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 فعالیت هاي پژوهشی : 

  المللی، ملی و دانشگاهی کنگره هاي  بین 
1. The role of IT-based tools in development of medical tourism(2012) 
2. Nursing Intelligence ؛  confident way to reduce nursing errors in Hospital Information System(2012) 

3. Critical Success Factors in Implementation of e -Health(2012) 

4. The comparative study on the applications of social networks in Health Care Organizations(2015) 
5. Decision support system beneficial way to discharge preterm infant(2014) 

 و الکترونیک بیمارستان المللی بین سمپوزیوم نخستین(بالینی  هاي داده سازي مستند بهبود در نوشتار به گفتار تبدیل هاي سیستم نقش .6

  (سخنرانی) (Tehran-2010) )سمپوزیوم برتر مقاله عنوان کسب() مدیسین تله

 بیمارستان المللی بین سمپوزیوم سومین( بیمارستانی اطالعات نظام در پرستاري خطاهاي  کاهش جهت مطمئن روشی پرستاري؛ هوش .7

 )سخنرانی( (Tehran-2012) )مدیسین تله و الکترونیک
 )Tabriz- 2011() سالمت گردشگري  بین المللی پزشکی (کنفرانس گردشگري توسعه در اطالعات فناوري بر مبتنی ابزارهاي نقش .8

 )سخنرانی(
 )پوستر( (Kish Island-2010)  بیماران) حقوق -پزشکی حقوق المللی بین اسالم (کنگره مبین دین دیدگاه از بیماران حقوق .9

 - پایدار شهري توسعه ملی همایش(پایدار  شهري توسعه با آن تقابل و) Risk Society( خطرپذیري احتمال معرض در جامعه نظریه .10

  )سخنرانی() 1389

  )پوستر() 1388 -سالمت نظام در اطالعات فناوري ملی کنگره(سالمت  اطالعات و دانش مدیریت در اطالعات فناوري نقش .11

  )پوستر() 1389 -نوین هاي فناوري و مدیریت ملی کنگره(اسالم  مبین دین دیدگاه از نمونه بیمارستان .12

 ملی کنگره(درمانی  بهداشتی اطالعات مدیریت در پیشرفتها آوري فن از استفاده ،)CDSS(بالینی گیري تصمیم از حمایت هاي سیستم .13

  )پوستر() 1389 -نوین هاي فناوري و مدیریت

) 1388 -سالمت نظام در اطالعات فناوري ملی کنگره(بالینی  هاي داده سازي مستند بهبود در گفتار تشخیص هاي سیستم نقش .14

 )سخنرانی(
  )سخنرانی( )1385 - کشور پیراپزشکی دانشجویان علمی همایش(بیماران  پرونده پیگیري هاي سیستم .15

) 1388 -کشور پیراپزشکی دانشجویان علمی همایش( سالمت هاي هزینه کاهش در بهداشتی اطالعات و دانش مدیریت نقش .16

  )سخنرانی(



 )پوستر() 1388 -کشور پیراپزشکی دانشجویان علمی همایش(مخارج  و منافع سالمت؛ اطالعات نوین هاي تکنولوژي .17
(همایش  بیمارستانها پزشکی مدارك هاي بخش در سالمت اطالعات فناوري و تکنولوژي تحول با همگام نوین آموزشی رویکردهاي .18

 )پوستر( )1392-کشوري آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
 )1391-(چهاردهمین همایش ساالنه آموزش پزشکی تهران بهره گیري از برنامه هاي کاربردي تلفن همراه هوشمند در آموزش پزشکی .19

 )پوستر(
 )94(پزشکی تشخیص ابزار یک عنوان به همراه سالمت فناوري .20
 )1395(پزشکی آموزش در هوشمند همراه تلفن کاربردي هاي برنامه از گیري بهره .21
 کشورهاي در یادگیري و آموزش کیفیت ارتقاء در نوین رویکردي عنوان به ارتودنسی تله ساخت زیر با بعدي سه سازي شبیه بکارگیري .22

 )1392(توسعه درحال و یافته توسعه
 )1392(بیمارستانها پزشکی مدارك هاي بخش در سالمت اطالعات فناوري و تکنولوژي تحول با همگام آموزشی نوین رویکردهاي .23
 )1393(پزشکی حوزه در) CDSS( بالینی یار تصمیم هاي سیستم نقش .24
 )1393(پزشکی گردشگري توسعه در اطالعات فناوري بر مبتنی ابزارهاي نقش .25
 )1393(سنتی طب اطالعات مدیریت .26

  

  

 تصویب شده  تحقیقاتی هاي طرح: 

 (مجري طرح) در بیمارستان امام رضا (ع) بررسی علل کسورات بیمه اي در پرونده هاي بستري .1
 )طرح مجري( مشهد یدانشگاه علوم پزشک یراپزشکیدانشکده پ انیکلب در دانشجو يریادگی يبر اساس الگو يریادگی يسبک ها یبررس .2
 طراحی سیستم تصمیم یار مدیریت اطالعات بیهوشی اعمال جراحی سزارین(مجري طرح) .3
 (همکار طرح) دندانطراحی شبکه زیر ساخت ملی دهان و  .4

  

  

  مقاالتچاپ : 
1. Hospital information systems success: A study based on the model Adjusted DeLone and McLean in UMSU 

hospitals (European Journal of Experimental Biology-2014) 
2. Social media as a beneficial tool to support preterm infants and Parents (International Journal of Medical 

Research  & Health Sciences-2016) 
3. Development of a Minimum Data Set (MDS) for C-Section Anesthesia Information Management System 

(Anesthesia and Pain Medicine-2017) 
4. Hospital Information Systems Implementation: An Evaluation of Critical Success Factors in Northeast of Iran 

(Global Journal of Health Science-2017) 
5. The Study of Insurance Deductions from Point of Insurance Professionals in Educational Hospitals of Mashhad 

University of Medical Sciences (journal of Payavard Salamat-2017) 

  )1396) (پیاورد سالمت پژوهشی -(مجله علمی مشهد )ع( رضا امام بیمارستان بستري هاي پرونده در اي بیمه کسورات علل بررسی .6
 ) (مجله انجمن علمی فناوري اطالعات سالمت) 1391بیمارستانی ( اطالعات هاي سیستم در بیسیم بر مبتنی هاي فناوري .7
   )1389بیمارستان) ( پژوهشی -علمی(فصلنامه  بالینی هاي داده سازي مستند بهبود در نوشتار به گفتار تبدیل هاي سیستم نقش .8

 )1389گفتار (مجله هوش مصنوعی و ابزار دقیق) ( تشخیص هاي سامانه .9
  

  

  

  

  



   کارگاههاي آموزشی شرکت / برگزاري : 

 )1389دانشکده پیراپزشکی -(مشهد speech Recognition افزار نرم کارگاه برگزاري .1
 )1390دانشگاه علوم پزشکی بیرجند –(بیرجند  ICD-10 کارگاه برگزاري .2
   پزشکی مداوم آموزش حضوري هاي برنامه .3

4. Data Mining 
  ISI Web Of Knowledge اطالعاتی پایگاه .5

  محققین براي WORD افزار نرم کاربردي نکات .6

  نوین هاي فناوري کمک به تدریس محتواي و تولید .7

   PubMed اطالعاتی ایگاهپ .8

   OVID الکترونیک مجالت .9

  اینترنت در فارسی منابع جستجوي .10

  دانشکده استراتژي راستاي در دانشکده کلیدي ذینفعان شناسایی .11

  آموزشی فرایندهاي در اثربخش ارتباط .12

  Journal Club  آموزشی کارگاه .13

  )Information Technology( اطالعات فناوري مفاهیم .14

  Windows XP مفاهیم .15

  اینترنت مفاهیم .16

  )Microsoft Office Excel( اکسل آفیس مایکروسافت .17

  )Microsoft Office Word(  ورد آفیس مایکروسافت .18

  )Microsoft Office PowerPoint( پاورپوینت آفیس مایکروسافت .19

 )Microsoft Office Access( اکسس آفیس مایکروسافت .20

  

  تقدیرنامه ها  

، 86 يدر سالها یفرهنگ یتهايفعال ینهتهران در زم یدانشگاه علوم پزشک يمقام معظم رهبر یندگیاز مسئول محترم نهاد نما یرنامهتقد 3 یافتدر .1

  89و  88

  91و  90 يدر سالها یفرهنگ یتهايفعال ینهمشهد در زم یمحترم دانشگاه علوم پزشک یاستاز ر یرنامهتقد 2 یافتدر .2

  95و  94 يدر سالها یفرهنگ یتهايفعال ینهتهران در زم یدانشگاه علوم پزشک یراپزشکیانشکده پمحترم د یاستاز ر یرنامهتقد 2 یافتدر .3

  90در سال  فرهنگی فعالیتهاي زمینه در یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک یفرهنگ -ییاز معاونت محترم دانشجو یرنامهتقد یافتدر .4
 
 


