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 .1ارائه روشی جهت تولید محتوای الكترونیكی ،مجله تخصصی مرکز آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش ،اردیبهشت
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راه حل ،جشنواره پژوهشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی ،پژوهشکده بوعلی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد1391 ،
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 .12بررسی میزان کاربرد نظام های ثبت بیماری های ایران در انجام مطالعات پژوهشی انتشار یافته در ،PubMed
اولین کنگره بین المللی ثبت بیماری ها و پیامدهای سالمت ،مشهد ،ایران1395 ،
 .13بررسی دیدگاه بیماران دیالیزی در مورد تمایل به استفاده از پرونده سالمت فردی و روش دسترسی به آن،
همایش ملی فناوری اطالعات سالمت ،تیریز ،ایران1395 ،
 .14تاثیر ابزارهای مبتنی بر فناوری اطالعات بر بهبود پیامدهای خود-مراقبتی بیماران کلیوی ،اولین کنگره ملی
انفورماتیک پزشکی ،مشهد ،ایران1395 ،
 .15ضرورت استفاده از پرونده سالمت فردی برای بیماران تحت دیالیز :دیدگاه پرستاران ،اولین کنگره ملی انفورماتیک
پزشکی ،مشهد ،ایران1395 ،
 .16تعیین اقالم داده ایی جهت طراحی پرونده سالمت فردی مبتنی بر وب برای بیماران تحت دیالیز ،اولین کنگره
ملی انفورماتیک پزشکی ،مشهد ،ایران1395 ،
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 .17ویژگی های مداخالت مبتنی بر سالمت همراه جهت کنترل اضافه وزن دوران بارداری :مرور نظام مند ،اولین
کنگره ملی انفورماتیک پزشکی ،مشهد ،ایران1395 ،
 .18تاثیر استفاده از برنامه های کاربردی مبتنی ب ر تلفن همراه بر پیامدهای اقتصادی بیماران مبتال به آسم :مرور نظام
مند ،اولین کنگره ملی انفورماتیک پزشکی ،مشهد ،ایران1395 ،
 .19ویژگی های مداخالت مبتنی بر تلفن و تلفن همراه برای کنترل چاقی کودکان زیر شش سال :یك مرور نظام
مند ،اولین کنگره ملی انفورماتیک پزشکی ،مشهد ،ایران1395 ،
 .20ارزیابی کاربردپذیری سیستم های اطالعات سالمت در ایران :مطالعه مرور نظام مند ،اولین کنگره ملی انفورماتیک
پزشکی ،مشهد ،ایران1395 ،
 .21تاثیرات مداخالت مبتنی بر تلفن همراه برای کنترل چاقی کودکان زیر شش سال :یك مرور نظام مند ،دومین
کنگره بین المللی سالمت همراه ،شیراز ،ایران1395 ،
 .22ویژگی های برنامه های کاربردی مبتنی بر تلفن همراه برای بهبود خود مراقبتی بیماران مبتال به آسم ،دومین
کنگره بین المللی سالمت همراه ،شیراز ،ایران1395 ،
 .23تاثیر مداخالت مبتنی بر سالمت همراه جهت کنترل اضافه وزن دوران بارداری ،دومین کنگره بین المللی سالمت
همراه ،شیراز ،ایران1395 ،
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 .2طراحی و ارزیابی سیستم آموزش الکترونیکی جهت آموزشِ نسخه خوانی به دانشجویان دکتری داروسازی
 .3طراحی و ارزیابی محتوای آموزش الکترونیکی در درس استدالل بالینی ویژه دستیاران در بخش عفونی بیمارستان امام رضا(ع)  -دانشگاه
علوم پزشکی مشهد
 .4بررسی رفتار نسخه نویسی پزشکان اطفال استان خراسان و تهیه دستورالعمل بومی سازی شده تجویز منطقی دارو در کودکان(طرح های
تاییدی کمیته مصرف منطقی دارو)
 .5بررسی رفتار نسخه نویسی پزشکان استان خراسان و تهیه دستورالعمل بومی شده تجویز منطقی دارو در بارداری (طرح های تاییدی کمیته
مصرف منطقی دارو)
 .6تعیین انتظارات کاربران در ارتباط با سیستم اطالعات بیمارستانی با استفاده از روش نگاشت مفهومی
 .7بررسی اثرات استفاده از فناوری شناسایی با استفاده از امواج رادیویی بر ردیابی بیمار در بیمارستان  :یک مرور نظام مند
 .8بررسی تاثیر سیستم بارکدینگ روی خطاهای دارویی و رضایتمندی کارکنان در دو داروخانه امام رضا(ع) و داروخانه آموزشی 22بهمن
شهر مشهد
 .9طراحی واجرای "رجیستری بومی ،ایرانی بیماری استئوآرتریت دژنراتیو زانو "
 .10طراحی و اجرای "رجیستری بومی ،منطقه ای بیماری سارکوئیدوز"
 .11طراحی و اجرای "رجیستری بومی ،منطقه ای بیماری بهجت"
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 .12طراحی و ارزیابی تأثیر سیستم تصمیم یار بالینی مبتنی بر موتور قانون بر روند تجویز آنتی بیوتیک ها در بیماران سرپایی و بیماران بستری
مبتال به عفونت های دستگاه تنفسی
 .13طراحی و ارزیابی سامانه تصمیمیار بالینی ( ) CDSSبر اساس تکنیکهای دادهکاوی برای تعیین رژیم شیمیدرمانی زنان مبتال به سرطان
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 .15طراحی سیستم خبره فازی تشخیص کمردرد در ایران1394-
 .16بررسی کاربردپذیری زیر سیستم پذیرش و مدارک پزشکی سیستم اطالعات بیمارستانی در ایران –1394
سوابق فعالیت های آموزشی
دروس تدریس شده:
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 .2فناوری اطالعات در پرستاری – دوره دکتری تخصصی پرستاری  -دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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 .6طراحی سیستم های اطالعات سالمت – دوره کارشناسی ارشد فناوری اطالعات سالمت  -دانشگاه علوم پزشکی کاشان (بصورت
آنالین از طریق سیستم وب کنفرانس)
 .7انفورماتیک پزشکی – دوره کارشناسی ارشد فناوری اطالعات سالمت  -دانشگاه علوم پزشکی کاشان (بصورت آنالین از طریق
سیستم وب کنفرانس)
 .8طراحی ،توسعه و ارزیابی سیستم های اطالعات سالمت – دوره دکتری تخصصی مدیریت اطالعات سالمت  -دانشگاه علوم پزشکی
کاشان
 .9برنامهنویسی و ساختمان دادهها  -دوره دکتری تخصصی مدیریت اطالعات سالمت – دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 .10سیستمهای اطالعرسانی پزشکی  -دوره کارشناسی ارشد رشته های علوم پزشکی– دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 .11مبانی فناوری اطالعات – دوره دکتری عمومی داروسازی – دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 .12برنامهنویسی و ساختمان دادهها  -دوره کارشناسی ارشد فناوری اطالعات سالمت – دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 .13فناوری اطالعات سالمت  -دوره کارشناسی فناوری اطالعات سالمت – دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 .14شبکههای کامپیوتری  -دوره کارشناسی فناوری اطالعات سالمت – دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 .15کامپوتر و فناوری اطالعات در پزشکی  -دوره کارشناسی – دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 .16کامپیوتر – 1برنامه نویسی  -دوره کارشناسی فناوری اطالعات سالمت – دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 .17کامپیوتر – 2پایگاه دادهها  -دوره کارشناسی فناوری اطالعات سالمت – دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 .18کاربرد رایانه در هوشبری  -دوره کارشناسی فناوری اطالعات سالمت – دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 .19آشنایی با فناوری اطالعات در رادیولوژی  -دوره کارشناسی رادیلوژی– دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 .20کامپیوتر –دوره کارشناسی علوم آزمایشگاهی – دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 .21کامپیوتر و کاربرد آن -دوره کارشناسی بهداشت حرفهای – دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 .22کامپیوتر و کاربرد آن در علوم پزشکی  -دوره دکتری حرفه ای – دانشگاه علوم پزشکی کاشان
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