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 روندیحسینی نام خانوادگی: محمد نام:

 +98 992 303  4711                                        تماس:            اطالعات 

       hosseinim3@thums.ac.ir 
 

  

 تحصیالت

 دانشگاه زمان مقطع تحصیلی عنوان

 دانشگاه علوم پزشکی تهران 1387-91 کارشناسی فناوری اطالعات سالمت

 تهراندانشگاه علوم پزشکی  1391-93 کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی تهران 98-1393 (PhDی تخصصی )ادکتر انفورماتیک پزشکی
  

 نامهپایان

 مقطع اساتید راهنما عنوان

 دکتر رضا صفدری پزشکی انفورماتیک وب تحت دانشنامه ارزشیابی و سازی پیاده طراحی،

 دکتر لیال شاهمرادی

 کارشناسی ارشد

 دکتر رضا صفدری منزل در بازتوانی دور راه از نظارت سامانه ارزیابی و طراحی

 دکتر امیرحسین کهالیی

 (PhDدکترای تخصصی )

  

 اجرائیسوابق 

 زمان محل کار عنوان

 1391-93 بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی خاتم االنبیاء )تهران( های پزشکیسازی پروندهالکترونیک
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پروژه تحلیل، طراحی و ایجاد مشارکت در 

 پرونده الکترونیکی پزشکی هایفرم

 (شش ماه) 1395 )تهران( بیمارستان چشم پزشکی نور

 )دو سال( 1397-98 دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران EDOعضو فعال کمیته دانشجویی 
  

 مدرک زبان

 نمره تاریخ عنوان

(Certification Code: R77738N92732T40) 1MHLE April 2017 73 of 100 
  

 مقاالت و انتشارات

 ارائه شده در قالب زبان مکان و زمان انتشار عنوان

Geographic Information Systems 

on accident risk assessment and 

management 

3th International Road 

Safety Congress 

-Feb 2014 

 پوستر انگلیسی

ضرورت بکارگیری داشبوردها در مدیریت اطالعات 

 سالمت

ماه  بانآ -مدیریت اطالعات سالمت 

1393 
 مقاله )مروری( فارسی

ماه  آذر -مدیریت اطالعات سالمت  نقش کیوسک سالمت در بهداشت عمومی

1393 
 مقاله )مروری( فارسی

Prevalence of Tuberculosis 

among Veterans, Military 

Personnel and their Families in 

East Azerbaijan Province 

Violators of the last 15 Years 

Acta Medica Iranica  – 

Jul 2015 
 مقاله )اصیل( انگلیسی

Quantitative and Qualitative 

Evaluation of The Structural 

Designing of Medical Informatics 

Dynamic Encyclopedia 

Acta Informatica 

Medica – 

Oct 2015 
 )اصیل(مقاله  انگلیسی

 -چهارمین کنگره ساالنه اخالق پزشکی بررسی الزامات اخالقی در سالمت همراه

 1394ن ماه مبه
 سخنرانی فارسی

 -چهارمین کنگره ساالنه اخالق پزشکی یار بالینیهای تصمیمبررسی اخالق در سیستم

 1394ن ماه مبه
 سخنرانی فارسی

 )تألیف( کتاب فارسی 1395بهمن ماه  Cاصول برنامه نویسی به زبان 

                                                             

1 Ministry of Health Language Exam 
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The potentials of mobile-phone-

based technologies in medical 

education 

Under review 
 مقاله )مروری( انگلیسی

Applications of virtual simulation 

in medical education 

Acta HealthMedica  -

March 2017 
 مقاله )مروری( انگلیسی

گیری از سیستم ذخیره و بازیابی بهرهبررسی وضعیت 

ی های آموزشتصاویر دیجیتالی پزشکی در بیمارستان

 شهر تهران

آبان ماه  -مجله مدیریت اطالعات سالمت

 مقاله )اصیل( فارسی 1396

بینی عود بیماری اسکیزوفرنی در بیماران مبتال پیش

 به اسکیزوفرنی
 طرح پژوهشی - 1395بهمن ماه 

Modification of the Conventional 

Influenza Epidemic Models Using 

Environmental Parameters in Iran 

Healthcare Informatics 

Research (HIR) Journal – 

May 2019 
 (مقاله )اصیل انگلیسی

A Unique Framework for Persian 

Clinical Guidelines: Addressing 

an Evidence-based CDSS 

Development Need 

BMJ Evidence-Based 

Medicine Journal - April 

2019 
 (مقاله )اصیل انگلیسی

Home-based telerehabilitation 

software systems for remote 

supervising: a systematic review 

International Journal of 

Technology Assessment 

in Health Care – Jan 2020 

 (مقاله )مرور نظامند یسیانگل

Structure of home-based 

telerehabilitation systems: a 

systematic review of the 

literature 

Journal of Biomedical 

Physics and Engineering 

– Jan 2021 (awaiting 

reviewer scores) 

 (مقاله )مرور نظامند انگلیسی

Mobile Health Applications for 

Improving the Sexual Health 

Outcomes among Adults with 

Chronic Diseases: A Systematic 

Review 

DIGITAL HEALTH journal – 

Feb 2020 
 (مقاله )مرور نظامند انگلیسی

Web-Based Interventions for 

Adults' Sexual Health Promotion: 

A Systematic Review 

Under review 
 (مقاله )مرور نظامند انگلیسی

Recurrence of schizophrenia 

prediction model in patients with 

schizophrenia 

Under review 
 مقاله )اصیل( انگلیسی

Characteristics of dashboards 

developed for COVID-19 

pandemic: A scoping review 

Health Information 

Management Journal – 

Feb 2021 (awaiting 

reviewer scores) 

 مقاله )مرور نظامند( انگلیسی
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 هاپروژه

 زمان توصیف  عنوان

تحت وب به زبان فارسی با ماهیت  ایدانشنامهدانشنامه انفورماتیک پزشکی  دانشنامه انفورماتیک پزشکیایجاد 

پویاست )بر پایه ویکی( که قصد دارد با استفاده از خرد جمعی متخصصین حوزه 

انفورماتیک پزشکی پیرامون موضوعات مطروحه در حوزه انفورماتیک پزشکی 

 تولید محتوا نماید.

1396 

ایجاد سیستم تبدیل گفتار به زبان 

 اشاره ناشنوایان و بالعکس )در قالب

طرح شهید احمدی روشن وابسته به 

 بنیاد ملی نخبگان(

 حل برای مستعد دانشجویان مشارکت و توانمندسازی هدف با نخبگان ملی بنیاد

 دانشجویان هایتوانمندی روشن، احمدی شهید طرح اجرای با کشور مسائل

 هدایت کشور واقعی مسائل حل و شناسایی جهت در را برتر استعداد صاحب

 اب صنعتی برتر متخصصان و دانشگاهی خبره استادان طرح این در. نمایدمی

 با ار محور مسأله نخبگانی هایهسته کشور، اصلی مشکالت و مسائل شناسایی

 قالب در تخصصی و علمی صورت به و داده تشکیل برگزیده دانشجویان مشارکت

 .پردازندمی آنها حل به معین زمانی بازه در و مشخص طرحی

، ایجاد یک سیستم تشخیص گفتار و زبان اشاره با استفاده از 21 هدف از طرح

های هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی به منظور تبدیل گفتار به زبان تکنیک

 باشد.اشاره و بلعکس می

 1398)مهرماه( 

-جاری  

  

 جوایز و دستاوردها

 زمان توصیف  عنوان

 1391 ارشد انفورماتیک پزشکیکسب رتبه سوم کنکور کارشناسی  استعداد درخشان

فرآیند برتر دانشگاهی در دهمین 

 جشنواره آموزشی شهید مطهری

مفتخر به کسب گواهی فرآیند برتر دانشگاهی در دانشگاه علوم پزشکی تهران برای 

 "طراحی، اجرا و ارزیابی دانشنامه پویای انفورماتیک پزشکی"

1396 

در کسب مقام اول بهترین ایده 

همایش ملی فناوری سومین 

 اطالعات سالمت

های در راستای برنامه های علوم پزشکی کشور()بین دانشگاه حلراهکشوری  رقابت

سومین همایش ملی فناوری اطالعات سالمت به منظور ارائه بهترین ایده در زمینه 

برگزار  21/08/1396دانشگاه نسل سوم؛ اشتغال و تولید دانش بنیان در مورخ 

 گردید.

9613  

   

 هامهارت

  عنوان
 سطح تخصص

 ایحرفه متوسط مقدماتی
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Programing Languages and Skills: Java, 

Mobile Programming, C/C++ 
   

Web Development Skills: HTML, XML, CSS, PHP, 

JavaScript, Angular, Bootstrap, JSP 
   

Other Skills and Programs: Data Mining, 

Microsoft Office Collections, Windows, Linux, 

PROM (PROcess Mining), RapidMiner, IntelliJ 

IDEA IDE, Relational Databases’ DBMS tools 

   

 

 های آموزشیتوانمندی

 ها و ابزارهای کاربردی(آموزش کامپیوتر و فناوری اطالعات )انواع برنامه 

  هاو ساختمان دادهو موبایل تحت وب  ،کامپیوتریآموزش برنامه نویسی 

 های حوزه سالمتآموزش طراحی و ارزیابی سیستم 

 آموزش داده کاوی در حوزه سالمت 

 های انفورماتیک پزشکی، مدیریت اطالعات سالمت و فناوری اطالعات سالمتآموزش دروس تخصصی رشته 
 

 

 هاگواهی

 زبان زمان  کارگاه

 فارسی 1392 سالمتداده کاوی در حوزه 

 فارسی 1393 1سامانه ثبت )رجیستری( سرطان

 فارسی 1396 سخنرانی تعاملی

 فارسی 1396 کالس درس وارونه

 فارسی 1396 اصول طراحی ست اسالید

 فارسی 1396 چه اصولی را رعایت کنیم تا فراگیرانمان بهترین یادگیری را داشته باشند.

 فارسی 1397 کیمیاگری پژوهشپژوهش مولد با اجرای زنده 

 فارسی 1397 مقاله نویسی مقدماتی )دکتر آخوندزاده(

 فارسی 1398 انتخاب مجله

 فارسی 1398 ای در مدیریت اطالعات سالمت و انفورماتیک پزشکیتعهد حرفه

 فارسی 1398 )دکتر آخوندزاده( نویسی پیشرفتهمقاله

 زبان زمان و همایش کنگره

                                                             

1 Population based Cancer Registry 
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1th International Talent Management Congress Dec 2015 انگلیسی 

5th International Road Safety & Pediatric Trauma Congress Jan 2016 انگلیسی 

 فارسی 1396آبان  سومین همایش ملی فناوری سالمت

 


