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 فرم سوابق علمی، پژوهشی و اجرایی اعضای هیئت علمی 

 وارستگانعلوم پزشکی  دانشگاه
 

 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  (

 ی حسین آبادادرضا مر: غالمنام و نام خانوادگی

 سالمت. ی اطالعات گروه فناور -3نبش الدن  -آدرس محل کار مشهد بلوار الدن

  37610111تلفن محل کار 

 Moradigh@varastegan.ac.irپست الکترونیک : 
 

 

 زمینه های تحقیقاتی مورد عالقه رتبه علمی گروه آموزشی رشته تخصصی

مدیریت اطالعات 

 درمانی -بهداشتی 

پژوهش در عملیات و سیستمهای  تادیاراس مدارك پزشکی

بهداشتی  اطالع رسانیمدیریت و 

 HSR، تحقیقات درمانی

 

 سوابق تحصیلی:
 پایان نامه  سال محل تحصیل دوره

دانشگاه علوم  كارشناسی

پزشکی شهید 

 بهشتی

ارزیابی نتایج  اعمال جراحی آپاندیس در  1369

 1369 -بیمارستان فیروزگر

 

 

نشگاه علوم دا كارشناسی ارشد

 پزشکی ایران

بررسی میزان استفاده از مدارك پزشکی در  1374تا 1370

دانشگاه علوم پزشکی  –تحقیقات بالینی 

 1373 -مشهد 

 

دانشگاه علوم  دكترا

 پزشکی ایران

 وب سایت مطالعه تطبیقی ساختار و محتوای 1386

در كشورهای منتخب و ارائه  های بیمارستانی

 

 

mailto:Moradigh@varastegan.ac.ir
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 1384 - 1386  الگو برای ایران

 

 سوابق كاری 
 توضیحات سال محل خدمت سمت

عضو كمیته ارزشیابی 

 مراكز درمانی خراسان

  1370تا  1368 مشهد

مدیر كل آمار و اطالعات 

 سازمان اقتصادی كوثر

 

  1374تا  1371 تهران

عضو اولین هیئت مدیره 

انجمن علمی مدارك 

 پزشکی ایران

  1375تا  1373 تهران

گی طرح مسئول هماهن

  HISپایلوت 

  1377تا  1375 دانشگاه مشهد

عضو كمیته مدارك 

پزشکی بیمارستان امام 

 رضا )ع(

  1380تا  1378 دانشگاه مشهد

رئیس بخش پذیرش و 

مدارك پزشکی بیمارستان 

 امام رضا )ع(

  1378تا  1375 دانشگاه مشهد

 

مدیر گروه آموزشی مدارك 

 پزشکی

دانشگاه علوم 

 پزشکی مشهد

الزم به توضیح است كه در بهمن ماه  1391تا  1376سال  از

گروه آموزشی مدارك پزشکی را  1375

مسئولیت اجرایی  1392سال تاسیس و تا 

 .شته امآن را برعهده دا

عضو شورای آموزشی  

 دانشکده 

دانشکده 

 یراپزشکیپ

 مشهد

  1391تا  1380از سال 

عضو شورای پژوهشی 

 دانشکده

دانشکده 

 پیراپزشکی

 مشهد

  1391تا  1380از سال 

عضو شورای اطالع رسانی 

 دانشگاه

دانشگاه علوم 

 پزشکی مشهد

  1381تا  1379

شهرستان  رئیس اداره بهزیستی 

 فردوس

  1363تا  1361

 دانشجویی دبیر همایش

 سراسری مدارك پزشکی

  1379اسفند  مشهد 

 

 

 

  1387تا   1385از م ودانشگاه علعضو كمیته كارشناسی 
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 پزشکی مشهد تحقیقات علوم پایه 

دانشکده  دانشکده EDOعضو 

پیراپزشکی 

 مشهد

 به مدت دو سال 15/7/89از سال

عضو كمیته دانش پژوهی 

 دانشکده

دانشکده 

پیراپزشکی 

 مشهد

 1391 1389از سال 

مسئول كمیته تنظیم 

برنامه راهبردی و عملیاتی 

 دانشکده

دانشکده 

پیراپزشکی 

 مشهد

 1392 1389از سال

عضو كمیته منتخب 

 دانشکده

دانشکده 

پیراپزشکی 

 مشهد

 1392 1389از سال

 

 سوابق آموزشی
 توضیحات درجه سال دانشگاه  دوره

كارشناسی مدارك 

 پزشکی

  كارشناس ارشد 1373 علوم پزشکی ایران

 

كاردانی مدارك 

 پزشکی

دانشگاه علوم 

 پزشکی مشهد

تا  1375از سال 

1380 

)هیئت  استادیار

 ی(علم

 

كارشناسی مدارك 

پزشکی و 

كارشناسی فناوری 

 اطالعات سالمت

دانشگاه علوم 

 پزشکی مشهد

تا  1378از سال 

1392 

استادیار )هیئت 

 علمی(

 

كارشناسی فناوری 

 اطالعات سالمت

علوم پزشکی 

 وارستگان

استادیار )هیئت  1395از سال 

 علمی(

 

 

 

 سوابق پژوهشی 
) درحال اجرا یا تکمیل شده  تتوضیحا سال محل انجام عنوان طرح

) 

بررسی میزان كاربرد مدارك پزشکی در 

تحقیقات بالینی در دانشگاه علوم 

 پزشکی مشهد

 انجام شده است 1373 مشهد

ارزیابی اعمال جراحی آپاندیس در 

 بیمارستان فیروزگر

 انجام شده است 1372 تهران

 ده استانجام ش 1379 مشهد   HISمالكهای ارزیابی نرم افزار 

 انجام شده است 1382 مشهدبررسی میزان استفاده از قابلیتهای 
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پزشکان و سر پرستاران در پیاده سازی 

 بیمارستان امام رضا)ع( HISسیستم 

 انجام شده است 1382 بررسی مروری  HISو  MISسیستمهای 

 انجام شده است 1383 بررسی مروری مدیریت اطالعات )دانش(

د در رابطه با مطالعه منابع موجو

سیستمهای كامپیوتری بالینی و ارائه 

 مدل برای بیمارستانها

 انجام شده است 1383 بررسی مروری

 

ان بررسی میزان رعایت حقوق بیمار

 در بیمارستان قائم )عج( بستری

 است انجام شده 1384 بیمارستان قائم

 كشور NCDدر مجله و ه انجام شد 1384 مقاله مروری زیرساختهای پرونده الکترونیك سالمت

 چاپ شده است.مالزی 

بررسی نقش سیستم های اطالعات 

در عملکرد  (HIS)بیمارستاتی 

 بیمارستان های مشهد 

 

بیمارستان دكتر 

 شیخ 

 انجام شده است 1384

 

    

    

    

طراحی ساختار، محتوا و اجرای 

پروژه آزمایشی نرم افزار پرونده 

دانشگاه الکترونیك سالمت بیماران 

 علوم پزشکی مشهد

دانشگاه 

علوم پزشکی 

 مشهد

 

1385 

 

 .استشده انجام 

طراحی و اجرای وب سایت اطالع 

رسانی بیمارستان های آموزشی 

 ایران

دانشگاه 

علوم پزشکی 

 ایران

 

1385 

 ه استانجام شد

چالشهای سیستم بهداشت و درمان 

و راهکارهای پیشنهادی توسعه 

در طات فناوری اطالعات و ارتبا

 دانشگاه های علوم پزشکی كشور

انجام و در اولین همایش بررسی  1385 مقاله مروری

 ارائه شد.  IT راهکارهای توسعه 

 

 

مطالعه دیدگاه كاربران، نسبت به 

كیفیت نظام اطالعات بیمارستانی در 

بیمارستان های آموزشی دانشگاه 

  1385 -مشهد علوم پزشکی 

دانشگاه علوم 

 پزشکی مشهد

 انجام شده است 1385

تحلیل ساختار و محتوای وب سایت 

های بیمارستان های آموزشی 

 1386منتخب ایران سال 

دانشگاه علوم 

 پزشکی مشهد

 انجام شده است 1386

بررسی عملکرد كمیته اخالق 

پزشکی در بیمارستانهای آموزشی 

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم 

 پزشکی مشهد

 ه استانجام شد 1389



 5 

بررسی رعایت منشور جدید حقوق 

بیمار در بیمارستانهای آموزشی 

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم 

 پزشکی مشهد

 انجام شده است 1389

مقایسه وضعیت نظام ارزشی 

دانشجویان ترم اول با ترم آخر 

با دانشکده پیراپزشکی مشهد 

ساختار  استفاده از نظریه های

پورت در سال ارزشی شوارتز و آل

 89-90تحصیلی 

دانشگاه علوم 

 پزشکی مشهد

 انجام شده است 1389

بررسی دیدگاه فراگیران نسبت به 

دوره آموزشی سیستم اطالعات 

بیمارستانی به عنوان قسمتی از 

كارآموزی دانشجویان مدارك 

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

 مشهد

دانشگاه علوم 

 پزشکی مشهد

 انجام شده است 1389

مراكز  بیعملکرد سامانه س یابیارز

 یشهرستان ها یدرمان- یبهداشت

كاربران  دگاهیاز د شابوریبجنور و ن

 -99در سال 

مركز آموزش 

 عالی وارستگان

 انجام شده 1400

 

 امتیازات و افتخارات كسب شدهجوایز، 
 توضیحات سال محل عنوان

مدارك  مقطع كاردانی تاسیس و راه اندازی

 پزشکی

    

رشته  هنا پیوست كارشناسی  ندازیراه ا 

 مدارك پزشکی

 

راه اندازی مقطع كارشناسی فناوری 

  اطالعات سالمت

دانشگاه علوم 

 پزشکی مشهد

 

دانشگاه علوم 

 پزشکی مشهد

 

دانشگاه علوم 

 پزشکی مشهد

 1375بهمن 

 

 

 1388مهر 

 

 

 1388بهمن 

 

 

 

 

 

 

 

دانشکده پیراپزشکی   HISراه اندازی سایت آموزشی 

 مشهد

1381  

كسب رتبه نخست گروه آموزشی برتر 

پیراپزشکی در جشنواره آموزشی  دانشکده

 شهید مطهری

دانشکده علوم 

 پیراپزشکی

1389  

 

 

 

راه اندازی مقطع كارشناسی فناوری 

 اطالعات سالمت

دانشکده پیراپزشکی 

 فردوس

1394  

  1395ش مركز عالی آموزراه اندازی مقطع كارشناسی فناوری 



 6 

علوم پزشکی  اطالعات سالمت

 وارستگان

 

 مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر
تاریخ  نام مجله سال عنوان نویسنده

 انتشار

 كلمات كلیدی

غالمرضا مرادی 

دكتر سعید  –

 آصف زاده

مجله علمی  1383 مدیریت اطالعات )دانش(

دانشگاه علوم 

پزشکی و 

خدمات 

 –بهداشتی 

 درمانی قزوین

بهار 

1383 

 -عاتمدیریت اطال

خدمات  -بهداشت

 اطالع رسانی

 HIS 1380 مجله نوید HIS  1380معرفی نرم افزار  غالمرضا مرادی
 
 

 غالمرضا مرادی

دكتر سعید 

 آصف زاده

 

غالمر ضا 

 -مرادی

 معصومه سرباز

 

زیر ساخت های پرونده 

 الکترونیك سالمت

 

 

زیر ساخت های پرونده 

 الکترونیك سالمت

1384 

 

 

 

1383 

NCD 
Malaysia 

 
 
 

 

فصلللللللنامه 

 –آموزشللللی 

انجمللن علمللی 

مدارك پزشکی 

 ایران

 

2005 

 

 

 

زمستان 

1383 

EHR, 
Infrastructure, 

 

 

 

 

پرونده الکترونیک 

 زیر ساخت –

غال مرضا 

دكتر  -مرادی

دكتر  -ظهور

 احمدی

ساختار و محتوای وب  تحلیل

سایت بیمارستان های آموزشی 

 ایران

مدیریت مجله  1386

اطالعات 

م علو سالمت

 اصفهان پزشکی

ساختار، محتوا، وب  1386

 سایت بیمارستانی

غال مرضا 

دكتر  -مرادی

دكتر  -ظهور

 احمدی

پیاده سازی و ارزیابی وب 

سایت اطالع رسانی بیمارستان 

 های آموزشی ایران

مجله مدیریت  1387

علوم  سالمت

 پزشکی ایران

دریافت 

پذیرش 

 چاپ

پیاده سازی، ارزیابی 

و وب سایت 

 نیبیمارستا

 -خلیل كیمیافر

غالمرضا 

فرحناز  -مرادی

صدوقی، فاطمه 

 حسینی

مطالعه دیدگاه كاربران نسبت 

اطالعات  سیستمبه كیفیت 

بیمارستانی در بیمارستانهای 

 آموزشی مشهد

مجله مدیریت  1385

علوم  سالمت

 پزشکی ایران

پائیز 

1386 

كاربران، دیدگاه، 

كیفیت سیستم 

 اطالعات بیمارستانی

 -یافرخلیل كیم

غالمرضا 

فرحناز  -مرادی

دیدگاه كاربران نسبت به 

كیفیت اطالعات سیستم 

 اطالعات بیمارستانی

مجله مدیریت  1386

 اطالعات

سالمت علوم 

بهار و 

تابستان 

1386 

دیدگاه، كیفیت 

و سیستم  اطالعات

 اطالعات بیمارستانی
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صدوقی، 

 معصومه سرباز

  پزشکی اصفهان

 -غالمرضامرادی

  -خلیل كیمیافر

نقش سیستم اطالعات 

 بیمارستانی در بهبود عملکرد

 بیمارستان های مشهد

مجله مدیریت  1387

اطالعات 

سالمت علوم 

 پزشکی اصفهان

فت ادری

پذیرش 

 چاپ

نقش، عملکرد، 

سیستم اطالعات 

 بیمارستانی

غالمرضا 

مرضیه  -مرادی

خلیل  -معراجی

 -كیمیافر

 -معصومه سرباز

 سمیه فضایلی

مدل ملی ساختار و محتوی وب 

 سایت بیمارستان های آموزشی

 فصلنامه  1389

 "بیمارستان"

ساختار، محتوا، وب  

، سایت بیمارستانی

 ارزیابی

Moradi Gh, 
Gholizade 
Sh, 
Rostami R, 
Moghbeli F 

Evaluating the 
performance of the 
Sib system of health 
centers in Bojnourd 
and Neishabour from 
the perspective of 
users  

 

1399 Frontiers 
in Health 
Informatics 

2021  

 

 كتب چاپ شده 
 ISBNشابك  انتشارات سال انتشار نام كتاب نویسندگان

 غالمرضا مرادی

 

 

 

غالمرضا مرادی، 

مرضیه معراجی، 

 دكتر مقدسی

ابعاد جدید مدیریت 

اطالعات بهداشتی 

درمانی )مدارك  –

 (پزشکی

مدیریت اطالعات 

در  سرطانین ابیمار

 بیمارستان

 

1382 

 

 

1387 

 964-7945-03-5شابك  –واژه پرداز 

 

 

 

 دانشگاه مشهد 

 

 

 

 

غالمرضا مرادی، 

فاطمه مقبلی، محمد 

رضا مظاهری، 

 مصطفی جهانگیر

مدیریت اطالعات 

 2و  1سالمت 

  978-600-489-459-3انتشارات حیدری  1400

  1399  

 

 

 كنفرانسهای بین المللی شركت در
 توضیحات سال محل عنوان
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چهارمین كنفرانس 

منطقه ای سالمت 

 الکترونیك 

سپتامبر  9تا  2 تهران

2004 

 سخنران و عضو كمیته علمی

دومین كنفرانس بین 

امللی فنآوری اطالعات و 

 دانش 

 نفور ماتیك در پزشکیعضو پانل ا 2005می  26تا  24 تهران

چهارمین كنفرانس 

 سالمتسالیانه اطالعات 

 نیوزیلند

 

 ارائه پوستر 2005آگست  نیوزیلند

 

ششمین كنفرانس 

سالمت الکترونیك و 

 پزشکی از راه دور

هلسینکی در 

 كشور فنالند

31- 1 Ague.  
Sep. 2006 

 ارائه سخنرانی

بین اولین سمپوزیوم 

بیمارستان المللی 

الکترونیکی و تله 

 مدیسین

لغایت  19/7/89 تهران -ایران

20/7/1389 

 ئه سخنرانی اار

 

اولین كنگره بین المللی 

مدیریت فناوری های 

 بیمارستانی

خرداد ماه  6و5 ایران

1389 

 ÷ارائه سخنرانی

دومین كنفرانس 

دانشگاه الکترونیك و 

 یادگیری الکترونیك

 ارائه پوستر 1389 آبان 25و24 ایران

چهارمین همایش 

كشوری یادگیری 

لوم الکترونیکی در ع

 پزشکی

 ارائه پوستر 1389 تبریز

اولین همایش ملی نظام 

های اطالعات سالمت و 

 اقتصاد دانش

 ارائه سخنرانی 1389 اصفهان
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سومین كنگره بین 

 المللی حقوق پزشکی

 ارائه پوستر 1389 كیش

دوازدهمین همایش 

كشوری آموزش پزشکی 

و چهارمین جشنواره 

 اموزشی شهید مطهری

 الکترونیکیمقاله  1390 مشهد

 

 

 شركت در سمینارهای داخلی 
 توضیحات سال محل عنوان

 ارائه مقاله و سخنرانی 1369 تهران ن سمینار سراسری مدارك پزشکی  اولی

 ارائه مقاله و سخنرانی 1372 تهران دومین سمینار سراسری مدارك پزشکی

 رانیارائه مقاله و سخن 1377 تهران سومین سمینار سراسری مدارك پزشکی

 عضو پانل آمار 1377 تهران همایش نظام اطالعات بیمارستانی

 ارائه مقاله و سخنرانی 1379 مشهد همایش سراسری دانشجویی مدارك پزشکی

همایش کارشناسان مدارك پزشکی استان 

 خراسان
  1379 بجنورد

همایش نقش مدیریت در ارائه خدمات بهداشتی 

 درمانی –
 ارائه پوستر 1379 کرمان

دومین همایش کارشناسان مدارك پزشکی 

 استان خراسان
 ارائه مقاله 1380 نیشابور

 عضو پانل آمار 1383 تهران دومین كنفرانس بین امللی فن آوری اطالعات و دانش

ششمین همایش کارشناسان مدارك پزشکی 

و نمایندگان سازمانهای  استان های خراسان

 بیمه ای

 1384 گناباد

 نرانیارائه مقاله و سخ

 

 

ن مدارك پزشکی اهفتمین همایش کارشناس

 استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی
 ارائه مقاله و سخنرانی 1385 تایباد

در  ITاولین همایش بررسی راهکارهای توسعه 

 دانشگاههای علوم پزشکی کشور

دانشگاه 

شهید 

بهشتی 

 تهران

 ارائه مقاله و سخنرانی 1385

 ارائه مقاله و سخنرانی        1386خراسان ن واحدهای مدارك همایش پودمانی کارکنا
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جنوبی                                      پزشکی 

 فردوس  

سومین همایش کشوری کاربرد الکترونیک در 

 علوم پزشکی

 مشهد

 
 بررس پوستر 1388

 ارائه پوستر 1388 هرمزگان کنگره ملی فناوری اطالعات در نظام سالمت

    

یکصد وشصت و نهمین اجالسیه کمیته ملی 

 استاندارد مهندسی پزشکی
 1388 تهران 

 دفاع از استاندارد تدوین

 شده 

 

با شعار حقوق  همایش سالیانه اخالق پزشکی

 بیمار از آئین تا بالین
 تهران

1389 

 مهر 29و28

 ارائه سخنرانی

 

 

چهارمین همایش ملی فناوری اطالعات و ارتقاء 

 سالمت

علوم 

پزشکی 

 وارستگان

 21تا  19

 1400آبان 
 ارائه سخرانی

 
 

 عضویت در مجامع و سازمانها
 سازمان /انجمن تاریخ عضویت محل سازمان سمت 

عضو اولین هیئت 

 مدیره

 انجمن علمی مدارك پزشکی ایران 1375 – 1373 تهران

 انجمن علمی مدارك پزشکی ایران ادامه دارد تهران IHIMAعضو فعلی 

لی عضو فع
AHIMA 

درمانی  –انجمن مدیریت اطالعات بهداشتی  ادامه دارد آمریکا

 آمریکا

 انستیتو نانو تکنولوژی ادامه دارد اسکاتلند عضو

 پایان نامه های دانشجویی :
 سمت سال ارائه دانشگاه عنوان

بررسی نرم یان نامه کارشناسی تحت عنوان: اپ

 در بیمارستان های آموزشی مشهد HISافزار 

علوم انشگاه د

پزشکی 

 رمانک

 مشاور تخصصی 1384

 

 

پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان: 

بررسی کیفیت سیستم اطالعات بیمارستانی از 

دیدگاه کاربران در بیمارستانهای دانشگاه علوم 

 1384 –پزشکی مشهد 

دانشگاه علوم 

 پزشکی ایران

 استاد راهنما 1385
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لل مرگ و بررسی ع "داوری مقاله با عنوان 

میر در بیمارستان های تامین اجتماعی استان 

 "اصفهان

مجله مدیریت 

اطالعات 

 سالمت

 به عنوان داور مقاله 1389

مطالعه تطبیقی  "داوری مقاله با عنوان 

در   \AIDS HIVسیستم مدیریت اطالعات

 کشورهای منتخب

مجله مدیریت 

اطالعات 

 سالمت

 به عنوان داور مقاله 1388

ارزیابی مدیران و  "له با عنوانداوری مقا

کابران شبکه در خصوص تاثیر سیستم 

 "اطالعات مدیریت بیمارستانی در عملکرد...

مجله مدیریت 

اطالعات 

 سالمت

 به عنوان داور مقاله 1388

 

ارزیابی پیاده سازی  "داوری مقاله با عنوان

HIS در بیمارستان عمومی ارومیه" 

مجله مدیریت 

اطالعات 

 سالمت

 به عنوان داور مقاله 1388

 

میزان رعایت اصول  "داوری مقاله با عنوان

ای پزشکی هتشخیص نویسی در پرونده 

 "بیماران بستری در بیمارستان مطهری ارومیه

مجله مدیریت 

اطالعات 

 سالمت

 به عنوان داور مقاله 1388

 

 یابیارز پایان نامه کارشناسی تحت عنوان:

 یدرمان- یشتمراکز بهدا بیعملکرد سامانه س

 دگاهیاز د شابوریبجنور و ن یشهرستان ها

 1399سال  -کاربران 

علوم پزشکی 

 وارستگان

 استاد راهنما 1399

ررسی ب پایان نامه کارشناسی تحت عنوان:

نقش عوامل موثر در انتخاب رشته دانشجویان 

فناوری اطالعات سالمت مرکز علوم پزشکی 

 1400سال  –وارستگان 

علوم پزشکی 

 ستگانوار

 استاد راهنما 1400

مطالعه فرآیند درمان و پیشگیری بیماران 

كرونا مثبت در شهر مشهد از دیدگاه 

 1399بیماران 

 

علوم پزشکی 

 وارستگان

 استاد راهنما 1400

 

 گواهینامه ها و دوره های آموزشی :
 1380بان آ-مشهد -"آموزش كارشناسان مدارك پزشکی "ساعته  12 گواهی شركت در دوره آموزشی -

فروردین -مشهد -"كارگاه مقدماتی ارتقاء مستمر كیفیت "ساعته  16 گواهی شركت در دوره آموزشی -

1384 

  1382 -تهران  –دانشجویان دكتری تحقیق كارگاه روش شركت در گواهی  -

 1382 –تهران  –كمیته علمی چهارمین همایش سراسری مدارك پزشکی ایران  گواهی عضویت در -
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 1384 - تهران – e-Healthكمیته علمی چهارمین كنفرانس منطقه ای رد یتعضوگواهی  -

 1395 -تهران  –گواهی شركت در كارگاه بین المللی كدگذاری بیماریها و اقدامات درمانی  -

  1372 –تهران  –علمی دومین سمینار سراسری مدارك پزشکی ایران  یت دركمیتهعضوگواهی  -

 1377 -تهران –ار سراسری مدارك پزشکی ایران گواهی عضویت دركمیته علمی سومین سمین -

 1379 –تهران  – هاپانل نقش آمار و اطالع رسانی در اداره بیمارستان یت درعضوگواهی  -

  1384مرداد   –مشهد  –گواهی شركت در كارگاه آموزشی دو روزه برنامه ریزی استراتژیك  -

 1384خرداد   -مشهد  – "سازمان عامل رشد و توسعه  "گواهی شركت در كارگاه آموزشی  -

  1384مهر  -مشهد -"نیاز سنجی آموزشی "در كارگاه آموزشی  شركت گواهی  -

  1381فروردین  -مشهد – "ارتقاء مستمر كیفیت  "گواهی شركت  در كارگاه آموزشی  -

  1384 -گناباد -به عنوان مدرس گواهی شركت  در ششمین كارگاه آموزشی كارشناسان مداك پزشکی -

 1385 -مشهد -ارزشیابی پیشرفت تحصیلی "كت  در كارگاه آموزشی گواهی شر  -

  1380 -نیشابور -به عنوان مدرس كارشناسان مدارك پزشکی"گواهی شركت  در كارگاه آموزشی  -

 1385 -تایباد -به عنوان مدرس كارشناسان مدارك پزشکی"گواهی شركت  در كارگاه آموزشی -

 1385 -مشهد – "رنظام نوین آما "كارگاه گواهی تدریس در  -

در دانشگاههای علوم  ITاولین همایش بررسی راهکارهای توسعه "گواهی شركت و سخنرانی در  -

 1385 -پزشکی كشور

  1385/  21و  20 –مشهد  – "ارزیابی درونی  "گواهی شركت در كارگاه آموزشی  -

 12/6/1388 –مشهد  –گواهی شركت در كارگاه آموزش مجازی   -

  26/6/1388 -مشهد – Multimedia Teacherاه آموزشی گواهی شركت در كارگ -

 29/11/1388و 28 –گواهی شركت در سومین همایش كشوری یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی  -

 ساعت 2در دانشکده پیراپزشکی به مدت   14/9/89در تاریخ  "تحلیل آزمون"گواهی شركت در كارگاه  -

در دانشکده پیراپزشکی به   3/9/89در تاریخ " به گامطراحی آزمون گام "گواهی شركت در كارگاه  -

 ساعت 4مدت 

 ساعت 2در دانشکده پیراپزشکی به مدت   14/9/89در تاریخ  "تحلیل آزمون"كارگاه گواهی شركت در  -

 1389 -بیمارستان امام حسین مشهد -"اصول مستند سازی در پرونده های پزشکی"برگزاری كارگاه  -

 

 سایر مهارتها :
 انگلیسی ی خارجی:زبان ها

 

 برخوردارم.خودم از مهارت الزم برای انجام كارهای علمی  كامپیوتر:


