سوابق علمی  ،پژوهشی و اجرایی اعضای هیئت علمی
مركز آموزش عالي علوم پزشكي وارستگان

مشخصات فردی
( از اطالعات این بخش فقط نام و نام خانوادگی و آدرس محل کار و تلفن الزامی بوده و مورد کاربرد قرار خواهد
گرفت).
نام و نام خانوادگی

غالمرضا مرادي حسين آباد

نام پدر

رجب علي

تاریخ تولد

1335

محل تولد

فردوس
Moradigh@mums.ac.ir

پست الکترونیک

Moradigh@varastegan.ac.ir

رشته تخصصی
مديريت اطالعات

گروه آموزشی
فناوری اطالعات سالمت

زمینه های تحقیقاتی مورد عالقه

رتبه علمی

پژوهش در عمليات و سيستمهاي مديريت و اطالع

استادیار

رساني بهداشتي درماني ،تحقيقات  HSRو پرونده

بهداشتي  -درماني

الکترونیک مبتنی بر موبایل

سوابق تحصیلی :
پایان نامه

دوره

محل تحصیل

سال

كارشناسي

دانشگاه علوم پزشكي

1369

شهيد بهشتي
كارشناسي ارشد

دانشگاه علوم پزشكي

فيروزگر1369 -
1370تا 1374

ايران
دكترا

دانشگاه علوم پزشكي

ارزيابي نتايج اعمال جراحي آپانديس در بيمارستان
بررسي ميزان استفاده از مدارك پزشكي در تحقيقات
باليني – دانشگاه علوم پزشكي مشهد 1373 -

1386

ايران

مطالعه تطبيقي ساختار و محتواي وب سايت هاي
بيمارستاني در كشورهاي منتخب و ارائه الگو براي
ايران 1384 - 1386

سوابق کاری
محل خدمت

سال

سمت
عضو كميته ارزشيابي مراكز درماني خراسان

مشهد

 1368تا 1370

مدير كل آمار و اطالعات سازمان اقتصادي كوثر

تهران

 1371تا 1374

موسس و عضو اولين هيئت مديره انجمن علمي

تهران

 1373تا 1375

توضیحات

مدارك پزشكي ايران
مسئول هماهنگي طرح پايلوت HIS

دانشگاه مشهد

 1375تا 1377

عضو كميته مدارك پزشكي بيمارستان امام رضا (ع)

دانشگاه مشهد

 1378تا 1380

رئيس بخش پذيرش و مدارك پزشكي بيمارستان

دانشگاه مشهد

 1375تا 1378

امام رضا (ع)

1

مدير گروه آموزشي مدارك پزشكي

دانشگاه علوم

از سال  1376تا

پزشكي مشهد

1392

دانشكده

از سال  1380تا

پيراپزشكي مشهد

1392

دانشكده

از سال  1380تا

پيراپزشكي مشهد

1392

دانشگاه علوم

 1379تا 1381

الزم به توضيح است كه در بهمن
ماه  1375گروه آموزشي مدارك
پزشكي را تاسيس و تا سال 1392
مسئوليت اجرايي آن را برعهده
داشتم.

عضو شوراي آموزشي دانشكده
عضو شوراي پژوهشي دانشكده
عضو شوراي اطالع رساني دانشگاه

پزشكي مشهد
رئيس اداره بهزيستي
دبير همايش دانشجویی سراسري مدارك پزشكي
عضو كميته كارشناسي تحقيقات علوم پايه
عضو  EDOدانشکده

شهرستان فردوس

1361

مشهد

اسفند 1379

دانشگاه علوم

از  1385تا

پزشكي مشهد

1387

دانشكده

از سال89/7/15

به مدت دو سال

پيراپزشكي مشهد
عضو کمیته دانش پژوهی دانشکده

از سال 1389

دانشكده

تا 1391

پيراپزشكي مشهد
مسئول کمیته تنظیم برنامه راهبردی و عملیاتی

دانشكده

دانشکده

سال1389

پيراپزشكي مشهد

عضو کمیته منتخب دانشکده

سال1389

دانشكده
پيراپزشكي مشهد

عضو كميته داوري انتخاب پوسترهاي برتر در

دانشگاه علوم

سومين همايش كشوري " كاربرد يادگيري

پزشكي مشهد

سال 1388

الكترونيكي در علوم پزشكي "
عضو كميته علمي چهارمين همايش سراسري مدارك

دانشگاه علوم

پزشكي پيران

پزشكي تهران

تاسيس و راه اندازي مقطع كارداني مدارك پزشكي

دانشگاه علوم

سال 1382
سال بهمن 1375

پزشكي مشهد
راه اندازي سايت آموزشي HIS

سال 1381

دانشكده
پيراپزشكي مشهد

عضو كميته علمي چهارمين كنفرانس منطقه اي E-
Health
دانشگاه علوم

عضو گروه آموزشي پزشك خانواده

سال 1388

پزشكي مشهد
سازمان استاندارد و

عضو كميته فني متناظر " انفورماتيك سالمت
" TC215

1389-1388

تحقيقات صنعتي
ايران

سوابق آموزشی
دوره
كارشناسي مدارك پزشكي

دانشگاه
علوم پزشكي ايران

سال

درجه

1373

كارشناس ارشد

توضیحات

2

كارداني مدارك پزشكي -کارشناسی مدارک

دانشگاه علوم

از سال

استادیار

پزشکی و کارشناسی فناوری اطالعات

پزشكي مشهد

 1375تا

(هيئت علمي)

سال 1392

سالمت

سوابق پژوهشی
عنوان طرح

محل انجام

سال

بررسي ميزان كاربرد مدارك پزشكي در تحقيقات باليني در

مشهد

1373

توضیحات
( درحال اجرایا تکمیل شده )
انجام شده است

دانشگاه علوم پزشكي مشهد
ارزيابي اعمال جراحي آپانديس در بيمارستان فيروزگر

تهران

1372

انجام شده است

مالكهاي ارزيابي نرم افزار HIS

مشهد

1379

انجام شده است

بررسي ميزان استفاده از قابليتهاي پزشكان و سر پرستاران

مشهد

1382

انجام شده است

در پياده سازي سيستم  HISبيمارستان امام رضا(ع)
سيستمهاي  MISو HIS

بررسي مروري

1382

انجام شده است

مديريت اطالعات (دانش)

بررسي مروري

1383

انجام شده است

مطالعه منابع موجود در رابطه با سيستمهاي كامپيوتري

بررسي مروري

1383

انجام شده است

باليني و ارائه مدل براي بيمارستانها
بررسي ميزان رعايت حقوق بيماران بستري در بيمارستان

بيمارستان قائم

1384

انجام شده است

قائم (عج)
زيرساختهاي پرونده الكترونيك سالمت

مقاله مروري

1384

بيمارستان دكتر

1384

انجام شده و در مجله NCD
كشور مالزي چاپ شده است.

بررسي نقش سيستم هاي اطالعات بيمارستاتي ) (HISدر
عملكرد بيمارستان هاي مشهد

انجام شده است

شيخ

طراحی ساختار ،محتوا و اجرای پروژه آزمایشی نرم افزار

دانشگاه علوم

پرونده الکترونیک سالمت خانوار دانشگاه علوم پزشکی

پزشکی مشهد

1385

انجام شده است.

مشهد
طراحی و اجرای وب سایت اطالع رسانی بیمارستان های

دانشگاه علوم

آموزشی ایران

پزشکی ایران

چالشهاي سيستم بهداشت و درمان و راهكارهاي

مقاله مروري

انجام شده است
1385
انجام و در اولين
همايش بررسي

پيشنهادي توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات در دانشگاه
هاي علوم پزشكي كشور

1385

مطالعه دیدگاه کاربران ،نسبت به کیفیت نظام اطالعات

دانشگاه علوم

بیمارستانی در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم

پزشکی مشهد

1385

راهكارهاي توسعه IT
ارائه شد.

انجام شده است

پزشکی مشهد 1385 -
تحلیل ساختار و محتوای وب سایت های بیمارستان های

دانشگاه علوم

آموزشی منتخب ایران سال 1386

پزشکی مشهد

بررسی عملکرد کمیته اخالق پزشکی در بیمارستانهای

دانشگاه علوم

آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

پزشکی مشهد

بررسی رعایت منشور جدید حقوق بیمار در بیمارستانهای

دانشگاه علوم

آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

پزشکی مشهد

1386

انجام شده است

1389

انجام شده است

1389

انجام شده است

3

مقایسه وضعیت نظام ارزشی دانشجویان ترم اول با ترم

دانشگاه علوم

آخر دانشکده پیراپزشکی مشهد با استفاده از نظریه های

پزشکی مشهد

انجام شده است

1389

ساختار ارزشی شوارتز و آلپورت در سال تحصیلی 89-90
دانشگاه علوم

بررسي ديدگاه فراگيران نسبت به دوره آموزشي سيستم

پزشكي مشهد

اطالعات بيمارستاني به عنوان قسمتي از كارآموزي

انجام شده است

1389

دانشجويان مدارك پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد
بيمارستان بنت

بررسي ساختار و محتواي مدارك پزشكي بيماران بستري

الهدي

شده در
بررسي تاثير ميزان ويتامين  Dبر خستگي مزمن ،اضطراب

بيمارستان بنت
الهدي

و افسردگي پرستاران بيمارستان بنت الهدي

بيمارستان بنت

بررسي علل زايمان زودرس در نوزادان پرترم متولد شده در

الهدي

بيمارستان بنت الهدي

بيمارستان بنت

بررسي سطح رضايت بيماران بستري شده در بيمارستان

الهدي

بنت الهدي

بيمارستان بنت

ارزشيابي سطح رضايت كاركنان بيمارستان بنت الهدي از

الهدي

شغل و محيط كار خود

بيمارستان بنت

تعيين سطح رضايتمندي بيماران بستري شده در

الهدي

بيمارستان بنت الهدي از خدمات پرستاري

بيمارستان بنت

الويت بندي ديدگاه بيماران بيمارستان بنت الهدي نسبت
به عوامل موثر در تامين رضايتمندي از خدمات پرستاري

الهدي

ارزشيابي عملكرد كاركنان بيمارستان بنت الهدي از ديدگاه

بيمارستان بنت
الهدي

مسئولين مربوطه
طراحي ساختار و محتواي سیستم پرونده الکترونیک

بيمارستان بنت

سالمت همراه

الهدي

1395

انجام شده است

1395

در دست انجام است

1395

در دست انجام است

1396

انجام شده است

1397

در دست انجام است

1397

انجام شده است

1397

انجام شده است

1397

در دست انجام است

1396

انجام شده است

جوایز  ،امتیازات و افتخارات کسب شده
عنوان

محل

تاسيس و راه اندازي مقطع كارداني مدارک پزشکی

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

بهمن 1375

راه اندازی كارشناسي نا پیوسته رشته مدارك پزشكي

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

مهر 1388

راه اندازی مقطع کارشناسی فناوری اطالعات سالمت

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

بهمن 1388

راه اندازي سايت آموزشي HIS

دانشكده پيراپزشكي مشهد

1381

دانشكده علوم پيراپزشكي

1389

دانشکده پیراپزشکی فردوس

1394

كسب رتبه نخست گروه آموزشي برتر دانشكده
پيراپزشكي در جشنواره آموزشي شهيد مطهري
راه اندازی رشته فناوری اطالعات سالمت در دانشگاه
علوم پزشکی بیرجند در مقطع کارشناسی
راه اندازی رشته فناوری اطالعات سالمت در مشهد
كسب رتبه نخست هيات علمي آموزشي برتر
كسب فرايند نخست آموزشي

مرکز آموزش عالی علوم پزشکی
وارستگان
پنجمين جشنواره آموزشي شهيد
مطهري علوم پزشكي مشهد
چهارمين جشنواره شهيد مطهري

سال

توضیحات

1395
1391
1390

4

علوم پزشكي مشهد

مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر
نویسنده
غالمرضا مرادي –

عنوان
مديريت اطالعات (دانش)

سال

نام مجله

1383

مجله علمي

دكتر سعيد آصف زاده

تاریخ
انتشار
بهار 1383

دانشگاه علوم

کلمات کلیدی
مديريت اطالعات-
بهداشت -خدمات
اطالع رساني

پزشكي و خدمات
بهداشتي –
درماني قزوين
غالمرضا مرادي

معرفي نرم افزار HIS

1380

مجله نويد

1380

غالمرضا مرادي

زير ساخت هاي پرونده

1384

NCD Malaysia

2005

دكتر سعيد آصف زاده

الكترونيك سالمت

غالمر ضا مرادي-

زير ساخت هاي پرونده

معصومه سرباز

الكترونيك سالمت

غال مرضا مرادی -دکتر

تحلیل ساختار و محتوای

ظهور -دکتر احمدی

وب سایت بیمارستان های

1383

فصلنامه آموزشي

زمستان

– علمي انجمن

1383

مدارك پزشكي

HIS

EHR,
Infrastructure,

پرونده الكترونيك – زير
ساخت

ايران
1386

مجله مدیریت

1386

اطالعات سالمت

آموزشی ایران

ساختار ،محتوا ،وب
سایت بیمارستانی

علوم پزشکی
اصفهان
1387

مجله مدیریت

دریافت

پیاده سازی ،ارزیابی

غال مرضا مرادی -دکتر

پیاده سازی و ارزیابی وب

پذیرش

و وب سایت

ظهور -دکتر احمدی

سایت اطالع رسانی

سالمت علوم

چاپ

بیمارستانی

بیمارستان های آموزشی

پزشکی ایران

ایران
خلیل کیمیافر-

مطالعه دیدگاه کاربران

مجله مدیریت

پائیز

دیدگاه ،کاربران،

غالمرضا مرادی-

نسبت به کیفیت سیستم

سالمت علوم

1386

کیفیت سیستم

1385

فرحناز صدوقی ،فاطمه

اطالعات بیمارستانی در

پزشکی ایران

حسینی

بیمارستانهای آموزشی

اطالعات بیمارستانی

مشهد
خلیل کیمیافر-

دیدگاه کاربران نسبت به

غالمرضا مرادی-

کیفیت اطالعات سیستم

فرحناز صدوقی،

اطالعات بیمارستانی

1386

معصومه سرباز

مجله مدیریت

بهار و

دیدگاه ،کیفیت

اطالعات سالمت

تابستان

اطالعات و سیستم

علوم پزشکی

1386

اطالعات بیمارستانی

اصفهان

غالمرضامرادی -خلیل

نقش سیستم اطالعات

کیمیافر-

بیمارستانی در بهبود عملکرد

1387

بیمارستان های مشهد

مجله مدیریت

دریافت

نقش ،عملکرد،

اطالعات سالمت

پذیرش

سیستم اطالعات

علوم پزشکی

چاپ

بیمارستانی

اصفهان
غالمرضا مرادی-

مدل ملی ساختار و محتوی

مرضیه معراجی -خلیل

وب سایت بیمارستان های

1389

فصلنامه

ساختار ،محتوا ،وب

"بیمارستان"

سایت بیمارستانی،

5

کیمیافر -معصومه

ارزیابی

آموزشی

سرباز -سمیه فضایلی

کتب چاپ شده
شابک ISBN

نویسندگان

نام کتاب

سال انتشار

انتشارات

غالمرضا مرادي

ابعاد جديد مديريت اطالعات بهداشتي –

1382

واژه پرداز – شابك 964-7945-03-5

درماني (مدارك پزشكي)
غالمرضا مرادي،

مديريت اطالعات بیماران سرطاني در

مرضيه معراجي،

بیمارستان

1387

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

حمید مقدسي

شرکت در کنفرانسهای بین المللی
عنوان
چهارمين كنفرانس منطقه اي سالمت

محل

سال

توضیحات

تهران

 2تا  9سپتامبر 2004

سخنران و عضو كميته علمي

الكترونيك
دومين كنفرانس بين المللي فنآوري

تهران

 24تا  26مي 2005

عضو پانل انفور ماتيك در پزشكي

اطالعات و دانش
چهارمين كنفرانس ساليانه اطالعات سالمت

نيوزيلند

آگست 2005

ارائه پوستر

نيوزيلند
ششمين كنفرانس سالمت الكترونيك و

هلسينكي در

31- 1 Ague.

پزشكي از راه دور

كشور فنالند

Sep. 2006

اولین سمپوزیوم بین المللی بیمارستان

ایران -تهران

 89/7/19لغایت

الکترونیکی و تله مدیسین
اولین کنگره بین المللی مدیریت فناوری

ارائه سخنراني

ارائه سخنرانی

1389/7/20
ایران

5و 6خرداد ماه 1389

ارائه سخنرانی÷

های بیمارستانی
دومین کنفرانس دانشگاه الکترونیک و

ایران

24و 25آبان 1389

ارائه پوستر

یادگیری الکترونیک
چهارمين همايش كشوري يادگيري

تبريز

1389

ارائه پوستر

الكترونيكي در علوم پزشكي
اولين همايش ملي نظام هاي اطالعات

اصفهان

1389

ارائه سخنراني

سالمت و اقتصاد دانش
سومين كنگره بين المللي حقوق پزشكي
دوازدهمين همايش كشوري آموزش

كيش

1389

ارائه پوستر

مشهد

1390

مقاله الكترونيكي

پزشكي و چهارمين جشنواره اموزشي شهيد
مطهري
همايش كشوري يادگيري الكترونيكي در
علوم پزشكي

علوم پزشكي

1396

ارائه پوستر

مشهد

6

طراحي ساختار و محتواي سیستم پرونده

علوم پزشكي

الکترونیک سالمت همراه ( سپاسه)
دومین کنگره ملی انفورماتیک پزشکی و
هفتمین همایش سالمت الکترونیک

ارائه سخنراني

1396

شيراز
دانشگاه تربیت

ارائه پوستر

1397

مدرس تهران

شركت در سمينارهاي داخلي
عنوان

محل

سال

توضيحات

اولين سمينار سراسري مدارك پزشكي

تهران

1369

ارائه مقاله و سخنراني

دومين سمينار سراسري مدارك پزشكي

تهران

1372

ارائه مقاله و سخنراني

سومين سمينار سراسري مدارك پزشكي

تهران

1377

ارائه مقاله و سخنراني

همايش نظام اطالعات بيمارستاني

تهران

1377

عضو پانل آمار

همايش سراسري دانشجويي مدارك پزشكي

مشهد

1379

ارائه مقاله و سخنراني

همايش كارشناسان مدارك پزشكي استان خراسان

بجنورد

1379

ارائه مقاله و سخنراني

همايش نقش مديريت در ارائه خدمات بهداشتي – درماني

كرمان

1379

ارائه پوستر

دومين همايش كارشناسان مدارك پزشكي استان خراسان

نيشابور

1380

ارائه مقاله

دومين كنفرانس بين امللي فن آوري اطالعات و دانش

تهران

1383

عضو پانل آمار

گناباد

1384

تايباد

1385

ششمين همايش كارشناسان مدارك پزشكي استان هاي خراسان
و نمايندگان سازمانهاي بيمه اي
هفتمين همايش كارشناسان مدارك پزشكي استان هاي خراسان
رضوي ،شمالي و جنوبي
اولين همايش بررسي راهكارهاي توسعه  ITدر دانشگاههاي علوم

دانشگاه شهيد

پزشكي كشور

بهشتي تهران

ارائه مقاله و سخنراني

ارائه مقاله و سخنراني

1385

ارائه مقاله و سخنراني

1386

ارائه مقاله و سخنرانی

سومین همایش کشوری کاربرد الکترونیک در علوم پزشکی

مشهد

1388

بررس پوستر

کنگره ملی فناور ی اطالعات در نظام سالمت

هرمزگان

1388

ارائه پوستر

تهران

1388

خراسان جنوبی

همایش پودمانی کارکنان واحدهای مدارک پزشکی

فردوس

یکصد وشصت و نهمین اجالسیه کمیته ملی استاندارد مهندسی
پزشکی
همایش سالیانه اخالق پزشکی با شعار حقوق بیمار از آئین تا
بالین

تهران

1389
28و 29مهر

دفاع از استاندارد
تدوین شده
ارائه سخنرانی

عضویت در مجامع و سازمانها
سمت

محل سازمان

تاریخ عضویت

سازمان /انجمن

عضو اولين هيئت

تهران

1375 – 1373

انجمن علمي مدارك پزشكي ايران

مديره

7

عضو فعلي IHIMA

تهران

ادامه دارد

انجمن علمي مدارك پزشكي ايران

عضو فعلي AHIMA

آمريكا

ادامه دارد

انجمن مديريت اطالعات بهداشتي – درماني آمريكا

عضو

اسكاتلند

ادامه دارد

انستيتو نانو تكنولوژي

پایان نامه های دانشجویی :
دانشگاه

عنوان
پايان نامه كارشناسي تحت عنوان :بررسي نرم افزار HIS

دانشگاه علوم پزشكي كرمان

سال ارائه

سمت

1384

مشاور تخصصي

در بيمارستان هاي آموزشي مشهد
پايان نامه كارشناسي ارشد تحت عنوان :بررسي كيفيت

دانشگاه علوم پزشكي ايران

1385

استاد راهنما

سيستم اطالعات بيمارستاني از ديدگاه كاربران در
بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي مشهد – 1384
داوری مقاله با عنوان " بررسی علل مرگ و میر در

مجله مدیریت اطالعات سالمت

1389

به عنوان داور مقاله

بیمارستان های تامین اجتماعی استان اصفهان"
داوری مقاله با عنوان " مطالعه تطبیقی سیستم مدیریت

مجله مدیریت اطالعات سالمت

1388

به عنوان داور مقاله

اطالعات HIV\ AIDSدر کشورهای منتخب
داوری مقاله با عنوان" ارزیابی مدیران و کابران شبکه در

مجله مدیریت اطالعات سالمت

1388

به عنوان داور مقاله

خصوص تاثیر سیستم اطالعات مدیریت بیمارستانی در
عملکرد"...
داوری مقاله با عنوان" ارزیابی پیاده سازی  HISدر

مجله مدیریت اطالعات سالمت

1388

به عنوان داور مقاله

بیمارستان عمومی ارومیه"
داوری مقاله با عنوان" میزان رعایت اصول تشخیص

مجله مدیریت اطالعات سالمت

1388

به عنوان داور مقاله

نویسی در پرونده های پزشکی بیماران بستری در
بیمارستان مطهری ارومیه"

گواهینامه ها و دوره های آموزشی :
-

گواهی شرکت در دوره آموزشی  12ساعته " آموزش کارشناسان مدارک پزشکی" -مشهد-آبان 1380

-

گواهی شرکت در دوره آموزشی  16ساعته " کارگاه مقدماتی ارتقاء مستمر کیفیت" -مشهد-فروردین 1384

-

گواهي شركت در كارگاه روش تحقيق دانشجويان دكتري – تهران 1382 -

-

گواهي عضويت در كميته علمي چهارمين همايش سراسري مدارك پزشكي ايران – تهران – 1382

-

گواهي عضويت دركميته علمي چهارمين كنفرانس منطقه اي  – e-Healthتهران 1384 -

-

گواهي شركت در كارگاه بين المللي كدگذاري بيماريها و اقدامات درماني – تهران 1995 -

-

گواهي عضويت دركميته علمي دومين سمينار سراسري مدارك پزشكي ايران – تهران – 1372

-

گواهي عضويت دركميته علمي سومين سمينار سراسري مدارك پزشكي ايران – تهران1377 -

-

گواهي عضويت در پانل نقش آمار و اطالع رساني در اداره بيمارستانها – تهران – 1379

-

گواهي شركت در كارگاه آموزشي دو روزه برنامه ريزي استراتژيك – مشهد – مرداد 1384

-

گواهي شركت در كارگاه آموزشي " سازمان عامل رشد و توسعه " – مشهد  -خرداد 1384

-

گواهی شرکت در کارگاه آموزشی " نیاز سنجی آموزشی" -مشهد -مهر 1384

-

گواهی شرکت در کارگاه آموزشی " ارتقاء مستمر كيفيت " – مشهد -فروردين 1381

-

گواهی شرکت در ششمين کارگاه آموزشی كارشناسان مداكر پزشكي به عنوان مدرس -گناباد1384 -

-

گواهی شرکت در کارگاه آموزشی " ارزشيابي پيشرفت تحصيلي -مشهد1385 -

-

گواهی شرکت در کارگاه آموزشی "كارشناسان مدارك پزشكي به عنوان مدرس -نيشابور1380 -

-

گواهی شرکت در کارگاه آموزشی"كارشناسان مدارك پزشكي به عنوان مدرس -تايباد1385 -
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-

گواهي تدريس در كارگاه " نظام نوين آمار" – مشهد1385 -

-

گواهي شركت و سخنراني در "اولين همايش بررسي راهكارهاي توسعه  ITدر دانشگاههاي علوم پزشكي كشور-
1385

-

گواهي شركت در كارگاه آموزشي " ارزيابي دروني " – مشهد –  20و 1385 / 21

-

گواهی شرکت در کارگاه آموزش مجازی – مشهد – 1388/6/12

-

گواهی شرکت در کارگاه آموزشی  – Multimedia Teacherمشهد1388/6/26 -

-

گواهی شرکت در سومین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی – 28و 1388/11/29

-

گواهی شرکت در کارگاه "تحلیل آزمون" در تاریخ  89/9/14در دانشکده پیراپزشکی به مدت  2ساعت

-

گواهی شرکت در کارگاه "طراحی آزمون گام به گام" در تاریخ  89/9/3در دانشکده پیراپزشکی به مدت  4ساعت

-

گواهی شرکت در کارگاه "تحلیل آزمون" در تاریخ  89/9/14در دانشکده پیراپزشکی به مدت  2ساعت

-

برگزاري كارگاه "اصول مستند سازي در پرونده هاي پزشكي" -بيمارستان امام حسين مشهد1389 -

سایر مهارتها :
زبان های خارجی :انگليسي
کامپیوتر :از مهارت الزم براي انجام كارهاي علمي خودم برخوردارم.

9

