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رتبه اول آزمون ورودي كارشناسي ارشد در رشته مديريت خدمات بهداشتي درماني  دانشـگاه آزاد اسـالمي  علـوم و تحقيقـات در     

    81-82سال تحصيلي 

  1374مدرك كارشناسي :  تاريخ اخذ

  رشته تحصيلي : پرستاري  

  محل تحصيل : دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي  

  رتبه فارغ التحصيلي : عالي  
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  رشته تحصيلي : تجربي  
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در بيمارستان كامكار عرب نيا وابسته به دانشگاه علوم پزشكي قم طي  "دوره وصول مطالبات "ارزيابي قوانين بودجه بر  -1 -

 )1384- 1390سالهاي(

  مرحله ائي  –محاسبه هزينه تمام شده خدمات مركز تخصصي دندانپزشكي سالمت با استفاده از روش تحليلي  -2 -

هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قم و كاشان و مقايسه درماني دانشگاه - هاي آموزشيارزيابي عملكرد بيمارستان -3 -

 1388-1390؛السوتطبيقي آنها با استفاده از مدل پابن

و 1389: سال DEA)  (  تخمين كارايي فني بيمارستان هاي عمومي استان قم بااستفاده از روش تحليل فراگير داده ها  -4
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  :  شده مقاالت چاپ

 ايران  اسالمي جمهوري در دارو تقاضاي تابع برآورد -1 - 

 قم استان در جلدي ليشمانيوز به مبتال بيماران شده به ارائه درماني بهداشتي خدمات شده تمام بهاي برآورد  -2 - 

 1370-1389 سالهاي طي در خانوار بودجه طريق از ايران در دارو تقاضاي تابع آورد بر -3 - 
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 مقايسـه  و كاشـان  و قـم  درمـاني  بهداشتي خدمات و علوم پزشكي دانشگاههاي درماني آموزشي بيمارستانهاي عملكرد ارزيابي -4 - 

 مدل پابن از با استفاده آنها تطبيقي

 كوچك سازي از سياست تا عمل در بخش بهداشت و درمان ايران با رويكرد كاهش تصدي گري -5 - 

ه وصول و گردش مطالبات بيمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشكي قم از سازمانهاي بيمـه گـر طـي برنامـه چهـارم      مطالعه دور -6 - 

 .توسعه 

 -  

 -  Attitude toward Enjoining Good and Forbidding Evil in an Iranian Hospital-7 

  

  فعاليتهاي اجرايي بعد از سال: 

 1393از بهمن ماه  لوم پزشكي قم.عضو شوراي آموزشي دانشكده بهداشت ،دانشگاه ع -

  1393مسئول اساتيد مشاور دانشكده بهداشت از بهمن ماه  -

   1381عضو هيأت مديره نظام پرستاري استان قم در سال  - 

رئيس خدمات مديريتي بيمارستان منتخب حضرت زهرا(س) در راسـتاي اجـراي طـرح ملـي اصـالح سـاختار مـديريتي         - 

  1383 -1385اقتصادي بيمارستان ها از سال 

  1383عضو انتصابي شوراي پذيرش و بررسي پيشنهادات بيمارستان حضرت زهرا(س) قم در سال  - 

  1383-1385عضو هيأت رئيسه بيمارستان منتخب حضرت زهرا(س) قم در سال  - 

  1383عضو كارگروه بودجه ريزي عملياتي بيمارستان منتخب حضرت زهرا(س) قم در سال  - 

  1383بر عملكرد بيمارستان منتخب حضرت زهرا(س) قم در سال عضو كارگروه مديريت مبتني  - 

  1383بيمارستان منتخب حضرت زهرا(س) قم در سال    ITعضو كارگروه  - 

  1383عضو كارگروه كاهش تصدي گري بيمارستان منتخب حضرت زهرا(س) قم در سال  - 

  1383را(س) قم در سال عضو كارگروه نگهداشت تجهيزات پزشكي و غيرپزشكي بيمارستان منتخب حضرت زه - 

  1383عضو كميسيون تحول اداري دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قم در سال  - 

 تا زمان حال   1385مدير بودجه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قم از سال  - 

 عضو شوراي طبقه بندي مشاغل دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قم   - 

 مسئول دبيرخانه هيأت امناء دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قم   - 
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 تختخوابي شهيد دكتر بهشتي قم   530عضو كارگروه راه اندازي بيمارستان   - 

 عضو كارگروه خريد تجهيزات خارجي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قم   - 

ريد تجهيزات پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشـتي درمـاني   دبير و عضو كميسيون فني بخشي از مناقصات خ - 

 قم  

  :  نفرانسها، سمينارها و كشركت در همايش ها

  1380) در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قم در سال TQMمديريت جامع كيفيت ( در سمينارسخنران  -

   1381ر شهريور ) دTQMشركت در همايش كشوري مديريت جامع كيفيت ( -

   1382شركت در همايش كشوري سالمت و توسعه پايدار مهرماه  -

  1380) در دانشگاه علوم پزشكي قم TQMمديريت جامع كيفيت ( در سمينارسخنران  -

   1384 _برگزاركننده و سخنران در سمينار مديريت مبتني بر عملكرد در دانشگاه علوم پزشكي قم  -

يمارستانهاي منتخب ارديبهشـت  اقتصادي ب _كارشناسان طرح اصالح ساختار مديريتي ديران وشركت در همايش كشوري م -

1385  

  تهران _1386كنفرانس بين المللي بودجه ريزي عملياتي در سال شركت در  -

  تهران   _ 1387شركت در كنفرانس بين المللي بودجه ريزي عملياتي در سال  -

  تهران _ 1389شركت در كنفرانس بين المللي بودجه ريزي عملياتي در سال  -

  

  كارگاه هاي آموزشي : 

  1382 _) در سازمان تأمين اجتماعي ، بيمارستان هدايت تهران TQM(مدرس كارگاه آموزشي مديريت جامع كيفيت  -     

  1382 _اجتماعي ، بيمارستان مريم تهران ) در سازمان تأمين TQMمدرس كارگاه آموزشي مديريت جامع كيفيت ( -

  1382 _) در سازمان تأمين اجتماعي ، بيمارستان طرفه تهران TQMمدرس كارگاه آموزشي مديريت جامع كيفيت ( -

در دانشـگاه علـوم     FOCUS – PDCA) بـه روش  TQMمدرس بيش از شش كارگاه آموزشي مديريت جامع كيفيـت (  -

   1379 -1380پزشكي قم 

  )universal coverage )1393 كارگاهمدرس -

  )1393( در مسير  دستيابي به پوشش همگاني سالمت )(اصالحات نظام سالمت مدرس كارگاه -

  )1393روز ( دو اثر بخشي) -فايده) ، (هزينه –عدالت ،كارائي، اثر بخشي (هزينه «مدرس كارگاه آشنائي با مفاهيم -
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  )1393نگذاري(مباني برنامه ريزي و قانو مدرس كارگاه -

اشنائي باقوانين برنامه چهارم توسعه و تطبيق و تحليل آن با عملكرد فعلـي دولـت در برنامـه تحـول در نظـام       مدرس كارگاه -

  )  1393سالمت. (

اشنائي باقوانين برنامه پنجم توسعه و تطبيق و تحليل آن با عملكرد فعلـي دولـت در برنامـه تحـول در نظـام       مدرس كارگاه -

  )1393(  سالمت.

  چگونــــــــــــــه مــــــــــــــي تــــــــــــــوان در نظــــــــــــــام    مــــــــــــــدرس كارگــــــــــــــاه  -

  )1393(سالمت تحول ايجاد كرد 

  1378 _شركت در كارگاه گزارش نويسي در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  -

  1383 _شركت در كارگاه آموزشي اصالح ساختار اقتصادي و مديريتي بيمارستان ها در دانشگاه علوم پزشكي قم  -

  1380 _صول گزارش نويسي در دانشگاه علوم پزشكي قم شركت در كارگاه ا -

 1387 _شركت در كارگاه آموزشي مديران مالي و بودجه دانشگاهها ، زنجان  -

  1383_شركت در كارگاه خالقيت ها و ابتكارات و تجارب دانشگاهها در خصوص بودجه ريزي عملياتي در چابهار  -

   1383 _ر دانشگاه علوم پزشكي يزد شركت در كارگاه برنامه ريزي استراتژيك د -

  بر رسي زمينه هاي بروز اهانت به پيامبر اعظم (ص) شركت در كارگاه -

  جريان شناسي و بررسي انديشه هاي نامزد هاي انتخابات رياست جمهوري  شركت در كارگاه  -

   )1392(عترت و نظام سالمت معرفت افزائي با موضوع ،قرآن ،شركت در كارگاه  -

    )1392(معرفت افزائي با موضوع، اخالق علمي و حرفه ائيدر كارگاه  شركت -

  )1392( معرفت افزائي سبك مدرن (ازدواج در جهان مدرن )شركت در كارگاه  -

  )1392(پيشرفته End Noteشركت در كارگاه  -

  )1392(روش تحقيق شركت در كارگاه  -

  )1392(پروپوزال نويسيشركت در كارگاه  -

  )1392(آشنائي با سامانه طرح در س اساتيدرگاه شركت در كا -

    )RCT( )1392آموزشي كا رآزمائي باليني (شركت در كارگاه  -

  دوره هاي آموزشي خارج از كشور : 

  گواهينامه موفقيت در اين دوره دانشگاهي  كشور آلمان و اخذ  –شركت در دوره آموزشي دانشگاه كالسروهه 
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  رئوس مطالب آموزش ديده شده : 

1 _ Health care  management.  

      Health care economic”s policy and  management. 

2_ Comprehensive and  integrated. 

      Hospital information  system. 

3 – Restructuring in hospital management (fundamental of logistics management). 

4 – Facility management definitions and markets. 

5 – Third party financing in the hospital sector. 

6 – Personal performance management.  

7 – Budgeting on the health care market focused on the hospital section.  

8 – Out soursing (theory and overview). 

9 – Out soursing of facility management for hospital in Germany.  

10 – Hospital out soursing in Germany (catering).  

11 – Logistics in ventony & purchasing management.  

12 – Definition of spaces & volumes. 

  دوره هاي آموزشي داخل كشور : 

  1389-1388اخذ گواهينامه در سال  و   Mini – MBAشركت در دوره آموزشي مديريت اجرايي -

  تقدير نامه ها : 

  .  استانلوح تقدير از مديركل امور جانبازان استان قم در راستاي انجام امور درماني جانبازان  -

   .1375لوح تقدير از رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قم در سال  -

وزيـر در اسـتان درخصـوص تـالش در     گاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني و قائم مقـام  لوح تقدير از رياست محترم دانش -

  .1386يل و تجهيز و راه اندازي اولين مركز سوختگي در استان قم در سال تكم

لوح تقدير از معاون توسعه مـديريت و منـابع وزارت بهداشـت درمـان و آمـوزش پژشـكي درخصـوص تـدوين بودجـه و مبادلـه            -

  .1387تنامه هاي مربوط كه منجر به كسب رتبه برتر در بين دانشگاههاي علوم پزشكي گرديد در سال موافق

  دارنده پنج لوح پذيرش پيشنهاد در مركز آموزشي درماني حضرت زهرا(س) قم.   -

  مهارت ها : 

   MCHEگذراندن دوره زبان انگليسي و كسب مدرك  - 

  – Excel – Powre Point – wordآشنايي كامل با نرم افزار  - 
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 SPSSو ) Evewsسنجي ( آشنايي با نرم افزار اقتصاد - 

  

  عاليق حرفه اي :

  مشاور در سياستگذاري و برنامه ريزي بهداشت و درمان .  –ترجمه متون انگليسي  –اي تحقيقاتي هاجراي طرح 

  

  موزش : آ

    FOCUS – PDCAبه روش   TQMمدرس كارگاه 

  مدرس كارگاه گزارش نويسي  

  سمينار مديريت مبتني بر عملكرد  مدرس 
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  ساعت   500دارنده گواهينامه شركت در دوره هاي تخصصي مختلف بيش از 

  

  عالقه منديها : 
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