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 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 

 درماني پژوهش مديريت خدمات بهداشتي و استادفرزانه مفتون  دكتر

 پژوهشکده علوم بهداشتي "سالمت جامعه"مدير گروه پژوهشي 

   

 پروژه ها و طرح هاي تحقيقاتي
 

 موسسه ذيربط سال اجرا مسئول/ همکار عنوان طرح 

افراد ساکن تهران در  یاضطراب و تاب اور ،یمنابع اطالعات یبررس"پروپوزال طرح 

 "مطالعه بر خط کیکرونا:  یماریب یریهمه گ
 جهاد دانشگاهی 9911 همکار 

 جهاد دانشگاهی 9911 همکار  " یمطالعه مل کیا: و کرون رانیمردم ا یتاب آور "پروپوزال طرح 

 جهاد دانشگاهی 9911 همکار  یابتید مارانیب یزندگ تیفیک یابیابزار ارز یرانیگونه ا یترجمه و روانسنج

 جهاد دانشگاهی 19-11 همکار فاز اول عیسر یلبیارزش«: کنترل فشارخون یمل جیبس»

: مطالعه بعد  یانسالیافراد جامعه در دوره م ارزشیابی برنامه خود مراقبتی برای سالمت

 از مداخله
 19-11 مسئول

وزارت بهداشت درمان و آموزش 

 پزشکی

و عوامل مرتبط با  رانیسالمت ا مهیشدگان ب مهیکمر شکن سالمت در ب نهیبرآورد هز

 آن
 مرکز ملی تحقیقات بیمه سالمت  19-11 همکار 

 19-11 همکار  نیبرنامه آموزش هنگام ازدواج زوج یابیو ارزش شیو استقرار مدل پا یطراح
وزارت بهداشت و درمان وآموزش 

 یپزشک

 انیمرب یتوانمندساز«: سال 5-91کودکان  یخودمراقبت» یموزشآ یبسته  نیتدو

 "و افراد مراقبت کننده از آنان نیوالد"اداره کل سالمت با موضوع  یآموزش
 تهران یاداره کل سالمت شهردار 19-11 مسئول 

در  یمندی جامعه تحت پوشش بیمه تکمیلی دو رضایت ییبررسی میزان پاسخگو

 ای: از خدمات بیمه ثارگرانیو ا شهیدبنیاد 
 بنیاد شهید و امور ایثار گران 19 مسئول

 یمراکز ملک یبستر یهادر بخش نهیپرمصرف و پر هز یمصرف داروها زانیم یبررس

 یالمللنیآن با آمار ب سهیو مقا یاجتماع نیسازمان تام
 یاجتماع نیپژوهش تام یموسسه عال 19-19 همکار

و  یاجتماع نیسازمان تام یمراکز ملک ییسرپا رانمایدارو در ب زیتجو تیوضع یبررس

 عوامل موثر بر آن
 یاجتماع نیسازمان تام 15-19 اصلی همکار

در بنیاد  دیجامعه تحت پوشش بیمه تکمیلی ارزیابی خدمات بهداشتی و درمانی 

 سومفاز  -ایشهید و ایثارگران از خدمات بیمه
 بنیاد شهید و امور ایثار گران 19-19 مسئول

 جهاد دانشگاهی 19 مسئول در نظام سالمت کشور یگذاراستیاصطالحات و ابعاد س م،یمفاه یبررس

 یجهاد دانشگاه 19-19 سئولم برای بیماران معنوی  خود مراقبتیو تدوین  یطراح

 جهاد دانشگاهی 19 مسئول صاحبنظران دگاهیمعنوی در خدمات سالمت: از د یمراقبتها یازسنجین

مندی جامعه تحت پوشش بیمه تکمیلی ایران در بنیاد شهید و رضایتبررسی میزان 

 فاز دوم -ایایثارگران از خدمات بیمه
 بنیاد شهید و امور ایثار گران 19-19 مسئول

 19-19 همکار  انساالنیسالمت م یابیبرنامه خودارز یسهولت اجرا یبررس
وزارت بهداشت درمان و آموزش 

 پزشکی

 جهاد دانشگاهی 15 مسئول قبتی در نظام سالمت بررسی ابعاد خود مرا

 15 همکار اصلی سیاست های کلی سالم  99دیده بانی اجرای ماده 
فرهنگستان علوم   –جهاد دانشگاهی 

 پزشکی
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 موسسه ذيربط سال اجرا مسئول/ همکار عنوان طرح 

ی: مطالعه قبل انسالیارزشیابی برنامه خود مراقبتی برای سالمت افراد جامعه در دوره م

 از مداخله
 15 مسئول

ان و آموزش وزارت بهداشت درم

 پزشکی

 15 همکار اصلی PHCامکان سنجی اجرای برنامه خود مراقبتی سازمان یافته در نظام  
وزارت بهداشت درمان و آموزش 

 پزشکی

های موجود تعیین وقت مراکز ارائه خدمات درمانی بررسی ابعاد و ویژگی مدل

 سرپایی و ارائه رویکردهای مناسب

 یهمکار اصل
 جهاد دانشگاهی 15

 یدسترس یابیدر ارز کیلوژست ونیدرآمد خانوار با روش رگرس نهیهز یداده ها لیتحل

 طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع یسالمت، مطالعه مورد یبرنامه ها یاقتصاد

 یهمکار اصل
 جهاد دانشگاهی 15

 جهاد دانشگاهی  یهمکار اصل در حوزه سالمت یانسان یرویبرآورد ن یمرور نظام مند مدلها

در بنیاد شهید از  رانیا یلیتکم مهیجامعه تحت پوشش ب یرضایت مند نازیم یبررس

 یخدمات بیمه ا
 بنیاد شهید و امور ایثار گران 19 مسئول

 جهاد دانشگاهی  همکار اصلی در نظام سالمت یاتیو عمل یبرنامه راهبرد میو توسعه مفاه یبررس

 شگاهیجهاد دان 9911 مسئول طب سنتی و جهاد دانشگاهی

( به منظور محاسبه قیمت تمام شده ABCیابی )بررسی امکان کاربرد مدل هزینه

 خدمات تشخیصی
 سازمان بیمه تامین اجتماعی 9919 همکار

 جهاد دانشگاهی 19-19 همکار مرور نظام مند مدلهای ارزیابی عملکرد تختهای بیمارستانی

 ییدارو اهانیپژوهشکده گ 19 رهمکا برنامه عملیاتی حوزه پژوهشکده گیاهان دارویی

 جهاد دانشگاهی 9919 همکار راهبردهای جهاد دانشگاهی در حوزه گیاهان دارویی

 دانشگاه آزاد 9911 استاد مشاور بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران

 اددانشگاه آز 9911 استاد مشاور عوامل تاثیرگذار بر اجرای طرح پزشک خانواده

ارزیابی منابع انسانی علوم سالمت: دیده بانی وضعیت و الگوی توزیع موجود منابع 

 انسانی گروه پزشکی در کشور
 فرهنگستان علوم پزشکی 9911 همکار

 9911 مسئول برنامه ریزی استراتژیک پژوهشکده بیماریهای پستان 
پژوهشکده سرطان پستان جهاد 

 دانشگاهی

 جهاد دانشگاهی 9919 مسئول امه بهداشتی و درمانی و تدوین الگوی بومی شده آنبررسی مراحل استقرار برن

امکان سنجی شناسایی وجود یا عدم وجود داده ها در مدل محاسبه قیمت تمام شده 

 خدمات
 سازمان بیمه خدمات درمانی 11-19 همکار

)برنامه  طراحی مدل و ارزشیابی نظام مراقبت بیمار غیرواگیر سازمان بهداشت جهانی

STEP wiseبومی شده جمهوری اسالمی ایران ) 
 جهاد دانشگاهی 9919 همکار

های مسئوالن در خصوص عملکرد واحدهای توسعه تحقیقات بررسی دیدگاه

 بیمارستانهای آموزشی و راهکارهای ارتقاء این واحدها
 9919 همکار

وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

 پزشکی

 فرهنگستان علوم پزشکی 19-19 همکار نی مدیریت سالمتطرح برون سپاری واژه گزی

 جهاد دانشگاهی 11-9991 همکار برآورد زمان انتظارخدمات متخصص وقوق تخصص در سطح شهر تهران

 وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی 9911 مسئول تدوین مجموعه فعالیتهای مامایی در ایران

 تدوین نقشه نظام سالمت
مسئول پروژه 

 تبار بخشیاع
9991-11 

وزارت  -شورای سیاستگذاری 

 بهداشت، درمان وآموزش پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 9991 همکار بررسی اثر دعادرمانی در بهبود کودکان مبتال به اوتیسم

از ارائه خدمات سال بعد 95 – 91زنان اگاهی، نگرش و عملکرد بررسی وضعیت 

 ایلوت برنامه به عنوان اثربخشی برنامه ارائه خدمات یائسگیهای پیائسگی در دانشگاه
 9991 مسئول

وزارت بهداشت درمان و آموزش 

 پزشکی
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 جهاد دانشگاهی 9991 همکار برآورد زمان انتظارخدمات متخصص وفوق تخصص در سطح شهر تهران

بررسی میزان رضایت بیمه شدگان روستایی و ارائه دهندگان خدمت در طرح نظام 

 جاع پزشک خانوادهار
 سازمان بیمه خدمات درمانی 9999 مسئول

 تدوین فرهنگ جامع سالمت

مسئول گروه 

مدیریت خدمات 

 بهداشتی

 جهاد دانشگاهی 9991

 ارزیابی استقرار و اثربخشی فاز اول اجرای برنامه ارائه خدمات یائسگی به زنان

 ی پایلوت برنامههاساله ایرانی در مراکز بهداشتی درمانی شهرستان 91-95 
 9999 مسئول

اداره میانساالن وزارت بهداشت و 

 صندوق سازمان ملل.

سال قبل از ارائه خدمات یائسگی در  95 – 91بررسی وضعیت موجود زنان 

اخله پروژه ارزشیابی استقرار و های پایلوت برنامه به عنوان بخش قبل از مددانشگاه

 ئسگیارزیابی اثربخشی برنامه ارائه خدمات یا

 9999 مسئول
اداره میانساالن وزارت بهداشت و 

 صندوق سازمان ملل

 دانشگاه علوم پزشکی تهران 9991 همکار تدوین ابزار سنجش رضایت کارشناسان معاونت سالمت

 9999 – 99 همکار ارزشیابی پایگاه تندرستی
مرکز مدیریت بیماریهای وزارت 

 بهداشت

 جهاد دانشگاهی 9999 همکار سالمت از دیدگاه مردم ایران

بررسی باور و عملکرد پزشکان درباره کاربرد اعتقادات مذهبی و دعا در سالمتی 

 بیماران
 جهاد دانشگاهی 9999 همکار

طراحی مدل برآورد نیروی انسانی گروه پزشکی )پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی( 

 «کشور
 جهاد دانشگاهی 9999 همکار

 جهاد دانشگاهی 9999-9995 استاد راهنما بیماران مبتال به سرطان پستان ارائه برنامه پیشگیری برای

 9999 همکار شروع و آهنگ رشد بلوغ وتعیین قد نهایی در دختران دانش آموز
دانشگاه علوم پزشکی تهران و وزارت 

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 جهاد دانشگاهی 9999-9995 استاد راهنما مطالعه و ارزیابی رضایت پژوهشگران علوم بهداشتی

 9991-99 مسئول ارزشیابی برنامه کشوری کنترل و پیشگیری بیماری فشار خون باال
وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

 پزشکی

 WHO 9999-9995 همکار اعتبار سنجی و صدور مجوز مراکز خدمات بالینی در کشور ایران
در ارتقاء کیفیت زندگی افراد  back schoolارزشیابی برنامه آموزشی بهداشت کمر 

 مبتال به کمردرد مزمن
 جهاد دانشگاهی 9999-95 همکار

 جهاد دانشگاهی 9999- 95 همکار مدل آموزش همگانی در فاز پاسخگویی زلزله

 9991-95 مسئول برآورد نیروی انسانی مورد نیاز برای رشته های داروسازی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

 پزشکی

 9991-99 مسئول د نیروی انسانی مورد نیاز برای رشته های ماماییبرآور
وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

 پزشکی

 9991-99 همکار برآورد نیروی انسانی مورد نیاز برای رشته های پزشکی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

 پزشکی

 9991-95 همکار برآورد نیروی انسانی مورد نیاز برای رشته های پرستاری
وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

 پزشکی

 9991 همکار ارزشیابی برنامه آزمایشی طرح کشوری شناسنامه سالمت دانش آموزان
وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

 پزشکی
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 9991-99 همکار تحلیل راهبرد انتقال بیمارستان رازی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

 پزشکی

سبت به طب مکمل و میزان استفاده از این خدمات در بررسی میزان آگاهی و بینش ن

 جمعیت شهر تهران
 9999 همکار

پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد 

 دانشگاهی

بررسی میزان تقاضا و مراجعه جهت دریافت خدمات درمانی و میزان دسترسی و 

 مقایسه آن در مناطق شهر تهران
 دفتر مرکزی جهاددانشگاهی 9991 مسئول

 9999 همکار رای گزارش عملکرد دانشگاه علوم پزشکی تهرانارائه الگو ب
مرکز ملی تحقیقات دانشگاه علوم 

 پزشکی

 9999 همکار طراحی مدل و تهیه متون آموزش کاربردی به منظور دستیابی به مدیریت اثربخش
پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد 

 دانشگاهی

 دانشگاه علوم پزشکی تهران 9991 ارهمک مدل ارزشیابی عملکرد دانشگاه علوم پزشکی تهران

 9999 همکار تهیه مجموعه آموزشی مراقبت از مادران باردار برای پزشکان عمومی
معاونت  -گروه بهداشت خانواده

 بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 مرکز بهداشت جنوب 9991-99 همکار ارزیابی طرح مدیریت منطقه ای

 9991 همکار بهداشت خانوادهطراحی برنامه استراتژیک گروه 
معاونت  –گروه بهداشت خانواده 

 بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران

ارائه الگو جهت برآورد حجم خدمات درمانی و میزان دسترسی در سطح شهر تهران 
 )پایان نامه تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی (

 دانشگاه علوم پزشکی تهران 9991 مسئول

مبتنی بر گیرنده خدمت به شیوه خود ارزیابی در برنامه مراقبت از گسترش پایش 
مادران بادار، در واحدهای ارائه خدمات و مدیریت شهرستان و ارزیابی میزان پذیرش 

 آن توسط گروههای هدف

 یونیسف 9991 همکار

بررسی علل کاهش سطح هوشیاری در بیماران مراجعه کننده در بیمارستان های تحت 
 شگاه علوم پزشکی همدان )پایان نامه پزشکی(پوشش دان

 دانشگاه علوم پزشکی همدان 9999 مسئول

 

 مدارك تحصيلي

 
 رشته تحصيلي / گرايش

 

 دانشگاه محل تحصيل

 

 كشور

 

سال اخذ 

 مدرك

 

Module on: Quality, Equity, 

and Health Systems Flagship 

Course on Health Sector 

Reform and Sustainable 

Health Sector Reform 
Financing The World Bank 

Institute In collaboration 

with The University of  

Semmelwies 

 1119دسامبر  ايران

WHO Fellowship in Health 

Technologies 

(Licensing & Accreditation) 

Health Technologies London public health trust 1119اکتبر  انتانگلس 

 تخصص
 –مدیریت خدمات بهداشتی 

 درمانی
 9999 ایران علوم پزشکی تهران

MPH 9999 ایران علوم پزشکی تهران بهداشت عمومی 

 9999 ایران همدان)ابن سینا(علوم پزشکی  پزشکی دکترا
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 دوره های آموزشی

 تبیین چهارچوب نظری سالمت زنان در ایرانکارگاه 

 EndNoteکارگاه 

 های تحقیقاتیریزی پروژهیریت و برنامهمد

 9فوریتهای دوره آموزشی 

 هفتمین کنگره جراحان عمومی 

 مهارت های عملی فوری 

 / وزارت بهداشت و درمان  Licensing  Accreditation andکارگاه

 Evidenced Based Medicineکارگاه 

 systematic Reviewکارگاه 

 پیشرفته – SPSSی کارگاه تحقیق آمار

 استراتژیهای آموزش و شیوه های تدریس/ دانشگاه علوم پزشکی تهران

 کارگاه روش تحقیق پیشرفته مورد شاهد 

 کوهورت -کارگاه  روش تحقیق پیشرفته  

 کارگاه روش تحقیق کیفی

 کارگاه تعالی سازمان و مدیریت

 پژوهش در علوم بهداشتی 

 مدیریت جامع کیفیت

 کارگاه روش تحقیق

 تغذیه با شیر مادر

 آموزش مشاوره در ایدز

 ((Idea fluencyدوره آموزشی تقویت سالست فکر 

 اطالع رسانی پزشکی

 

 فعاليت هاي انتشاراتي

 كتاب
  یرضایت ایثارگران بنیاد شهید از بیمه تکمیلی خدمات درمان کتاب -

  9919 گوی بومی شدهال استقرار برنامه های بهداشتی و درمانی: -

 9911چاپ سوم  .9999، چاپ دوم  9999چاپ اول ، کتاب راهکارهای طب مکمل در بهداشت و سالمتی زنان -

     9991                                                                                رضایت بیمه شدگان روستایی و ارائه دهندگان خدمت در طرح نظام ارجاع و پزشک خانواده   -

ازی در سطح کشور، به سفارش وزارت بهداشت، درماان داروسپزشکی و  تالیف کتاب برآورد نیروی انسانی مورد نیاز تدوین و -

 . 9991وآموزش پزشکی 
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 تعدادي از مقاالت

 
 

 Health Care Utilization and Expenditure in War Survivors 

 Patient Flow Analysis in General Hospitals: How Clinical Disciplines Affect Outpatient Wait Times 

 satisfaction of supplementary insurance of medical services in war survivors in Iran 

  Performance assessment of appointment system in managing outpatients’ waiting time in a general 

hospital: A Case study 

 Punctuality of patients and physicians in an outpatient setting: which has a greater effect on waiting time? 

 Health care utilization and expenditure in war survivors and their families 

 Rate of Satisfaction of Veterans with Supplementary Insurance and Their Families from Inpatient Services 

Satisfaction of war survivors and their families who received outpatient services with complementary 

medical insurance 

Does Economic Instability Affect Healthcare Provision? Evidence Based on the Urban Family Physician 

Program in Iran 

 Satisfaction of supplementary insurance and medical services during trips in war survivors and their 

families 

  Evaluation of national program on prevention and control of hypertension: the study protocol 

 Quality of hospital bed performance studies based on Pabon Lasso model 

باال: یک مطالعه ملی میزان آگاهی مردم از اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشار خون 

 بررسی میزان مراجعات سالمندان به مراکز سرپایی سازمان تامین اجتماعی 

  9919نیازسنجی مراقبت معنوی در خدمات سالمت از دیدگاه صاحبنظران 

 9919ی سالمت در ایران سیاستهای کل 99روش شناسی طرح دیده بانی اجرای ماده 

9919 و سالمت روان یشغل تیبر رابطه رضا یخودکارآمد یکنندگ لینقش تعد یبررس 

9919 تحت پوشش ثارگرانیا یتمندیرضا زانی: میلیتکم مهیو ب بیپرداخت از ج 

 9919 یشناسو عصب یشناسقرآن، روان دگاهینقش اراده آزاد در مقابل تقدیراز د 

  9919اصلی خودمراقبتی به تفکیک سطوح پیشگیری و تعیین ابعاد مدیریتی آن تبیین محورهای 

9919ی آنان از خدمات بستر یو خانواده ها یلیتکم مهیجانبازان تحت پوشش ب یمند تیرضا زانیم 

9919 پژوهش اتی: مرور نظام مند ادبییسرپا مارانیب یبرا یدهنوبت ستمیس کی یطراح یالزم برا یرهایمتغ ییشناسا 

 ییسرپا تیزیآنان از و یو خانواده ها یلیتکم مهیجانبازان تحت پوشش ب یتمندیرضا. 

 دارو افتیدر در یلیتکم مهیجانبازان و خانواده آنان از ب یتمندیرضا 

 بررسی زمان ویزیت در طرح پزشک خانواده از دیدگاه ارائه دهندگان خدمات. 

 خدمات پاراکلینیک افتیدر در یبیمه تکمیلخانواده شهدا از  یتمندیرضا. 

  9919 از دیدگاه ارائه دهندگان خدمات "نظام ارجاع و پزشک خانواده"وضعیت اجرای طرح. 

9919 رضایتمندی ماماهای شاغل در نظام ارجاع و پزشک خانواده در سطح کشور. 
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یابی بر مبنای فعالیت  نهیامکان کاربرد مدل هز یبررس(ABC ) یو سونوگراف یولوژیراد یصیتمام شده خدمات تشخ متیقبه منظور محاسبه 

9919. 

 9919 یو شواهد علم یاثبات نقش دعا در طب اسالم. 
 

 Care Receivers Satisfaction in Family Physician and Referral System: a National Study from Iran 2015. 

 Waiting Time for first outpatient visit in specialty level:Assessing the provider related factors 2015. 

 Waiting time for specialist consultation in Tehran, 2012. 

 Mental health problem of Iranian female adolescents and its association with pubertal development: a 

nationwide study, 2012. 

 سی دیدگاه و عملکرد پزشکان درباره کاربرد دعا در درمان، مجله علمی پژوهشی دانشگاه شاهد مقاله برر. 

 فصلنامه علمی پژوهشی پایش "اثر دعادرمانی بر هموگلوبین و فریتین بیماران مبتال به تاالسمی: یک مطالعه راهنما، "مقاله. 

9911 ه آناستقرار برنامه بهداشتی و درمانی و تدوین الگوی بومی شد. 

9911 ارزیابی مردم از روابط اجتماعی و سالمت: مطالعه سالمت از دیدگاه مردم ایران. 

 9919، مردم ایران چقدر خود را افسرده می دانند؟ مطالعه سالمت از دیدگاه مردم ایران. 

 9919، میزان شادکامی مردم ایران و عوامل موثر برآن: مطالعه سالمت از دیدگاه مردم ایران. 

 9919 زمان انتظار متخصصان غدد: کمبود پزشک یا توزیع نامناسب؟. 

 9919، اهمیت سالمت از دیدگاه مردم ایران. 

 9919، رضایت شغلی در پژوهشگران سرطان پستان و مراکز بهداشتی. 

 9919، فراوانی شکایات و عالئم یائسگی در زنان ایرانی . 

  9919، ساله ایرانی 91 تا 95شیوه زندگی سالم در زنان . 

 9919، خصیصه اضطراب در جمعیت عمومی: مطالعه سالمت از دیدگاه مردم ایران. 

9919، روانشناسی زیارت و نقش آن در کاهش آسیبهای اجتماعی. 

 

 Assessment of Pubertal Development in Iranian Girls, Iranian Journal of Pediatric, 2010. 

 مطالعه سالمت از دیدگاه مردم ایران 9911و اجرای یک مطالعه گسترده جمعیتی روش شناسی. 

 مطالعه سالمت از دیدگاه مردم ایران :9911میزان رضایت مردم از خدمات بهداشتی ا درمانی و عوامل مؤثر بر آن. 

 9911کنند مردم نقش پزشکان و متخصصان علوم بهداشتی را چگونه ارزیابی می. 

  9911دانش ایرانیان در زمینه سالمت عوامل مؤثر بر آن: مطالعه سالمت از دیدگاه مردم ایرانمیزان. 

 9911 مسئولیت سالمت افراد جامعه به عهده کیست: مطالعه سالمت از دیدگاه مردم ایران. 

 9911هشی پایش فصلنامه علمی پژو کنند؟تغذیه خود توجه می سالمت از دیدگاه مردم ایران: چه کسانی بیشتر به . 

 9911فصلنامه علمی پژوهشی پایش  کنند؟چگونه ارزیابی می سالمت از دیدگاه مردم ایران: مردم سالمت خود را.   

 9911پزشکی از ابعاد مدیریتی: یک مطالعه مقطعی فصلنامه علمی پژوهشی پایش  -رضایت شغلی پژوهشگران علوم بهداشتی   

 Assessing hospital performance by the Pabon Lasso Model, Iranian Jornal of Public Health, 2009 

 9999 مجله علمی پژوهشی پایش انسانی تعداد پزشک عمومی در کشور و امکان اجرای طرح پزشک خانواده از بعد نیروی. 

 9999 تزکیه مجله طب و -میزان خود درمانی وعوامل موثر بر آن در جمعیت شهر تهران. 
 Weight, height, body mass index and risk of breast cancer in postmenopausal women: a case – control 

study, BMC Cancer, 2008. 

 World AIDS day campaign in Iran: a population – based study, Iranian Jornal of Public Health, 2009. 

 Individual – level social capital and self – reported health: a population – based study from Iran, 

Integrating HRQOL on health care policy, research, and practice, 2009. 
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 پژوهشی پایش -مجله علمی  "آن و سیر تحول فلسفه :مدیریت کیفیت"مقاله. 

 مجله علمی  -شهر تهران و شناسایی راهکارهای مناسب مقابله با آن  99تی ساکنین منطقه مقاله عوامل موثر بر مشکالت مرتبط با تندرس

 .پژوهشی پایش

  مجله علمی و پژوهشی پایش - "مدل ارزیابی عملکرد دانشگاه علوم پزشکی"مقاله. 

  مجله علمی و پژوهشی پایش  -"پایش خدمات در نظام سالمتی:شیوه خود ارزیابی"مقاله. 

 

 9995فصلنامه علمی پژوهشی پایش  -طب مکمل و نظام سالمت مقاله. 

Depression and use of complementary medicine among breast cancer patients 

 

  مجله علمی پژوهشی پایش - "آگاهی و بینش نسبت به طب مکمل در شهر تهران"مقاله. 

 مجله علمی پژوهشی پایش -ای جمعیتی طالعهمقاله کیفیت زندگی مرتبط با سالمتی در سالمندان: م. 

 مجله علمی پژوهشی پاِیش - "تقاضا و مراجعه برای دریافت خدمات درمانی در شهر تهران بار" مقاله. 

 درکتاب مسائل سالمندان در ایران و جهان دانشگاه علوم  "میزان تقاضا و مراجعه برای دریافت خدمات درمانی در سالمندان شهر تهران

 .بهزیستی و توانبخشی

  بررسی دیدگاه و عملکرد پزشکان درباره کاربرد دعا در درمان، مجله علمی پژوهشی دانشگاه شاهد مقاله. 

 فصلنامه علمی پژوهشی پایش "اثر دعادرمانی بر هموگلوبین و فریتین بیماران مبتال به تاالسمی: یک مطالعه راهنما، "مقاله. 

  پژوهشهای میان رشته ای قرآن کریممجله "یفیت زندگی در بیماران مولتیپل اسکلروز دعا درمانی و ک"مقاله. 

 پژوهشهای میان رشته ای قرآن کریم.مجله ، "انسوره اسراء در رابطه با دعا و درم 91تاویل آیه  "مقاله 

  یاهان داروییمجله علمی پژوهشی گ - "شهر تهران جمعیت و عملکرد در بینش آگاهی،طب گیاهی : "مقاله. 

 انشگاه علوم کتاب مسائل سالمندان در ایران و جهان ددر "میزان تقاضا و مراجعه برای دریافت خدمات درمانی در سالمندان شهر تهران "مقاله

 .بهزیستی و توانبخشی
 

 ارائه آموزش

 عنوان محل برگزاری و گروه مخاطب

 9919کارگاه خود مراقبتی 
از مداخله در  حین و بعد یتخود مراقب تیوضع یابیارزش

 سال( 51تا  91) انساالنیگروه م یبرنامه خود مراقبت

تهران، دانشکده  یو درمان یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشک

 19-9911 ییو ماما یپرستار
 آزمون و سواالت امتحان جامع  یطراح

 Cmmunity based health promotion 15=-19دانشجویان دکتری دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
 درس ارتقاء سالمت مبتنی بر جامعه 19-19دانشجویان دکتری دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 درس ارتقاء سالمت مبتنی بر جامعه 19-19دانشجویان دکتری دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران 

دانشگاه  ییو ماما ینشکده پرستاردا یبهداشت بارور یدکتر انیدانشجو

 19-19تهران یعلوم پزشک
 درس سیاستگزاری در زمینه بهداشت باروری

دانشگاه  ییو ماما یدانشکده پرستار یبهداشت بارور یدکتر انیدانشجو

 11-9911 تهران یعلوم پزشک

در بهداشت مادر  تیریو مد یابیارزش ،یزیدرس برنامه ر

 یو کودک بارور

دانشگاه  ییو ماما یدانشکده پرستار یبهداشت بارور یکترد انیدانشجو

 19-19تهرانواحد بین الملل  یعلوم پزشک
Health Policy and Reproductive health 

قبل از مداخله در برنامه  یخود مراقبت تیوضع یابیارزش 9919کارگاه خود مراقبتی 
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 عنوان محل برگزاری و گروه مخاطب

 سال( 51تا  91) انساالنیگروه م یخود مراقبت

 پرستاری دانشکده –دکتری بهداشت باروری، دانشگاه تهران دانشجویان 

 9915مامایی
 مدیریت ؛ برنامه ریزی و ارزشیابی

 یدرمان یخدمات بهداشت افتیدر در تیابعاد رضا پژوهشکده فنی مهندسی جانبازان

مرکز تحقیقات سالمت مادر و کودک، پزشکان، ماماها و سایر ارائه 

 9919مانی دهندگان خدمات بهداشتی و در

با امتیاز باز "معنویت و ارتباط با بیمار "دوره باز آموزی 

 آموزی

 پرستاری دانشکده –دانشجویان دکترای بهداشت باروری، دانشگاه تهران 

 9919مامایی
 مدیریت ؛ برنامه ریزی و ارزشیابی

دانشکده پرستاری  –دانشجویان دکترای بهداشت باروری، دانشگاه تهران 

 9919مامایی
 مدیریت ؛ برنامه ریزی و ارزشیابی

 روش نگارش پروپوزال -روش تحقیق  9919-وزارت نفت 

 انواع روشهای مطالعه –روش تحقیق  9919-وزارت نفت

 واحد درسی برنامه ریزی 9911، دانشگاه تربیت مدرسآموزش بهداشت دانشجویان دکترای

نشکده پرستاری دا –دانشجویان دکترای بهداشت باروری، دانشگاه تهران 

 9911مامایی 
 واحد برنامه ریزی استراتژیک

 9919کشور  های دولتیدانشگاه مدیران بیمارستانهای آموزشی
ارزیابی عملکرد واحدهای توسعه تحقیقات بالینی در 

 کارهای ارتقاء این واحدهابیمارستانهای آموزشی و راه

 متخصصان و کارشناسان حوزه سالمت زنان
اه نقشه علمی دانشگاه و نیازهای تحقیقاتی برگزاری کارگ

 سالمت زنان

 پزشکان و دانشجویان طب سنتی

برگزاری کارگاه شناخت جایگاه و کاربرد دعا از دیدگاه 

قرآن، فلسفه اسالمی و مطالعات انجام شده در راستای 

 آن

نمایندگان بیمه روستایی  -پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی 

 9999خدمات درمانی استانهای کشور سازمان بیمه 

رضایتمندی بیمه شدگان روستایی و ارائه دهندگان 

 "خدمات در نظام ارجاع و پزشک خانواده

 ریزی استراتژیک در بخش بهداشت و درمانبرنامه 9999اعضای هیات علمی مرکز  -مرکز تحقیقات مغزواعصاب 

سینا، د، رویان، ابنمراکزجهاد دانشگاهی مشه -پژوهشکده علوم بهداشتی 

 9995ایران و...  –تهران 
 ریزی استراتژیک در بخش بهداشت و درمانبرنامه

 ریزی استراتژیک در بخش بهداشت و درمانبرنامه 9999مرکز تحقیقات تروما و گروه پژوهشی لیزر درمانی 

دانشجویان حسابداری و  –مرکز آموزش وزارت تعاون 

 9999و9991کامپیوتر
 تنظیم خانوادهجمعیت و 

مسئولین بنیاد جانبازان استانهای  –پژوهشکده مهندسی پزشکی جانبازان 

 9991کشور 
 ریزی استراتژیک در بخش بهداشت و درمانبرنامه

 ریزی در بخش بهداشت و درمانبرنامه 9991گروه بهداشت خانواده –دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 ریزی در بخش بهداشت و درمانبرنامه 9991پزشکی کارورزان –دانشگاه علوم پزشکی تهران 



 

11 

 عنوان محل برگزاری و گروه مخاطب

 مدیریت آموزشی PhD 9991دانشجویان  –دانشکده بهداشت 

چهارمین همایش کشوری آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

 9991پزشکان عمومی  -پزشکی

مدیریت کیفیت فراگیر در بخش »کارگاه آموزشی 

 «بهداشت و درمان

 روش تحقیق و مدیریت پژوهش هداشتی جهاد دانشگاهیپژوهشکده علوم ب

دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت خدمات  –دانشکده بهداشت 

 9999-9999بهداشتی
 ریزی استراتژیک در بخش بهداشت و درمانبرنامه

 ریزی تفصیلیبرنامه MPH9991  دانشجویان  –دانشکده بهداشت 

 اصول مدیریت خدمات بهداشتی درمانی MPH 9991-9999دانشجویان  –دانشکده بهداشت 

دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت خدمات  –دانشکده بهداشت 

 9999 -9999بهداشتی
 درمانی –های بهداشتی ارزیابی برنامه

 کار گروهی -فرهنگ سازمانی 9999دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 9999 – پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی
کارگاه تخصصی  -رگاه روش تحقیق کیفیبرگزاری کا

 اجرایی و علمی مدیر –پزشکی 

 کارگاه روش تحقیق 9برگزاری و تدریس در  9991معاونت فرهنگی ا هنری شهرداری تهران

 طراحی و تدوین دوره آموزشی مدیریت پروژه 9991سازمان اشتغال

 مبحث کار گروهی -مدیریت برنامه های تندرستی 9991دانشگاه علوم پزشکی گلستان 

 9999-پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی
طراحی و تدریس دوره آموزشی مبانی روش تحقیق در 

 دوره 1

 مبحث کار گروهی -مدیریت برنامه های تندرستی 9999-دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

 

 داخلي و خارجي مجامع علميدر كنفرانس ها و ارائه مقاله 

ساركوم يمل ناريسم نيدر سرطان و سوم ريطب فراگ يكنگره مل نيسرطان پستان، سوم يلمللانيكنگره ب نيدهم 

quality of life measure in cancer patients 

 

 ارائه مقاله به صورت پوستر  -19کنفرانس ملی بیمه سالمت   

 ييسرپا تيزيآنان از و یو خانواده ها يليتکم مهيجانبازان تحت پوشش ب یتمنديرضا

 

  ارائه مقاله -19کنگره بین المللی سالمت برای صلح 
Health care utilization and expenditure in war survivors and their families 

 

  ارائه دو مقاله ؛ - 15وسالمت قرآنهمایش 
Effect on diseases as a spiritual treatment method 
Role of physicians on improving patient ,s health condition  
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  ؛ دو مقاله ارائه -19همایش اسالم وسالمت 

 های نوظهورعرفان اسالمی، علم روز و معنویت -

 کاربرد مهارتهای معنوی، نماز/دعا، در ارتقای سالمت جسم و روان  -

 

 

 11همایش سالمت معنوی فرهنگستان علوم پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  

 ای معنویت در مغز از دیدگاه دانشمندان نوروفیزیولوژیکهپایگاه -

 نظام سالمت و سالمت معنوی -

 

  یائسگی سالم، سالمندی سالم»اولین کنگره بین المللی منوپوز و آندروپوز » 

- Lifestyle in 45 – 60 years old women -  
  همایش اقتصاد سالمت، چالش ها و چشم اندازها 

 ت سالمتسالمندی و تقاضای خدما -

 

  9911 -اولین همایش ملی مراقبت های بهداشتی اولیه با رویکرد برنامه پزشک خانواده 

رضایتمندی بیمه شدگان روستایی تحت پوشش سازمان بیمه خدمات درمانی و ارائه دهندگان خدمات در طارح نظاام ارجااع و  -

 پزشک خانواده 

 

 9991 ب مکمل و جایگزیندومین همایش کشوری مراقبت و درمان بیماران با ط: 

  "مبانی و دستاوردهای علمی جدید در زمینه نقش دعا در مراقبت از بیماران"ارائه سخنرانی   -

 

  9991با محوریت سوره کهف همایش ملی سالمت از دیدگاه قرآندر ارائه دو مقاله : 

 "رتبه اول مقاالت، بخش سالمت روانیز حائ" روانپزشکی معنوی در سوره کهف از دیدگاه موالنا و کارل یونگسخنرانی؛   -

 "انیجسممقاالت، بخش سالمت  دوم رتبهحائز  " تاویل مفاهیم طب سوزنی در سوره کهف  -

 

  9831 هفتمين كنگره ملي سالمت خانوادهدرمقاله  سهارائه: 

شتی و درمانی قبل و بعد سال ایرانی در مراکز بهدا 95 - 91( زنان KAPررسی مقایسه ای وضعیت آگاهی، نگرش و عملکرد )ب -

 از اجرای پایلوت برنامه کشوری یائسگی

 یائسگی برنامهبررسی هزینه های خدمات سالمت در -

 سال 95 - 91کیفیت زندگی در زنان میانسال  -

 

 ذيل در همقال4ارائه WORD Congeress of  Epidemiology IEA XVI- 2011 : 

- Iranian health perception study: a nationalwide survey 

-  Socioeconomic status psychological distress: a nationalwide study from Iran 
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- Determinants of satisfactions with healthcare: a population-based study from Iran  

- Socioeconomic status and self-rated health: a nationalwide study from Iran  

 

 1191 - قرآن و پزشکی کنگره 

 سخنرانی بررسی اثر آیات فاتحه الکتاب و سوره توحید روی بیماری های تاالسمی ماژور و مالتیپل اسکلروز -

 

  Annual meeting of the international society for QOLR 2009 

- Individual level social capital and self – report health: A population – based study 

 

  9999هیات مدیره سازمان بیمه خدمات درمانی 

 سخنرانی میزان رضایت بیمه شدگان روستایی و ارائه دهندگان خدمت در طرح نظام ارجاع پزشک خانواده -

 

  1119 -کنگره بین المللی طب سنتی و مکمل 

 ارائه مقاله ادغام طب سنتی، طب مکمل و طب مدرن: فوائد و محدودیتها -

 

 9999  و     9999 -سالیانه کمیته کشوری مدیرگروههای بهداشت خانواده  نشست     

   Implementation  scienceپایلوت برنامه یائسگی، در زمینه  چهار سخنرانی -

 

 معاونت سالمت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

  9999خرداد ماه  های کودک سالم و مانا، ارزشیابی برنامه ؛ طراحیسخنرانی -

 

 ست علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکینش 

 بررسی ابزارهای سنجش طرح ارزشیابی برنامه یائسگی سخنرانی در زمینه ارائه  -

 

 بیست و پنجمین نشست تخصصی دبیرخانه شورای سیاستگذاری 

   99آذرماه ، طرح برآورد نیروی انسانی داروساز عمومی مورد نیاز کشور سخنرانی گزارش -

 

ین نشست ساالنهپانزدهم HRQOL   

- Determinants of self – report health: A population – based study 
 

  انجمن پزشکی خاورمیانهMiddle East Medical Assembly  

- Model of the national program evaluation: prevention and control of hypertention disease in Iran, 2006  
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 2003 سکنفران  International Society for Technology Assessment in Health Care- -کانادا 

- Medical service loas and accrssibility: in Tehran.  

 

 9995-                        دانشگاه علوم پزشکی شیراز -اولین کنگره بین المللی مدیتیشن در ایران ارائه دو مقاله در     

 9995ن خرداد نماز و روانشناسی مدیتیش سخنرانی  -

 مراقبه، آگاهی، بینش و عملکرد در جمعیت شهر تهران -

 

  9999المللی طب سنتی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی اصفهانکنگره بینارائه دو مقاله در 

 هاطب سنتی، و طب مدرن: فوائد و محدودیت سخنرانی -

 المللی طب سنتی و مکملطب مکمل و نظام سالمت کنگره بین -

 

 99 پژوهشهای قرآنی حوزه و دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی همایش ملی  

 "(MSهای تاالسمی ماژور و مولتیپل اسکلروز )بررسی آثار دعا روی بیماری" سخنرانی -

 

  کنگره تحقیقات سیستم بهداشتی و مشارکت جامعهارائه دو مقاله در 

 بهداشتی و نقش آن در کیفیت خدمات بهداشتیبررسی جنبه های مختلف مشارکت مردم از دیدگاه رابطین  -

 خدمات بهداشتی ی در ارائهمشارکت مردم جلب -

 

  1119 -تایلند  -بیست و هفتمین کنگره بین المللی اپیدمیولوژی 

- Medical service loas and accrssibility: in Tehran  

 

 /امریکا  شانزدهمین کنفرانس ساالنه انجمن بین المللی پژوهش کیفیت زندگی 

- Individual – level social capital and self – reported health: a population – based study from Iran, 2009 

 

 1119 - هشتمین کنفرانس ساالنه انجمن بین المللی پژوهش کیفیت زندگی/ ونکورا کانادا 

- Quality if life and mental health in young iranian population 
 

 1111 -  ونکور ا کانادا /هفتمین کنفرانس ساالنه انجمن بین المللی پژوهش کیفیت زندگی 

- Religion and quality of life: perception of the iranian general population 
 

  ارائه دو مقاله ذیل دومین در کنگره بین المللی طب سنتی و مواد درمانی 

- The effect of intercessory prayer on quality of life of multiple sclerosis patients. 
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- Effect of  intercessory prayer on ferritin and hemoglobin in major thalassemia, Tehran, 2001 - 

2002 
 

  9999، کمیته کشوری ارتقای کیفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -اولین همایش مدیریت جامع کیفیت. 

 مدیریت کیفیت: فلسفه و سیر تحول آن -

 

 الهور  - پاکستان -کنفرانس جمعیت و توسعه پایدار 

- Elderlies and medical services: demand and utlication in Tehran , 2002 

 

9999 -دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی -اولین کنگره بررسی مسائل سالمندان در ایران . 

 .ا و مراجعه برای دریافت خدمات درمانی در سالمندان شهر تهرانمیزان تقاض -

 

 ت ها و سمت هاي اجرائي و يا علميسوابق، مسئولي

 9919عضویت در انجمن علمی طب سنتی ایران  -

در سارطان و  ریاطاب فراگ یکنگره مل نیسرطان پستان، سوم یالمللنیکنگره ب نیدهمعضویت در پنل و کمیته علمی  -

 9919 سارکوم یمل ناریسم نیسوم

 تا کنون  9919مدیر گروه پژوهشی سالمت جامعه  -

 عضو شورای علمی گروه پژوهشی ارتقای سالمت  -

 9919ی سرطان پستان جهاد دانشگاه یکنگره سراسر نیو نهم یالملل نیکنگره ب نیدوم یزندگ تیفیک یعلم تهیکمعضو  -

 9915عضو کارگروه مطالعات عالی قرآن در نظام سالمت  -

 9915 و سالمت قرآن همایش میته علمیعضو ک -

 9919از سال  مسئول مرکز خدمات برنامه ریزی پژوهشکده علوم بهداشتی -

  9919  "معنویت و ارتباط با بیمار"دوره باز آموزی عضو کمیته علمی  -

 تا کنون 9991از  –مدیر اداره امور پژوهشی پژوهشکده علوم بهداشتی  -

 تاکنون 9999از  –دمات بهداشتی پژوهشکده علوم بهداشتی هیأت علمی پژوهشی گروه مدیریت و خ -

 9919از سال  یپژوهشکده علوم بهداشت یزیعضو هیأت مدیره مرکز خدمات برنامه ر -

 تا کنون -عضو هیأت مدیره مرکز خدمات تخصصی پایش  -

 تا کنون -عضو شورای علمی پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی  -

 تا کنون -درمانی پژوهشکده علوم بهداشتی  –شی مدیریت خدمات بهداشتی عضو شورای علمی گروه پژوه -

 تا کنون 9999از -پژوهشی پایش  -عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی  -

 9919-15هشتمین کنگره بین المللی بیماریهای پستان  هیات داوران کمیته علمی و عضو -

 9919-19پستان  یهایماریب یالملل نیکنگره ب هفتمینهیات داوران و  یعلم تهیکمعضو  -
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   1195اولین همایش اسالم و سالمت روان، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان عضو هیات داوران  -

 9991 ، اصفهان،دومین همایش کشوری مراقبت و درمان بیماران با طب مکمل و جایگزین  عضو کمیته علمی و دو پانل -

 9999مللی طب سنتی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، الطب مکمل و نظام سالمت کنگره بینعضو هیات داوران  -

 تا کنون 9999 از پژوهشهای میان رشته ای قرآن کریممجله هیأت تحریریه عضو  -

  1119 – 1119عضو هیات داوران جشنواره کشوری بهداشت خانواده  -

  1119 – 1119عضو هیات داوران جشنواره آسیایی بهداشت خانواده  -

 9999 -99پژوهشکده علوم بهداشتی  مدیر اداره آموزش -

 مسئول واحد تحقیقات و توسعه جهاد علوم پزشکی تهران -

 9991 –عضو کمیته علمی کارگاه آموزشی حقوق افراد دارای معلولیت دانشکده علوم سیاسی  -

 9999 - 9999در سازمان انتقال خون  اهدای خونپزشک و مسئول بخش  -

 9999پزشک درمانگاه شهر همدان  -


