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سال فارغ  شهر محل تحصیل نام رشته مقطع تحصیلی

 التحصیلی

 معدل

 93/89 8931خرداد  تهران علوم پزشکی ایران مدیریت اطالعات سالمت دکتری

 81/81 8811 دی تهران علوم پزشکی ایران آموزش مدارک پزشکی کارشناسی ارشد

 81/81 8811 بندرعباس علوم پزشکی هرمزگان مدارک پزشکی کارشناسی

 

  



 ( سابقه فعالیت های  آموزشی:3

 تدریس نظری )نام دروس( ردیف
تدریس عملی))نام 

 دروس(
دروس  مقطع تدریس مقطع تدریس

مرتبط و 
 غیر مرتبط

تعداد  کارشناسی کاردانی
 ترم

تعداد  دکترا ارشد 
 ترم

 *    1 *  - 1فن آوری اطالعات سالمت  1

 *    4 *  - 2فن آوری اطالعات سالمت  2

 *    4 *  - 3فن آوری اطالعات سالمت  3

 *    5 *  ..شاخص ها و  شاخص ها و تحلیل داده ها 4

 *    3 *  ...فن آوری اطالعات  فن آوری اطالعات بهداشتی 5

آشنایی با سیستم عامل و برنامه  6
 های کاربردی

آشنایی با سیستم عامل 
 و ...

 * 3    * 

شبکه کامپیوتر و امنیت سیستم  7
 ها

 *    4 *  ... شبکه کامپیوتر و

 *    1 *   جنبه های قانونی 8

 *    5 *  ..و . کامپیوتر و شبکه کامپیوتر و شبکه های کامپیوتری 9

 *    3 *  - پرونده الکترونیک سالمت 11

مدیریت بخش فن آوری  11
 اطالعات سالمت

-  * 3    * 

کیفیت داده ها و سیستم های  12
 سالمت

-  * 1    * 

آشنایی با فن آوری نوین  13
 اطالعات علوم آزمایشگاهی

 *    2 *  ... آشنایی با فن آوری

 *    2 *  ... آشنایی با فن آوری آشنایی با فن آوری رادیولوژی 14

فن آوری اطالعات  اطالعات پرستاریفن آوری  15
 پرستاری

 * 2    * 

 *    3 *  - پروژه تحقیق 16

 * 4 *     کامپیوتر پزشکی کامپیوتر پزشکی 17

 * 1  *    کامپیوتر دندانپزشکی کامپیوتر دندانپزشکی 18

کاربرد کامپیوتر در تصویربرداری  19
 پزشکی

 *    1 *  کاربرد کامپیوتر ...

کارآموزی در عرصه فن  - 21
 آوری اطالعات

 * 3    * 

کارآموزی در عرصه  - 21
 مدارک پزشکیکاردانی 

 * 4    * 

کارآموزی در عرصه  - 22
کارشناسی ناپیوسته 
 مدارک پزشکی

 * 5    * 
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 در دو سال اخیر ( شرکت در کنگره داخلی و خارجی5
 

 محل برگزاري كشور تاريخ نام كنگره رديف
الیییی  1396 آموزش پزشکی همایش های  1

1411 

 دانشگاه ع پ ایران/ تهران

2 Sub regional workshop for ICD11 capacity 
building and pilot testing  

1-4 Dec 
2019 

، تهران، WHOوزارت بهداشییت و 
 ایران

آذر  4الییی  2 همایش یادگیری الکترونیک هزاره 3
1411 

 بندرعباس

 

 ( راهنما یا مشاوره پایان نامه های دانشجویی6
 

 دانشگاه/ مقطع سال شروع عنوان پايان نامه رديف
شد فن  1397 ارائه مدل مفهومی پرونده الکترونیک بیماری های قلبی  1 سی ار شنا شگاه ع پ ایران/ کار دان

 آوری اطالعات سالمت/ مشاور

ارزیابی سیاختار و عملکرد سییسیتم یکپاربه بهداشیت )سیی (  2
 ایران

شد فن  1398 سی ار شنا شگاه ع پ ایران/ کار دان
 مشاورآوری اطالعات سالمت/ 

سیا) یتهاجم ونیالسیونت پروگنوز یبررس 3  مارانیب در ( ونینتوبا
ستر 19 دیکوو ستانیب ژهیو یها مراقبت بخش در شده یب   مار

دانشییگاه علوم پزشییکی هرمزگان، پزشییکی  1411
 عمومی



 1399 سال در بندرعباس یمحمد دیشه

س 4  ونرکر عروق یریدرگ نوع و شدت با مرتبط یها ریمتغ یبرر

شخ با مارانیب در   Acute coronary syndrome صیت
ستانیب به کننده مراجعه  الس از بندرعباس یمحمد دیشه مار
 1398 تا 1396

دانشییگاه علوم پزشییکی هرمزگان، پزشییکی  1411
 عمومی

  و یبقل انفارکتوس تظاهر با مارانیب یژگیو و وعیشیی یبررسیی 5

سداد ریغ کرونر یریدرگ  مراجعه مارانیب در( MINOCA) یان
 تا 1396 سال از بندرعباس یمحمد دیشه مارستانیب به کننده
1398 

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، پزشکی  1411
 عمومی

س 6 صد انیم ارتباط یبرر س در  یتیمورتال و بدوورود خون تیلنفو
ستانیب به کننده مراجعه 19-دیکوو مارانیب  یمحمد دیشه مار

 1399 سال اول ماهه شش در بندرعباس

 
 1411 

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، پزشکی 
 عمومی

  مارانیب در آن از یناش یامدهایپ و مزمن فشارخون اثر یبررس 7
ستر 19 دیکوو ستانیب در یب  رد بندرعباس یمحمد دیشه مار
 1399 تابستان و بهار

نشگاه علوم پزشکی هرمزگان، رزیدنت دا 1399
 بیماری های قل  و عروق

ها مصیییر  ریتاث 8 ناویکلروک یدروکسییییه یدارو تازا   و رین،آ
 صیشییخت با یبسییتر مارانیب قل  نوار بر ریتوناویر/ریناویلوپ
 بندرعباس یمحمد دیشه مارستانیب در 19دیکوو

نشگاه علوم پزشکی هرمزگان، رزیدنت دا 1399
 بیماری های قل  و عروق

  سرنوشت و کینیپاراکل یها افتهی ، یکینیکل مشخصات یبررس 9
  19 دیکوو به مبتال حامله یها خانم در نوزاد و مادر یینها

 معلو دانشییگاه به وابسییته یها مارسییتانیب به کننده مراجعه
 1399 ماه مرداد تا 1398 ماه بهمن از هرمزگانیپزشک

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، پزشکی  1399
 عمومی

 

 ( عضویت و همكاری در هیئت تحریره مجالت معتبر علمی7
 نوع همکاری مجله ردیف

 داوری مقاالت پزشکی هرمزگان 1

 داوری مقاالت اطالع رسانی پزشکی نوین 2

 داوری مقاالت توسعه آموزش پزشکی 3

 داوری مقاالت مدیریت اطالعات سالمت 4

 داوری مقاالت کرمان یپزشک ستیز و سالمت کیانفورمات مجله 5

 

 ( تالیف، گردآوری و ترجمه کتاب8

 سال  عنوان  رديف
تالیف و گردآوري/ 

 ترجمه



1 
مبانی، فرایند  -راهنمای عملی بکارگیری سیستمهای اطالعات سالمت

 خرید و مدیریت پروژه
1393 

 تالیف و گردآوری

 تالیف و گردآوری 84 1393و  1383همکاری در تدوین کتاب گزارش کشوری ثبت سرطان سال  2

3 
سالنامه آماری  ست تدوین کتاب  شکی هرمزگان در سرپر شگاه علوم پز دان

 1391الی  1388سالهای 
 تالیف و گردآوری 1388-1391

 MEDICAL RECORDS MANUAL- A GUIDE 

FOR DEVELOPING COUNTRIES 
 ترجمه 1386

 

 ( سوابق حرفه ای و اجرایی9
 

 پایان شروع شهرستان نوع مسئوليت واحد سازماني ردیف

 1332 1331 بستک بخش مدارک پزشکیمسئول  بیمارستان فکری بستک 1

 1333 1333 بندرعباس کز مدیریت آمار و فن آوری معاون آمار مر اداره آمار و فن آوری  2

 1333 1333 بندرعباس بیمارستانهای استان  HISمدیر پروژه  اداره آمار و فن آوری 3

 1333 1331 بندرعباس بیمارستان شریعتی  MISمدیر پروژه  اداره آمار و فن آوری  4

 معاونت بهداشتی 5
کارشناس کدگذاری و  نرم افزار  ثبت سرطان 

 استان

 بندرعباس
1332 1333 

بیمارستان  1

 شهیدمحمدی
 نائب رئیس کمیته کاهش کسورات بیمارستان

 بندرعباس
1333 1331 

شبیمارستان  7  1332 1333 بندرعباس عضو کمیته اسناد و مدارک پزشکی  

3 
آمار و فن آوری اداره 

 اطالعات

قائم مقام اولین همایش منطقه ای مدیریت 

 اطالعات سالمت

 بندرعباس
1331 1331 

 1333 1334 بندرعباس مسئول پشتیبانی شبکه در واحدهای سازمانی  اداره آمار و فن آوری  3

 1333 1333 بندرعباس عضو کمیته تحقیقات کاربردی دانشگاه معاونت توسعه دانشگاه 11

 1333 1333 بندرعباس عضو شورای مرکزی آموزش مداوم دانشگاه معاونت آموزشی 11

 1331 1333 بندرعباس دبیر  کمیته پژوهشی کسورات دانشگاه معاونت توسعه 12

 - 1331 بندرعباس مدیریت اطالعات سالمت عضو مرکز تحقیقات معاونت پژوهشی 13

 1333 1331 بندرعباس دانشکده ITمسئول  دانشکده پیراپزشکی 14

15 EDC 1333 1333 بندرعباس عضو کمیته برنامه ریزی استرااتژیک دانشگاه 

11 EDC مسئول واحد ارزشیابی  دانشگاهEDC   1333 1333 بندرعباس 

17 
مرکز آمار و فن آوری 

 اطالعات 

عضو کمیته های  تخصصی نرم افزار، سخت 

 دانشگاه HISافزار و 

 بندرعباس
1333 1333 

13 EDC عضو کمیته پژوهش در آموزش  دانشگاهEDC 1333 1332 بندرعباس 

 1333 1332 بندرعباس عضو کمیته رتبه بندی دانشگاه معاونت آموزشی دانشگاه 13



 هرمزگانع پ دانشگاه  21
عضو کمیته تدوین سند توسعه بهداشت و 

 درمان استان

 بندرعباس
1331 1331 

21 
دانشگاه علوم پزشکی 

 هرمزگان

عضو هیات علمی گروه فن آوری اطالعات 

 سالمت 

 بندرعباس
 تاکنون 1331

22 
دانشگاه علوم پزشکی 

 هرمزگان

مسئول بسته ارزیابی و اعتباربخشی طرح 

 تحول اموزش

 بندرعباس
 تاکنون 1333

23 
دانشگاه علوم پزشکی 

 هرمزگان
 مدیرگروه فناوری اطالعات سالمت

 بندرعباس
 تاکنون 1411

 


