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 سوابق آموزشی: 2جدول شماره 

مقطع  

 تحصیلی 

نمره پایان   معدل کل  نام دانشگاه رشته/ گرایش 

 نامه 

 سال خاتمه سال شروع 

مدیریت   کارشناسی

خدمات  

بهداشتی  

 درمانی 

دانشگاه علوم  

 پزشکی کرمان 

17.32 20 1385 1388 

کارشناسی 

 ارشد

مدیریت  

خدمات  

بهداشتی  

 درمانی 

دانشگاه علوم  

 پزشکی یزد 

19.53 19.83 1390 1392 

دکتری  

 تخصصی 

سیاستگذاری 

 سالمت

دانشگاه علوم  

 پزشکی تهران

18.64 19.80 1393 1398 

عنوان پروژه  

کارشناسی 

نام   -ارشد 

 استاد راهنما

 دکتر محمد امین بهرامی  –طراحی ابزار سنجش رفتار جستجوی درمان برای ایران 
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عنوان پروژه  

دکتری  

نام   -تخصصی 

 استاد راهنما

تحلیل سیاست های منتخب تکامل بهینه کودکان در سالهای اولیه زندگی و ارائه راهکارهای سیاستی در  

 دکتر علی اکبری ساری  -ایران

 

 سوابق آموزشی و تدریس : 3جدول شماره 

 نام مؤسسه  تعداد ترم    مقطع نام درس  ردیف 

دانشجویان   2کارآموزی در عرصه 1

بهداشتی   کارشناسی مدیریت خدمات

 درمانی 

دانشگاه علوم پزشکی   واحد(  2یک ترم ) کارشناسی 

 یزد

کارآموزی در عرصه مدیریت رشته  2

 کارشناسی ناپیوسته مامایی  

با   3.5)یک ترم  کارشناسی ناپیوسته

احتساب ضریب  

 مربوطه( 

دانشکده علوم پزشکی  

 سیرجان 

 اصول برنامه ریزی بهداشتی  3

 

دانشکده علوم پزشکی   واحد(  2یک ترم ) کارشناسی 

 سیرجان 

کارآموزی در عرصه اصول مدیریت  4

 پرستاری 

دانشکده علوم پزشکی   واحد(  2یک ترم ) کارشناسی 

 سیرجان 

دانشکده علوم پزشکی   واحد(  2یک ترم ) کارشناسی  اصول مدیریت پرستاری 5

 سیرجان 

مدیریت و نظارت در مراکز بهداشتی   6

 درمانی 

دانشکده علوم پزشکی   واحد(  2یک ترم ) کارشناسی 

 سیرجان 

دانشکده علوم پزشکی   واحد(  2یک ترم ) کارشناسی  بهداشت سالمندان 7

 سیرجان 

استاد مشاور دانشجویان کارشناسی   8

   1400بهداشت عمومی ورودی 

دانشکده علوم پزشکی   -----  کارشناسی 

 سیرجان 

 

 سوابق پژوهشی: 4جدول شماره 

 . مقاالت چاپ شده در مجالت علمی1

 عنوان مقاله   رديف 

 

 نويسنده نفر چندم     نام مجله سال چاپ 

1 The impact of Social 

Determinants of Health on 

2022 BMC Public Health 1 
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Early Childhood 

Development: A qualitative 

context analysis in Iran 

2 Integrated early childhood 

development policy in Iran: A 

Qualitative Policy Process 

Analysis 

2021 BMC Public Health 1 

3 Integrated early childhood 

development policy in Iran: A 

Stakeholder analysis 

2021 BMC Health Services 

Research 

1 

4 Developing a valid tool of 

treatment seeking behavior 

survey for Iran 

2014 

 

Journal of Novel 

Applied Sciences 

2 

5 An Examination of Treatment 

Seeking Behavior 

Affecting Factors: A 

Qualitative Study in Iran 

2013 World Applied 

Sciences Journal 

1 

6 The Survey of Treatment 

Seeking Behavior among 

the Population of Yazd, Iran-

2013 

2013 World Journal of 

Medical Sciences 

2 

7 Corporate Social 

Responsibility of Hospitals: 

The Effect of Emotional 

Intelligence 

2013 Middle-East Journal 

of Scientific Research 

4 

8 Differentiation socioeconomic 

factors affecting utilization of 

health services during 

accidents in Isfahan residents 

in 2012 

2013 

 

 

International Journal 

of Health System and 

Disaster Management 

6 
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9  Socioeconomic factors 

affecting on health services 

utilization in Isfahan’ 

residents in 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 

 

 

Journal of Education 

and Health Promotion 

7 

10 
 

 

 

 

 

 

 

Emergency Department 

Performance Evaluation 

Indicators in Pre- and Post-

Health Care Reform in 

Kermanshah Public Hospitals 

 

2016 Research journal 0f 

medical sciences 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corresponding 

author 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

11 Frequency and Risk Factors 

Associated with Mortality in 

Pregnant 

Women in Tehran-Iran 

2017 Global Journal of 

Health Science 

4 

 

12 Factors associated with 

discharge against medical 

advice in teaching hospitals: A 

case study in Iran 

2017 International Journal 

of Healthcare 

Management 

2 

13 Role of Think Tanks and 

Policy Analysis Institutes in 

Policy Making Process 

2017 Journals of Evidence 

Based Health Policy, 

Management & 

Economics 

(JEBHPME). 

1 
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14 Perceived gaps in early 

childhood development-

related health policies in Iran: 

Findings from a qualitative 

exploratory study 

2019  

 

 

(accepted) 

Medical Journal of 

The Islamic Republic 

of Iran (MJIRI) 

1 

 تکنیک از استفاده با پژوهی ه آیند 15

 محیطی پویش

 راهبردی مطالعات فصلنامه 1395

 عمومی سیاستگذاری

3 

نیاز های آموزشی کارکنان بیمارستان  16

های آموزشی شهر یزد برای استقرار 

 حاکمیت بالینی  

 1 درمان  و بهداشت مدیریت 1393

 هیجانی هوش سطح رابطه بررسی 17

  سازمانی  عدالت از آنان ادراك و کارکنان

 یزد های بیمارستان در

 4 درمان  و بهداشت مدیریت 1392

بررسی رابطه عدالت سازمانی ادراك شده   18

و پاسخگویی اجتماعی در بیمارستانهای  

 شهر یزد

دانشکده مدیریت و اطالع   1392

 رسانی پزشکی کرمان 

4 

چالش های استقرار حاکمیت بالینی در   19

بیمارستان های آموزشی از دیدگاه 

کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی شهید 

 91در سال صدوقی یزد   

دانشکده مدیریت و اطالع   1392

 رسانی پزشکی کرمان 

3 

بررسی ایمنی غیرسازه ای بیمارستان و   20

  ;مقایسه آن با استانداردهای موجود 

مطالعه موردی در بیمارستان شهید  

 صدوقی یزد 

 7 انجمن علمی کیفیت ایران  1392

 

 داخلی . مقاالت چاپ شده در سمینارها و کنفرانسهای  2

 ه نفر چندم نویسند  سال انتشار نام مجله  عنوان مقاله  ردیف 

متدولوژی تدوین اسناد   1

 توسعه سالمت )پوستر( 
پژوهشی   - مجله علمی

کمیته تحقیقات  

دانشجویی معاونت  

1390 6 



6 
 

تحقیقات و فناوری  

دانشگاه علوم پزشکی  

 جندی شاپور اهواز 
 

 

 . عضویت ها:5جدول شماره 

 سازمان، انجمن های علمی و ..... مؤسسه/  ردیف 

 انجمن علمی اداره امور بیمارستان ها  .1

 انجمن علمی مدیریت و اقتصاد سالمت .  2

 

 طرح های تحقیقاتی  : 6جدول شماره 

 ردیف  طرح تحقیقاتی مصوب  عنوان سمت در طرح  سال اجرای طرح  مرحله انجام 

 اتمام

 

 
1391 

 
    مجری

حاکمیت بالینی  استقرار تعیین نیازهای آموزشی 

از نظر مدیران و کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی  

 1391شهید صدوقی یزد در نیمسال اول

1 

 اتمام

 

بررسی عوامل موثر بر ترخیص با میل شخصی   مجری 1391

بیماران مراجعه کننده به بیمارستانهای آموزشی 

صدوقی یزد و ارائه دانشگاه علوم پزشکی شهید 

 1391راهکارهای پیشنهادی کاهش آن در سال 

 
2 

 اتمام

 

تعیین رابطه ادراك کارکنان از عدالت سازمانی بر   مجری  1391

پاسخگویی اجتماعی بیمارستانهای آموزشی 

 1391شهرستان یزد در نیمسال اول

3 

 اتمام

 

 مجری  1391
بررسی ایمنی غیر سازه ای بیمارستان شهید 

و مقایسه آن با  1391یزد در سال صدوقی 

 استادنداردهای موجود
 

4 

 اتمام

 

 

شناسایی چالش های استقرار حاکمیت بالینی از  مجری  1391

دیدگاه مدیران و کارشناسان بیمارستان آموزشی 

 91شهید صدوقی یزد در سال 

5 
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 اتمام

 

بررسی وضعیت کیفیت زندگی کاری پرستاران و  مجری  1391

رابطه آن با مراقبت معنوی در بیمارستان های  

آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد  

   91در سال 

6 

شاخص های عملکردی بخش اورژانس قبل و بعد   مجری  1393 اتمام

از اجرای طرح تحول سالمت در بیمارستان های  

 کرمانشاه دولتی استان 

7 

و   یآموزش یهامارستانیب ی آمادگ زانیم یابیارز مجری  1395 در حال انجام 

ی  تحت پوشش دانشگاه علوم پزشک یآموزش ریغ 

سبز   مارستانیب  یاستانداردها یاجرا یبرا کرمان

تحلیل علل وضعیت موجود و   ،1395در سال 

 راهکارها  شناسایی چالش ها و

8 

 مارانیدر ب یزندگ  تیفیک سهیو مقا یبررس مجری  1400 در حال انجام 

و عوامل   19-دی مبتال به کوو یابتید ریو غ  ی ابتید

در سال  رجانیکننده آن در شهرستان س نییتع

1400-1399 

۹ 

  نیدانش، نگرش و عملکرد والد تیوضع نییتع مجری  1400 در حال انجام 

سال مراجعه کننده به مراکز   5تا  0کودکان 

در رابطه با   رجانیشهرستان س یدرمان  یبهداشت

راهکارها در    ییو شناسا   یکودک  یتکامل ابتدا

 ی بیمطالعه ترک کی: 1400سال 

1۰ 

تعیین اولویت های پژوهش در آموزش از دیدگاه   مجری  1400 در حال انجام 

اعضای هیات علمی دانشکده علوم پزشکی  

 سیرجان 

11 

پژوهش در حوزه    یها  تیو اولو ازها ین  ییشناسا مجری  1400 در حال انجام 

دانشکده   یعلم اتی ه یاعضا دگاهیآموزش از د

 1400در سال  رجانیس یعلوم پزشک

12 

در دست 

 بررسی

در  یعوامل مؤثر بر تک فرزند   ییشناسا مجری  1401

و ارائه راهکارها از   رجانیشهرستان س یخانوارها

مطالعه   کی: 1400در سال  نیمتخصص  دگاهید

 یبیترک

13 
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 تألیف و ترجمه کتاب   : 7جدول شماره 

 

 مشخصات کتاب   نوع فعالیت    عنوان  کتاب     ردیف  

سال  نام ناشر ویرایش   تالیف  ترجمه 

 نشر

تعداد  

 صفحات
وزارت بهداشت،    ** 2015گزارش اهداف توسعه هزاره. 1

درمان و آموزش 

 پزشکی

1394 74 

سه جلد کتاب طرح تحول بهداشت در  2

 نظام سالمت 

وزارت بهداشت،   ** 

درمان و آموزش 

 پزشکی

1396 988 

مرکز ملی     ** کتاب ارزیابی پیامدهای سالمت  3

تحقیقات بیمه  

 سالمت

1400 322 

 

 و کارگاه های آموزشی شرکت در همایش ها : 8جدول شماره 

 زمان و برگزار کننده  عنوان دوره/ کارگاه   ردیف 

دانشکده بهداشت،  97 مرداد  17و  16 استراتژی ها و روش های تدریس کارگاه  1

 دانشگاه علوم پزشکی تهران

توانمندسازی نهمین همایش بین المللی مدیریت بیمارستانی با رویکرد  2

 مدیران بیمارستانی 

دانشگاه علوم  96شهریور  30و  29

 پزشکی تهران

دهمین همایش بین المللی مدیریت بیمارستانی با رویکرد بهره وری در   3

 بیمارستان 

دانشگاه علوم پزشکی   97مرداد  8و  7

 تهران 

 همایش بین المللی توسعه پایدار سالمت 4

 

پزشکی  دانشگاه علوم  95اردیبهشت 

 تهران 



۹ 
 

دانشگاه علوم   1390اسفند  4و 3  دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازهمایش مدیریت بیمارستانی   5

 پزشکی جندی شاپور اهواز

  کارگاه اصول مدیریت کالس 6

  مرجعیت علمی و آینده نگاری در آموزش پزشکی 7

دانشگاه علوم پزشکی  شرکت در سومین مدرسه تابستانی اعضای هیات علمی  8

 البرز 

 

  شرکت در ژورنال کالب گروه اخالق پزشکی  9

  (ایرسامانجمن متخصصین آموزش علوم پزشکی ایران )ولین همایش کشوری ا 10

  مطالعات ترکیبی در آموزش علوم پزشکی 11

  MAXQDAتحلیل داده های کیفی با نرم افزار  12

آموزش پزشکی، چهاردهمین جشنواره  شرکت در بیست و دومین همایش  13

آموزشی شهید مطهری و سومین جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه  

 آموزشی 

 

  کارگاه مهارت حل مساله در دانشگاه حکمت بنیان  14

  کارگاه تولید محتوا با نرم افزار استوری الین 15

خواندن و پرمایه  شرکت در بوك الب آموزشی با عنوان آشنایی با هنر دقیق  16

 نوشتن بر اساس مفاهیم و اصول تفکر نقادانه

 

  Mendeley کارگاه آموزش نرم افزار مدیریت استناد 17

  کارگاه آموزشی مبانی یاددهی و یادگیری 18

  کارگاه آموزشی تدوین طرح درس و طرح دوره  19

  کارگاه آموزش در بخش )راندهای بالینی(  20

  آشنایی با سامانه اتوماسیون اداری کارگاه  21

  ADDIE کارگاه طراحی آموزشی بر اساس مدل 22



1۰ 
 

  کارگاه روش تدریس مقدماتی  23

  Preparations for peer reviewکارگاه  24

  همایش یادگیری الکترونیکی در دانشگاه های علوم پزشکی هزاره 25

  پیشرفتهکارگاه مهارت های برقراری ارتباط  26

  کارگاه اعتباربخشی آموزشی 27

  کارگاه تحلیل آزمون های چند گزینه ای  28

  کارگاه آشنایی با دانش پژوهی در آموزش  29

  کارگاه اخالق در نشر آثار پژوهشی  30

  کارگاه رهبری اخالقی و نقش آن در توسعه جو اخالقی 31

نگارش طرح های توسعه ای و طرح های  کارگاه سرنخ های کلیدی در تفاوت  32

 پژوهش در آموزش 

 

  کارگاه رویکردهای پژوهشی در آموزش و مقاله نویسی در موضوعات آموزشی 33

  ی بر رفتار مدن  دیبا تاک یاخالق در آموزش پزشککارگاه  34

  مناسب یآمار لیانتخاب تحل کارگاه  35

  پزشکیاخالق در پژوهش های علوم   کارگاه 36

  با نقش استاد مشاور یی آشنا کارگاه  37

  یبا مجالت معتبر و نحوه انتخاب مجله مناسب در پژوهش ها یی آشنا کارگاه  38

 حوزه آموزش 

 

  Endnoteمنابع با استفاده از نرم افزار  تیریمد کارگاه  39

  داده ها با استفاده از پرسشنامه یجمع آور کارگاه 40

  م؟یسیرا بنو ی: چگونه مالحظات اخالقیسیپروپوزال نو کارگاه  41

  حجم نمونه نییو تع یرینمونه گ ی: انواع روش هایسیپروپوزال نو کارگاه  42
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  ی کم  ی: انواع مطالعات در پژوهش هایسیپروپوزال نو کارگاه  43

  پژوهش  یرها یو متغ اتینگارش اهداف، سواالت، فرض: یسیپروپوزال نو کارگاه 44

  متون یمسئله و بررس انی: نگارش عنوان، بیسیپروپوزال نو کارگاه  45

در حوزه  قاتیبر تحق د یبا تاک ی داده علم  یها  گاهیجست و جو در پا کارگاه  46

 آموزش 

 

  پژوهش در آموزش   نیانتخاب عناو کارگاه  47

  تجربه(  کی)ذکر  یاز الف تا  یآموزش یدانش پژوه  کارگاه  48

  طرح دوره و طرح درس کارگاه  49

  یدر آموزش علوم پزشک ی اجتماع  ییپاسخگو کارگاه  50

  ی علم أتی ه یاعضا ینامه ارتقا نییبا آ یی آشنا کارگاه  51

  هیپا ی ارتباط یمهارت ها کارگاه  52

  طرح درس و طرح دوره نیتدو کارگاه  53

آن به  ل یو تبد دهیخلق ا /یاستارتاپ  م یبا مفاه ی مقدمات یی آشنا کارگاه  54

 استارتاپ

 

  مقاله نویسی   کارگاه  55

و پانزدهمین جشنواره  پزشکیبیست و سومین همایش کشوری آموزش علوم  56

 آموزشی شهید مطهری 

 

 

 

 ( مجالت معتبر علمی ) شامل گواهی داوری و ارزیابی مقاالتهمکاری در هیئت تحریره : 9جدول شماره 

 

 همکاری نوع  نام مجله  ردیف 

1 Australian Journal of Primary 

Health 

 داوری و ارزیابی مقاله با عنوان
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• “The Australian government’s budgeting 

for health promotion targeted to older 

Australians” 

2 Iranian journal of public 

health 

 مقاله  4معادل  ساعت همکاری در داوری مقاالت 100

3 Journal of Evidence Based 

Health Policy, Management & 

Economic 

 با عنوان  تداوری و ارزیابی مقاال

• Challenges of performance-based 

payment methods in hospitals: A 

systematic review 

• Investigating the causes of complaints 

received from affiliated centers in the 

treatment supervision department of Iran 

University of Medical Sciences in 1399 

 

4 Health Technology Assessment 

in Action 
 با عنوان  تمقاالداوری و ارزیابی 

• Effective tool to handle the uncertainty in 

HTA 

• Effectiveness of Cognitive-behavioral 

Therapy on Depression in Infertile Women 

 

5 International Journal of 

Preventive Medicine 

 با عنوان  تداوری و ارزیابی مقاال

• Presenting a Quaternary Prevention Model for 

the Rural Family Physician Program in Iran 

with an Interpretive Structural Modeling 

Approach 

 

 : داوری پروپوزال های زیر در سامانه پژوهان دانشکده ➢

  واکسینه  افراد در برکت ایران کوو واکسن و آسترازنکا_آکسفورد واکسن تزریق از ناشی عوارض مقایسه و ررسیب •

 1400 سال در سیرجان شهر در شده

  سال در سیرجان پزشکی  علوم دانشکده در پژوهش به نسبت دانشجویان عملکرد و  نگرش، آگاهی، بررسی •

1400 

بررسی ارتباط بین فعالیت فیزیکی و نگرش اختالل خوردن در دانشجویان دانشکده علوم پزشکی سیرجان در  •

 1401سال 
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 تسلط به زبان دوم : 10جدول شماره 

 نوع مدرك زبان دوم  میزان تسلط به زبان  نام زبان دوم 

 وزارت بهداشت   MHLE خوب  انگلیسی

 

 

اخذ جوایز از جشممنواره ها و المایادهای معتبر علمی )دانشممگاهی ، کشمموری ، بین المللی( و  :11جدول شممماره 

مدال المایاد   –رتبه های اول تا سمموم بورد تخصممصممی و فوق تخصممصممی    –موارد دیگر شممامل تقدیر و تشممویق  

گواهی    –رتبه های آزمون سمراسمری برای هر مقطع    –مدال المایاد دانش آموزی جهانی   –دانشمجویی کشموری  

 گواهی عضویت در بنیاد ملی نخبگان یا گواهی دفاتر استعدادهای درخشان( –دانشجوی نمونه کشوری 

 

 

 مرجع صادر کننده  نوع  عنوان ردیف 

کسب رتبه دوم  گواهی دفتر استعدادهای درخشان 1

کشوری در آزمون 

دکتری تخصصی سال  

1393 

 مرکز رشداستعدادهای درخشان

 

 

 

 :  فعالیت هاموارد و ساير 

 همکاری در تدوین سند جامع توسعه سالمت استان یزد 

 

 . فعالیت های اجرايی: 

 عضو کمیته پژوهش در آموزش مرکز مطالعاتو   مسئول واحد پژوهش در آموزش مرکز مطالعات •
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 عضو کمیته ارزشیابی آموزشی مرکز مطالعاتو   مسئول واحد پایش و ارزشیابی آموزشی مرکز مطالعات •

 عضو کمیته ارتقاء و ارزیابی آزمون ها  •

 مسئول بسته ارزش آفرینی در بستر همگرائی علوم و فناوری •

 تدوین آئین نامه واحد پژوهش در آموزش  •

 کمیته پژوهش در آموزش جلسه برگزاری  •

 تدوین شیوه نامه حمایت از طرح های پژوهش در آموزش •

 ند بررسی و تصویب طرح های پژوهش در آموزش تدوین فرآی •

 پژوهش در آموزشتدوین برنامه عملیاتی واحد  •

 تدوین آئین نامه ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اساتید   •

 ارزشیابی آموزشی کمیته جلسه برگزاری  •

و اصالح )از دیدگاه دانشجویان، همکاران، مدیران و مسئولین(تدوین فرم های ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اساتید  •

 آنان طبق نظر اعضای کمیته ارزشیابی آموزشی 

 امور سامانه ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اساتید )ماد(  ساماندهی و پیگیری •

 در سامانه ماد  موزشی اساتیدفرم های ارزشیابی کیفیت عملکرد آایجاد  •

 تدوین راهنمای ارزشیابی اساتید ویژه دانشجویان •

 پیگیری تکمیل اطالعات اساتید در سامانه سما  •

 پیگیری لینک سامانه سما و ماد  •

 تدوین برنامه عملیاتی واحد ارزشیابی آموزشی •

 1400-1401استخراج نتایج ارزشیابی اساتید در نیمسال تحصیلی اول  •

 مه عملیاتی مرکز مطالعاتتدوین برنا •

 تدوین برنامه راهبردی معاونت آموزشی با همکاری حوزه های مربوطه •

 تدوین آئین نامه نظام ارزشیابی دانشجو  •

 همکاری در جمع آوری مستندات و بارگذاری فعالیت های برنامه عملیاتی بسته های طرح تحول و نوآوری آموزشی  •

 پزشکی آموزش در نوآوری و تحول برنامه بامرکز مطالعات  همکاری نامه شیوهتدوین  •

 عضو تیم اعتباربخشی برنامه ای رشته بهداشت عمومی   •

 


