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  تاریخچه تحصیلی و حرفه اي
  دیپلم تجربی، دبیرستان صالحات اصفهان            1371
  کاردانی مدارك پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان   1372 -1374
  کارشناسی مدارك پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز    1376-1374
  مدارك پزشکی در سراسر کشور رتبه اول در آزمون کارشناسی ارشد رشته           1379
  کارشناسی ارشد آموزش مدارك پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی    1381-1379
  در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی آموزش مدارك پزشکیرشته رتبه اول مقطع کارشناسی ارشد     1379-  1381
  ی ایراندکتراي مدیریت اطالعات سالمت دانشگاه علوم پزشک  1393- 1388

   
  وضعیت استخدامی 

  مهر ماه استخدام قراردادي در معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با سمت کارشناس پژوهش 16
  با ردیف کارشناس آمار و مدارك پزشکی استخدام پیمانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 1383بهمن ماه  4

  عضو هیآت علمی ربی مپیمانی استخدام  1384شهریور ماه  26
  استادیار  1393مهر ماه  1

  استخدام رسمی آزمایشی 1394تیر ماه 
  

  ي اجراییفعالیتها
  1382سال عضو کمیته تخصصی مدارك پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 

  1382سال  عضو کمیته فرعی آموزشی جهت تدوین گزارش ساالنه هیآت امناي دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
 1384سال  کمیته تدوین کتابچه راهنماي آموزشی دانشکده پرستاري، مامایی و پیراپزشکیعضو 

  عضو فعال انجمن علمی مدارك پزشکی ایران
و پیراپزشکی جهت تدوین کتب حاوي مشخصات دانشکده هاي زیر مجموعه حوزه معاونت  یینماینده دانشکده پرستاري، ماماْ

 1384سال  آموزشی
 1385سال  موزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی هرمزگانعضو کمیته مرکزي آ
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  1385سال  دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان عضو کمیته صرفه جویی
  1386سال  ي دانشکده پرستاري، مامایی و پیراپزشکی عضو کمیته ارزشیابی آزمونها

  1386سال  شتیدبیر کمیته علمی اولین همایش منطقه اي مدیریت اطالعات بهداشتی و مدیریت خدمات بهدا
  1387عضو کمیته ارزیابی درونی گروههاي آموزشی دانشکده پرستاري، مامایی و پیراپزشکی  سال 

  1387دبیر کمیته انتشارات دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان سال 
  1387عضوشوراي پژوهشی دانشکده پیراپزشکی سال 

  1388رابط آماري معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان سال 
  

 1393رستاري، مامایی و پیراپزشکیدانشجویی دانشکده پعضو کمیته تحقیقات 
  1393معاون پژوهشی دانشکده پیراپزشکی 

   1393 دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان مدیر توسعه پژوهش، ارزیابی تحقیقات و هماهنگی مراکز تحقیقاتی
   1393عضو شوراي پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 

  1393اي اخالق در پژوهش به مدت سه سال عضو شور
  1393اطالع رسانی پزشکی نوین  مدیر مسئول مجله

  1393استاد مشاور دانشجویان فناوري اطالعات سالمت 
 1393عضو کمیته پژوهش در آموزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 

  1393اه علوم پزشکی هرمزگان بودجه دانشگکارشناسی و کمیته دبیر
 1393ساعت حضور فعال در نیمه دوم سال  10جلسه شوراي پژوهشی معادل  5حضور در گواهی 

" اصالح سیستم ھا و فرایند، بھبود بھره وری، برنامھ ریزی و مدیریت عملکرد عضو کارگروه مباحث کارشناسی مرتبط با 
  ١٣٩۴ ....... و توسعھ مدیران"

  1394یت بحران و پدافند غیر عامل معاونت تحقیقات و فناوري  عضو کمیته مدیر
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  فعالیتهاي پژوهشی 
  

  تاریخ تصویب  نوع همکاري  عنوان طرح  ردیف
بررسی میزان آگاهی و نگرش مدیران بیمارستانهاي دولتی و خصوصی استان   1

  هرمزگان نسبت به بخش آمار و مدارك پزشکی 
  30/11/81  مجري طرح

  
بخش مدارك پزشکی بیمارستانهاي تابعه دانشگاه علوم پزشکی  بررسی وضعیت  2

  هرمزگان
  4/10/82  مجري طرح

بررسی اثر عوامل محیطی پرونده هاي پزشکی بایگانی بیمارستانهاي دانشگاه علوم   3
  پزشکی هرمزگان

  9/4/83  مجري طرح

  22/2/83  همکار اول   نهرمزگا تحلیل استنادي پایان نامه هاي دکتراي تخصصی دانشگاه علوم پزشکی  4
بررسی وضعیت مستندسازي عناصر اطالعاتی تشخیصی فرمهاي پذیرش و خالصه   5

ترخیص و خالصه پرونده مدارك پزشکی بیماران بستري در بیمارستانهاي تابعه 
  1381دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان در سال 

  1381  همکار اول

علت مرگ و میر و ثبت  150پزشکان شهر بندرعباس از بررسی میزان آگاهی   6
  گواهی فوت

  22/2/83  همکار اول

بررسی تاثیر دوره بازآموزي اصول تشخیص نویسی بر میزان آگاهی و عملکرد   7
  آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگاندستیاران تخصصی بیمارستانهاي 

  14/12/85  مجري طرح

رستانهاي آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بیما وي بیمار بستريبررسی الگ  8
   1382-  86در طی سالهاي 

  24/2/88  همکار اول

- 1392سال   همکار اول  بررسی هم کنش پذیري سیستم هاي اطالعات بیمارستان مراکز درمانی ایران   9
1389  

بررسی ساختار سازمانی بخش فناوري اطالعات بیمارستان هاي وابسته به دانشگاه    10
  لوم پزشکی ایران و ارائه الگوع

- 1392سال   مجري طرح
1389  

  1389  همکار اول  89امکان سنجی پزشکی از راه دور دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در سال   11
بااستفاده  هرمزگانتخمین کارایی فنی بیمارستان هاي عمومی استان   12

 DEA از روش تحلیل فراگیر داده ها

  1394  همکار اول

  

http://research.hums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1000&masterCode=81000884
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   علمی پژوهشی مقاالت چاپ شده در مجالت
  

  فصل  شماره  سال چاپ  نام مجله  (فارسی) عنوان مقاله  ردیف
میزان آگاهی مدیران بیمارستانهاي دولتی و خصوصی   1

  ستان هرمزگان نسبت به عملکرد بخش مدارك پزشکیا
علوم پزشکی 

  هرمزگان
زمستان   چهارم  هشتم

1383  
وضعیت بخش مدارك پزشکی بیمارستانهاي تابعه دانشگاه   2

  علوم پزشکی هرمزگان
علوم پزشکی 

  هرمزگان
  1384پاییز   سوم  نهم

بررسی میزان رضایت دانشجویان از خدمات کتابخانه اي   3
  لوم پزشکی هرمزگان دانشگاه ع

مجله الکترونیکی 
  نشر کتابدار

 -   -  1384  

اثر عوامل محیطی بر وضعیت پرونده هاي پزشکی بایگانی   4
بیمارستانهاي تابعه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در 

  1382سال 

علوم پزشکی 
  هرمزگان

  1385پاییز   سوم  دهم
  

گاه تحلیل استنادي پایان نامه هاي دکتراي تخصصی دانش   5
  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

علوم پزشکی 
  هرمزگان

  1387پاییز   سوم  دوازدهم

بررسی هم کنش پذیري سیستم هاي اطالعات بیمارستان   6
  مراکز درمانی ایران

علوم پزشکی 
  هرمزگان

  1393  سوم  هجدهم

مطالعه تطبیقی پست هاي سازمانی مرتبط با بخش    7
العات سالمت بیمارستانها و ارائه مدیریت و فناوري اط

 پیشنهاد براي ایران
  

علوم پزشکی 
  هرمزگان

  1394  دوم  نوزدهم

بررسی وضعیت سیستم اطالعات مدیریت سالمت   8
  سالمندان ایران: یک مطالعه کیفی 

اطالع رسانی 
  پزشکی نوین

  1394  سوم  اول

 و آموزشی بیمارستانهاي در اطالعات فناوري حاکمیت  9
  کیفی یک مطالعه :ایران پزشکی علوم نشگاهدا درمانی

مجله انفورماتیک 
سالمت و زیست 

  پزشکی

  1394  دوم  دوم
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Year/Vol./No. Title of journal Title of article No. 

2013:10(75).  Life Science Journal  HIS Interoperability among Health 
Care Centers: Case of Iran   

1  

2013 Sep: 21(3). 
  

ACTA INFORM 
MED  

The Effect of Educational 
Intervention on Medical Diagnosis 
Recording among Residents 

2  

2013, vol. 18, iss. 50, 
pp. 18-28.  

Medicinski glasnik  Health information system to 
improve elderly health: Study of 
health information system in us to 
setup standard for developing 
countries  

3  

Acceptance IRANIAN RED 
CRESCENT 
MEDICAL 
JOURNAL 

Health information management 
system, elderly health sector: A 
qualitative study in Iran 

4 

 
 Vol. 1, 2015- Page 
375-385 

AYER  
 Theoretical Approach to Elderly 
Care Management Information 
Systems: Lesson learned from 
literature review 

5 

  
  تآلیف
، انتشارات دانشگاه علوم "پرستاري، مامایی و پیراپزشکی دانشکده 1384-  85نیمسال دوم  کتابچه برنامه جامع درسی "  1384

  .پزشکی هرمزگان
  پزشکی هرمزگان. ، انتشارات دانشگاه علوم"شگاه علوم پزشکیدان راهنماي اعضاي هیات علمی کتابچه "  1384
، انتشارات دانشگاه علوم "پرستاري، مامایی و پیراپزشکی دانشکده 1385-  86نیمسال اول  کتابچه برنامه جامع درسی "  1385

  پزشکی هرمزگان.
  . پزشکی هرمزگان. انتشارات دانشگاه علوم ع  با همکاري مهربان شاهی و دکتر شهرام زار  "روش تحقیق در علوم پزشکی "     1385
  . انتشارات اندیشه رفیع. "( بانک سواالت) مقطع کاردانی به کارشناسی  درسنامه جامع مدارك پزشکی "    1387
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  داوري مقاالت 
 پژوهشی مدیریت سالمت دانشگاه –ساعت فعالیت در مجله علمی  15با امتیاز   1431داوري مقاله با کد  1392

  علوم پزشکی ایران
پژوهشی مدیریت  –ساعت فعالیت در مجله علمی  15معادل  1392مقاله در نیمه اول سال  1داوري علمی  1392

  سالمت دانشگاه علوم پزشکی ایران
ساعت فعالیت در مجله  30معادل  1392در نیمه دوم سال  1544و  1642مقاله با کدهاي  2داوري علمی  1392
  ریت سالمت دانشگاه علوم پزشکی ایرانپژوهشی مدی –علمی 

  
 1393در نیمه دوم سال A-10-27-1, A-10-27-3, A-10-27-4مقاله با کدهاي   3داوري علمی  1393
  ساعت فعالیت در مجله اطالع رسانی پزشکی نوین ، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 60معادل 
ربران از نظام جامع شبکه سالمت کشور اصفهان دیدگاه کاارزیابی "داوري طرح تحقیقاتی آبان ماه،  1393
  ساعت کار پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 20معادل  "1393
براي مراقبت در منزل  EHRبررسی تطبیقی نحوه ارائه "با عنوان   9369شماره  داوري طرح تحقیقاتی 1393

  دانشگاه علوم پزشکی کاشان ساعت ھمکاری با دفتر نظارت و ارزشیابی ١٠" معادل .....سالمندان
  

ایده فناورانه در نخستین جشنواره استانی ایده تا اختراع از مرکز رشد جامع فناوري  21داوري علمی تعداد  1394
  سالمت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

" ارزیابی عملکرد دانشگاه علوم پزشکی ھرمزگان بر اساس داوري علمی طرح تحقیقاتی با عنوان  1394
  " ١٣٩۴ EFQMوی تعالی سازمانی الگ
  

  گواهی داوري کتاب
  اجرایی  –ساعت فعالیت علمی  100صفحه اي به میزان  175داوري کتاب  1394
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  تشویقها
تشویقی از طرف معاون آموزشی وقت ( دکتر امید صفا ) جهت تهیه چکیده التین و اطالعات کتابشناختی مقاالت  1383 -

  هرمزگانمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی 
 کسب رتبه اول رشته مدارك پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در کل کشور 1384 -
 84 – 85تشویق توسط ریاست محترم دانشکده پیراپزشکی جهت تدوین کتابچه برنامه جامع درسی نیمسال دوم  1385 -
 85 – 86تشویق توسط ریاست محترم دانشکده پیراپزشکی جهت تدوین کتابچه برنامه جامع درسی نیمسال اول  1385 -
تشویق توسط ریاست محترم دانشکده پیراپزشکی جهت تدوین کتابچه راهنماي شغلی کارکنان و مربیان مشمول   1385 -

 استخدام کشوري
ات دانشگاه جهت همکاري بعنوان دبیر کمیته علمی اولین همایش تشویق توسط معاونت محترم آموزشی و تحقیق 1386 -

   HIMمنطقه اي 
 انتخاب بعنوان استاد نمونه در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 1386 -
 انتخاب استاد نخبه استان از طرف معاونت پژوهشی 1387 -
پزشکی دانشگاه هاي علوم پزشکی  انتخاب مقاله برتر در سومین گردهمایی مسئولین و کارشناسان آمار و مدارك 1392 -

 کشور
  

 تقدیر در برگزاري اولین همایش سراسري برنامه تحول نظام سالمت: چشم انداز و فرصت ها  1394 -
 مورد تشویق با درج در پرونده پرسنلی توسط رئیس محترم دانشکده و مدیر محترم گروه فناوري اطالعات سالمت 1394 -
  نشگاه و معاون محترم آموزشی به دلیل ارتقاي رتبه علمی از مربی به استادیاريداتشویق توسط ریاست محترم  1394 -
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  تدریسها
  1384سال  آموزشی مستندسازي مدارك پزشکی در سازمان تآمین اجتماعی کارگاه ساعت تدریس مطالب  8 - 
  1386صی سال ل تشخیص نویسی براي دستیاران تخصبازآموزي اصو کارگاه رائه سخنرانی ( آموزشی ) در ا  - 

  1385سال  بازآموزي اصول تشخیص نویسی براي دستیاران تخصصیکارگاه ارائه سخنرانی ( آموزشی ) در  - 
  1387در سال  روش تحقیق در علوم پزشکی کارگاهارائه سخنرانی آموزشی در  - 
  1387ارائه سخنرانی آموزشی در کارگاه اصول مستند سازي در سال  - 
  
  1393رگاه آموزشی پروپوزال نویسی اسفند کادر ساعت تدریس  2 - 
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  کارگاههاي پژوهشی و آموزشی
  

  متولی برگزاري  تاریخ برگزاري  عنوان کارگاه  ردیف
  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  ICD10   9/9/77 – 11/9/77کارگاه سه روزه آشنایی با   1
  زشکی اصفهاندانشگاه علوم پ  ICD10   20/11/77کارگاه یک روزه تکمیلی آشنایی با   2
  آشنایی با پزشکی مبتنی بر شواهد  3

( Evidence Based Medicine)  
19/12/81 – 
21/12/81  

  معاونت آموزشی و پژوهشی

  معاونت آموزشی و پژوهشی  28/3/82 – 25/3/82  روزه ) 4برنامه ریزي استراتژیک (  4
  ات و فناوريمعاونت تحقیق  3/10/82  کارگاه آموزشی بانک اطالعات بهداشت باروري  5
 – 21/10/82  کارگاه سه روزه ده گام پژوهش  6

23/10/82  
  معاونت آموزشی و پژوهشی

 – 24/10/82  مقاله نویسی به زبان فارسی  7
25/10/82  

  معاونت آموزشی و پژوهشی

  دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان  29/9/83 – 27/9/83  اخالق در مدیریت  8
و برنامه ریزي کارگاه آموزشی دو روزه طرح  درس   9

  درسی
مرکز مطالعات و توسعه معاونت   4/12/83 – 3/12/83

  آموزشی
  دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان  20/12/83  دوره آموزشی والدین فهمیده و فرزندان موفق  10
  معاونت آموزشی و پژوهشی  31/1/84  ترجمه متون به زبان انگلیسی  11
  معاونت آموزشی و پژوهشی  2/2/84 – 1/2/84  مقاله نویسی به زبان انگلیسی  12
مرکز مطالعات و توسعه معاونت   10/9/84 – 9/9/84  کارگاه آموزشی دو روزه ارزشیابی و تحلیل آزمون  13

  آموزشی
کمیته تحقیقات دانشجویی   10/10/84  سمینار استانی بهداشت مادر و کودك  14

دانشکده پرستاري، مامایی و 
  پیراپزشکی

سازمان مدیریت و برنامه ریزي   14/6/84 – 29/6/84  ري اطالعاتمفاهیم پایه فناو  15
  استان هرمزگان

سازمان مدیریت و برنامه ریزي   30/6/84 – 10/7/84  کاربرد کامپیوتر و مدیریت فایلها  16
  استان هرمزگان

سازمان مدیریت و برنامه ریزي   10/7/84 – 10/8/84  واژه پردازها  17
  استان هرمزگان

سازمان مدیریت و برنامه ریزي   10/8/84 – 10/9/84  رده هاصفحه گست  18
  استان هرمزگان

سازمان مدیریت و برنامه ریزي   10/9/84 – 10/10/84  ارائه مطالب  19
  استان هرمزگان

 – 25/11/84  اطالعات و ارتباطات  20
10/11/84  

سازمان مدیریت و برنامه ریزي 
  استان هرمزگان

  ماندانشگاه علوم پزشکی کر  31/3/85 – 2/4/85  طراحی سواالت –ی روش ارزشیاب –روش تدریس   21
  دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان  3/4/85  تدوین اهداف آموزشی –طراحی کوریکولوم آموزشی   22
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  دانشگاه علوم پزشکی یزد  4/4/85 – 6/4/85  مشاوره فرهنگی و علمی دانشجویان  23
  دانشگاه علوم پزشکی قم  7/4/85 – 8/4/85  مکارگاه شئون اسالمی و آداب تعلیم و تعل  24
  دانشگاه علوم پزشکی تهران  9/4/85  اخالق پزشکی  25
دانشگاه علوم پزشکی شهید   10/4/85 – 11/4/85  آشنایی با تحول در آموزش علم پزشکی   26

  بهشتی
  دانشگاه علوم پزشکی ایران  12/4/85 – 13/4/85  نگارش متون علمی    27
  دانشگاه علوم پزشکی ساري  14/4/85 – 17/4/85  دماتی و پیشرفته روش تحقیق مق  28
  دانشگاه علوم پزشکی مشهد  18/4/85 – 21/4/85  استفاده از منابع الکترونیکی  29
 – 16/10/85  طراحی آموزشی، الگو ها و روشهاي تدریس  30

15/10/85  
  دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

  دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان  14/10/85  ارتباط موثر استاد و دانشجو  31
 – 19/11/85  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی  32

18/11/85  
  دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

  دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان  14/12/85  دوره بازآموزي مدارك پزشکی ( کدگذاري )  33
  مزگاندانشگاه علوم پزشکی هر  28/9/86 – 29/9/86  مقاله نویسی به زبان انگلیسی   34
 – 14/10/86  اولین کنگره کشوري دخانیات و سالمت  35

12/10/86  
  دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

اولین همایش منطقه اي مدیریت اطالعات بهداشتی و   36
  مدیریت خدمات بهداشتی 

  دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان  16/12/86

37  The First Regional (EMRO) Congress on 
TOBACCO and HEALTH 

  (کیش)دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان  9/11/87 - 11/11/87

  دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان  25/10/87 - 26/10/87 تحقیقات کیفی در علوم پزشکی   38
مدیریت دانش: نقش کتابداران در مدیریت دانش   39

 سازمانی 
  دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان  1/12/87

ی و چالشهاي اولین کنگره سراسري قصورات پزشک  40
 مرتبط با آن

  دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان  4/10/87 - 6/10/87

کارگاه آشنایی و استفاده از منابع کتابخانه دیجیتال   41
  علوم پزشکی

  دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان  18/9/87 - 20/9/87

  زگاندانشگاه علوم پزشکی هرم  23/7/87 - 26/7/87  مقاله نویسی پیشرفته به زبان انگلیسی  42
43  Oral Presentation 8/8/87  دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان  
دهمین کنگره آموزش پزشکی استاد توانمندو دومین   44

  جشنواره شهید مطهري 
اردیبهشت ماه  15 – 17

1388  
  دانشگاه علوم پزشکی شیراز

  دانشگاه علوم پزشکی تهران  1390  عدالت در سالمت شهر تهران  45
  دانشگاه علوم پزشکی تهران  1391  طب سالمندي  46
  دانشگاه علوم پزشکی تهران  1392  از ایده تا کارآفرینی  47
  دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان  23/7/1393  کورتل (موتور جستجوي رابطه محور متون زیست پزشکی)  49
  دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان  21/8/1393  مجله مناسب براي چاپ مقاله انتخاب  50
  دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان  21/10/1393  پوستر براي ارائه در کنگره هاي علمی طراحی  51
  دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان  14/12/1393  توانمندسازي مهارتهاي ارتباطی اساتید مشاور   52
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53   Workshop on “Experiences on 
International Birth cohorts” 

18 /3/1394   
 )June 8/2015(  

  علوم پزشکی اصفهاندانشگاه 
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  شرکت در کنگره وسمینارها
  

زمان برگزاري     عنوان همایش  
  همایش

نوع پذیرش   عنوان مقاله
  مقاله

  نویسنده

چهارمین همایش سراسري مدارك 
  پزشکی

بررسی وضعیت مستندسازي در   1382دیماه 
بیمارستانهاي آموزشی دانشگاه علوم 

  پزشکی هرمزگان
  

  دوم  پوستر

دانشجویان مدارك  دومین همایش
  پزشکی سراسر کشور

دیماه  2 – 3
1385  

نقش فن آوري اطالعات در تهیه آمار 
  بیمارستان و ارائه مدل اجرایی

  اول  سخنرانی

 – 14/10/86  اولین کنگره کشوري دخانیات و سالمت 
12/10/86  

استعمال دخانیات در زنان و پیامدهاي 
  سوء آن

  اول  پوستر

دیریت اطالعات اولین همایش منطقه اي م
  بهداشتی و مدیریت خدمات بهداشتی

معماري زیر ساختهاي پرونده الکترونیک   12/12/86
  سالمت

  اول  پوستر

اولین همایش منطقه اي مدیریت اطالعات 
  بهداشتی و مدیریت خدمات بهداشتی

12/12/86  HIS دوم  پوستر  

اولین همایش منطقه اي مدیریت اطالعات 
  بهداشتی بهداشتی و مدیریت خدمات

بررسی تاثیر بکارگیري برنامه نرم افزاري   12/12/86
تولید گزارشات آماري بر عملکرد واحد 
آمار بخش مدارك پزشکی بیمارستان 

  شریعتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

  دوم  سخنرانی

اولین همایش منطقه اي مدیریت اطالعات 
  بهداشتی و مدیریت خدمات بهداشتی

ت اطالعات در فرم پذیرش و ارزیابی ثب  12/12/86
خالصه ترخیص در بیمارستان شهید 

  1385محمدي در سال 

  دوم  پوستر
  

اولین کنگره سراسري قصورات پزشکی و 
  چالشهاي مرتبط با آن

دیماه  4 – 6
1387  

بررسی میزان رعایت حقوق بیماران در 
بخش مدارك پزشکی بیمارستانهاي 

  آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی

  دوم  وسترپ

خرداد ماه  4 - 6  اولین کنگره بین المللی پزشکی قانونی
1388  

سایر ایران با  اخالق پزشکیتطابق تعیین 
  کشورها

  دوم  پوستر

خرداد ماه  4 - 6  قانونی اولین کنگره بین المللی پزشکی
1388  

  دوم  پوستر  خطاهاي دارویی

اولین كنگره سراسري 
قصورات پزشكي و 

 چالشھاي مرتبط با آن

٦– ۴ 
دیماه 
١٣٨٧ 

تعیین تطابق اخالق 
پزشكي ایران با سایر 

 كشورھا

چاپ شده در 
کتاب خالصه 

  مقاالت

  دوم

اولین كنگره سراسري 
قصورات پزشكي و 

 چالشھاي مرتبط با آن

٦– ۴ 
دیماه 
١٣٨٧ 

بررسي مقایسھ اي عناصر 
اطالعاتي گواھي فوت 

ایران با استانداردھاي 
جھاني و ارائھ مدل 

 براي ایرانپیشنھادي 

چاپ شده در 
کتاب خالصه 

  مقاالت

  دوم

اولین كنگره سراسري 
قصورات پزشكي و 

 چالشھاي مرتبط با آن

۶– ۴ 
دیماه 
١٣٨٧ 

جنبھ ھاي قانوني مدارك 
 پزشكي

چاپ شده در 
کتاب خالصه 

  مقاالت

  اول



 نسرین داوري دولت آبادياطالعات پژوهشی، آموزشی، انتصابها و...... 

13 
 

سومین گردھمایی 
مسئولین و کارشناسان 
آمار و مدارک پزشکی 

دانشگاھھای علوم 
 رپزشکی کشو

بررسی ساختار سازمانی  ١٣٩٢اسفند
بخش فناوری اطالعات 

بیمارستانھای وابستھ 
بھ دانشگاه علوم پزشکی 

 ایران

چاپ شده در 
کتاب خالصه 

  مقاالت

  اول
  

دوازدھمین ھمایش 
کشوری اموزش پزشکی و 
چھارمین ھمایش شھید 

 مطھری مشھد

بررسی تاثیر آموزش  ١٣٩٠
اصول تشخیص نویسی بر 

ھی عملکرد و آگا
دستیاران تخصصی 

دانشگاه علوم پزشکی 
 ھرمزگان

  اول  پوستر

 


