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 سوابق تحصیلی:
موسسه آموزشی

از سال

لغایت

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

دیپلم

علوم تجربی

نمونه دولتی مصطفی خمینی سیرجان

1380

1382

کارشناسی

مدیریت خدمات بهداشتی

علوم پزشکی کرمان

1383

1387

کارشناسی ارشد

اقتصاد سالمت

علوم پزشکی کرمان

1390

1393

دکتری تخصصی

مدیریت خدمات بهداشتی

علوم پزشکی کرمان

1393

1398



عنوان پایان نامه

بررسی میزان آگاهی پرستاران از قصور در بیمارستان های شهر کرمان

ارزیابی هزینه مطلوبیت روش های درمانی دیالیز در بیمارستان های آموزشی
شهر کرمان

طراحی الگوی مدیریت سالمت حاشیه نشینان شهر کرمان با رویکرد عوامل
اجتماعی موثر بر سالمت

 سوابق شغلی:
از سال

لغایت

محل تصدی

عنوان شغل
کارشناس واحد درآمد و اسناد پزشکی

1387

1388

بیمارستان امام رضا(ع) سیرجان

کارشناس ارزشیابی امور بیمارستان ها

1388

1389

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

کارشناس آمار و امور اداری

1389

1391

کلینیک ترک اعتیاد سامان در شهرستان کرمان

متصدی امور اداری

1389

1398

درمانگاه زندان مرکزی شهرستان کرمان

کارشناس بهداشت

1389

1398

درمانگاه زندان مرکزی شهرستان کرمان

هیئت علمی

1398

تاکنون

علوم پزشکی سیرجان ،معاونت آموزشی

مسئول واحد اقتصاد درمان

1398

تاکنون

علوم پزشکی سیرجان ،معاونت درمان

دبیر کمیته پرداخت مبتنی بر عملکرد

1399

تاکنون

علوم پزشکی سیرجان ،معاونت درمان



:ب) مقاالت
تاریخ انتشار

مشخصات مجله

یا علمی ترویجی یا
...

سال
2014

ماه
May

نوع مقاله

رتبه علمی پژوهشی

شماره

سال

4

2014

Scopus

2019

August

5

2019

Scopus,
ISI,Pub
Med

2019

Februrari

3

2019

Scopus,
ISI,Pub
Med

2019

July

3

2019

Scopus,
ISI,Pub
Med

2019

May

4

2019

Scopus,
PubMed

2020

August

3

2020

Scopus,
PubMed

2015

تابستان

2

2015

ISC

کتابچه/ نام مجله

تو/تحقیقی

عنوان مقاله

ردیف

توصیفی

Measuring the Quality of Provided Services for
Patients with Chronic Kidney Disease

1

توصیفی

Identifying the health problems of slum residents
using social determinants of health: Kerman, Iran

2

توصیفی

Patient safety culture in university hospital's
emergency departments: A case study

3

توصیفی

Prioritizing the health problems of slum residents
using social determinants of health: A case study in a
developing country

4

توصیفی

Health services utilization among slum dwellers: An
experience from Iran

5

توصیفی

COVID-19 Shows That Health Education Programs in
Iran Must Be Revised

6

توصیفی پژژهوهه هژژای ژ مت

مقایسه کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی و یالیز صفاقی

Nephro-Urology
Monthly
The International
Journal of Health
Planning and
Management
The International
Journal of Health
Planning and
Management
The International
Journal of Health
Planning and
Management
Journal of
Education and
Health Promotion
Asia-Pacific
Journal of Public
Health

مروری/صیفی

محور



7

2020

2021

2021

تابستان

April

April

2021

2021

2

2

2

2

July

3

2020

ISC

2021

Scopus,
PubMed

2021

Scopus,
ISI

2021

Scopus,
ISI,Pub
Med

2021

Scopus,
ISI

توصیفی پژژهوهه هژژای ژ مت
محور

Journal of
Education and
Health Promotion

:شنا ایی چالههای واحد تغذیه در یک بیمار تان آموزشی منتخب
یک مطالعه کیفی

توصیفی

Nursing
and مروری
Midwifery Studies
The International توصیفی
Journal of Health
Planning
and
Management
Nursing
and توصیفی
Midwifery Studies



Stress, Anxiety, and Depression levels among nurses of
educational hospitals in Iran: time of performing
nursing care for suspected and confirmed COVID-19
patients.
Job burnout in Iranian Nurses: A Systematic Review
and Meta-analysis

Prevalence of food insecurity and related factors
among slum households in Kerman, South of Iran

The prevalence of depression, anxiety, and stress
among nurses during the coronavirus disease 2019: a
comparison between nurses in the frontline and the
second line of care delivery

8

9

10

11

12

د ) پروژههای تحقیقاتی
نوع فعالیت در طرح

عنوان طرح نحقیقاتی

های منتخب آموزشی علوم پزشکی کرمان
برر ی هزینه-مطلوبیت روش های درمانی دیالیز(همودیالیز-دیالیز
صفاقی)
ارزیابی طوح تو عه یافتگی شهر تان های ا تان کرمان
برر ی عوامل انگیزشی موثر بر شرکت پر تاران در برنامه آموزشی ضمن
خدمت در بیمار تان های آموزشی کرمان
برر ی توزیع تخت های فعال بیمار تانی در مناطق مختلف بر ا اس
ضریب جینی و شاخص کاکوانی
برر ی رابطه یادگیری ازمانی و مدیریت جانشین پروری با توجه به نقه
تعدیل گر تعهد ازمانی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان
برر ی زمان انتظار بیماران در بخه اورژانس بیمار تان های آموزشی
شهر کرمان
برر ی عوامل موثر بر تمایل به ماندگاری دندانپزشکان در مناطق محروم
ا تان کرمان :مطالعه ترکیبی
مت حاشیه نشینان شهر کرمان با ا تفاده از

رویکرد عوامل اجتماعی موثر بر

مت

مطالعه و اولویت بندی مشک ت

مت اکنین حاشیه شهر کرمان با

ا تفاده از رویکرد عوامل اجتماعی تعیین کننده

مجری

بیمارستان های آموزشی کرمان

1392

مجری

بیمارستان های آموزشی کرمان

1392

همکار

شهر کرمان

1393

مجری

بیمارستان های آموزشی کرمان

1393

همکار

بیمارستان های آموزشی کرمان

1393

همکار

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

1395

همکار

بیمارستان های آموزشی کرمان

1398

همکار

استان کرمان

1397

مجری

شهرکرمان

1397

همکار

شهر کرمان

1396

(مجری یا همکار طرح)

تعیین و مقایسه ابعاد فرهنگی ایمنی بیمار در بخه اورژانس بیمار تان

طراحی الگوی مدیریت

محل پژوهش

سال تصویب

مت())SDH



برر ی چگونگی مرگ و میر در تجمات انبوه :یک مطالعه پدیدار شنا ی

ویروس کرونا و تاثیر آن بر افسردگی ،ا ترس و اضطراب کارکنان بخه
اورژانس و بخه ویهه کرونا در بیمار تان های شهر یرجان

همکار

شهر سیرجان

1399

همکار

بیمارستان های شهر سیرجان

1399

ارزیابی تاب آوری و فر ودگی شغلی در کارکنان بیمار تان های
شهر تان یرجان و ارتباط با تمایل به ترک حرفه در حین شیوع

مجری

بیمارستان های شهر سیرجان

1400

ویروس کرونا :یک مطالعه مقطعی در جنوب ایران
برر ی وضعیت مسئولیت پذیری اجتماعی بیمار تان های شهر یرجان
در زمان شیوع ویروس کرونا

برر ی عوامل ماندگاری کارکنان بیمار تانهای آموزشی ا تان کرمان در
زمان پا خ به همه گیری  covid-19در ال 1399
وضعیت بهره مندی از خدمات

مجری

دانشکده علوم پزشکی سیرجان

1399

همکار

بیمارستان های آموزشی استان کرمان

1399

مت در المندان و ارائه راهکار ها و

چاله ها :مطالعه موردی شهر تان یرجان

مجری

شهر سیرجان

1398

برر ی میزان تاثیر همه گیری  covid-19بر وضعیت اقتصادی خانوارهای
شهر یرجان در ال 1399

همکار



شهر سیرجان

1399

 سوابق فعالیت های آموزشی
نام دوره /درس

مؤسسه محل تدریس

دانشکده علوم پزشکی سیرجان

مدیریت و نظارت بر مراکز بهداشتی

دانشکده علوم پزشکی سیرجان

اقتصاد بهداشت

دانشکده علوم پزشکی سیرجان

اقتصاد مهندسی

دانشکده علوم پزشکی سیرجان

مدیریت و نظارت بر مراکز بهداشتی

دانشکده علوم پزشکی سیرجان

اقتصاد بهداشت

دانشکده علوم پزشکی سیرجان

اقتصاد مهندسی

دانشکده علوم پزشکی سیرجان
دانشکده علوم پزشکی سیرجان
دانشکده علوم پزشکی سیرجان

مقطع تحصیلی

کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی
کارشناسی

اصول برنامه ریزی بهداشتی

کارشناسی
کارشناسی

اصول کلیات پزشکی

کارشناسی

کارآموزی



تعداد واحد

2
2
2
2
2
2
2
2
5

دانشگاه آزادکرمان

مدیریت خدمات بهداشتی

دانشگاه آزادکرمان

اصول خدمات بهداشتی

دانشگاه آزادکرمان

مدیریت و نظارت بر مراکز بهداشتی

دانشگاه آزاد کرمان

مدیریت مهندسی بیمارستان

دانشگاه آزاد کرمان

مدیریت و کارآفرینی پزشکی

دانشگاه آزادکرمان


اصول خدمات بهداشتی

کاردانی
کاردانی
کاردانی
کارشناسی
کارشناسی
کاردانی

2
2
2
3
2
2

شرکت در دورههای مختلف (آموزشی ،پژوهشی)
نام دوره

سیاست گذاری سالمت

رو ش تحقیق پیشرفته
 Excelپیشرفته
مقررات آموزشی

نحوه تدریس

نوع (سطح) دوره

محل برگزاری

گارگاه آموزشی

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

گارگاه آموزشی

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

گارگاه آموزشی

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

گارگاه آموزشی

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

گارگاه آموزشی

دانشگاه علوم پزشکی کرمان





مدرک زبان معتبر
نام مدرک
MHLE

تاریخ برگزاری
1392

نمره
70

 جوایز و افتخارات


شرکت در مسابقات جشنواره قرآن و عترت و کسب مقام سوم نهج البالغه در سال 96



شرکت در مسابقات جشنواره قرآن و عترت و کسب مقام اول نهج البالغه در سال 97



شرکت در مسابقات جشنواره قرآن و عترت و کسب مقام اول نهج البالغه در سال 98



شرکت در مسابقات تنیس روی میز دانشگاه و کسب مقام سوم در سال 96



شرکت در مسابقات فوتسال دانشگاه و کسب مقام سوم سال 96




شرکت در مسابقات فوتبال روی میز دانشگاه و کسب مقام اول در سال  97 ،96و 98
کسب رتبه برتر آزمون دکتری تخصصی وزارت بهداشت(رتبه )5



