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 سوابق تحصیلی 
 ( : PhDمقطع دکترا )

 از دانشگاه علوم پزشکی مشهد دکتری انفورماتیک پزشکی
 26/08/97تاریخ دفاع: 

 سازی یک سامانه نوبت دهی برای کلینیک های بخش خصوصی و ارزیابی آنطراحی و پیاده عنوان پایان نامه: 

 استاد راهنما: دکتر سعید اسالمی
 

 :(MScکارشناسی ارشد )

 مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
 13/10/90تاریخ دفاع: 

ای یافته در شبکه ه طراحی یک پروتکل مسیریابی آگاه از انرژی و کیفیت سرویس چند مسیره بهبودعنوان پایان نامه: 

 حسگر بیسیم

 استاد راهنما: دکتر مجید مزینانی

 : (BSدوره کارشناسی )

 مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
 C# .NETطراحی بانک اطالعاتی فروشگاهی تحت شبکه با  عنوان پایان نامه:

 

  

                 : نام و نام خانوادگی

 

 مشهدمحل تولد:  – 30/06/1361 :تاریخ تولد

 

 

 عضو هیات علمی گروه فناوری اطالعات سالمت مدیر گروه و

 

 

 

 

 

 

 محمدرضا مظاهری

 345داخلی:   051-35091160شماره تماس: 

 

 MazaheriM@varastegan.ac.irآدرس ایمیل: 
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 جوایز و افتخارات 

 

 سخنران برتر در اولین کنگره کشوری انفورماتیک پزشکی 

 3  دانشگاه علوم پزشکی مشهد با عناوین: انفورماتیک پزشکیجلسه داوری پایان نامه دکتری تخصصی 

: یک کلیه سامانه تلفن گویا و مدیریت مراقبت جهت بهبود خودمراقبتی بیماران تحت عمل پیوند ارزیابی الف( طراحی و    

 مطالعه ترکیبی

  الکترونیک نرم افزار نسخه نویسی برای دارو پیشنهاد هوشمند سیستم یک ارزیابی و ب( طراحی

 ج( طراحی، پیاده سازی و ارزیابی موتور انتساب خودکار سواالت حوزه سالمت به مرتبط ترین متخصصین حوزه

 :یک جلسه داوری پایان نامه کارشناسی ارشد گفتار درمانی مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان با عنوان 

 ساله دارای فرم طبیعی و غیرطبیعی جمجمه در شهرستان آبادان 6تا  3های زبان درکی کودکان مقایسه مهارت الف( 

  الفبای روش تحقیق "داوری کتاب با عنوان" 

 داور مجله نوید نو ، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

 ریت سرطانحضور در پنل علمی دومین همایش فناوری اطالعات و ارتقاء سالمت با محو 

 داوری مقاالت دومین همایش فناوری اطالعات و ارتقاء سالمت با محوریت سرطان 

  اولین کنگره ملی انفورماتیک پزشکی مقاالتداوری 

  اولین کنگره ثبت بیماری ها و پیامدهای سالمت مقاالتداوری 

  دانشگاه خیامداوری مقاالت در اولین کنگره ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطالعات 

 رتبه ششم کشور در کنکور دکتری تخصصی وزارت بهداشت در رشته انفورماتیک پزشکی 

 رتبه اول قبولی در کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی در رشته مهندسی کامپیوتر 
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 سوابق تدریس

 مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان -1

 تا کنون 1396از سال 
 

 علوم پزشکی مشهددانشگاه  -2

 

 مقطع رشته نیمسال سال نام درس ردیف

 دوم  93-94 مدیریت در انفورماتیک پزشکی 1
انفورماتیک 

 پزشکی
 کارشناسی ارشد

2 
ساختار داده های پزشکی و پرونده 

 الکترونیک سالمت
 دوم 94-93

انفورماتیک 

 پزشکی
 کارشناسی ارشد

 دوم 94-95 مدیریت در انفورماتیک پزشکی 3
انفورماتیک 

 پزشکی
 کارشناسی ارشد

 کارشناسی داروسازی اول 96-97 آشنایی با انفورماتیک سالمت 4

 کارشناسی داروسازی دوم 96-97 آشنایی با انفورماتیک سالمت 5

 

 دانشگاه خیام -3

 )مهندسی کامپیوتر گرایش سخت افزار و نرم افزار و فناوری اطالعات(  1395تا  1390زمان:  -

 شده: مهندسی اینترنت، ساختمان گسسته، مهندسی نرم افزار، طراحی و تحلیل سیستم هادروس تدریس  -

 (3( و طراحی سامانه )16پروژه کارشناسی در زمینه طراحی شبکه های کامپیوتری ) 19استاد راهنمای  -

 

  موسسه آموزش عالی اسرار -4

 )مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار(  1393تا  1390زمان:  -

 شده: مهندسی اینترنت، شبکه های محلی، ریاضی گسسته، پایگاه داده، زبان فنی دروس تدریس -

 

  موسسه آموزش عالی مطهر -5

 )مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار(  1392 – 1391زمان:  -

 دروس تدریس شده: زبان تخصصی نرم افزار، زبان فنی -

 

 سینا پزشکی علوم موسسه -6

 1398 – 1393زمان:  -

 و دکتری تخصصی کنکور کارشناسی ارشد -

 

 کانون نخبگان -7

 1390 – 1389زمان:  -

 کنکور کارشناسی ارشد -
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 پژوهشیسوابق 

 طرح های پژوهشی
 

 

 

 عنوان طرح پژوهشی ردیف

 مقایسه میزان شیوع کولیک شیرخواران در مادران مبتال به دیابت بارداری نسبت به مادران باردار سالم 1

 های شناختی رفتاری کودک تاثیر دیابت بارداری در رشد مهارت 2

3 
سال  –بر میزان خستگی مزمن، اضطراب و افسردگی پرستاران بیمارستان بنت الهدی Dبررسی تاثیر ویتامین 

1396 

 عالیق پژوهشی 

  با مخاطب کادر درمانی و بیمار بالینی سیستم های تصمیم یارطراحی و ارزیابی 

 طراحی و ارزیابی سیستم های اطالعات سالمت 

  ارزیابیUsability سیستم های مدیریت اطالعات سالمت 

 پزشکی از راه دور  (Telemedicine) 

 

  تالیفات

 مقاالت 

 Effect of an Online Appointment Scheduling System on Evaluation Metrics of Outpatient 

Scheduling System: a before-after Multi-center Study, Journal of medical systems. 2019 August 

1; 43 (8): 281.  

 Effect and features of information technology-based interventions on self-management in 

adolescent and young adult kidney transplant recipients: a systematic review, Adolescent health, 

medicine and therapeutics. 2019; 10: 173. 

 Evaluation of Patient Satisfaction of the Status of Appointment Scheduling Systems in 

Outpatient Clinics: Identifying Patients' Needs, J Adv Pharm Technol Res. 2018 Apr-Jun; 9(2): 

51–55. 

 Usability evaluation of Obstetrics and gynecology information system using Cognitive 

walkthrough method, Electron Physician. 2018 Apr 25; 10(4):6682-6688. 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10916-019-1383-5
https://link.springer.com/article/10.1007/s10916-019-1383-5
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6800544/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6800544/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6078003/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=%E2%80%A2%09Usability+evaluation+of+Obstetrics+and+gynecology+information+system+using+Cognitive+walkthrough+method
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 Usability Testing of Bed Information Management System: a Think-aloud Method, J Adv 

Pharm Technol Res. 2018 Oct-Dec; 9(4):153-157. 

 Optimized Energy and QoS Aware Multi-path Routing Protocol in Wireless Sensor Networks, 

IJCSIS, Vol .9, No.11, November 2011, ISSN 1947-5500. 

 QoS Based and Energy Aware Multi-Path Hierarchical Routing Algorithm in WSNs, Wireless 

Sensor Network 2012 , Vol.4, No.2 , February 2012, ISSN Online: 1945-3086  

 Energy efficient and QoS based Multi-path Hierarchical Routing Protocol in WSNs, 

International Symposium on Computer, Consumer and Control, IS3C 2012, IEEE, Taiwan. 

 A Reliable and QoS Aware Multi-path Routing Algorithm in WSNs, The 3-rd International 

Conference on Emerging Intelligent Data and Web Technologies, EIDWT-2012, IEEE, 

University Politehnica of Bucharest, Bucharest, Romania.    

 An energy aware and distance based hierarchical routing protocol in WSNs, the 20th 

Telecommunications Forum, TELFOR-2012, IEEE, Belgrade, Serbia.    

 ی، مجله کاو متن رویکرد با سلیاک بیماری پاتولوژی گزارشات برای ساختارمند الکترونیکی فرم سازی پیاده و طراحی

 27-19، 1395، 1، شماره 13دوره ، مدیریت اطالعات سالمت

 با محوریت  بررسی تاثیر مشاوره از راه دور بر روی رضایت زنان باردار، دومین همایش فناوری اطالعات و ارتقاء سالمت

 1398سرطان، تهران، 

 دومیندر خود مراقبتی بیماران سرطانی: یک مرور نظام مندأثیر پزشکی از راه دور و شبکه های اجتماعی بررسی ت ، 

 1398با محوریت سرطان، تهران،  همایش فناوری اطالعات و ارتقاء سالمت

 محوریت با  طراحی اپلیکیشن مدیریت داروهای بیماران سرطانی، دومین همایش فناوری اطالعات و ارتقاء سالمت

 1398سرطان، تهران، 

  بررسی تاثیر نقش رسانه در پیشگیری و درمان سرطان: یک مرور نظام مند، هشتمین همایش ملی راهکارهای ارتقاء

 1398، ساری، سالمت و چالش ها با محوریت سرطان

 شیراز ،راهمت همارزیابی کاربردپذیری اپلیکیشن تپش جهت بازتوانی قلبی در منزل، سومین کنگره بین المللی سال ،
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  بررسی وضعیت نرخno-show  در کلینیک های خدمات درمانی سرپایی با سیستم نوبت دهیopen access  یک :

 1395مشهد،  ،انفورماتیک پزشکی ملی کنگرهاولین ، مرور نظام مند



 

Varastegan Institute For Medical Science 

 

  لی اولین کنگره م، بررسی کاربردپذیری فرآیند بستری در سیستم اطالعات بیمارستانی مبتنی بر بیان افکار

 1395انفورماتیک پزشکی، مشهد، 

 مقاالت در حال بررسی

 Evaluation of No-show Rate in Outpatient Clinics with Open Access Scheduling System: A 

Systematic Review  

 Overview and Classification of Evaluation Metrics of Appointment Scheduling Systems  

 User testing of an ADT (Admission, Discharge, Transfer) System: Usability Evaluation 

 Exploration of patient’s experience in starting to use a web-based portal: a qualitative interview 

study 

 

 شرکت در همایش ها

 

 با محوریت سرطان دومین همایش فناوری اطالعات و ارتقاء سالمت 

  انفورماتیک پزشکی ملیاولین کنگره 

 شرکت در کارگاه ها

 

 کارگاه های ارائه کردهالف( 

 

تعداد  موضوع سخنرانی عنوان کارگاه ردیف

 ساعت

 برگزار کننده زمان برگزاری

 تصمیم گیری در پزشکی 1
مدلهای تصمیم 

 گیری
4 

17/08/93  

24/08/93  

 گروه انفورماتیک پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 بازیابی اطالعات 2
نمایه سازی، 

 موتورهای جستجو
2 06/10/93  

 گروه انفورماتیک پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3 
چگونه مقاله علمی انگلیسی 

 بنویسیم

صفر تا صد انتشار 

 یک مقاله علمی 
6 10/06/98  

مرکز آموزش عالی علوم 

 پزشکی وارستگان

شبکه با نرم افزار     4
Cisco Packet Tracer 

29/09/98 2 امنیت شبکه  
مرکز آموزش عالی علوم 

 پزشکی وارستگان

5 
چگونه مقاله علمی انگلیسی 

 بنویسیم

صفر تا صد انتشار 

 یک مقاله علمی 
8 

16/09/98  

07/10/98  

مرکز آموزش عالی علوم 

 پزشکی وارستگان
 

 ( کارگاه های شرکت کردهب

 

تعداد  مدرس کارگاه عنوان کارگاه ردیف

 ساعت

 برگزار کننده زمان برگزاری
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1 
 ارامتریکآزمون نرمالیتی:پ

 یا غیرپارامتریک؟
21/10/69 2 دکتر سعید اسالمی  

 معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

 علوم پزشکی مشهد

2 
راه هایی برای تفسیر ساده 

 یافته های آماری

دکتر علی اکبر حق 

 دوست
6 40/12/59  

 اپیدمیولوژی و آمار زیستیگروه 

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3 
الگوریتم ژنتیک در نرم 

 MATLABافزار 
 4 دکتر امین گالب پور

24/10/49  

41/20/49  

گاه دانش گروه انفورماتیک پزشکی

 علوم پزشکی مشهد

4 SPSS مقدماتی 
دکتر جمشید 

 جمالی
6  

اپیدمیولوژی و آمار زیستی گروه 

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد

5 SPSS پیشرفته 
دکتر جمشید 

 جمالی
6  

اپیدمیولوژی و آمار زیستی گروه 

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  8 دکتر نجفی مند نظام مرور مقاالت 6
مرکز آموزش معاونت پژوهشی 

 عالی علوم پزشکی وارستگان

7 Health GIS 8 دکتر بهزاد کیانی  
مهارتکده مرکز آموزش عالی علوم 

 پزشکی وارستگان

8 
در پایگاه های  جستجو

 اطالعاتی
   مجازی خانم زارعی شرق

9 

ایجاد مهندسی فرآیندها )

فرآیند ها از طریق مدل 

BPMN  در نرم افزار

VISIO) 

   4 خانم قائینی

  2 دکتر میرزاوزیری تجربه های تدریس من 10
EDC  مرکز آموزش عالی علوم

 پزشکی وارستگان

11 

ارزشیابی  هایروش

دانشجویان )ویژه اساتید و 

 اعضای هیات علمی(

 

دکتر منصوری، دکتر 

 صرافان
4  

EDC  مرکز آموزش عالی علوم

 پزشکی وارستگان

12 

راهکارهای موفقیت در 

 و آیندهتحصیالت تکمیلی 

 HITرشته  شغلی

  2 دکتر سعید اسالمی
مرکز آموزش عالی علوم پزشکی 

 وارستگان

 

 

  عضویت

 عضو هیات علمی گروه فناوری اطالعات سالمت مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان 

 

  زبان

  مدرکMSRT از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

  دورهFCE  عالمهزبان انگلیسی در موسسه زبان 
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 مهارت های کامپیوتر

 CCNA  :  Cisco Certified Network Associate in Switching and Routing 

 CCNP  :  Cisco Certified Network Professional in Switching and Routing 

 MCITP  :  Microsoft Certified IT Professional 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Certified_Professional#Microsoft_Certified_IT_Professional_.28MCITP.29

