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 تاریخچھ تحصیلی و حرفھ ای
 ، دبیرستان ابن سینا بندرعباستجربی دیپلم            ١٣۶۵
، دانشـگاه علـوم پزشـکی مـدارک پزشـکی کاردانی    ١٣۶٧-١٣۶٩

 کرمان
، دانشـگاه علـوم پزشـکی مدارک پزشـکی کارشناسی    ١٣٧٣-١٣٧۵

 شھید بھشتی
، دانشـگاه آمـوزش مـدارک پزشـکی ناسی ارشدکارش    ١٣٧٩-١٣٨١

 علوم پزشکی
 دکترای مدیریت فناوری اطالعات سالمت  ١٣٨٩-١٣٩٣

 وضعیت استخدامی 
استخدام رسمی آزمایشی دانشگاه علوم پزشکی ھرمزگان     ١٣٧۵

 با ردیف کارشناس آمار و مدارک پزشکی
استخدام رسمی آزمایشی بھ عنوان عضو ھیات علمی در     ١٣٨٣

 دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ھرمزگان
ات علمی در ستخدام رسمی قطعی بھ عنوان عضو ھیا   ١٣٨۶

 دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ھرمزگان
 فعالیتھای اجرایی

 عضو کمیتھ کنترل عفونت بیمارستان شھید محمدی  ١٣٧۶       
یمارستان شھید مسئول بخش آمار و مدارک پزشکی ب  ١٣٧٨      
 محمدی

عضو کمیتھ اطالع رسانی دانشگاه علوم پزشکی   ١٣٧٩      
 ھرمزگان
رئیس اداره آمار و مدارک پزشکی دانشگاه علوم   ١٣٨١      

 پزشکی ھرمزگان
نماینده دانشگاه علوم پزشکی ھرمزگان در طرح    ١٣٨١      

 رتبھ بندی دانشکده ھای پزشکی
زشکی دانشگاه علوم پزشکی عضو کمیتھ تخصصی مدارک پ ١٣٨٢

 ھرمزگان
عضو کمیتھ برنامھ ریزی استراتژیک دانشگاه علوم    ١٣٨٢

 پزشکی ھرمزگان
) HSRعضو کمیتھ تحقیقات سیستمھای بھداشتی (   ١٣٨٢

 دانشگاه علوم پزشکی ھرمزگان
 عضو شورای انفورماتیک دانشگاه علوم پزشکی ھرمزگان   ١٣٨٣ 
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ی جھت تدوین گزارش ساالنھ عضو کمیتھ فرعی آموزش ١٣٨٢ – ١٣٨٣
 ھیآت امنای دانشگاه علوم پزشکی ھرمزگان

 عضو کارگروه فناوری اطالعات بیمارستان کودکان   ١٣٨٣
کارشناس مسئول فناوری اطالعات بیمارستان کودکان در    ١٣٨٣

اجرای پروژه اصالح ساختار نظام جامع اقتصادی مدیریتی 
 بیمارستان

رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی  سرپرست اداره اطالع   ١٣٨٣
 ھرمزگان

کارشناس رابط سازمان در اجرای طرح "بھنگام   ١٣٨٣       
 سازی چارچوب کارگاھھای کشور"

گزاری و راه اندازی شعبھ بین  استعضو کمیتھ سی  ١٣٨۵        
 المللی دانشگاه علوم پزشکی ھرمزگان در مناطق آزاد

ا کیفیت حوزه معاونت آموزشی و عضو کمیتھ ارتق  ١٣٨۵        
 علوم پزشکی ھرمزگان پژوھشی دانشگاه

دبیر کمیتھ برنامھ ریزی استراتژیک اطالعات و    ١٣٨۵       
 ارتباطات دانشگاه علوم پزشکی ھرمزگان

عضو شورای راھبردی انفورماتیک دانشگاه علوم    ١٣٨۶      
 پزشکی ھرمزگان

ی مدیریت اطالعات بھداشتی و دبیر ھمایش منطقھ ا  ١٣٨۶       
 بندرعباس -مدیریت خدمات بھداشتی

و تحقیقات  نماینده تام االختیار معاونت آموزشی  ١٣٨۶      
جھت انجام مصاحبھ علمی متقاضیان استخدام در رشتھ شغلی 

 کارشناس)-کارشناس آمار موضوعی و مسئول مدارک پزشکی (کاردان
برنامھ ریزی ھای ارتقاء  عضو کمیتھ پیگیری ھا و  ١٣٨٧     

 مقاطع کاردانی بھ کارشناسی دانشکده پیراپزشکی
معاون آمار و اطالع رسانی واحد آمار، فناوری   ١٣٨٧     

 اطالعات و ارتباطات
 مدیر گروه فناوری اطالعات سالمت و مدارک پزشکی  ١٣٩٣      
عضور مرکز تحقـیقات مدیریت سالمت دانشگاه علوم  ١٣٩٣     

 کی ھرمزگانپزش
دانشگاه علوم  مدیر کار گروه فناوری اطالعات سالمت ١٣٩٣     

 پزشکی ھرمزگان
 عضو شورای نویسندگان مجلھ اطالع رسانی نوین پزشکی ١٣٩٣     

 
 فعالیتھای پژوھشی 

تاریخ  نوع ھمکاری عنوان طرح ردیف
 تصویب

بررسی میزان آگاھی و نگرش  ١
مدیران بیمارستانھای دولتی و 

وصی استان ھرمزگان نسبت بھ خص
 بخش آمار و مدارک پزشکی 

 ٣٠/١١/٨١ ھمکار
 

بررسی وضعیت بخش مدارک پزشکی  ٢
بیمارستانھای تابعھ دانشگاه 

 علوم پزشکی ھرمزگان

 ۴/١٠/٨٢ ھمکار

بررسی اثر عوامل محیطی پرونده  ٣
ھای پزشکی بایگانی 

بیمارستانھای دانشگاه علوم 
 پزشکی ھرمزگان

 ٩/۴/٨٣ ھمکار

بررسی وضعیت مستندسازی عناصر  ۴
اطالعاتی تشخیصی فرمھای پذیرش و 

خالصھ ترخیص و خالصھ پرونده 

 مجری طرح
 

١٣٨١ 



مدارک پزشکی بیماران بستری در 
بیمارستانھای تابعھ دانشگاه 
علوم پزشکی و خدمات بھداشتی 

 ١٣٨١درمانی ھرمزگان در سال 
عیت کتابخانھ ھای بررسی وض ۵

بندرعباس در تابستان عمومی شھر 
١٣٨۵ 

 ١٣٨۵ ھمکار 

بررسی آماری بیماران بستری شده  ۶
در بیمارستانھای وابستھ بھ 

دانشگاه علوم پزشکی ھرمزگان 
طی  ICD-10براساس طبقھ بندی 

 ١٣٨٠-١٣٨۴سالھای 

 ١٣٨۵ مجری طرح

بررسی تاثیر دوره بازآموزی  ٧
اصول تشخیص نویسی بر میزان 

ران تخصصی آگاھی و عملکرد دستیا
بیمارستانھای آموزشی دانشگاه 

 علوم پزشکی ھرمزگان

 ١٣٨۵ ھمکار

بررسی میزان و علل کسورات بیمھ  ٨
ای بیماران بستری در بیمارستان 

 ١٣٨٧نیمھ اول سال  -شھید محمدی

 ١٣٨٨ مجری

بررسی الگوی بیمار بستری  ٩
بیمارستان ھای آموزشی دانشگاه 
علوم پزشکی ھرمزگان در طی سال 

 ١٣٨٢-٨۶ھای 

 ١٣٨٨ ھمکار

بررسی ھم کنش پذیری سیستم ھای  ١٠
اطالعات بیمارستان مراکز درمانی 

 ایران

 ١٣٨٩ مجری

بررسی ساختار سازمانی بخش  ١١
فناوری اطالعات بیمارستان ھای 

وابستھ بھ دانشگاه علوم پزشکی 
 ایران و ارائھ الگو

 ١٣٨٩ ھمکار

تخمین کارایی فنی بیمارستان  ١٢
مومی استان ھرمزگان با ھای ع

استفاده از روش تحلیل فراگیر 
 DEAداده ھا 

 ١٣٩۴ مجری

 مقاالت چاپ شده در مجالت
سال  نام مجلھ عنوان مقالھ ردیف

 چاپ
 فصل شماره

میزان آگاھی مدیران  ١
بیمارستانھای دولتی 

و خصوصی استان 
ھرمزگان نسبت بھ 

عملکرد بخش مدارک 
 پزشکی

علوم پزشکی 
 ھرمزگان

زمستان  چھارم تمھش
١٣٨٣ 

بررسی نحوه  ٢
سازماندھی اطالعات 

مراقبت بھداشتی در 
بیمارستانھای تابعھ 

دانشگاھھای علوم 
پزشکی و خدمات 

علوم 
پیراپزشکی 

دانشگاه 
 شھید بھشتی

پاییز  سوم دوم
١٣٨٣ 



بھداشتی مستقر در 
 شھر تھران

وضعیت بخش مدارک  ٣
پزشکی بیمارستانھای 
 تابعھ دانشگاه علوم

 پزشکی ھرمزگان

علوم پزشکی 
 ھرمزگان

پاییز  سوم نھم
١٣٨۴ 

بررسی میزان رضایت  ۴
دانشجویان از خدمات 

کتابخانھ ای دانشگاه 
 علوم پزشکی ھرمزگان 

مجلھ 
الکترونیکی 

نشر 
 کتابدار

- - ١٣٨۴ 

اثر عوامل محیطی بر  ۵
وضعیت پرونده ھای 

پزشکی بایگانی 
بیمارستانھای تابعھ 

زشکی دانشگاه علوم پ
 ١٣٨٢ھرمزگان در سال 

علوم پزشکی 
 ھرمزگان

پاییز  سوم دھم
١٣٨۵ 

بررسی ھم کنش پذیری  ۶
سیستم ھای اطالعات 
بیمارستان مراکز 

 درمانی ایران

علوم پزشکی 
 ھرمزگان

 ١٣٩٣ سوم ھجدھم

 مطالعھ تطبیقی پست ٧
ھای سازمانی مرتبط 

با بخش مدیریت و 
فناوری اطالعات سالمت 

بیمارستان ھا و 
ارائھ پیشنھاد برای 

 ایران

علوم پزشکی 
 ھرمزگان

 ١٣٩۴ دوم نوزدھم

بررسی وضعیت سیستم  ٨
اطالعات مدیریت سالمت 
سالمندان ایران: یک 

 مطالعھ کیفی

اطالع رسانی 
 پزشکی نوین

 ١٣٩۴ سوم اول

 حاکمیت فناوری ٩
اطالعات در بیمارستان 
ھای آموزشی و درمانی 
دانشگاه علوم پزشکی 

ایران: یک مطالعھ 
 کیفی

مجلھ 
انفورماتیک 

سالمت و 
 زیست پزشکی

 ١٣٩۴ دوم دوم

 
 

Year/Vol./No. Title of Journal Title of article No. 
2013:10(75). Life Science Journal HIS Interoperability among 
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1 

2013 sep: 21(3). ACTA INFORM MED The Effect of Educational 
Intervention on Medical 
Diagnosis Recording among 
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2 

Acceptance IRANIAN RED CRESCENT 
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Health information 
management system, elderly 
health sector: A qualitative 
study in Iran 

3 
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elderly Care Management 
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literature review 

(2015): 200-208. Global Journal of health 
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Information Technology 
Governance Domains in 
Hospitals: A case study in 
Iran 

5 

 
 لیفتا
با ھمکاری نسرین  "روش تحقیق در علوم پزشکیکتاب "    -١

انتشارات دانشگاه علوم  -١٣٨۵سال و دکتر شھرام زارع  داوری 
 پزشکی ھرمزگان

راھنمای اولیھ سیستم مدارک پزشکی براساس مدل کتاب "  -٢
ا ھمکاری فرید خرمی، اسماعیل فاضل و " بسازمان جھانی بھداشت

. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی ١٣٨۶مرجان جعفرزاده. سال 
 ھرمزگان

 
 
 
 

 مقاالت داوری
تاریخ  عنوان مقاالت کارشناسی شده کد

 داوری
ارائھ  -بانکھای اطالعاتی علوم پزشکی ۴۶٠

 یک مدل
٠٣/٠٩/٨٣ 

 مطالعھ تطبیقی ساختار و فعالیتھای ٨۵٩
 رونده پزشکی در ...کمیتھ پ

٢٨/١٢/٨۶ 

 
 تشویقھا

تقدیر و تشکر از طرف دبیر شورای آموزش پزشکی و ١٣٨٢ -
تھیھ بانک اطالعات دانشکده تخصصی بھ جھت ھمکاری در طرح 

 ھای پزشکی سراسر کشور و رتبھ بندی این دانشکده ھا
کسب رتبھ اول رشتھ مدارک پزشکی دانشگاه علوم  ١٣٨۴ -

 کشورپزشکی ھرمزگان در کل 
تقدیر و تشکر معاون محترم آموزش و تحقیقات  ١٣٨۵ -

دانشگاه بھ جھت راه اندازی نرم افزار کارگاھھای آموزشی 
 EDCمورد تقاضای 

و  اون محترم آموزشتشکر و قدردانی توسط مع  ١٣٨۶ -
تحقیقات دانشگاه بھ جھت ھمکاری بعنوان عضو کمیتھ 

 اجرایی کنگره کشوری دخانیات و سالمت
محترم آموزشی و تحقیقات دانشگاه  یق توسط معاونتشو ١٣٨۶ -

  HIMجھت ھمکاری بعنوان دبیر اولین ھمایش منطقھ ای 
 ونھ از طرف بسیج دانشجويانتخاب بھ عنوان مربی نم  ١٣٨۶ -

  تدریسھا
ساعت تدریس  ١٨  - Excelساعت تدریس نرم افزار  ١۶    ١٣٨٣      

 PowerPointنرم افزار مقدماتی ویندوز و 
ساعت تدریس مطالب دوره آموزشی مستندسازی مدارک  ٨ ١٣٨۴

 پزشکی در سازمان تآمین اجتماعی
ارائھ سخنرانی ( آموزشی ) در دوره بازآموزی اصول  ١٣٨۶

 تشخیص نویسی برای دستیاران تخصصی



ارائھ سخنرانی ( آموزشی ) در دوره بازآموزی   ١٣٨۶        
 اصول تشخیص نویسی برای دستیاران تخصصی

 اھھای پژوھشی و آموزشیکارگ
ردی
 ف

 تاریخ برگزاری عنوان کارگاه

دوره نگھداری شبکھ و پایگاه عرضھ  ١
 )HICاطالعات (

١١/٠٨/٨١ – 
١۶/٠٨/١٣٨١ 

 – ٠٨/١١/٨١ ده گام پژوھش ٢
١٠/١١/١٣٨١ 

 ٢٨/٣/٨٢ – ٢۵/٣/٨٢ روزه ) ۴برنامھ ریزی استراتژیک ( ٣

 ٠۵/٠۵/١٣٨٢ تدوین برنامھ ریزی استراتژیک ۴

    -٢٠/٠٨/٨٢  ١مدیریت پایھ سطح  ۵
٢٩/٠٨/٨٢ 

 ١٨/١٠/٨٢-١٧/١٠/٨٢ مقالھ نویسی بھ زبان انگلیسی  ۶

آشنایی با بانکھای اطالعتی  ٧
 Ovidالکترونیکی 

٢٩/٠٧/١٣٨٣ 

 -٢٧/٠٣/١٣٨٣ مقالھ نویسی پیشرفتھ انگلیسی ٨
٢٩/٠٣/١٣٨٣ 

مدیریت پژوھشی با تاکید بر تعیین  ٩
 اتیاولویتھای تحقیق

١۴/٠٢/١٣٨۴ – 
١۵/٠٢/١٣٨۴ 

 ٢٢/٠٢/١٣٨٣ مقاومت در برابر تغییر ١٠

 ٢۴/٠٢/١٣٨٣ مدیریت توسع و تحول ١١

 ٢٣/٠٢/١٣٨٣ بھره وری نیروی انسانی ١٢

کارگاه آموزشی طرح درس و برنامھ  ١٣
 ریزی درسی

٣/١٢/١٣٨٣- ۴/١٢/١٣٨٣ 

کارگاه جایگاه سالمت الکترونیک در  ١۴
 توسعھ نظام سالمت

١١/٠٢/١٣٨۴ 

 ٢/٢/٨۴ – ١/٢/٨۴ مقالھ نویسی بھ زبان انگلیسی ١۵
مدیریت پژوھشی با تاکید بر تعیین  ١۶

 اولویتھای تحقیقاتی
١۴/٠٢/١٣٨۴- 
١۵/٠٢/١٣٨۴ 

 ٣١/٠١/١٣٨۴ ترجمھ متون بھ زبان انگلیسی ١٧
کارگاه آموزشی تدوین برنامھ جامع  ١٨

عملیاتی و طراحی فرم ارزشیابی 
نشکده ھای علوم پزشکی دانشگاھھا/دا

 کشور

٢٣/٠٣/١٣٨۴- 
٢۴/٠٣/١٣٨۴ 

 -٢٨/٠۴/١٣٨۴ مدیریت مالی و بودجھ ١٩
٣٠/٠۴/١٣٨۴ 

 ٢۴/٠٩/١٣٨۴ روشھای مطالعھ و یادگیری ٢٠
راھکارھای ارتقا کیفیت آموزش و  ٢١

 پژوھش
٢۴/٠٣/١٣٨۵- 
٢۶/٠٣/١٣٨۵ 

طراحی  –روش ارزشیابی  –روش تدریس  ٢٢
 سواالت

٢/۴/٨۵ – ٣١/٣/٨۵ 

تدوین  –طراحی کوریکولوم آموزشی  ٢٣
 اھداف آموزشی

٣/۴/٨۵ 

 ۴/۴/٨۵ – ۶/۴/٨۵ مشاوره فرھنگی و علمی دانشجویان ٢۴

کارگاه شئون اسالمی و آداب تعلیم و  ٢۵
 تعلم

٨/۴/٨۵ – ٧/۴/٨۵ 

 ٩/۴/٨۵ اخالق پزشکی ٢۶
آشنایی با تحول در آموزش علم  ٢٧

 پزشکی 
١١/۴/٨۵ – ١٠/۴/٨۵ 

 ١٢/۴/٨۵ – ١٣/۴/٨۵ رش متون علمی نگا  ٢٨



 ١۴/۴/٨۵ – ١٧/۴/٨۵ روش تحقیق مقدماتی و پیشرفتھ  ٢٩

 ١٨/۴/٨۵ – ٢١/۴/٨۵ استفاده از منابع الکترونیکی ٣٠

اولین ھمایش بررسی راھکارھای  ٣١
در دانشگاھھای علوم پزشکی  ITتوسعھ 

 کشور (دانشگاه شھید بھشتی)

٢۵/١١/٨۵ – 
٢۶/١١/١٣٨۵ 

دوره طرح معرفت ویژه اعضای  دومین ٣٢
ھیات علمی دانشگاھھای علوم پزشکی 

 کشور

٠٣/٠۶/١٣٨۶ – 
٠٨/٠۶/١٣٨۶ 
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 – ٢٨/٠٩/٨۶ مقالھ نویسی بھ زبان انگلیسی ٣۴
٢٩/٠٩/١٣٨۶ 

اجتماعی موثر -مدیریت عوامل روانی ٣۵
بر کار سیستم ھای اطالعاتی(با 

 ھ سازی)تمرکز بر شبک

٠٣/١٠/٨۶ – 
٠۴/١٠/١٣٨۶ 

 ١٢/١٠/٨۶ – ١۴/١٠/٨۶ اولین کنگره کشوری دخانیات و سالمت ٣۶

اولین ھمایش منطقھ ای مدیریت  ٣٧
اطالعات بھداشتی و مدیریت خدمات 

 بھداشتی 

١۶/١٢/٨۶ 

 - ٠١/١٢/١٣٨۶ Oral Presentationکارگاه  ٣٨
٠٢/١٢/١٣٨۶ 

  - ٠٢/١٢/١٣٨۶ Poster Presentationکارگاه  ٣٩
٠٣/١٢/١٣٨۶ 

 
 

 شرکت در کنگره وسمینارھا
زمان   عنوان ھمایش  

برگزاری 
 ھمایش

نوع  عنوان مقالھ
پذیرش 
 مقالھ

 نویسنده

چھارمین ھمایش 
 سراسری مدارک پزشکی

دیماه 
١٣٨٢ 

بررسی وضعیت 
مستندسازی در 
بیمارستانھای 

آموزشی دانشگاه 
 علوم پزشکی ھرمزگان

 

 اول پوستر

یش منطقھ اولین ھما
ای مدیریت اطالعات 
بھداشتی و مدیریت 

 خدمات بھداشتی

ارزیابی عملکرد بخش  ١٢/٨۶/١۶
مدارک پزشکی 

بیمارستانھای 
آموزشی درمانی 

دانشگاه علوم پزشکی 
 ١٣٨۴ھرمزگان سال 

 دوم پوستر

اولین ھمایش منطقھ 
ای مدیریت اطالعات 
بھداشتی و مدیریت 

 خدمات بھداشتی

م ھای نقش سطست ١٢/٨۶/١۶
مدیریت سند 

) EDMSالکترونیکی (
در مدیریت اطالعات 

 بھداشتی

 اول سخنرانی

اولین ھمایش منطقھ 
ای مدیریت اطالعات 
بھداشتی و مدیریت 

 خدمات بھداشتی

بررسی تاثیر  ١٢/٨۶/١۶
بکارگیری برنامھ 

نرم افزاری تولید 
گزارشات آماری بر 
عملکرد واحد آمار 
بخش مدارک پزشکی 

 دوم سخنرانی



ریعتی بیمارستان ش
دانشگاه علوم پزشکی 

 ھرمزگان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


