علمی

دبیر اجرایی اولین سمینار منطقه اي دانشجویان 
  مدارك پزشکی

  -   1384بهمن   فرندي پور دکتر مهرداد  دانشگاه علوم پزشکی کاشان  دبیر اجرایی

مدیر اجرایی اولین کارگاه آموزشی روش تحقیق 
  ویژه دانشجویان رادیولوژي

  -  1385بهمن   دکتر اصغر زاده  دانشگاه علوم پزشکی کاشان  مدیر اجرایی

مدیر اجرایی دومین کارگاه آموزشی روش تحقیق 
  ویژه دانشجویان رادیولوژي

  -  1385بهمن   دکتر اصغر زاده  کاشاندانشگاه علوم پزشکی   مدیر اجرایی

مدیر اجرایی پنجمین کارگاه آموزشی روش تحقیق 
  ویژه دانشجویان مدارك پزشکی

  -  1385بهمن   دکتر اصغر زاده  دانشگاه علوم پزشکی کاشان  مدیر اجرایی

ویژه  SPSSمدیر اجرایی اولین کارگاه آموزشی 
  دانشجویان کارشناسی مدارك پزشکی

  -  1385دي   دکتر اصغر زاده  دانشگاه علوم پزشکی کاشان  مدیر اجرایی

مدیر اجرایی چهارمین کارگاه آموزشی روش 
  تحقیق ویژه دانشجویان مدارك پزشکی

اردیبهشت   دکتر اصغر زاده  دانشگاه علوم پزشکی کاشان  مدیر اجرایی
1384   

-  

  
  ي اجرایی (غیرمرتبط با آموزش و تحقیقات)هاو پست د) سابقه موقعیتها

  تاریخ  مافوق  مکان فعالیت  وظیفه  عنوان سمت
بیمارستان شهداي  مدارك پزشکیبخش   امور بخش   کارمند 

  تجریش 
 مدارك پزشکیمسوول بخش 

  بیمارستان 
1380   

 مدارك پزشکیمسوول بخش   بیمارستان اختر مدارك پزشکی بخش  امور بخش   کارمند 
  بیمارستان 

1382  

  1381  مدارك پزشکیمسوول بخش   بیمارستان قلب رجایی مدارك پزشکی بخش  امور بخش   کارمند 
ي کدگذاري و ویراستاري کدها  کدگذار بالینی 

  سرطان
   1386تا  1382  دکتر نحوي جو   مرکز تحقیقات انستیتو کانسر 

کانسر 
  رجیسترر

  1383- 1382  دکتر نحوي جو   مرکز تحقیقات انستیتو کانسر   کانسر رجیستري

  
  

  ، جوایز و تقدیرهاهاتشویق
  

تاریخ   کننده  ءمقام اعطا  محل دریافت  علت دریافت  عنوان
  دریافت

 onlineافزار بررسی آن الین بکارگیري نرم
survey   در ارزیابی و ارزشیابی آموزش

 lessonپزشکی: اصالح طرح  جلسات روزانه (
plan  و برنامه هاي آموزشی (  

  

فرایند منتخب اول در حیطه سنجش، 
  ارزشیابی و اثربخشی جشنوراه مطهري

علوم پزشمی 
  مشهد 

  1395  ریاست د. ع. مشهد

براي   online surveyافزار بکارگیري نرم
برررسی نظرات دانشجویان درباره جلسات روزانه 

  و اصالح برنامه آموزشی  

جزء ده فرایند برگزیده همایش کشوري 
  یادگیري الکترونیکی در آموزش پزشکی 

پزشکی علوم 
  ایران

  1394  معاونت آموزشی 

انتخاب به عنوان دانشجوي نمونه   دانشجوي نمونه کشور
  کشوري 

نهاد ریاست 
  جمهوري

  1390  دکتر احمدي نژاد 

هاي اطالعات مدیریت به انتخاب کتاب سیستم  کتاب برتر سال 
عنوان کتاب برتر سال در جشنواره یادوراه استاد 

  1390  ریاست د. ع. اصفهان  د.ع. اصفهان 
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شهید حریرچیان (فعالیت به عنوان نویسنده دوم و 
  ویراستار کتاب) 

  ع. پ. ایران   دانشجوي پژوهشگر نمونه  پژوهشگر نمونه دانشگاه
  

معاونت پژوهشی 
  دانشگاه 

1388  

ع. پ. شهید   دانشجوي رتبه ممتاز کارشناسی ارشد   دانشجوي استعداد درخشان
  بهشتی

بخش استعدادهاي 
درخشان دانشگاه علوم 

  پزشکی شهید بهشتی

1388  

  ع. پ. ایران   دانشجوي نمونه  دانشجوي استعداد درخشان
  

بخش استعدادهاي 
درخشان دانشگاه علوم 

  پزشکی ایران

1388  

همکاري موثر در مجله علمی و پژوهشی مدیریت   همکاري در مجله علمی و پژوهشی مدیریت سالمت
  سالمت

  ع. پ. ایران 
  

ریاست دانشکده 
مدیریت و اطالع رسانی 

  پزشکی ع. پ. ایران

1386  

  دانشجوي نمونه 
  

رتبه دوم کشوري در آزمون ورودي مقطع 
  دکتري تخصصی 

معاونت آموزشی   وزارت بهداشت
  وزارت بهداشت

1385  

دانشگاه علوم   رتبه ممتاز دانشجویان کارشناسی ارشد   دانشجوي نمونه 
پزشکی شهید 

  بهشتی

ریاست وقت 
دانشگاه ع. پ. 

  شهید بهشتی

1384  

رتبه اول کشوري در آزمون ورودي مقطع   دانشجوي نمونه
  کارشناسی ارشد 

معاونت آموزشی   وزارت بهداشت
  وزارت بهداشت

1383  

رتبه ممتاز دانشجویان کارشناسی دانشگاه علوم   دانشجوي نمونه 
  پزشکی شهید بهشتی

ع. پ. شهید 
  بهشتی

ریاست وقت دانشکده 
پیراپزشکی دانشگاه ع. 

  پ. شهید بهشتی

1380  

رتبه ممتاز دانشجویان کاردانی دانشگاه   دانشجوي نمونه 
  علوم پزشکی شهید بهشتی

ع. پ. شهید 
  بهشتی

وزیر وقت بهداشت 
و درمان و آموزش 

  پزشکی 

1378  

  
  

  ها و شوراها عضویت در کمیته
  مکان یا سازمان مربوطه  نوع همکاري با کمیته یا شورا  نام کمیته یا شورا

  
  مدت فعالیت

  لغایت  از
  9/9/94  16/10/93  دانشگاه علوم پزشکی ایران  عضو شورا  کمیته معین دانشکده مدیرییت 

  تاکنون  9/9/94  دانشگاه علوم پزشکی ایران  عضو شورا  پژوهشی دانشکده مدیرییتشوراي 
  30/4/95  31/1/94  وزارت بهداشت  عضو شورا  کمیته ملی ثبت سرطان 

      دانشگاه علوم پزشکی تبریز  عضو کمیته   کمیته علمی همایش مدیریت اطالعات 
      وزارت بهداشت   عضو کمیته  هاکمیته علمی همایش بین الملیی ثبت بیماري

      علوم پزشکی مشهد   عضو کمیته  کمیته علمی همایش انفورماتیک پزشکی 
  6/9/93  6/9/92  دانشگاه علوم پزشکی تهران  عضو شورا  گروه انفورماتیک پزشکی  شوراي

    92اسفند   وزارت بهداشت  عضو کمیته و پانل علمی  کمیته علمی همایش راه کارهاي ارتقاء مدیریت اطالعات سالمت 
  91دي   1391دي   دانشگاه علوم پزشکی تهران  داوري مقاالت  داوري مقاالت کنفرانس بین المللی حاکمیت بالینی و ایمنی بیمار
  91آذر   1391آذر   سازمان نظام پزشکی   داوري مقاالت/ عضو پانل  عضو کمیته علمی و پانل کنفرانس بین المللی سالمت الکترونیک

   1385بهمن   1385آبان   دانشگاه علوم پزشکی کاشان  عضو شورا  شوراي پژوهشی دانشکده پیراپزشکی 
   1389مرداد   1388مهر   دانشگاه علوم پزشکی ایران  عضو فعال   کمیته پژوهشی دانشجویی

  -   1386اسفند   پزشکی کاشاندانشگاه علوم   عضو کمیته/ داوري مقاالت   کمیته علمی چهارمین سمینار دانشجویی مدارك پزشکی
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  -  1385اسفند   دانشگاه علوم پزشکی کاشان  عضو کمیته/ داوري مقاالت   کمیته علمی چهارمین سمینار دانشجویی مدارك پزشکی
  -    1385دي   دانشگاه علوم پزشکی شیراز   عضو کمیته/ داوري مقاالت   کمیته علمی دومین همایش دانشجویان مدارك پزشکی سراسر کشور

  -   1384بهمن   دانشگاه علوم پزشکی کاشان  عضو کمیته/ داوري مقاالت   کمیته علمی اولین سمینار منطقه اي دانشجویان مدارك پزشکی
  
  

  هاي تحقیقاتی تصویب شدهپروژه
نوع فعالیت در طرح (مجري   عنوان طرح

اصلی، مدیر اجرایی، همکار، 
  مشاور و غیره)

موسسه محل 
  پژوهش

طول   وضعیت فعلی طرح
مدت 
  طرح

اره بررسی دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران درب
 استفاده از سامانه مدیریت یادگیري الکترونیکی 

در حال انجام    ع.پ. ایران    مجري
(شروع از بهمن 

95(  

  سال  1

ري مدیریت بررسی عوامل موثر بر تمایل پرستاران به استفاده از فناو
 دارو بوسیله بارکد

در حال انجام    ع.پ. ایران    يمجر
(شروع از ابتداي 

95(  

  سال  1

شور ارزیابی سیستم اطالعات آماري دانشگاه هاي علوم پزشکی ک   سال  1  1395اتمام   ع.پ.ایران  مجري  
ریت مرور نظام یافته کاربرد پزشکی از راه دور در تشخیص و مدی

زادي در نوزادان و کودکان مراقبت بیماریهاي قلبی مادر  
  ع.پ.ایران   مجري 

  
مصوب تازه آغاز 

  95مهر  شده
  ماه  14

و  بررسی میزان استفاده از تکنولوژي هاي همراه در امور آموزشی
اري موانع و تسهیلگرهاي آن از دید دانشجویان پزشکی و پرست

 دانشگاه علوم پزشکی تهران

  سال  1  1395اتمام   ع.پ.تهران   مجري 

  ع.پ.ایران   همکار  طراحی چارچوب حریم خصوصی اطالعات سالمت 
  

  سال 1  در حال انجام 

دانشگاه علوم   مجري طراحی و تدوین راهنماي ثبت سرطان جمعیتی ایران
  پزشکی تهران

  سال  2  94تمام شده/

کشور مبتنی بر جمعیت ثبت سرطان وضعیت ارزیابی    سال 1  94اتمام/ WHO/   همکار اصلی 
کی ز مدارك پزشجنبه هاي قانونی ا بررسی میزان آگاهی پزشکان

 در بیمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران
دانشگاه علوم   اصلیهمکار 

  پزشکی ایران
  سال 1  93اتمام/

ت ارائه الگوي مشاغل سازمانی مدیریت و فناوري اطالعات سالم
 براي بیمارستان هاي ایران

علوم دانشگاه   همکار
  پزشکی ایران

  سال 1  93اتمام/

مطالعه تطبیقی سیستم اطالعات ایمنی بیمار در کشورهاي منتخب و ارایه 
  مدل براي ایران

دانشگاه علوم   همکار 
  پزشکی تهران

  سال  2  90تمام شده/

بررسی کیفیت اخذ رضایت آگاهانه در بیماران بستري تحت عمل جراحی  
  1386-1385شهرستان کاشان ، سال در  بیمارستانهاي آموزشی 

دانشگاه علوم   (اول) مجري اصلی
  88پزشکی کاشان/

  سال  1  تمام شده

بررسی میزان صحت کدگذاري و عوامل مرتبط با آن در پرونده هاي 
  1385- 1386بالینی بیمارستانهاي آموزشی شهرستان کاشان، سال 

دانشگاه علوم   (دوم) مجري اصلی
  88پزشکی کاشان/

  سال  1  شدهتمام 

بررسی میزان آگاهی پزشکان از موارد قانونی مدارك پزشکی در 
بیمارستان هاي آموزشی منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران و 

  1389شهید بهشتی  در سال  

دانشگاه علوم   (دوم) مجري اصلی
  90پزشکی تهران/

  سال  1  تمام شده
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  مشاوره شدههاي سرپرستی شده یا نامهپایان 
دوره تحصیلی   عنوان پایان نامه

  نامهارائه پایان
محل انجام   دانشجو

  نامهپایان
سمت 

  نامه درپایان
تاریخ دفاع 

  نامهازپایان
ناهید   دکترا  طراحی الگوي نظام ثبت روماتویید ارتریت براي ایران

  محرابی
  در حال انجام  راهنما  ع.پ. ایران

طاهره  دکترا  افراد ناشنوا براي ایرانطراحی مدل سواد الکترونیک 
  ناصري

  در حال انجام  مشاور  ع.پ. ایران

ارائه مدل مفهومی سیستم پرونده پزشکی الکترونیکی براي 
  بیماران مبتال به اختالالت روانی

شرمین  ارشد
عبداله 

  زاده

  30/11/95  راهنما  ع.پ. ایران

 ارائه سیستم تصمیم یار بالینی براي پیش بینی عوارض
  جراحی مینی باي پس معده

مریم بیت  ارشد
  الهی

  در حال انجام  راهنما  ع.پ. ایران

د به منظورخود ویبر آندر یمبتن يجاد برنامه کاربردیا
  صرع يماریمدیریتی ب

فاطمه  ارشد
  غندالی 

  در حال انجام  راهنما  ع.پ. ایران

نصراله  ارشد  عروق کرونر يماریمدیریتی ب خود يجاد برنامه کاربردیا
صفار 

  حمیدي

  در حال انجام  راهنما  ع.پ. ایران

  در حال انجام  راهنما  ع.پ. ایران  مشعوف  ارشد  طراحی الگوي پورتال سرطان پستان براي ایران
امکان سنجی اجراي سیستم تشخیص گفتار در مستندسازي 

  پرستاري بیمارستان هاشمی نژاد
مهدیه  ارشد

  کمالی 
  انجامدر حال   راهنما  ع.پ. ایران

عوامل موثر بر پذیرش فناوري شناسایی با امواج رادیویی در 
بخش مدیریت اطالعات سالمت بیمارستانهاي تابعه دانشگاه 

  علوم پزشکی ایران

صغري  ارشد
  رستمی

  در حال انجام  راهنما  ع.پ. ایران

بررسی محتوا و قابلیتهاي پرونده الکترونیک دندان پزشکی در 
  ر تهران درمانگاه هاي تخصصی شه

عایشه  ارشد
  زارعی

  23/11/95  راهنما  ع.پ. ایران

تدوین شاخص هاي آماري مورد نیاز معاونت درمان وزارت 
  بهداشت درمان و آموزش پزشکی 

زینب  ارشد
قاضی 

  زاده

  95اتمام/  راهنما  ع.پ. ایران

ارزیابی آمادگی پیاده سازي سیستم مدیریت دارو بوسلیه بارکد در 
  آموزي دانشگاه علوم پزشکی ایرانبیمارستانهاي 

سمانه   ارشد
  سراوانی

  94اتمام/  راهنما  ع.پ. ایران

ارائه الگوي سیستم الکترونیکی مدیریت پرونده هاي پزشکی 
  براي شرکت هاي بیمه شهرستان گرگان

مدیحه  ارشد
  اسفندیاري

  94اتمام/  مشاور  دانشگاه تهران

خانم ولی  ارشد  طراحی مدل مفهومی پورتال سالمت ملی
  زاده

  94اتمام/  راهنما  ع.پ . تهران 

اقتصادي بیماران  –ارائه الگو ارتباط سنجی وضعیت اجتماعی 
  سوختگی با استفاده از تکنیک هاي داده کاوي

خانم  ارشد
  خدري

  94اتمام/  راهنما  ع.پ . تهران 

پیاده  سازي سیستم واکسیناسیون کودکان مبتنی بر سرویس 
  پیام کوتاه

بهاره  ارشد
  عزیزي

  94اتمام/  راهنما  ع.پ . تهران 

ارائه مدل جهت شناسایی عوامل موثر بر ایجاد بیماریهاي آسم و 
  آلرژیک با استفاده از داده کاوي

مجید  ارشد
  کارگر

  94اتمام/  مشاور  ع.پ . تهران 

طراحی سیستم تصمیم یار بالینی پیش بینی نتایج بارداري در 
  مادران لوپوسی 

 خدیجه ارشد
  پایدار

  94اتمام/  راهنما  ع.پ . تهران 
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طراحی نرم افزارمبتنی بر موبایل براي مراقبان کودکان فلج 
  مغزي

آمنه   ارشد
  صفري

  1393اتمام/  راهنما  ع.پ . تهران 

طراحی مدل مکانیابی مراکز پزشکی از راه دور براي مراکز 
روستایی با استفاده ازسیستم اطالعات  –شهري  –بهداشتی 
  جغرافیایی

مرضیه  ارشد
  صارمیان

  1393اتمام/  مشاور  ع.پ . تهران 

مدل سازي روش ارزیابی برازندگی لنز تماسی سخت با قابلیت 
  نفوذ اکسیژن در بیماران مبتال به عیوب انکساري

فاطمه  ارشد
  فالحتی

  93اتمام/  راهنما  ع.پ . تهران 

ر د و عوامل مرتبط با آن درمان از امتناع آگاهانه بررسی میزان
  بیمارستان هاي شهر کاشان بیماران بستري در

دانشگاه علوم    کارشناسی
 پزشکی کاشان

 1388  مشاور 

بررسی اولویت نیازهاي شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کاشان بر 
  1386اساس مدل سلسله مراتب نیازهاي مازلو؛ 

علوم  دانشگاه   کارشناسی
 پزشکی کاشان

 1386  راهنما 

جراحی از بیماران بستري در  هبررسی کیفیت اخذ رضایت نام
 1386بیمارستان هاي آموزشی شهرستان کاشان؛ 

دانشگاه علوم    کارشناسی
 پزشکی کاشان

 1386  راهنما 

بررسی میزان آگاهی ارایه کنندگان مراقبت هاي بهداشتی از جنبه 
  در بیمارستان هاي شهر کاشان هاي قانونی مدارك پزشکی

دانشگاه علوم    کارشناسی
 پزشکی کاشان

 1385  راهنما 

بررسی میزان رضایتمندي مراجعه کنندگان از واحد پذیرش در 
  1385هاي آموزشی شهرستان کاشان در سال  بیمارستان

دانشگاه علوم    کارشناسی
 پزشکی کاشان

 1385  راهنما 

عوامل مرتبط با آن در پرونده هاي تعیین میزان صحت کد گذاري و 
  1385درمانی شهرستان کاشان در سال  –بالینی بیمارستانهاي آموزشی

دانشگاه علوم    کارشناسی
 پزشکی کاشان

 1385  مشاور 

  
  هاي داوري شدهپایان نامه

دوره تحصیلی   نام دانشجو  عنوان پایان نامه
  نامهارائه پایان

محل انجام 
  نامهپایان

دفاع تاریخ   سمت 
  نامهازپایان

ارایه الگوي سیستم اطالعات جهت ارزیابی پاسخگویی نظام سالمت در 
  ایران

دکتر سمیه 
  فضائلی 

دانشگاه علوم   دکتري
  پزشکی ایران

داور 
  داخل 

1393  

طراحی سیستم پشتیبتن تصمیم تشخیص سرطان پستان ب مدل شبکه 
  بیزین 

دانشگاه علوم   ارشد   زینب حسنی 
 پزشکی تهران

داور 
  خارج 

1393  

دانشگاه علوم   ارشد   زینب شجیرات   MRIحجم سنجی و تهیه ساختار سه بعدي بافت کبد از تصاویر 
 پزشکی تهران

داور 
  خارج 

1393  

داور  تربیت مدرس   ارشد   حامد صمدپور  طراحی مدل پرونده سالمت دانشجویان 
  خارج 

1393  

دانشگاه علوم   دکتري  هیوا عبدخدا دکتر   مدل پذیرش پرونده الکترونیک مراقبت سالمت 
  پزشکی ایران

داور 
  خارج 

1393  

علی دکتر   GISمبتنی بر  تطراحی مدل سیستم تصادفا
  محمدي 

دانشگاه علوم   دکتري
  پزشکی ایران

داور 
  داخل 

1393  

طراحی الکوي سیستم اطالعات مدیریت سالمت بخش سالمندان در 
  ایران 

نسرین دکتر 
  داوري

دانشگاه علوم   دکتري
  پزشکی ایران

داور 
  داخل 

1393  

ارایه چارچوي حاکمیت فناوري اطالعات براي بیمارستانهاي آموزشی 
  درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران

مهربان دکتر 
  شاهی 

دانشگاه علوم   دکتري
  پزشکی ایران

داور 
  داخل 

1393  

الگو مطالعه تطبیقی ورودي هاي نظام اطالعات سالمت ملی و ارایه 
  براي ایران

دکتر شهال 
  دمنابی

دانشگاه علوم   دکتري
  پزشکی ایران

داور 
  داخل 

1393  

مطالعه تطبیقی نظام ملی مدیریت داده هاي ترخیص 
  بیمارستانیکشورهاي منتخب و ارایه الگو براي ایران

دکتر زهرا 
  محمودزاده ثاقب 

دانشگاه علوم   دکتري
  پزشکی ایران

داور 
  داخل 

1393  

ضرورت شکل گیري جایگاه کتابدار سیستم ها در عرصه فعالیت بررسی 
  هاي کتابداري واطالع رسانی پزشکی باارائه الگوي پیشنهادي

آقاي یوسفیان 
  زاده

دانشگاه علوم   ارشد
 پزشکی تهران

داور 
  داخل 

1393 

 1393داور دانشگاه علوم   دکتري   خانم دکتر کرمی   اجراي داشبورد مدیرتی بخش رادیولوژي 
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  داخل  تهرانپزشکی 
خانم دکتر صمد   طراحی مدل مفهومی سیستم تجویز الکترونیک براي ایران

  بیک
دانشگاه علوم  دکتري

 پزشکی تهران
داور 

  داخل 
1392 

اقاي دکتر   طراحی الگوي ارزیابی سیستم هاي اطالعات بیمارستان در ایران
 کیمیافر

دانشگاه علوم  دکتري
 پزشکی تهران

داور 
  داخل 

1392 

خانم دکتر قاضی  طراحی الگوي پیش پیاده سازي پرونده الکترونیک سالمت  
 سعیدي

دانشگاه علوم  دکتري
 پزشکی تهران

داور 
  داخل 

1392 

خانم دکتر امین   طراحی الگوي پرونده الکترونیک سالمت منبع باز براي ایران
 پور

دانشگاه علوم  دکتري
 پزشکی تهران

داور 
  داخل 

1392 

  
  سخنرانی در هم اندیشی، بازآموزي و غیره (بدون ارائه مقاله)

محل برگزاري هم اندیشی،   عنوان هم اندیشی، بازآموزي وغیره  عنوان سخنرانی
  بازآموزي و غیره

  تاریخ سخنرانی 

cancer registry 
development   

National workshop population based 
cancer registry  

ministry of Health  2015  

  1393  وزارت بهداشت  کارگاه کشوري ثبت بیماري ها  و پیامدها   ثبت بیماري ها 
  1392  دانشکده مدیریت د. ع. ایران   تور معارفه دانشجویان دکتري   کارگاه پروپوزال نویسی 

کارگاه روش تحقیق، ویژه دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی   وپروژهروش تحقیق 
  روزه) 2(

  92اذر   دانشگاه علوم پزشکی تهران

ویژه دانشجویان  reference managerکارگاه آموزشی   reference managerآموزش 
  کارشناسی ارشد

  1388اسفند   دانشگاه علوم پزشکی کاشان

  1388اسفند   دانشگاه علوم پزشکی کاشان  ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد SPSSکارگاه آموزشی   SPSSآموزش 
ویژه  reference managerدومین  کارگاه آموزشی   reference managerآموزش 

  دانشجویان دکتري و کارشناسی ارشد
  1388خرداد   دانشگاه علوم پزشکی ایران

ویژه  reference managerاولین  کارگاه آموزشی   reference managerآموزش 
  دانشجویان دکتري و کارشناسی ارشد

فروردین  ایراندانشگاه علوم پزشکی 
1388 

ویژه اعضاي  reference managerاولین کارگاه آموزشی   reference managerآموزش 
  هیات علمی

 1387آدر   دانشگاه علوم پزشکی کاشان

   1385اسفند   دانشگاه علوم پزشکی کاشان  ویژه دانشجویان کارشناسی SPSSکارگاه آموزشی   SPSSآموزش 
آموزشی روش تحقیق ویژه دانشجویان مدارك پنجمین کارگاه   روش تحقیق 

  پزشکی
 1385بهمن    دانشگاه علوم پزشکی کاشان

کارگاه اصول مستندسازي اطالعات بهداشتی و درمانی، ویژه   اصول مستندسازي
  شبکه بهداشت آران و بیدگل متخصصین،

 1385دي  دانشگاه علوم پزشکی کاشان

اطالعات بهداشتی و درمانی، ویژه کارگاه اصول مستندسازي   اصول مستندسازي
  دستیاران

 1385مهر  دانشگاه علوم پزشکی کاشان

کارگاه روش تحقیق، ویژه دانشجویان کمیته پژوهشی   روش تحقیق 
  روزه) 2دانشجویان (

  1385خرداد   دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 چهارمین کارگاه آموزشی روش تحقیق ویژه دانشجویان مدارك  روش تحقیق 
  روزه) 2پزشکی (

اردیبهشت   دانشگاه علوم پزشکی کاشان
1385   

کارگاه روش تحقیق، ویژه دانشجویان کمیته پژوهشی   روش تحقیق 
  روزه) 2دانشجویان (

  1384آبان   دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  
  فعالیتهاي ویراستاري و همکاري با هیئت تحریریه مجالت علمی

  نوع همکاري با مجله  محل انتشار مجله  نام مجله
  

  مدت همکاري
  لغایت  از
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  کنون تا  1385 اله)قم 90داور (بیش از    ایرانپ. د. ع .  مدیریت سالمت 
    1389  داور   د. ع. پ . لرستان   فصلنامه یافته 

کنون تا  1391 داور  د. ع . پ. اصفهان  مدیریت اطالعات سالمت  
کنون تا 1392 داور د. ع . پ. تهران  پیاورد سالمت   

Journal of medical 
systems  

USA Reviewer  2009   

Scientific Research 
and Essay  

Malaysia Reviewer 2012   

Journal of medical 
signal and sensors  

Iran Reviewer 2013  

Acta Informatica 
Medica 

Bosnia    Reviewer 2013  

Iranian Red Crescent 
Journal 

Iran  Reviewer 2013  

Pharmacovigilance  India Reviewer 2013  

 هاي مختلف (آموزشی، پژوهشی و اجرایی)شرکت در دوره
 تاریخ برگزاري محل برگزاري نوع (سطح) دوره نام دوره

 95 علوم پزشکی ایران    اصول و مبانی ترجمه 
 95 علوم پزشکی ایران    2کارگاه طراحی آزمایش 

 95 علوم پزشکی ایران    1طراحی آزمایش کارگاه 
 93 علوم پزشکی ایران    پژوهش کیفی مقدماتی 

 93 علوم پزشکی ایران    پژوهش کیفی با رویکرد گراند تئوري 
National workshop population based cancer registry    Ministry of 

Health 
2015 

AMOS   Kowsar Medical 
Institute  

2015  

 93  وزارت بهداشت   کارگاه کشوري ثبت بیماري ها  و پیامدهاي سالمت 
Economic and Business research method and business 
plan 

  2015  علوم پزشکی تهران  

مرکز تحقیقات علوم    MAXQDAآشنایی با نرم افزار 
  مدیریت و اقتصاد سالمت

94  

   92اسفند   پزشکی تهرانعلوم     دوره طرح ضیافت اندیشه استادان
  92دي   علوم پزشکی ایران    کارگاه تحلیل عاملی 
  92آذر   علوم پزشکی ایران    کارگاه نرم افزار زوترو
  92آذر   علوم پزشکی ایران    کارگاه داوري مقاالت

  92مهر   علوم پزشکی ایران    کارگاه داده کاوي 
   92مرداد   علوم پزشکی تهران    دوره طرح ضیافت اندیشه استادان

  1392مرداد   علوم پزشکی تهران پیشرفته  ارزیابی برنامه پیشرفته دوره 
  1391دي الی بهمن   علوم پزشکی تهران   دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی ویژه اعضاي هیات علمی  

How to publish a scientific journal article   2013  علوم پزشکی تهران 
   1391واسفند   دي  علوم پزشکی تهران   دوره هم اندیشی اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 90( 1391مهر تا دي   جهاد دانشگاهی  مقدماتی و پیشرفته   GISدوره آموزشی 
  ساعت)

  1390 د. ع. تهران  تهران،   Systematic Reviewروزه مرور نظامند  4دوره 
How to publish a scientific journal article, workshop 
held by Springer and Edanz 

 Tehran Uni Med 
Sci 

November 
2011 

  1390آبان  د. ع. تهران تهران،   2و  1کارگاه آموزشی مالکیت فکري 
  1390 د. ع. تهران تهران،   Systematic Reviewدوره مرور نظامند 

  1389  ع. ایراند. تهران ،   وري آموزشی بهره
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 تاریخ برگزاري محل برگزاري نوع (سطح) دوره نام دوره
 1387- 1388  تهران   دوره آموزشی فن ترجمه

 ساعت)80(
 1388 د. ع. ایران تهران ،  هاي اطالعاتی پزشکی جستجوي پیشرفته وب و پایگاه

 1388 د. ع. ایران تهران ،  روش هاي هوشمند در سیستم هاي تصمیم یار بالینی
 1387 د. ع. ایران تهران،  تئوري پردازي

 1387 د. ع. ایران تهران،  END NOTEکارگاه تخصصی 
 1387 د. ع. ایران تهران،  کارگاه تخصصی آئین نگارش و و یرایش علمی
 1387 د. ع. ایران تهران،  کارگاه تخصصی نگارش و مقاله نویسی علمی

 1386 د. ع. تهران تهران،   Reference Managerکارگاه آموزشی 
 1386 د. ع. کاشان کاشان،   English academic writingکارگاه آموزشی 
 1385 د. ع. کاشان کاشان،     submission a manuscriptکارگاه آموزشی 

 1385 د. ع. کاشان کاشان،     کارگاه آموزشی سنجش آزمون ها
 1385 د. ع. کاشان کاشان،     swishmaxکارگاه ارایه مطالب با 

 1384 د. ع. کاشان کاشان،     مطالعه در پژوهش هاي علمیکارگاه تعیین روش 
 1384 د. ع. کاشان کاشان،     سومین کارگاه پیشرفته آموزش متدولوژي تحقیق

 1384 د. ع. کاشان کاشان،     کارگاه الگوهاي نوین تدریس
 1384 د. ع. کاشان کاشان،     کارگاه کاربرد فتوشاپ در تهیه و تنظیم پوستر

 1384 د. ع. کاشان کاشان،     اکسس ویژه اعضا هیات علمیکارگاه 

 ها همایششرکت در 
 تاریخ برگزاري محل برگزاري همایش نام 

  1392  صدا و سیما   کنگره جامع سرطان
  1392  تهران   همایش بین المللی پزشکی قانونی 

  1392  تهران   همایش راه کارهاي ارتقا مدیریت اطالعات سالمت 
   1391آذر   سازمان نظام پزشکی   بین المللی سالمت الکترونیککنفرانس 

  89اردیبهشت  12الی  10  دانشگاه علوم پزشکی ایران   یازدهمین همایش کشوري آموزش علوم پزشکی با عنوان رهبري آموزشی 
  1388خرداد  8تا  4 تهران  اولین همایش بین المللی پزشکی قانونی 

 1387آبان  30و  29 تهران  سالمتدومین کنگره بزرگ مدیریت 
 1387 دانشگاه علوم پزشکی تهران همایش اخالق پزشکی

 1385بهمن  26و  25 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  در دانشگاه هاي علوم پزشکی ITاولین همایش بین المللی بررسی راه کارهاي توسعه 
 1385آبان  11و  10 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی الکترونیکاولین همایش بین المللی تله مدیسین و سالمت 

 1384 دانشگاه علوم پزشکی تهران سمینار یکروزه حقوق در پزشکی
 1384 انستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی همایش سرطانهاي دستگاه گوارش

 1384اسفند  18و  17  کرمانشاه، همایش سراسري بیمارستان و فناوري اطالعات
  1382 تهران، انجمن علمی مدارك پزشکی ایران درمانی، چالش ها، و روش ها.-چهارمین همایش سراسري مدیریت اطالعات بهداشتی

Regional Conference on eHealth. ththe 4 Iran , Tehran  7-9 September 2004 
  

 ها مهارت 
Basic computer  

SPSS (Statistical software) 
Reference Manager (Bibliographic management software)  

End Note (Bibliographic management software) 
Clementine (Data Miner)  

ArcGIS 
AMOS 
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 ايعالئق حرفه 

  هاي اطالعات سالمت سیستممدیریت 
  ایمنی بیمار 

 کاوي داده 
GIS  

  آگاهانه رضایت نامه هاي 
  ها و پیامدها بیماريثبت 
   سرطانثبت 

  سالمت همراه


