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کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی (دانشگاه علوم پزشکی تهران)1390 ،
عنوان پایان نامه :سنجش تعهد سازمانی اعضای هیات علمی دانشکده پیراپزشکی و مدیریت دانشگاه علوم
پزشکی تهران

-

کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی (دانشگاه علوم پزشکی تهران)1392 ،
عنوان پایان نامه :بررسی حوادث شغلی و عوامل موثر برآن در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
تهران در سال 1392

-

دکتری سیاست گذاری سالمت (دانشگاه علوم پزشکی ایران)1397 ،
عنوان پایان نامه :آینده نگاری نظام بیمه سالمت جمهوری اسالمی ایران تا افق 1409
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سوابق پژوهشی
پروژه های تحقیقاتی:

-

تدوین نقشه راه مرجعیت علمی مراکز تحقیقاتی بیمارستان قلب شهید رجایی تهران ( 1398همکاراصلی پروژه)

-

تدوین برنامه استراتژیک مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی با رویکرد آینده نگاری راهبردی1398 -
(مجری پروژه)

-

محاسبه بار اقتصادی اختالل اضطراب فراگیر در ایران (مرکز ملی راهبری و توسعه سالمت روان سازمان
بهزیستی) -در دست اجرا (همکار اصلی پروژه)

-

بررسی علل مراجعات تکراری به درمانگاه های تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی به سفارش موسسه عالی
پژوهش تامین اجتماعی -سال ( 1397همکار اصلی پروژه)

-

طراحی مدل توزیع یارانه های مشاوره و امور روانشناختی به سفارش سازمان بهزیستی کشور -سال 1395
(همکار اصلی پروژه)

-

مشاوره برای نیازسنجی آموزشی کارکنان و طرحریزی آموزش و توسعه منابع انسانی در زمینه پدافند غیرعامل
به سفارش پژوهشکده فضایی (( )1395همکار اصلی پروژه)

-

بررسی عوامل موثر بر موفقیت مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل (عج) -سال (1395مجری پروژه)

-

سیاست گذاری در نظام بیمه سالمت با رویکرد سیستم دینامیک -سال ( 1395همکار اصلی پروژه)

-

تدوین سیاست های بالینی درمان بیماری های اینتراکرانیال مغز (به سفارش دفتر ارزیابی فناوری ،تدوین
استانداردها و تعرفه سالمت وزارت بهداشت) -سال (1395همکار اصلی پروژه)

-

ارزیابی خارجی برنامه استراتژیک فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسالمی ایران -سال (1395همکار اصلی
پروژه)

-

تحلیل وضعیت ،و تدوین برنامه کاری برای ارتقائ سالمت روان زندانیان به سفارش سازمان جهانی بهداشت-
سال ( 1394همکار اصلی پروژه)

-

طراحی و اجرای " دوره عالی مدیریت پژوهش و فناوری" به سفارش معاونت پژوهشی وزارت بهداشت 3 -دوره
از سال  1392تا (1394همکار اصلی در طراحی و منتور دو دوره)

-

طراحی مدل ارزشیابی عملکرد فعالیت های بیمه ای مراکز بهداشتی و درمانی ( به سفارش دفتر ارزیابی فناوری،
تدوین استانداردها و تعرفه سالمت وزارت بهداشت) -سال (1394همکار اصلی پروژه)

-

تدوین برنامه استراتژیک پژوهشکده علوم غدد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با رویکرد ترسیم نقشه
علمی -سال(1395-1394همکار اصلی پروژه)
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-

طراحی و تحلیل آزمون مدیران و روسای بیمارستان ها به سفارش معاونت درمان وزارت بهداشت -سال -1394
(1395همکار اصلی پروژه)

-

ارزیابی اقتصادی مداخله های بهداشتی و پیشگیری در شرکت سایپا -سال(1395-1394همکار اصلی پروژه)

-

بررسی ایمنی و اثر بخشی جراحی  DBSدر درمان بیماران پارکینسون و دیستونی با استفاده از دستگاه
استریوتاکسی (موسسه ملی تحقیقات سالمت) -سال (1392همکار اصلی پروژه)

-

طراحی مدل محاسبه جبران خدمت کارکنان پرستاری شاغل در اورژانس بیمارستان ( به سفارش دفتر
هماهنگی خدمات اورژانس وزارت بهداشت و موسسه ملی تحقیقات سالمت) -سال (1392همکار اصلی پروژه)

-

طراحی و اجرای "فلوشیپ پژوهش در علوم پزشکی" برای دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان -سال (1391همکار
اصلی پروژه)

-

تعیین عوامل موثر بر ترخیص با میل شخصی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم
پزشکی تهران -سال (1391مجری پروژه)

-

بررسی وضعیت کارآفرینی درون سازمانی بیمارستان های منتخب تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران در
سال (1390همکار اصلی پروژه)

-

اولویت بندی عوامل موثر بر اثربخشی تدریس اساتید دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران با
استفاده از مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی (1390همکار اصلی پروژه)

-

تعیین کارایی فنی بخش های بیمارستان فارابی دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از دو روش تحلیل فراگیر
داده ها ( )DEAو تحلیل مرزی تصادفی ((1390 )SFAهمکار اصلی پروژه)

-

بررسی میزان آمادگی بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی فارابی در مواجهه با بحران و ارزیابی پدافند
غیرعامل سال (1390مجری پروژه)

-

بررسی ایمنی غیر سازه ای بیمارستان فوق تخصصی چشم فارابی تهران و مقایسه آن با استانداردهای موجود
سال ( 1390مجری پروژه)

-

بررسی رابطه بین مولفه های فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در بیمارستان فارابی تهران(1389 .همکار اصلی
پروژه)
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مدلسازی توزیع عادالنه یارانه مشاوره روانشناختی در سازمان بهزیستی (مجله علمی کاربردی مدیریت
)1395 نوآورانه
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-

-

تنظیم دستور کار کاهش پرداخت از جیب بیماران بستری در طرح تحول نظام سالمت (تحلیل یکی از
برنامههای طرح تحول نظام سالمت) (دوماهنامه علمی کاربردی مدیریت نوآورانه)1395 ،

سخنرانی:

-

عضو پانل مهارت های ارتباطی و اخالق حرفه ای پانزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران مهرماه
( 1395سخنرانی کلیدی با موضوع کاربرد آینده پژوهی در مامایی)

-

سخنران مقاله با عنوان بررسی پیامد های سیاست بازنگری در ارزش نسبی خدمات پزشکی در مرحله دوم طرح
تحول سالمت بر عدالت در درآمد بین گروه های پزشکی در همایش بین المللی تحول پایدار در سالمت ( علوم
پزشکی اصفهان )1393

-

سخنران مقاله با عنوان تعیین کارایی فنی بخش های بیمارستان فارابی دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده
از دو روش تحلیل فراگیر داده ها ( )DEAو تحلیل مرزی تصادفی ( ( )SFAتهران ،سمینار علمی اقتصاد
سالمت سال )1391

-

سخنران مقاله با عنوان ارزیابی اقتصادی دستگاه استریوتاکسی قابدار در بیوپسی مغز ( تهران ،سمینار علمی
اقتصاد سالمت سال )1391

کتاب:
-

بسته خدمات بیمه سالمت جمهوری اسالمی ایران 1398

-

پژوهش در مراقبت های اولیه بهداشتی درمانی در استرالیا (مترجم)1392 ،

پوستر:

-

بررسی ایمنی غیر سازهای بیمارستان فوق تخصصی چشم فارابی تهران و مقایسه آن با استانداردهای موجود
(اولین همایش سراسری دانشجویی " حاکمیت بالینی و ارتقاء مستمر کیفیت" ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز
سال )1391

تدریس:

-

تدریس دروس سیاست پژوهی و آینده پژوهی ( دانشکده پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی ایران)

-

کارگاه کاربرد آینده پژوهی (دانشکده پزشکی ،دانشگاه تربیت مدرس)

-

کارگاه آموزشی مبانی آینده پژوهی؛ کاربرد روش تحلیل اثر متقابل در سناریو سازی (دانشکده مدیریت و اطالع
رسانی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران)
5

-

مربی کارآموزی در عرصه دانشجویان کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران
نیمسال 1391-92

-

کارگاه تدوین نقشه راه علم و فناوری (پژوهشکده غدد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

-

کارگاه در مسیر مرجعیت علمی؛ کاربرد نقشه های علمی (پژوهشکده غدد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

-

کارگاه تحلیل ذینفعان ویژه مطالعات آینده پژوهی

-

کارگاه تحلیل ذینفعان ویژه مطالعات سیاست گذاری

-

کارگاه آموزشی کاربرد  FMEAدر بیمارستان ها (بیمارستان فارابی)

-

کارگاه آموزشی  RCAدر بیمارستان (بیمارستان فارابی)

شرکت در کارگاه و دوره های آموزشی:

-

پژوهش های تجربی در آموزش پزشکی

-

پژوهش های شبه تجربی در آموزش پزشکی

-

اولین دوره عالی مدیریت پژوهش و فناوری با حمایت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در پژوهشکده
علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (دوره  4ماهه)

-

کارگاه چارچوب ارزیابی نظام های سالمت

-

کارگاه آموزشی مدیریت بحران و پدافند غیر عامل

-

کارگاه آموزشی تحلیل شبکه های اجتماعی

-

کارگاه آموزشی مرجعیت علمی

-

کارگاه آموزشی تدوین و تحلیل نقشه های علم

-

نقشه راه علم و فناوری ،روش های کاربردی آینده پژوهی

-

کارگاه آموزشی کاربرد داده کاوی و هوش کسب و کار در بخش سالمت

-

دوره آموزشی مهارت های کسب و کار (دوره  10روزه)

-

کارگاه آموزشی تدوین برنامه استراتژیک

-

کارگاه آموزشی ایمنی بیماران و تکنیک های ارزیابی ریسک در بیمارستان ها با تاکید بر 1FMEAبر اساس
رهنمود های JCI

-

کارگاه آموزشی تحلیل علت ریشه ای RCA

-

کارگاه آموزشی مدیریت فرایند

2

Failure Mode and Effects Analysis
Root Cause Analysis

6

1
2

-

کارگاه آموزشی تحلیل آمارهای بیمارستانی

-

کارگاه آموزشی تدوین شاخص های بهداشتی

-

کارگاه آموزشی روش های جستجوی پیشرفته (مهارت های جستجو در وب)

-

کارگاه آموزشی سواد اطالعاتی

-

کارگاه آموزشی تدوین برنامه عملیاتی

سوابق اجرایی
-

عضو هیات علمی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی ( -1398تاکنون)

-

کارشناس دفتر ارزشیابی و دیده بانی دبیرخانه شورای عالی بیمه سالمت کشور ()1397-1398

-

کارشناس آموزش و پژوهش شرکت آموزشی ،پژوهشی و مشاوره ای بهین پویان هوتن ( شرکت تخصصی در
حوزه نظام سالمت ،از سال ()1391 -1396

-

کارشناس دفتر بهبود کیفیت بیمارستان سورنا (نیمه اول سال ) 1391

-

عضو کارگروه مدیریت استراتژیک و آینده پژوهی انجمن مشاوران مدیریت ایران ()1395

-

عضو کمیته اجرایی سمینار -کارگاه های آموزشی " مدیریت پژوهش و فناوری" سال های  90و 91و 92

-

عضو کمیته اجرایی مجموعه سمینارهای اقتصاد سالمت سال 1390

-

عضو کمیته اجرایی سلسله کنفرانس ها و نمایشگاه های "مدیریت مصرف انرژی در مراکز بهداشتی و درمانی"
سال 1389

مسئولیت های علمی و تخصصی
-

عضو هیات تحریریه دو ماهنامه علمی کاربردی مدیریت نوآورانه ()1395-1396

-

منتور دوره آموزشی شش ماهه "از آینده پژوهی تا اجرا" در سازمان های دولتی (ویژه معاونت توسعه وزارت
بهداشت) -سال 1395

-

منتور "دومین و سومین دوره عالی مدیریت پژوهش و فناوری" (دوره های آموزشی شش ماهه) با حمایت
معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در سال های  1393و 1394

7

افتخارات
-

عضو بنیاد ملی نخبگان از سال 1390

-

دانشجوی استعداد درخشان در مقطع کارشناسی رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی سال  ،1390دانشگاه
علوم پزشکی تهران

-

کسب رتبه  7آزمون مقطع دکتری رشته سیاست گذاری سالمت -سال 1392

مهارت های تخصصی کار با نرم افزار
-

نرم افزارهای آینده پژوهیmultipol, Scenariowizard, Micmac :

-

نرم افزار های تحلیل ذینفعانMActor ,policymaker :

-

نرم افزار های ترسیم نقشه علمpublish or perish ،HistCite ،Bibexcel, PAJEK , VOSviewer :

-

نرم افزار مدیریت رفرنسEndNote :

-

نرم افزار های تحلیل محتواMAXQDA :

-

نرم افزار پایتون (مقدماتی)

-

نرم افزار SPSS

-

نرم افزار OneHealth

-

نرم افزار های office

8

