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 تحصیلی  سوابق

 محل تحصیل مقطع رشته تحصیلی

 تهراندانشگاه علوم پزشکی  کارشناسی  مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

 دانشگاه علوم پزشکی تهران کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

 دانشگاه علوم پزشکی ایران  دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

 

 آموزشی  سوابق

 دروس تدریس

 آزمايشگاهي /باليني  /نظري نوع درس  مقطع فراگيران نام درس

 عملی -نظری دندانپزشکی عمومی حاکمیت خدمات بالینی و بهبود کیفیت خدمات سالمت دهان 

 نظری دندانپزشکی عمومی مدیریت خدمات بهداشتی 

 نظری دندانپزشکی عمومی سالمت دهان و جامعه 

بهداشتی اصول خدمات   نظری داروسازی 

 عملی -نظری کارشناسی تغذیه  اصول خدمات بهداشتی 

 نظری پزشکی  اصول خدمات بهداشتی 

 نظری دندانپزشکی عمومی اقتصاد سالمت 

عمومیدندانپزشکی  حاکمیت خدمات بالینی و بهبود کیفیت خدمات سالمت دهان   نظری 

 نظری دندانپزشکی عمومی جامعه شناسی سالمت 

 نظری پزشکی عمومی  اصول خدمات بهداشتی 

 نظری دندانپزشکی عمومی حاکمیت خدمات بالینی و بهبود کیفیت خدمات سالمت دهان 

 نظری دندانپزشکی عمومی مدیریت خدمات بهداشتی 

 نظری دندانپزشکی عمومی مدیریت خدمات بهداشتی 

 نظری دندانپزشکی عمومی سالمت دهان و جامعه 

 نظری داروسازی سازمان های بین المللی سالمت 

تغذیه کارشناسی  نظام های عرضه خدمات بهداشتی درمانی  عملی -نظری 

 نظری پزشکی  اصول خدمات بهداشتی 

 نظری دندانپزشکی اقتصاد سالمت 
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 عملی -نظری دندانپزشکی حاکمیت بالینی و بهبود کیفیت 

 نظری دندانپزشکی سازمان های بین المللی سالمت 

 نظری دندانپزشکی عمومی اقتصاد سالمت 

 نظری داروسازی اصول خدمات بهداشتی 

 عملی -نظری کارشناسی تغذیه  اصول خدمات بهداشتی 

 نظری پزشکی  اصول خدمات بهداشتی 

 نظری دندانپزشکی عمومی جامعه شناسی سالمت 

بهداشتی اصول خدمات   نظری داروسازی 

 نظری دندانپزشکی عمومی اقتصاد سالمت 

 عملی -نظری دندانپزشکی حاکمیت بالینی و بهبود کیفیت 

سالمت  مدیریت  نظری دکترای مطالعات اعتیاد  

 کارآموزی  کارشناسی مدیریت  کارآموزی در عرصه 

 کارآموزی  کارشناسی مدیریت  کارآموزی در عرصه 

  عموم مردم تغذیه در رژیم های غذایی و سالمت بانوان 
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 پژوهشی  سوابق

 مقاالت چاپ شده در مجالت داخلی و خارجی 

 نام نشريه عنوان مقاله  رديف
 تاريخ انتشار مشخصات نشريه 

 سال ماه شماره چندم

1 

Exploring the Key Components of 

Initiating and Establishing Electronic 

Learning in Zanjan University of 

Medical Sciences 

Journal of Medical 

Education 

Development 

   2021 

2 
Strategic alignment, meaningful work, 

and employee engagement among 

teaching hospital's workforce in 2017 

Bali Medical Journal    2019 

3 
Transformation in the Iran health-care 

system: Has the performance of hospital 

emergency department been improved? 

Journal of education 

and health promotion 

 

8Vol   2019 

4 
Nurses' psychological empowerment in 

Iran: A systematic review and meta-

analysis 

Annals of Tropical 

Medicine and Public 

Health 

10Vol 6  2017 

5 
Affecting Factors on the Performance of 

Community Health Workers in Iran’s 

Rural Areas: A Review Article 

Iran J Public Health 45 11 Nov 2016 

6 Organizational Citizenship Behavior 

Among Iranian Nurses 
Iran J Public Health Vol41 5 May 2012 

7 
Evaluation of Care of Patient (COP) 

standards in selected hospitals of Tehran 

University of Medical Sciences 

Pensee Journal 76 3 Mar 2014 

8 Assessment of patient standards (AOP) 

in teaching hospital in Iran. 
Pensee Journal 76 5 May 2014 

9 

A Study on the Feasibility of Total 

Quality Management Model and the 

Awareness and Attitude of the Managers 

of Health Care 

Health 7 2  2015 

10 Affecting Factors on nurses outflows in 

Iran: a systematic review. 

Bali Medical Journal 

(Bali Med J 
Vol8 1  2019 

11 

Analyzing Effective Factors in 

Efficiency of Organizational Trainings 

(A Case Study: Employees of Ministry 

of Health and Medical Education) 

International Journal of 

Humanities and 

Cultural Studies (IJHCS) 

ISSN 2356-5926 

 

  May 2016 
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 نام نشريه عنوان مقاله  رديف
 تاريخ انتشار مشخصات نشريه 

 سال ماه شماره چندم

12 
Factors affecting length of stay in 

teaching hospitals of a middle-income 

country. 

Electronic Physician 

 
Vol8 10 Oct 2016 

13 

Role of transformational leadership on 

employee productivity of teaching 

hospitals: using a structural equation 

modeling 

Electron Physician 9 8  2017 

14 
 بر اصالح کار  و  کسب فرایند مدل کارگیری به تأثیر

 مشهد. ( عج) قائم ترخیص بیمارستان فرایند

سالمت  مدیریت  

 
18 61  1394 

15 
  خدمات کیفیت و  پرستاران سازمانی   تعهد همبستگی 

 تهران. زنان جامع درمانی  و  آموزشی  مرکز بستری در

فصلنامه راهبردهای مدیریت در  

 نظام سالمت 
1 1  1395 

16 

طراحی و بکارگیری مجتع های سالمت در راستای  

شهری  پوشش همگانی سالمت با تمرکز بر حاشیه نشینان 

 در تبریز 

 1395  4 25 طب  و تزکیه 

17 
Pathology of Organizational Training in 

Universities of Iran Medical Sciences 

based on McKinsey 7S Mode 

Evidence Based Health 

Policy, Management 

and Economics 

 

1 2  2017 

18 
Organizational Citizenship Behavior and 

its Relationship with Psychological 

Capital: A Survey of Hospital Staffs 

Evidence Based Health 

Policy, Management 

and Economics 

 

1 1  2017 

19 Estimating Nursing Staff of Tehran 

Hospitals by WHO and Levine Models 

JOURNAL OF 

CLIENT-CENTERED 

NURSING CARE 

 

2 2  2016 

20 
The relationship between nurses’ 

organizational commitment and services 

quality 

Journal of Client-

Centered Nursing Care 

 

1 3  2015 

25 
 ی( در انجمن هاMIS) تیرینقش نظام اطالعات مد

 ( یتوسعه دانش و فناور کردیکشور )با رو  ی علم
 1392  3 2 پژوهش در کیفیت

26 
بررسی تطبیقی مدیریت تجهیزات پزشکی در کشورهای  

 پیشرفته و در حال توسعه 
 1392  2 2 پژوهش در کیفیت

 1392  3 2 پژوهش در کیفیت بررسی خرید راهبردی مراقبت در نظام سالمت  27

https://www.magiran.com/volume/111395
https://www.magiran.com/volume/111395
http://jebhpme.ssu.ac.ir/article-1-36-en.html
http://jebhpme.ssu.ac.ir/article-1-36-en.html
http://jebhpme.ssu.ac.ir/article-1-36-en.html
https://www.researchgate.net/profile/Amir_Omrani2/publication/311741609_Estimating_Nursing_Staff_of_Tehran_Hospitals_by_WHO_and_Levine_Models/links/5859212b08aeffd7c4fce2f0.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Amir_Omrani2/publication/311741609_Estimating_Nursing_Staff_of_Tehran_Hospitals_by_WHO_and_Levine_Models/links/5859212b08aeffd7c4fce2f0.pdf
http://jccnc.iums.ac.ir/browse.php?a_id=46&sid=1&slc_lang=en
http://jccnc.iums.ac.ir/browse.php?a_id=46&sid=1&slc_lang=en
http://jccnc.iums.ac.ir/browse.php?a_id=46&sid=1&slc_lang=en
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 نام نشريه عنوان مقاله  رديف
 تاريخ انتشار مشخصات نشريه 

 سال ماه شماره چندم

28 
 آموزش استقرار و  اندازی راه کلیدی های مولفه تبیین

 زنجان پزشکی  علوم دانشگاه در مجازی

مجله توسعه آموزش در علوم  

 پزشکی 
   1399 

 

 های پژوهشی   طرح

ب ✓ انسان  ریمد  شنهاد یبه پ   یالملل  نیطرح  با عنوان    یسازمان بهداشت جهان  یکل منابع    ی جهان  ی کدها  یارتباط و اثربخش  یبررس"در ژنو 

  "کار ی روین یالملل نیبر استخدام ب   یسازمان بهداشت جهان یعملکرد

 یآموزش پزشک  کردیزنجان با رو  یدر دانشگاه علوم پزشک  ییبرنامه اجرا  یحوزه آموزش و طراح  یچالش ها و فرصت ها   ییشناسا ✓

 پاسخگو

دانشگاه   انیدانشجو  ی ( براHybrid Learning)  یتعامل   -یبیبه روش  ترک   یسیدروس سرو  یابیاجرا و ارزش  ،ی: طراحیپژوه  دانش ✓

   ADDIEزنجان براساس مدل  یعلوم پزشک

 زنجان )جاهد(  یدانشگاه علوم پزشک یعلم اتی ه ی اعضا یریبرنامه جامعه پذ یابیاجرا و ارزش  ،ی: طراحیپژوه دانش ✓

ابزار و فرا  طهیح  ن یی: تعیدر آموزش علوم پزشک  دی عملکرد اسات  یابیتوسعه و استقرار نظام جامع ارز  ،یطراح ✓   ی ندهایها، شاخص ها، 

 یابیارز

 کشور یدرمان یدر مراکز آموزش  یبستر  مارانیمدت اقامت  ب یساختار ی الگو یطراح ✓

 ران یا یدانشگاه علوم پزشک یدرمان یکارکنان در مراکز آموزش یو بهره ور  نیتحول آفر  یرابطه رهبر یبررس ✓

   ران یا یدانشگاه علوم پزشک یدرمان یدر کارکنان مراکز آموزش یسازمان یو رفتار شهروند   یروانشناخت هیرابطه سرما یبررس ✓

ها  ی مندتیو رضا  یزندگ   ت ی فیک   یشاخصها  یابیارزش ✓ از خانه  استانداردها  ی سالمندان  براساس  سالمند   یالملل  نیب   یسالمندان    ی طب 

(CPSCو س )آنان در استان گلستان  یزندگ تی فیدر جهت بهبودک  یاستگذاری 

 و عوامل موثر بر آن  CTscanو MRI ی هایانتخاب ، ورود و استفاده از فناور ند یدر فرآ یو نحوه استفاده از شواهد علم زانیم یبررس ✓

 1389تهران در سال  یتحت پوشش دانشگاه علوم پزشک یعموم ی مارستانهای( در پرسنل بOCB)  یسازمان ی رفتار شهروند یبررس ✓
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    خارجی و داخلی های  كنگره در قاالتم

 رديف
 

 نام كنگره 

محل  

برگزار

 ی 

نوع 

 شركت
 عنوان 

1 
کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، 

 دانشگاه شیراز 
 سخنرانی ایران 

  کارکنان سازمانی  های آموزش اثربخشی  بر موثر عوامل تحلیل

 پزشکی  آموزش و  درمان بهداشت، وزارت

2 
مدیریت، اقتصاد، کنفرانس بین المللی 

 دانشگاه شیراز 
 مرور نظام مند مدیریت ناب در بهداشت و درمان سخنرانی ایران 

3 
پژوهش در حوزه توسعه   یکشور شیهما

 منابع در نظام سالمت تیریسازمان و مد
 سخنرانی ایران 

چالشهای اشتغال و راهکارهای کاهش نرخ بیکاری از دیدگاه 

 مدیران منابع انسانی بخش سالمت

4 
  انیدانشجو ی کشور شیهما نیچهارم

 یراپزشکیپ
 سخنرانی ایران 

( در کارکنان بیمارستان  OCBبررسی رفتار شهروندی سازمانی )

 88منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال های 

5 
  انیدانشجو ی کشور شیهما نیچهارم

 یراپزشکیپ
 سخنرانی ایران 

بررسی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی تهران از نظر نوع 

 88نفوذپذیری)اعمال قدرت(در سال 

6 
 انیدانشجو یکشور شیهما نیپنجم

 یراپزشکیپ
 سخنرانی ایران 

( در کارکنان منتخب  OCBبررسی رفتار شهروندی سازمانی)

- 88بیمارستان های عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 

89 

7 

 یتحول و نوآور ی کنفرانس مل نیسوم

ی سازمان  

 شرفتیپ ی رانیا ی اسالم یالگو کردیرو  با

 ت یفیک بهبود مستمر  ی و حرکت در راستا ندهایاصالح فرآ پوستر ایران 

8 

 یتحول و نوآور ی کنفرانس مل نیسوم

ی سازمان  

 شرفتیپ ی رانیا ی اسالم یالگو کردیرو  با

 سالمت  نظام در مالی  منابع چرخه شناسایی  پوستر ایران 

9 

 یتحول و نوآور ی کنفرانس مل نیسوم

ی سازمان  

 شرفتیپ ی رانیا ی اسالم یالگو کردیرو  با

 پوستر ایران 

وزارت  دری  دیکل  یها ندیو اصالح فرا یمستند ساز ،یی شناسا

 ی کارسنج  نکیاز تک استفاده با ی بهداشت، درمان و آموزش پزشک

 یو زمانسنج 

10 

 یتحول و نوآور ی کنفرانس مل نیسوم

ی سازمان  

 شرفتیپ ی رانیا ی اسالم یالگو کردیرو  با

 بهره وری منابع انسانیتبیین راهکارهایی برای بهبود  پوستر ایران 

11 
  انیدانشجو ی کشور شیهما نیچهارم

 یراپزشکیپ
 پوستر ایران 

بررسی رفتار شهروندی سازمانی و کارایی و اثربخشی آن در  

 سازمانها

12 
  انیدانشجو ی کشور شیهما نیچهارم

 یراپزشکیپ
 پوستر ایران 

بررسی علل ایجاد نواقص در اثربخشی سیستم اطالعات بیمارستان  

 و بیان استراتژی های کاربردی جهت رفع این نواقص )مقاله برتر( 
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 رديف
 

 نام كنگره 

محل  

برگزار

 ی 

نوع 

 شركت
 عنوان 

13 
 انیدانشجو یکشور شیهما نیپنجم

 یراپزشکیپ
 پوستر ایران 

مسئله در سازمان و مدیریت به مطالعه رویکردهای خالق حل 

 همراه ماتریس نوع شناسی حل مسئله 

14 
 انیدانشجو یکشور شیهما نیپنجم

 یراپزشکیپ
 بررسی رابطه هوش هیجانی با تنش شغلی  پوستر ایران 

15 
 انیدانشجو یکشور شیهما نیپنجم

 یراپزشکیپ
 بررسی مدیریت منابع انسانی در سازمان های یاد گیرنده  پوستر ایران 

16 
هشتمین همایش کشوری مدیریت  

 خدمات بهداشتی درمانی 
 مدیریت پسماندهای بیمارستانی  پوستر ایران 

17 
 یی دانشجو یسراسر شیهما نیاول

 تیفیمستمر ک یو ارتقا ی نیبال تیحاکم
 پوستر ایران 

مدیریت خطر و رویکردها و روشهای آن در بخش بهداشت و 

 درمان وعلل نیاز به آن

18 
 یی دانشجو یسراسر شیهما نیاول

 تیفیمستمر ک یو ارتقا ی نیبال تیحاکم
 بالیا در کشورهای منتخب مطالعه تطبیقی برنامه ریزی مدیریت  پوستر ایران 

19 
 یی دانشجو یسراسر شیهما نیاول

 تیفیمستمر ک یو ارتقا ی نیبال تیحاکم
 پوستر ایران 

بررسی رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان منتخب بیمارستانهای  

 89-88عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 

20 
 یی دانشجو یسراسر شیهما نیاول

 تیفیمستمر ک یو ارتقا ی نیبال تیحاکم
 پوستر ایران 

مقایسه استانداردهای ارزشیابی سازمانهای بهداشتی درمانی وزارت 

 بهداشت با استانداردهای بین المللی

21 
 یی دانشجو یسراسر شیهما نیاول

 تیفیمستمر ک یو ارتقا ی نیبال تیحاکم
 پوستر ایران 

ضرورت و چگونگی پیاده سازی حاکمیت بالینی در مراکز  

 بهداشتی درمانی

22 
 یی دانشجو یسراسر شیهما نیاول

 تیفیمستمر ک یو ارتقا ی نیبال تیحاکم
 ممیزی بالینی و چرخه ممیزی بالینی پوستر ایران 

23 
اولین همایش کشوری ممیزی بالینی و  

 ارتقای کیفیت
 بررسی انواع و اجزا و معیارها و روشهای اجرایی ممیزی بالینی پوستر ایران 

24 
اولین همایش کشوری ممیزی بالینی و  

 ارتقای کیفیت
 شواهد اثربخشی بالینی و پزشکی مبتنی بر  پوستر ایران 

25 
اولین همایش کشوری ممیزی بالینی و  

 ارتقای کیفیت
 ممیزی بالینی و چرخه ممیزی بالینی پوستر ایران 
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 سوابق اجرایی 

 وزارت بهداشت  یکارشناس مطالعات منابع انسان ✓

 وزارت بهداشت  یمنابع انسان  یآموزش و توانمندساز کارشناس ✓

    زنجان یدانشگاه علوم پزشک یعلم ات یه عضو ✓

 زنجان  یدانشگاه علوم پزشک (EDC) یمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشک معاون ✓

 زنجان  یدانشگاه علوم پزشک یواحد دفاتر توسعه آموزش پزشک ریمد ✓

 زنجان  یعلوم پزشک پژوهش در آموزش دانشگاه  تهیکم عضو ✓

 کشور  یشیآموزش پاسخگو و عدالت محور کالن منطقه شش آما یمنطقه ا  ته یکم مسئول ✓

 زنجان  یعلوم پزشک دانشگاه  یدانش پژوه  ی دانشگاه تهیکم عضو ✓

 کشور یشیکالن منطقه شش آما رخانه یعضو دب ✓

 زنجان  یعلوم پزشک دانشگاه  یآموزش  یدانش پژوه یشورا  عضو ✓

 زنجان  یعلوم پزشک اتاق فکر آموزش پاسخگو دانشگاه  ریدب ✓

 ی شیاتاق فکر آموزش پاسخگو کالن منطقه شش آما ریدب ✓

 زنجان یعلوم پزشک  کارگروه آموزش پاسخگو و عدالت محور دانشگاه  مسئول ✓

 زنجان یعلوم پزشک واحد آموزش پاسخگو و عدالت محور دانشگاه  ریمد ✓

 زنجان  یعلوم پزشک دانشگاه  یابیو ارزش یابیواحد ارز ریدب ✓

 زنجان  یعلوم پزشک دانشگاه  یساز یالملل نیکارگروه ب عضو ✓

 زنجان  یعلوم پزشک دانشگاه  یکارگروه آموزش مجاز عضو ✓

 زنجان  یعلوم پزشک دانشگاه  ی آموزش یزیواحد برنامه ر ریمد ✓

   ساعت 18. 98 بهمن 17 و  16.  پزشکی  علوم در  ای رشته  میان مطالعات کشوری سمپوزیوم نخستین  عضو کمیته اجرایی ✓

 پزشکی  علوم آموزش تحول طرح در دانشجویی نوآورانه های  ایده  سمینار علمی کمیته  عضو  ✓

 )درون دانشگاهی(  1400و  1399عضو کمیته داوری طرح های دانش پژوهی جشنواره شهید مطهری   ✓

   مطهری شهید جشنواره و پانزدهمین  مین دهچهار داور ✓

 ای   رشته میان مطالعات سمپوزیوم دومین اجرایی کمیته   عضو ✓

 سایر موارد: 

 وزارت بهداشت  یو فناور قاتیمعاونت تحق(، پژوهشگر برتر یاستعداد درخشان )دانشجو ی دانشجو


