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از سال

لغایت
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مدیریت خدمات بهداشتی
درمانی

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

1385

1388

کارشناسی ارشد

مدیریت خدمات بهداشتی
درمانی

دانشگاه علوم پزشکی یزد

1390

1392

طراحی ابزار سنجش رفتار جستجوی درمان برای ایران

دکتری تخصصی

سیاستگذاری سالمت

دانشگاه علوم پزشکی تهران

1393

1398

تحلیل سیاست های منتخب تکامل بهینه کودکان در سالهای اولیه
زندگی و ارائه راهکارهای سیاستی در ایران
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عنوان مقاله

1 BMC Public Health

Integrated early childhood development policy in Iran: A
Qualitative Policy Process Analysis

2 International Journal
of Healthcare
Management

Factors associated with discharge against medical
advice in teaching hospitals: A case study in Iran

2 Journal of Novel
Applied Sciences

Developing a valid tool of treatment seeking behavior survey for
Iran
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Science
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Science
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1 World Applied
Sciences Journal

An Examination of Treatment Seeking Behavior
Affecting Factors: A Qualitative Study in Iran
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2 World Journal of
Medical Sciences

The Survey of Treatment Seeking Behavior among
the Population of Yazd, Iran-2013

Scopus

4 Middle-East Journal of
Scientific Research

Corporate Social Responsibility of Hospitals: The Effect of
Emotional Intelligence

6 International Journal
of Health System and
Disaster Management
7 Journal of Education
and Health Promotion

Differentiation socioeconomic factors affecting utilization of
health services during accidents in Isfahan residents in 2012
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Science
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Research journal of
12 medical sciences
(Corresponding
author)
4 Global Journal of
Health Science

Socioeconomic factors affecting on health services utilization in
Isfahan’ residents in 2012
Emergency Department Performance Evaluation Indicators in
Pre- and Post-Health Care Reform in Kermanshah Public
Hospitals
Frequency and Risk Factors Associated with Mortality in
Pregnant
Women in Tehran-Iran
Role of Think Tanks and Policy Analysis Institutes in
Policy Making Process

1 Journals of Evidence
Based Health Policy,
Management &
Economics
(JEBHPME).
1 Medical Journal of
Perceived gaps in early childhood development-related health
The Islamic Republic
policies in Iran: Findings from a qualitative exploratory study
of Iran (MJIRI)
3
فصلنامه مطالعات راهبردی
آینده پژوهی با استفاده از تکنیک پویش محیطی
سیاستگذاری عمومی



1393

نیاز های آموزشی کارکنان بیمارستان های آموزشی شهر یزد برای استقرار حاکمیت
بالینی

مدیریت بهداشت و درمان

1

بررسی رابطه سطح هوش هیجانی کارکنان و ادراك آنان از عدالت سازمانی در

مدیریت بهداشت و درمان

4

ISC
SID
magiran

4

Google
scholar,
Magiran
Google
scholar,
Magiran

ISC
SID
magiran

بیمارستان های یزد
بررسی رابطه عدالت سازمانی ادراك شده و پاسخگویی اجتماعی در بیمارستانهای شهر

دانشکده مدیریت و اطالع
رسانی پزشکی کرمان

چالش های استقرار حاکمیت بالینی در بیمارستان های آموزشی از دیدگاه کارشناسان
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 91

دانشکده مدیریت و اطالع
رسانی پزشکی کرمان

3

بررسی ایمنی غیرسازه ای بیمارستان و مقایسه آن با استانداردهای موجود ; مطالعه

انجمن علمی کیفیت ایران

7

یزد

1392

1392

1392
1392

موردی در بیمارستان شهید صدوقی یزد
متدولوژی تدوین اسناد توسعه سالمت (پوستر)

مجله علمی -پژوهشی کمیته
تحقیقات دانشجویی معاونت
تحقیقات و فناوری دانشگاه
علوم پزشکی جندی شاپور
اهواز

1390

6

د ) پروژههای تحقیقاتی
عنوان طرح نحقیقاتی

نوع فعالیت در طرح
(مجری یا همکار طرح)



محل پژوهش

سال تصویب

تعیین نیازهای آموزشی استقرار حاکمیت بالینی از نظر مدیران و کارشناسان
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در نیمسال اول1391

مجری

بررسی عوامل موثر بر ترخیص با میل شخصی بیماران مراجعه کننده به
بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و ارائه
راهکارهای پیشنهادی کاهش آن در سال 1391

مجری

تعیین رابطه ادراك کارکنان از عدالت سازمانی بر پاسخگویی اجتماعی
بیمارستانهای آموزشی شهرستان یزد در نیمسال اول1391

مجری

بررسی ایمنی غیر سازه ای بیمارستان شهید صدوقی یزد در سال 1391و

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی
یزد
بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم
پزشکی شهید صدوقی یزد
بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم
پزشکی شهید صدوقی یزد

مجری

1391
1391

1391
1391

بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم
پزشکی شهید صدوقی یزد

مقایسه آن با استانداردهای موجود
شناسایی چالش های استقرار حاکمیت بالینی از دیدگاه مدیران و
کارشناسان بیمارستان های آموزشی شهید صدوقی یزد در سال 91

مجری

بررسی وضعیت کیفیت زندگی کاری پرستاران و رابطه آن با مراقبت معنوی
در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در
سال 91

مجری

بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم
پزشکی شهید صدوقی یزد
بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم
پزشکی شهید صدوقی یزد

1391
1391

شاخص های عملکردی بخش اورژانس قبل و بعد از اجرای طرح تحول
سالمت در بیمارستان های دولتی استان کرمانشاه

مجری

بیمارستان های دولتی استان
کرمانشاه

1393

ارزیابی میزان آمادگی بیمارستانهای آموزشی و غیر آموزشی تحت پوشش
دانشگاه علوم پزشکی کرمان برای اجرای استانداردهای بیمارستان سبز در
سال  ،1395تحلیل علل وضعیت موجود و شناسایی چالش ها و راهکارها

مجری

بیمارستانهای آموزشی و غیر
آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم
پزشکی کرمان

1395



 سوابق فعالیت های آموزشی
مؤسسه محل تدریس

کارآموزی در عرصه 2دانشجویان کارشناسی
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

دانشگاه علوم پزشکی یزد
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روش تحقیق

پیشرفته

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
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