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 مشخصات فردی 

 نام و نام خانوادگي : گلي ارجي 

 09120453522:تماس تلفن

 GoliArji@gmail.comآدرس ایمیل:

 سوابق تحصیلی 

 

 استاد راهنما  تا سال  از سال  دانشگاه محل تحصیل  رشته تحصیلي  مقطع تحصیلي  ردیف 

 دکتر رضا صفدری  1389 1385 علوم پزشکي تهران  مدارک پزشکي  کارشناسي   1

 دکتر رضا صفدری  1391 1389 علوم پزشکي تهران  آموزش مدارک پزشکي  کارشناسي ارشد 2

مدیریت اطالعات  دکتری تخصصي  3

 سالمت 

 دکتر رضا صفدری   1397  1392 علوم پزشکي تهران 

  

 )همکاری(سوابق اشتغال 

 تا سال  تا سال  سمت بخش -گروه محل اشتغال  ردیف 

 1393 1391 عضو هیات علمي  اطالعات سالمت  فناوری دانشگاه علوم پزشکي زابل    1

دانشگاه علوم پزشکي  2

 تهران 

 TA 1393 1395 اطالعات سالمت  فناوری

دانشگاه علوم پزشکي  3

 اصفهان 

 1397 1395 حق التدریس  فناوری اطالعات سالمت 

 

 سوابق تدریس 

 سال تدریس  تعداد واحد نظری تعداد واحد عملي  نام درس  گروه آموزشي  دانشگاه محل تدریس  ردیف 

دانشگاه علوم پزشکي  1

 تهران 

فناوری اطالعات 

 سالمت 

 مدیریت بخش فناوری

 اطالعات سالمت 

- 2 1393 

0590124250
Rectangle
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دانشگاه علوم پزشکي  2

 تهران 

فناوری اطالعات 

 سالمت 

مدیریت اطالعات 

  1سالمت 

- 2 1394 

دانشگاه علوم پزشکي  3

 تهران 

فناوری اطالعات 

 سالمت 

 1395 - 4 کارآموزی در عرصه

دانشگاه علوم پزشکي  4

 اصفهان 

فناوری اطالعات 

 سالمت 

 1396-1397 - 1 مدیریت منابع اطالعاتي 

دانشگاه علوم پزشکي  5

 اصفهان 

فناوری اطالعات 

 سالمت 

مدیریت فناوری در 

 حوزه سالمت 

- 2 1396 

دانشگاه علوم پزشکي  6

 اصفهان 

فناوری اطالعات 

 سالمت 

  1396 - 2 کارآموزی در عرصه 

دانشگاه علوم پزشکي  7

 زابل  

فناوری اطالعات 

 سالمت 

 1393 2 - 1انفورماتیک پزشکي 

دانشگاه علوم پزشکي  8

 زابل  

فناوری اطالعات 

 سالمت 

 1393 2 -  2انفورماتیک پزشکي 

دانشگاه علوم پزشکي  9

 زابل  

فناوری اطالعات 

 سالمت 

سیستم های رایج طبقه 

بندی بیماری ها و 

  1اقدامات پزشکي 

2 - 1392 

دانشگاه علوم پزشکي  10

 زابل  

فناوری اطالعات 

 سالمت 

سیستم های رایج طبقه 

بندی بیماری ها و 

 2اقدامات پزشکي 

2 - 1393 

دانشگاه علوم پزشکي  11

 زابل  

فناوری اطالعات 

 سالمت 

سیستم طبقه بندی 

 تخصصي 

- 2 1393 

دانشگاه علوم پزشکي  12

 زابل  

فناوری اطالعات 

 سالمت 

سیستم طبقه بندی 

 مرگ ومیر 

- 2 1393 
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دانشگاه علوم پزشکي   13

 زابل  

فناوری اطالعات 

 سالمت 

 1392 2 - اصطالحات پزشکي 

دانشگاه علوم پزشکي  14

 زابل  

مدیریت خدمات 

 بهداشتي درماني 

 1392 2 - اصطالحات پزشکي 

دانشگاه علوم پزشکي  15

 زابل  

مدیریت خدمات 

 بهداشتي درماني 

 1392 2 - مدارک پزشکي 

دانشگاه علوم پزشکي  16

 زابل  

فناوری اطالعات 

 سالمت 

 1392 - 4  1کارآموزی در عرصه 

دانشگاه علوم پزشکي  17

 زابل  

فناوری اطالعات 

 سالمت 

 1392 - 4  2کارآموزی در عرصه 

دانشگاه علوم پزشکي  18

 زابل  

فناوری اطالعات 

 سالمت 

 1393 - 4  3کارآموزی در عرصه 

دانشگاه علوم پزشکي  19

 زابل  

فناوری اطالعات 

 سالمت 

 1393 - 4  4کارآموزی در عرصه 

دانشگاه علوم پزشکي  20

 زابل  

فناوری اطالعات 

 سالمت 

 1392 - - مدیریت منابع اطالعاتي 

دانشگاه علوم پزشکي   21

 زابل  

 1392 - 2 آشنایي با کامپیوتر  گروه هوشبری 

دانشگاه علوم پزشکي  22

 زابل  

گروه علوم 

 آزمایشگاهي 

 1392 - 2 آشنایي با کامپیوتر 

دانشگاه علوم پزشکي   23

 زابل  

 1393 - 2 آشنایي با کامپیوتر  گروه پرستاری 

دانشگاه علوم پزشکي  24

 زابل  

گروه بهداشت حرفه 

 ای  

 1393 - 2 آشنایي با کامپیوتر 
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دانشگاه علوم پزشکي  25

 زابل  

 1393 - 2 آشنایي با کامپیوتر  گروه بهداشت محیط 

 

 و شوراهاعضویت در کمیته ها 
 مدت فعالیت مکان یا سازمان مربوطه شورا نوع همکاری با کمیته یا نام کمیته یا شورا

 لغایت از

 1390 دانشکده بهداشت-دانشگاه علوم پزشکي زابل   عضو شورا عضویت در شورای آموزشي دانشکده بهداشت

 1390 بیمارستان امام خمیني زابل دبیر علمي  عضویت در کمیته مدارک پزشکي 

 1392 دانشکده بهداشت-دانشگاه علوم پزشکي زابل  عضو شورا بهداشتعضویت در کمیته ارزیابي دروني دانشکده 

 

 سوابق پژوهشی 

ناشر یا محل  نام نشریه نوع مقاله عنوان مقاله ردیف

 انتشار

 تاریخ انتشار
مقاله 

 تحقیقي

گزارش 

 موارد نادر

مروری 

نمایه 

 شده 

نامه به  متاآنالیز

 سردبیر

 سال ماه

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

A systematic literature review and 

classification of knowledge 

discovery in traditional medicine 

  *   Computer Methods 

and Programs in 

Biomedicine 

Elsevier 12 2018 
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2  The application of internet of 

things in healthcare: a systematic 

literature review and classification 

  *   Universal access in 

information society 
Springer 9 2018 

3 Identifying and Validating 

Requirements of a Mobile-Based 

Self-Management System for 

People Living with HIV 

*     Health Informatics 

Meets EHealth: 

Biomedical Meets 

EHealth–From 

Sensors to Decisions.  

 

Proceedings 

of the 12th 

EHealth 

Conference. 

 2018 

4 Predicting risk of acute 

appendicitis: A comparison of 

artificial neural network and 

logistic regression models.  

 

*     Acta Medica Iranica. Scopus  2019 

5 Electronic Health Record 

Implementation: A SWOT 

Analysis.  

*     Acta Medica Iranica. Scopus  2017 

6 Guideline-based Clinical Decision 

Support Systems as an Inseparable 

Tool for Better Cancer Care 

Management. 

  *   Iranian Journal of 

Public Health 

ISI  2016 

7  Comparing Performance of Data 

Mining Algorithms in Prediction 

Heart Diseases.  

*     International Journal 

of Electrical and 

Computer Engineering 

(IJECE) 

Scopus  2015 

8 Predicting The Risk Of 

Myocardial Infarction By 

Decision Tree Method.  

*     Journal of Paramedical 

Science and 

Rehabilitation (JPSR) 

-علمي

 پژوهشي

 2014 

9 The study of relationship between 

total quality management and 

knowledge management from the 

perspective of academic staff of 

*     Journal of Zabol 

University of Medical 

Sciences 

-علمي

 پژوهشي

 2014 

http://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=K-RhDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA140&dq=info:B6TZrAYDxSwJ:scholar.google.com&ots=NmHLUbnULu&sig=Vc-5QacOc2dvlsseF-ssFXbwk-k
http://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=K-RhDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA140&dq=info:B6TZrAYDxSwJ:scholar.google.com&ots=NmHLUbnULu&sig=Vc-5QacOc2dvlsseF-ssFXbwk-k
http://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=K-RhDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA140&dq=info:B6TZrAYDxSwJ:scholar.google.com&ots=NmHLUbnULu&sig=Vc-5QacOc2dvlsseF-ssFXbwk-k
http://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=K-RhDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA140&dq=info:B6TZrAYDxSwJ:scholar.google.com&ots=NmHLUbnULu&sig=Vc-5QacOc2dvlsseF-ssFXbwk-k
http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=bh9wcs4AAAAJ&citation_for_view=bh9wcs4AAAAJ:UeHWp8X0CEIC
http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=bh9wcs4AAAAJ&citation_for_view=bh9wcs4AAAAJ:UeHWp8X0CEIC
http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=bh9wcs4AAAAJ&citation_for_view=bh9wcs4AAAAJ:UeHWp8X0CEIC
http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=bh9wcs4AAAAJ&citation_for_view=bh9wcs4AAAAJ:UeHWp8X0CEIC
http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=bh9wcs4AAAAJ&citation_for_view=bh9wcs4AAAAJ:d1gkVwhDpl0C
http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=bh9wcs4AAAAJ&citation_for_view=bh9wcs4AAAAJ:d1gkVwhDpl0C
http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=bh9wcs4AAAAJ&citation_for_view=bh9wcs4AAAAJ:d1gkVwhDpl0C
http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=bh9wcs4AAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=bh9wcs4AAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC
http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=bh9wcs4AAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=bh9wcs4AAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC
http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=bh9wcs4AAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=bh9wcs4AAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC
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Zabol University of Medical 

Sciences. 

10  Evaluation of completeness and 

legal aspects ’compliance of 

emergency’s medical records in 

teaching hospitals of Zabol 

University of Medical Sciences.  

*     Journal of Paramedical 

Science and 

Rehabilitation (JPSR) 

-علمي

 پژوهشي

 2014 

11 Comparison of the status of data 

recording in discharge patient's 

surgical forms in educational 

hospitals of Zabol and Torbat-jam 

in 2011.  

*     Journal of Torbat 

Heydariyeh University 

of Medical Sciences 

-علمي

 پژوهشي

 2014 

12  The study of accountability rate of 

medical records in referral cases 

to forensic medicine in Zabol.  

*     Journal of Zabol 

University of Medical 

Sciences. 

-علمي

 پژوهشي

 2014 

 

 سخنرانی در همایش ها و مجامع علمی 

 نوع شرکت محل برگزاری کشور موضوع  تاریخ نام کنگره ردیف

ارائه سخنراني به 

صورت شفاهي یا 

 پوستر

 موضوع گزارش یا سخنراني

دومین  1

کنفرانس بین 

المللي 

بیمارستان 

الکترونیک و 

 تله مدیسین

آذر 

1391 

 

 پوستر ایران  تله مدیسین 

 

بهره گیری از شییییوه های یادگیری ماشیییین در تحلیل داده ها 

 بیماران قلبي 

 

http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=bh9wcs4AAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=bh9wcs4AAAAJ:zYLM7Y9cAGgC
http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=bh9wcs4AAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=bh9wcs4AAAAJ:zYLM7Y9cAGgC
http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=bh9wcs4AAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=bh9wcs4AAAAJ:zYLM7Y9cAGgC
http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=bh9wcs4AAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=bh9wcs4AAAAJ:zYLM7Y9cAGgC
http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=bh9wcs4AAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=bh9wcs4AAAAJ:zYLM7Y9cAGgC
http://en.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=513146
http://en.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=513146
http://en.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=513146
http://en.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=513146
http://en.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=513146
http://en.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=439871
http://en.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=439871
http://en.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=439871
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همایش  2

دانشجویان 

پیراپزشکي 

 کشور 

 

اسیییفند 

1388 

مدیریت 

اطالعات 

 سالمت 

 سیستم اطالعات جغرافیایي در چرخه اطالعات در نظام سالمت سخنراني  ایران 

همایش   3

دانشجویان 

پیراپزشکي 

 کشور 

 

اسیییفند 

1388 

مدیریت 

اطالعات 

 سالمت 

  EHRفرایند نقشه بندی اطالعات و کاربرد آن در   سخنراني  ایران 

 

همایش  4

دانشجویان 

پیراپزشکي 

 کشور 

 

اسیییفند 

1389 

مدیریت 

اطالعات 

 سالمت 

 بررسي جنبه های قانوني در نظام الکترونیک سالمت  سخنراني  ایران 

 

همایش  5

فناوری 

اطالعات 

تحولي در 

 نطام سالمت

 

مدیریت  

اطالعات 

 سالمت 

نوآوری باز به عنوان الگویي جهت مشارکت همگاني در حوز ه  سخنراني  ایران 

 سالمت

سیییمینار بین  6

المللي کاهش 

سییییییوانیییج 

 ترافیکي 

 

سوانح  1391

 ترافیکي 

بررسي فاکتورهای موثر در سوانح ترافیکي مراجعین به بیمارستان  پوستر  ایران 

 امیرالمومنین زابل 
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قا  7 مایش ارت ه

مییدیییریییت 

سییییالمییت و 

قش آن در  ن

طرح  جرای  ا

 تحول سالمت

ارتقا  1394

مدیریت 

سالمت و 

نقش آن در 

اجرای طرح 

تحول 

 سالمت

 نقش خودمراقبتي مبتني بر موبایل در ارتقا سالمت  پوستر  ایران 

همییایش بین  8

الییمییلییلییي 

سیییییالمیییت 

 همران 

سالمت  1395

 همراه 

 A review of mobile-based personalized self-care سخنراني ایران 

system for metabolic syndrome and provide a 

model 

همییایش بین  9

الییمییلییلییي 

سیییییالمیییت 

 همران 

سالمت  1395

 همراه

-Requirements  of mobile- based self پوستر  ایران

management system for people living with HIV 

ین کنگره  10 اول

میییییلیییییي 

انفورمییاتیییک 

 پزشکي 

انفورماتیک  1396

 پزشکي 

 A predictive methodology for big data analytics پوستر  ایران 

in cardiovascular diseases. 

ین کنگره  11 اول

میییییلیییییي 

انفورمییاتیییک 

 پزشکي 

انفورماتیک  1396

 پزشکي 

 Review of Necessary Infrastructures to پوستر  ایران 

Telemedicine Implementation in selected 

Hospitals 

ین کنگره  12 اول

میییییلیییییي 

انفورماتیک  1396

 پزشکي 

 Predicting the risk of myocardial infarction پوستر  ایران 

using different classification algorithms 
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انفورمییاتیییک 

 پزشکي 

چییهییارمییییین  13

لي  م گره  ن ک

مییدیییریییت 

اطیییالعیییات 

 سالمت

مدیریت  1395

اطالعات 

 سالمت

 Use of business intelligence tools: a way to پوستر  ایران

robustness of health care organization. 

 

 شده یا مشاوره شدهسرپرستیهای نامهپایان
 نامهتاریخ دفاع از پایان نامهسمت در پایان نامهمحل انجام پایان نامهدوره تحصیلي ارائه پایان نامهعنوان پایان

ارزیابي آگاهي پزشکان دانشگاه علوم پزشکي زابل 

 از فناوری اطالعات

گروه -دانشکده بهداشت کارشناسي

 فناوری اطالعات سالمت

 139تیرماه  راهنما

ارزیابي آمادگي پرسنل بیمارستان امیرالمومنین 

 زابل جهت اجرای پرونده الکترونیک سالمت 
 

گروه -دانشکده بهداشت کارشناسي

 فناوری اطالعات سالمت

 139تیرماه  راهنما

بررسي استفاده از روش های داده کاوی برای پیش 

بیني  علل ضایعات تروماتیک مغزی در بیمارستان 

 خاتم االنبیا زاهدان

گروه -دانشکده پیراپزشکي کارشناسي

-فناوری اطالعات سالمت 

 علوم پزشکي زاهدان

 139تیرماه  مشاور

ارزیابي تاثیر آموزش بر سواد فناوری اطالعات 

 دانشجویان دانشگاه علوم پزشکي زابل

گروه -دانشکده بهداشت کارشناسي

 فناوری اطالعات سالمت

 139تیرماه  مشاور

ارزیابي مستند سازی کمي اوراق جراحي در 

 بیمارستانهای زابل و تربت جام

گروه -دانشکده بهداشت کارشناسي

 فناوری اطالعات سالمت

 139تیرماه  راهنما

تعیین میزان پاسخگویي پرونده های ارجاعي به 

 پزشکي قانوني شهرستان زابل

گروه -دانشکده بهداشت کارشناسي

 فناوری اطالعات سالمت

 139تیرماه  مشاور
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تعیین وضعیت ثبت اطالعات در پرونده های 

پزشکي بخش اورژانس در بیمارستان های 

 شهرستان زابل

گروه -دانشکده بهداشت کارشناسي

 فناوری اطالعات سالمت

 139تیرماه  مشاور

ارزیابي میزان تکمیل گواهي های فوت بیمارستان 

 های شهرستان زابل

گروه -بهداشتدانشکده  کارشناسي

 فناوری اطالعات سالمت

 139تیرماه  مشاور

ارزیابي کیفیت سیستم اطالعات بیمارستاني از 

دیدگاه کاربران بر اساس استاندارد ایزومتریک 

10/9241 

گروه -دانشکده بهداشت کارشناسي

 فناوری اطالعات سالمت

 1390تیرماه  راهنما

 

مقایسه عملکرد اگوریتم های یادگیری ماشین در 

 ارزیبای بیماری های  قلبي 

دانشکده فني مهندسي  کارشناسي 

 سمنان

  1393بهمن ماه  مشاور 

 
 های مختلف )آموزشی، پژوهشی و اجرایی(شرکت در دوره

ره
ما

ش
 

 تاریخ برگزاری محل برگزاری نوع )سطح( دوره نام دوره

 1390بهمن  علوم پزشکي تهران   کارگاه آموزشي نرم افزار داده کاوی  1

 1390دی  علوم پزشکي  تهران   End Noteکارگاه آموزش نرم افزار  2

 1390آذر  علوم پزشکي تهران   کارگاه آموزشي مقاله نویسي 3

 1392آذر  علوم پزشکي زابل  کارگاه طرح درس 4

  1392آذر ماه  پزشکي زابلعلوم   SPSSکارگاه آموزشي  5
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