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بررسی موارد والولوپالستی دریچه میترال به روش اینو در بیمارستانهای دانشگاهی شیراز( جهت اخذ دكترای
پزشکی)
بررسی نتایج حاصل از اجرای الگوهای ارتقاء كیفیت مدیریت مواد زائد بر كاهش تولید مواد زائد عفونی
بیمارستانی در بیمارستان نمازی طی سال ( 0533-3جهت اخذ دكترای تخصصی)

فعالیتهای تحقیقی در دوران دستیاری پزشکی اجتماعی:

-9همکاری در تهیه برنامه ریزی استراتژیک معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی شیراز
-9همکاری در تهیه كتابچه و راهنمای "ارزیابی جامعه" به درخواست مركز تحقیقات سیاست گذاری سالمت
در دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 -5تهیه فرمهای سالمت شغلی برای كارگران شهرداری در موارد حوادث حاد ومزمن
 -4همکاری در انجام طرح كاهش زباله های عفونی در درمانگاه شهید مطهری دانشگاه علوم پزشکی شیرازبه
روش مدیریت جامع فراگیر
-3همکاری در كاهش وبهبود فرایندها در بخش فن آوری اطالعات دانشگاه علوم پزشکی شیراز به روش مدیریت
جامع فراگیر
 -3شركت در جلسات تعامل با شورای سالمت و معاونت فرهنگی اجتماعی استانداری فارس
 -3شركت در جلسات تعامل با اورژانس استان فارس در مورد مدیریت بحران
-2شركت در جلسات مشاوره طراحی پژوهش در مركز پژوهشهای بالینی
-01همکاری در تهیه log bookبرای دستیاران پزشکی اجتماعی
فعالیتهای آموزشی:
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 -0در آموزش كارآموزان و كارورزان در بخش پزشکی اجتماعی در مباحث تنظیم خانواده ،سالمت مادر
وكودک ،تهیه گزارش علمی ،ارزیابی جامعه ،بازاریابی اجتماعی و جلب حمایت همه جانبه ،اصول
مشاوره در ترک سیگار
 -9آموزش درس بیماری شناسی در مقطع كاردانی مدارک پزشکی در دانشکده مدیریت دانشگاه علوم
پزشکی شیراز
 -5شركت در فیلد های آموزشی كارآموزان وكارورزان
 -4تدریس سه واحد درس مدیریت ورهبری آموزش واقتصاد آموزش برای دانشجویان كارشناس ارشد
آموزش پزشکی
 -3تدریس یک واحد درس سیاست گذاری مبتنی برشواهدنو دوواحد مدیریت ورهبری آموزشی جهت
دانشجویان دكتری آموزش پزشکی
 -3تدریس در دوره های انتخابی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (مقدمات
سیاست سالمت 5واحد ،ساختار وعملکرد نظام سالمت 5واحد)
 -3تدریس برنامه ریزی درسی جامعه نگر 9واحد برای دانشجویان كارشناسی ارشد آموزش جامعه نگر
سالمت
 -3سخنران كارگاه روش تحقیق در دانشکده آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
-2مشاركت در انتخاب برگزیدگان هفتمین دوره المپیاد دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
در حیطه مدیریت و برگزاری كالس آمادگی برای آنها
-01همکاری در تهیه مولتی مدیای حاكمیت بالینی و سخنرانی در دوحیطه تعامل با بیماران وجامعه واثربخشی
بالینی

فعالیت های اجرایی:
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 -0شروع به كار در اداره حاكمیت بالینی وزارت بهداشت از مهرماه 0521
 -9سرپرست اداره حاكمیت بالینی وزارت بهداشت در آذرماه 0521تا شهریور 25
 -5برگزاری سمینارهای حاكمیت بالینی وشركت درآن به صورت سخنران در كل كشور
 -4عضوكمیته علمی و سخنران درسمینار ایمنی بیمار در ارومیه سال0521
 -3عضو كمیته علمی وسخنران در سمینار بیمارستان های امروز وفردا در كرمانشاه
درخرداد20
 -3عضوكمیته علمی وداوری مقاالت در همایش حاكمیت بالینی در تبریز در تابستان 20
 -3عضو كمیته علمی وداوری مقاالت در همایش ممیزی بالینی در تبریز در مهرماه 20
 -3تهیه وتدوین معیارهای جشنواره حاكمیت بالینی سال  21و29 ,20
 -2برگزاری وارائه دوره آموزش ارزیابان حاكمیت بالینی در سراسر كشور
 -01عضو كمیته علمی وارزیاب كشوری حاكمیت بالینی
 -00برگزاری كارگاه  evidence base medicineبرای مسئولین حاكمیت بالینی سال
20
 -09عضو كمیته تدوین كوریکولوم جدید دندانپزشکی در حیطه ارتقا كیفیت وحاكمیت
بالینی
 -05ناظر وزارت بهداشت در واحد مدیریت دانش بالینی در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه
علوم پزشکی تهران
-04سخنران در كارگاه اثربخشی بالینی در دانشگاه علوم پزشکی البرزبهمن 29
 -03سخنران در كارگاه اثربخشی وممیزی بالینی در دانشگاه علوم پزشکی اراک مرداد29
-03عضو كمیته علمی ،داوری وسخنران ویژه در نخستین همایش ملی مدیریت دانش با
رویکرد جهادی در دیماه 25
-03عضو هیات تحریریه()editorial boardژورنال patient safety and quality
improvementدانشگاه علوم پزشکی مشهد
-03مدیر گروه آموزش جامعه نگر سالمت در دانشکده اموزش پزشکی
-02جانشین معاونت پژوهشی دركمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده اموزش پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
-91عضو شورای پژوهشی دانشکده آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
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عضو گروه مدیریت دانش بالینی بخش پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی شهید-90
بهشتی
 سرپرست برنامه هتلینگ طرح تحول سالمت در معاونت درمان وناظر ستادی هتلینگ-99
0525 در كشوردرسال
ارائه مبحث "استقرار حاكمیت بالینی در ایران "به صورت سخنرانی در نخستین كنگره-95
0529بین المللی حاكمیت بالینی وایمنی بیمار
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كتاب:
تالیف كتاب اشنایی با مبانی حاكمیت بالینی
ترجمه كتاب بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار (راهنمای ارزیابان)
تالیف كتاب راهنمای ارزیابی حاكمیت بالینی
مشاركت در تدوین راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی بیمارستان در ایران
پروژه ها:
--0شناسایی موانع و تسهیل كنندههای موثر در استقرار حاكمیت بالینی در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه
های علوم پزشکی كشور در سال 0521
-5راه اندازی مركز مبتنی برشواهد بیمارستان ضیاییان دانشگاه علوم پزشکی تهران
 -4مشاور اصلی در تدوین پروتوكل مبتنی برشواهد در موضوعات زخم بستر ،درد قفسه سینه وعفونت اداری در
بیمارستان ضیاییان
 -3مشاور اصلی در اجرای پرتوكل مبتنی برشواهد در موضوعات فوق در بیمارستان ضیاییان
 -3مشاوراصلی در ممیزی بالینی در موضوعات فوق در بیمارستان ضیاییان
 -7ارزیابی فن آوری استریل به روش منطقه ای (یکی از مجریان طرح)موسسه ملی تحقیقات سالمت
 -3مشاركت دربومی سازی راهنمای بالینی ویزیت در منزل خانم های پس اززایمان

شركت دركارگاه های:
 -0كارگاه آموزشی نرم افزارEndnote
-9كارگاه آموزشی نوآوریهای فناوری اطالعات و ارتباطات در علوم پزشکی
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-5كارگاه آموزشی روش تحقیق
-4كارگاه آموزشی آشنایی با بانکهای اطالعاتی پزشکی
-3كارگاه پزشکی مبتنی برشواهد
 -3كارگاه بومی سازی گایدالین
 -3كارگاه ازیابی بیمارستان های دوستدار ایمنی توسط سازمان جهانی بهداشت
 -3كارگاه مدیریت منابع انسانی
 -2كارگاه آنالیز كیفی
 -01كارگاه تحلیل سیاست
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