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 اطالعات تماس

 آدرس: 

/ ساختمان ستاد یو رانندگ یی/ جنب اداره راهنما ی/ مراغه/ خ معلم شمالیشرق جانیاستان آذربا -2

 یدانشکده علوم پزشک یمرکز

معاونت  تهران، روبروی دانشگاه پیام نور، -جاده مراغه  1کیلومتر ، آذربایجان شرقی، مراغه -1

 آموزشی،دانشجویی و پژوهشی

 4137276363-98+ تلفن محل کار:

 9375504406-98+تلفن شخصی: 

 ایمیل: 

Edihasanpoor@yahoo.com 

Edihasanpoor@gmail.com  

Edihasanpoor@mrgums.ac.ir 

 

 تحصیالت

کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی،  -2

 (2633-2631ایران. )سال دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، 

کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی،  -1

 (2631-2631دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. )سال 

( مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و .Ph.Dدکتری تخصصی ) -6

رمانی، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران. د

 (2631-2633)سال 

mailto:Edihasanpoor@yahoo.com
mailto:Edihasanpoor@gmail.com


3 

 

 پایان نامه ها 

مدت زمان انتظار بیماران سرپایی در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین: سال پروژه کارشناسی:  -2

9831 

بر مدت زمان ویزیت بیماران سرپایی در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه  عوامل موثرارشد: کارشناسی پایان نامه  -1

 9811علوم پزشکی قزوین: سال 

 9811-9811تدوین مدل مدیریت مبتنی بر شواهد برای بیمارستان های ایران: سال پایان نامه دکتری:  -6

 نظری و کارآموزی تدریس

 محل تدریس مقطع تدریس تدریس نظری ) نام دروس ( ردیف
 دانشکده علوم پزشکی مراغه کارشناسی بهداشت عمومی بهداشتی خدمات در مدیریت اصول 9

 دانشکده علوم پزشکی مراغه کارشناسی اتاق عمل ایمنی و ترافیک 1

 استانداردهای بیمارستانی 8
 و بهداشتی خدمات مدیریت کارشناسی

 درمانی
 تبریز پزشکی علوم دانشگاه

 مراغه پزشکی علوم دانشکده کارشناسی بهداشت عمومی بهداشتی خدمات در مدیریت اصول 1

 مراغه پزشکی علوم دانشکده عمومی بهداشت کارشناسی بهداشتی ریزی برنامه اصول 5

 مراغه پزشکی علوم دانشکده علوم آزمایشگاهی اصول مدیریت در آزمایشگاه 1

 مراغه پزشکی علوم دانشکده کارشناسی بهداشت عمومی اصول مدیریت در خدمات بهداشتی 7

 اصول ایمنی و نگهداری بیمارستان 3
و  یخدمات بهداشت تیریمد یکارشناس

 یدرمان
 زیتبر یدانشگاه علوم پزشک

 مراغه پزشکی علوم دانشکده کارشناسی بهداشت عمومی اصول برنامه ریزی بهداشتی 1

 مراغه پزشکی علوم دانشکده کارشناسی بهداشت عمومی اصول و کلیات خدمات بهداشتی 91

 مراغه پزشکی علوم دانشکده کارشناسی اتاق عمل اصول مدیریت در اتاق عمل 99

91 
و نظارت در مراکز  تیریاصول مد

 یدرمان یبهداشت
 مراغه پزشکی علوم دانشکده کارشناسی بهداشت عمومی

 (8کارآموزی ) 98
و  یخدمات بهداشت تیریمد یکارشناس

 یدرمان
 زیتبر یعلوم پزشکدانشگاه 

 (9کارآموزی ) 91
و  یبهداشت خدمات تیریمد یکارشناس

 یدرمان
 تهران یدانشگاه علوم پزشک
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 و تجارب حرفه ای ییاجرا یها تیفعال

 .9811تا  9831کارشناس و مشاور ارشد مطالعات حوزه سالمت در شرکت مدبران دانشیار و مدبران سالمت از سال  -9

 .دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قزوین به مدت سه سالعضو کمیته تحقیقات  -1

 .مربی یک ترم تحصیلی کارآموزی دانشجویان کارشناسی مدیریت بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران -8

 تا اکنون. در دانشگاه علوم پزشکی تبریز 9818عضو قطب علمی و آموزشی مدیریت سالمت ایران از ابتدای سال  -1

 تا اکنون.  9811ی مبتنی بر شواهد ایران از سال همکار قطب پزشک -5

 تا اکنون. 9811عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی مراغه از سال  -1

 تا اکنون. 9811عضو کمیته برنامه ریزی استراتژیک دانشکده علوم پزشکی مراغه از سال  -7

 تا اکنون. 9811عضو کمیته نظارت و پایش دانشکده علوم پزشکی مراغه از سال  -3

 تا اکنون. 9811عضو کمیته اقتصاد درمان دانشکده علوم پزشکی مراغه از سال  -1

 تا اکنون. 9811عضو کمیته نظارت بر برگزاری امتحانات دانشکده علوم پزشکی مراغه از سال  -91

 تا کنون. 9817از سال  1عضو کمیته منطقه ای بسته ارتقای نظام ارزیابی و آزمون های علوم پزشکی کالن منطقه   -99

 تا کنون.  9811مسئول بسته ارتقای نظام ارزیابی و آزمون های علوم پزشکی مراغه از سال   -91

 تا اکنون. 9811دانشکده علوم پزشکی مراغه از سال  عضو کمیته علمی آموزش  -98

 تا اکنون. 9817دانشکده علوم پزشکی مراغه از سال  منابع و مصارفعضو کمیته   -91

 تا کنون.  9811عضو بنیاد ملی نخبگان نیروهای مسلح از سال   -95

 .9815عضو کمیته علمی اولین کنگره ملی مدیریت سالمت در دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال   -91

 Emerald انتشارات International Journal of Human Rights in Healthcare دارو مجله   -97

 Emerald انتشارات International Journal of Health Care Quality Assurance دارو مجله   -93

 . 9815عضو انجمن ارتقای مدیریت و اقتصاد سالمت ایرانیان از سال   -91



5 

 

 معاونت پژوهشی و توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی  -11

 زبان و سایر مهارت ها

 زبان: فارسی، کردی، عربی )متوسط(، انگلیسی، ترکی  -9

 SPSS, STATA, AMOS, SEM, Win QSB, Focus PDSA مهارت: -2

 حوزه مطالعات

 سیاستگذاری و اقتصاد سالمت 

 مدیریت سالمت 

 ارزیابی فناوری سالمت 

 مدیریت بیمارستانی 

 عالیق پژوهشی

 مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی مبتنی بر شواهد 

 توانمندی در مدیریت بهداشت و درمان 

 سیاستگذاری آگاه از شواهد 

 عملکرد مبتنی بر شواهد 

 پزشکی مبتنی بر شواهد 

 مدیریت بیمارستانی  

 مدیریت بحران در سالمت 

 اقتصاد دارو و مداخالت هزینه اثربخشی دارویی 

 بیماران کیفیت ویزیت 

 بیمار -رابطه پزشک  
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 تجویز اجتماعی  

 افتخارات

  9831دانشجوی نمونه دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال 

  9831پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال 

  برگزیده نهمین جشنواره دانشجویان مبتکر، مخترع و نوآور استان قزوین 

 کسب رتبه برتر در مسابقات تفسیر قرآن کریم دانشگاه علوم پزشکی قزوین و دریافت لوح تقدیر 

 ت در بنیاد ملی نخبگان نیروهای مسلح عضوی 

  طرح های تحقیقاتی

 ردیف

 طرح های تحقیقاتی

 عنوان طرح تحقیقاتی مصوب
مجری یا 

 همکار طرح

سال اجرای 

 طرح

9 
تاثیر ارزشیابی عملکرد کارکنان در بهبود عملکرد نیروی انسانی مراکز 

 آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 9831 مجری

1 
بررسی زمان انتظار بیماران سرپایی در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه 

 علوم پزشکی قزوین )پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی(
 9831 مجری

8 
مقایسه عوارض جانبی استرپتوکیناز وریدی در گروه های سنی مختلف 

 بیماران مبتال به سکته قلبی در بیمارستان بوعلی سینا قزوین
 9811 اصلیهمکار  

1 
بررسی وضعیت آمادگی اورژانس بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی 

 WHOالبرز در مقابل حوداث و بالیا بر اساس مدل 
 9819 همکار  اصلی

5 
بیمارستان  یدر درمانگاه ها یمدت زمان ویزیت بیماران سرپای یررسب
)پایان نامه جهت دریافت درجه  9811در سال  قزوین ی شهرعموم یها

 کارشناسی ارشد(.
 9811 مجری

1 
ارزیابی توان پاسخگویی اورژانسی بیمارستان های شهر تبریز در سال 

9818 
 9818 مجری

7 
بررسی ایمنی آزمایشگاه های بالینی بیمارستان های دانشگاه علوم 

 پزشکی تبریز
 9818 همکار اصلی

3 
تکریم ارباب رجوع در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه طراحی الگوی 

 علوم پزشکی تبریز
 9818 همکار اصلی
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1 
تاثیرچک لیست ایمنی جراحی بر میزان مرگ و میر و عوارض بیماران 
 جراحی شده در یک مرکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 9818 همکار اصلی

91 
بیماران سرپایی درمانگاه تخصصی شیخ ارزیابی کیفیت خدمات ویزیت 

 9818الریس در سال 
 9818 همکار اصلی

99 
بررسی مدت زمان ویزیت و عوامل موثر برآن در بیمارستان های 

 منتخب دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 9818 همکار اصلی

91 
مرور نظام مند مزایا و معایب مدیریت مبتنی بر شواهد در مدیریت 

 سالمت
 9811 همکار اصلی

98 
بررسی میزان افسردگی بیماران قلبی عروقی و عوامل موثر بر آن در 

 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 9811 مجری

91 
تدوین مدل مدیریت مبتنی بر شواهد برای بیمارستان های ایران )پایان 

 نامه دکتری تخصصی(
 9811 مجری

 9815 مجری نظامندبررسی مدت زمان ویزیت پزشکان در خدمات سالمت: مرور  95

91 
مقایسه درآمد پزشکان متخصص شاغل در بخش دولتی در ایران و 

 کشورهای منتخب
 9811 همکار اصلی

97 
ارزیابی وضعیت پاسخگویی اورژانسی بیمارستان های دانشگاه علوم 

 9815پزشکی ایران در سال 
 9811 همکار اصلی

 

 کتاب ها

 ردیف
  کتب

  شناسه افزوده سال تالیف عنوان کتاب

 9819 مبانی صنعت امن 9
فرماندهی نیروی انتظامی 

 قزوین
 چاپ شده

 در دست ویرایش --- --- روش تحقیق در مدیریت سالمت 1

 در دست ویرایش --- --- مدیریت سالمت مبتنی بر شواهد 8
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  المللی حاکمیت بالینی و ایمنی بیمارشرکت در همایش بین 

 شرکت در همایش بین المللی اعتبار بخشی بیمارستانی 
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 دانشگاه علوم پزشکی تبریز -شرکت در کارگاه برنامه ریزی خطی در قطب علمی و آموزشی مدیریت سالمت ایران 

 شرکت در کارگاه مرور نظامند در دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

  دانشگاه علوم پزشکی تبریزشرکت در کارگاه مرور نظامند در 

 شیبر شواهد ک یمبتن یپزشک یالملل نیکنگره ب 

 تهایو فور ایسالمت در بال کنگره  

 یاورژانس یتروما و مراقبت ها یالمل نیکنگره ب 

 زیسالمت تبر تیریمد یمل کنگره  

 در علوم پزشکی مراغه رانیفراگ یابیارزش یبا روش ها ییکارگاه آشنا 

 در علوم پزشکی مراغه یسیاصول مقاله نو کارگاه 

 در علوم پزشکی تبریز آموزش پاسخگو کردیبا رو یپزشک یتخصص ارانیدست یابیارز 

 در علوم پزشکی تبریز پاسخگو یدر کنگره آموزش پزشک شرکت 

 در نظام سالمت یمنابع مال تیریمد یکنگره ملکت شر  

 مقاالت ارائه شده در کنگره ها

 

ف
ردی

  

 

 عنوان مقاله

 مقاالت ارائه شده در کنگره ها

 نوع ارائه 
نویسنده 

 چندم

سال چاپ 

 ارائه

 دانشگاهی/

 منطقه ای
  پوستر سخنرانی یلبین المل ملی
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9 
اثرات مصرف بیش از حد تستوسترون 

در خلق و خو و پرخاشگری 
 ورزشکاران

9833 
سوء مصرف مواد 

 در ورزش
 دوم  سخنرانی  

1 
بهره گیری از تکنولوژی آموزش 

 پزشکی
9831  

عه سمینار سراسری توس
 آموزش علوم پزشکی

 

 
 دوم پوستر 

8 
رویکرد برنامه ریزی توسعه سالمت 

 شهری
9831  

اولین همایش ملی 
 سالمت شهری

 اول  سخنرانی 

1 
مهار مخاطرات سالمت شهری و 

 عدالت در سالمت
9831  

اولین همایش ملی 
 سالمت شهری

 اول  سخنرانی 

5 
ارتباط پیچیده بین حمل و نقل و 

 فقدان زمان و سالمت جمعیت شهری
9831  

اولین همایش ملی 
 سالمت شهری

 دوم پوستر  

1 
فاکتور های اساسی سالمت جمعیت 

 شهری
9831  

اولین همایش ملی 
 سالمت شهری

 اول پوستر  

7 
بهره گیری از وجود نظام های مراقبت 

 اولیه در سالمت شهری
9831  

اولین همایش ملی 
 سالمت شهری

 اول پوستر  

3 
سازمانی نقش زنان در میریت و تحول 

 بخش سالمت
9831  

همایش ملی سالمت 
 زنان

 اول پوستر  

1 
RUG ابتکاری در صنعت بیمه و :

 درمان
9831  

همایش ملی دانش و 
 تندرستی

 اول پوستر  

91 
بررسی ارتباط قران با سالمت جسمی 

 و روحی
9811 

همایش قرآن 
 پژوهی و طب

 سوم  سخنرانی  

99 
تاثیر چک لیست ایمنی جراحی بر 
 میزان مرگ و میر و عوارض  جانبی

9811   

ن کنگره بی
المللی 

حاکمیت 
بالینی و 
ارایمنی بیم  

 دوم  سخنرانی

91 
مدل مبتنی بر وب ویکی ها، وبالگ 

 ها در آموزش پزشکی
9811  

دوازدهمین همایش 
یکشوری آموزش پزشک  

 دوم پوستر  

98 
سالمت در آموزش  TVشبکه 

 پزشکی
9811  

دوازدهمین همایش 
یکشوری آموزش پزشک  

 اول پوستر  

91 
مدل آموزش پزشکی در کشورهای 

 توسعه یافته
9811  

دوازدهمین همایش 
یکشوری آموزش پزشک  

  پوستر  

95 
فناوری شبیه سازی برای آموزش 
مهارت ها و ارزیابی توانمندی در 

 آموزش علوم پزشکی
9811  

دوازدهمین همایش 
یکشوری آموزش پزشک  

  پوستر  

91 
تحلیل هزینه های زیر میزی مرتبط 

 با حرفه پزشکی
9831  

 کنگره سالیانه اخالق
 پزشکی

 اول پوستر  

 اول پوستر  همایش کشوری   9819مطالعه استاندارد های ایمنی  97
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آزمایشگاه مراکز آموزش در مانی علوم 
 پزشکی قزوین

 بیمارستان امروز

93 
مد ل بازرسی فنی هواپیما در ممیزی 

 جراحی
9819  

اولین همایش ممیزی 
 بالینی و ارتقا کیفیت

 اول پوستر  

  9819 رابطه ممیزی بالینی و ارتقای کیفیت 91
اولین همایش ممیزی 

یتبالینی و ارتقا کیف  

 

 
 پنجم پوستر 

  9819 مشارکت بیمار در ممیزی انتقال خون 11
اولین همایش ممیزی 

یتبالینی و ارتقا کیف  
 دوم پوستر  

19 
رتبه بندی و ارزیابی شهرستان های 
استان سیستان و بلوچستان از نظر 

 شاخصهای بهداشتی
9819  

 دومین گردهمایی عدالت
 در سالمت

 دوم پوستر  

11 
مدل مدار کارافرینی در امنیت 

 اجتماعی -اقتصادی
9811   

اولین 
 ینکنفرانس ب
المللی 
حماسه 

سیاسی و 
حماسه 
 اقتصادی

 اول  سخنرانی

18 
بررسی وضعیت ایمنی بیماران در 
بیمارستان های آموزشی و درمانی 

 شهرستان همدان
9811  

ششمین همایش 
 سراسری طب کار

 دوم  سخنرانی 

11 
مد ل بازرسی فنی هواپیما در ممیزی 

 جراحی
9819  

اولین همایش ممیزی 
 بالینی و ارتقا کیفیت

 اول پوستر  

  9819 رابطه ممیزی بالینی و ارتقای کیفیت 15
اولین همایش ممیزی 

یتبالینی و ارتقا کیف  

 

 
 پنجم پوستر 

11 
استاندارد مدت زمان ویزیت بیماران 
سرپایی در بیمارستان های عمومی 

 شهر قزوین
9818  

همایش پژوهش های 
کیدانشجویان علوم پزش  

 اول پوستر  

  9818 چالش های شبکه ملی سالمت 17
همایش ملی سالمت و 

 رسانه
 اول پوستر  

13 
مدیریت خطر و تاثیر آن بر ایمنی 

 بیمار
9818  

همایش ملی ارتقاء 
اریکیفیت خدمات پرست  

 اول پوستر  

11 
 نقش حمایت های اجتماعی در کاهش

 اظطراب و افسردگی  سالمندان
 دوم پوستر   "  9818

81 
بررسی عوامل موثربر بهره مندی  از 

 خدمات بهداشتی درمانی
 سوم پوستر   "  9818

89 
سیستم ثبت اطالعات پزشکی به 
صورت الکترونیکی و تاثیر آن بر 

 ایمنی بیمار
 دوم پوستر   "  9818

http://www.khoyfaculty.umsu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=51&pageid=4202&newsview=3341
http://www.khoyfaculty.umsu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=51&pageid=4202&newsview=3341
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81 
نقش رابطه پزشک و بیمار در بهبودی 

 بیماران
 چهارم پوستر   "  9818

88 
بررسی هزینه های زیر میزی در نظام 

 سالمت ایران
9811   

هشتمین 
 ینکنفرانس ب
المللی 

پزشکان 
 شیعه

 اول پوستر 

81 
رسی شیوع افسردگی پرسنل وظیفه بر

 Aدر ستاد نیروی انتظامی شهرستان 
 9819در سال 

9811   

 ینکنفرانس ب
م المللی علو

رفتاری و 
مطالعات 
 مدیریت

 سوم  سخنرانی

85 
Improvement of visit 

quality in Health Sector 

Evolution Plan of Iran 
9811   

ن کنگره بی
المللی 
پزشکی 
مبتنی بر 

 شواهد کیش

  سخنرانی
اول و 
 مسئول

81 

Emergency response of 

Iranian hospitals against 

disasters: a practical 

framework for 

improvement 

1981   
یا و کنگره سالمت در بال

 فوریتها
    

87 

Emergency response of 

Iranian hospitals against 

disasters: evidence from 

Iran 

9811   

کنگره بین 
الملی تروما و 
مراقبت های 

 اورژانسی

   

83 

A Plan for Health 

Reform in Iran: Previous 

Status, Reforms Agenda, 

Short-term Achievements 

and Health Economic 

Analysis 

9815  
کنگره ملی مدیریت 

 سالمت تبریز
 سوم  سخنرانی 

81 
Is Iranian Health Sector 

Evolution Plan reached 

its goals? A Case Report 
9815  

کنگره ملی مدیریت 
 سالمت تبریز

 ششم  سخنرانی 

11 

Improvement of visit 

quality in Health Sector 

Evolution Plan of Iran: 

evidence based or 

Imitation based? 

9815  
مدیریت کنگره ملی 

 سالمت تبریز
 پوستر  

دوم و 
 مسئول

19 
An Evidence-Based 

Framework for Evidence-

Based Management in 

9811  
 یکشور شیهما نیدوم

 شیهما نیو چهارم
 مسئول  سخنرانی 

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=LpKKRhQAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=LpKKRhQAAAAJ:ZeXyd9-uunAC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=LpKKRhQAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=LpKKRhQAAAAJ:ZeXyd9-uunAC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=LpKKRhQAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=LpKKRhQAAAAJ:ZeXyd9-uunAC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=LpKKRhQAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=LpKKRhQAAAAJ:ZeXyd9-uunAC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=LpKKRhQAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=LpKKRhQAAAAJ:ZeXyd9-uunAC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=LpKKRhQAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=LpKKRhQAAAAJ:ZeXyd9-uunAC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=LpKKRhQAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=LpKKRhQAAAAJ:ZeXyd9-uunAC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=LpKKRhQAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=LpKKRhQAAAAJ:ZeXyd9-uunAC
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Healthcare 

Organizations: A Delphi 

Study 

پژوهش در  یدانشگاه
و منابع  تیریتوسعه مد

 نظام سالمت

11 

Health care managers’ 

perspectives on the 

sources of evidence in 

evidence-based hospital 

management: A 

qualitative study in Iran 

9811  

 یکشور شیهما نیدوم
 شیهما نیو چهارم
پژوهش در  یدانشگاه

و منابع  تیریتوسعه مد
 نظام سالمت

 مسئول سخنرانی  

18 

The Barriers to 

Implementation of New 

Public Management 

Strategies in Public- 

Private Partnership in 

Primary Health Care 

 

9817  

 تیریمد یکنگره مل
در نظام  یمنابع مال

 سالمت
 دوم  سخنرانی 

11 

بر شواهد در  یمبتن تیریاستفاده از مد
 یدولت یمارستانهایب تیریمد

منابع شواهد  از یمل ماشیپ کی:رانیا
 یریگ میتصم

9817  

 تیریمد یکنگره مل
در نظام  یمنابع مال

 سالمت
 اول پوستر  

15 

New public management 

in Iran’s health complex: 

A management 

framework for public-

private participation in 

primary health care 

9817  

 تیریمد یکنگره مل
در نظام  یمنابع مال

 سالمت
 دوم پوستر  

 

 

 

 

 

 


