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 nayerehroohollahi@gmail.comپغت الىتزًٍیه: 

 

 مدارک تحصیلی 
 

 داًؾگبُ آساد اعالهی ٍاحذ تْزاى خٌَة داًؾدَی دوتزی هذیزیت خذهبت ثْذاؽتی درهبًی 

 MPH   اصالحبت ًظبم عالهتگزایؼ 

  ْزاىداًؾگبُ ػلَم پشؽىی آساد  اعالهی ٍاحذ پشؽىی ت 78-80وبرؽٌبعی ارؽذ آهَسػ داخلی خزاحی 

   داًؾگبُ ػلَم پشؽىی اصفْبى 71-73وبرؽٌبعی پزعتبری 

  داًؾگبُ ػلَم پشؽىی تْزاى 69-71وبرداًی اتبق ػول 

 

 محلهبی فعبلیت کبری

 (1/10/72لغبیت 10/71)ا/اتبق ػول ثیوبرعتبى اهیي اصفْبى -

 (1/2/81لغبیت1/9/74ثخؾْبی اٍرصاًظ ، خَى ، داخلی ، ػفًَی ٍخزاحی ًَساداى ثیوبرعتبى ثْزاهی  -

)هذیز پزعتبری،عَپزٍایشر آهَسػ،عَپزٍایشر وٌتزل ػفًَت،عَپز ٍایشر دفتزپزعتبری ثیوبرعتبى ثْزاهی  -

 (12/4/90لغبیت 1/2/81،هغئَل حبوویت ثبلیٌی ٍ راثظ ثیوبریْبآهَسػ ثیوبر

 (11/9/91لغبیت12/4/90ثیوبرعتبى ثْزاهی) یتهذیز -

 )28/2/94تب  12/9/91 (گزٍُ وَدوبى داًؾىذُ پزعتبری هبهبیی تْزاى -

  تب ثحبل 28/2/94گزٍُ تىٌَلَصی اتبق ػول ٍ فَریتْبی پشؽىی داًؾىذُ پیزاپشؽىی اس  -

 
 
 
 
 



 

3 

 

 مسئولیتهبی اجرائیسوابق و 
 

وبرؽٌبط آهَسؽی)هذرط غیز ّیبت ػلوی(تىٌَلَصی اتبق ػول ٍ فَریتْبی پشؽىی داًؾىذُ پیزاپشؽىی  -1

  تب ثحبل 28/2/94اس 

تب  11/9/91اس غیز ّیبت ػلوی(وزٍُ وَدوبى داًؾىذُ پزعتبری هبهبیی تْزاىوبرؽٌبط آهَسؽی)هذرط  -2

28/2/94 

 11/9/91تب 12/4/90هذیز ثیوبرعتبى ثْزاهی اس -3

 12/4/90تب  29/10/88هذیز پزعتبری ثیوبرعتبى ثْزاهی اس  -4

 29/10/88تب 1/2/81عَپزٍایشر آهَسؽی ثیوبرعتبى ثْزاهی اس  -5

 1/8/81تب  1/2/81اهی اس عَپزٍایشر ثبلیٌی ثیوبرعتبى ثْز -6

 1/3/88لغبیت  1/2/87عَپزٍایشر آهَسػ عالهت)آهَسػ ثیوبر( ثیوبرعتبى ثْزاهی اس -7

 1/6/85لغبیت  3/10/83عَپزٍایشر وٌتزل ػفًَت ثیوبرعتبى ثْزاهی اس  -8

 1/3/87تب1/5/85اس  ثیوبرعتبى ثْزاهی هغئَل حبوویت ثبلیٌی -9

 1/11/88تب  1/2/81 ثیوبرعتبى ثْزاهی اس CPRپزعتبر هغئَل تین  -11

ٍػضَوویتِ ػلوی ٍاخزایی آهَسػ هذاٍم پزعتبری در هزوش  هؼبًٍت درهبى ٍدارٍ ًوبیٌذُ -11

  19/3/82اس تبریخ هغبلؼبت ٍ تَعؼِ آهَسػ داًؾگبُ

 24/8/82وبرؽٌبط ارسیبة ثیوبرعتبًْبی داخل ٍخبرج هؼبًٍت دارٍ ٍدرهبى اس تبریخ  -12

 هزوش هغبلؼبت ٍ تَعؼِ آهَسػ داًؾگبُ پزعتبری دثیز اخزایی ثزًبهِ ّبی آهَسػ ضوي خذهت -13

  27/3/84اس تبریخ

 29/1/85اس ػضَ وویتِ اعتبًذارد عبسی خذهبت پزعتبری داًؾگبُ -14

 88عبل  PICUػضَ وویتِ ػلوی ٍاخزایی دٍرُ ّبی آهَسػ پزعتبری  -15

 81هغئَل اخزا ٍتذٍیي عزح درط دٍرُ ثبسآهَسی ثْیبراى در ثیوبرعتبى ثْزاهی عبل -16

اخزا ٍتذٍیي عزح درط دٍرُ ثبسآهَسی اٍرصاًغْبی اعفبل خْت پزعتبراى داًؾگبُ ػلَم هغئَل  -17

 82پشؽىی تْزاى در ثیوبرعتبى ثْزاهی عبل

هغئَل اخزا ٍتذٍیي عزح درط دٍرُ ثبسآهَسی ًَساداى خْت پزعتبراى داًؾگبُ ػلَم پشؽىی  -18

 83تْزاى در ثیوبرعتبى ثْزاهی عبل

داًؾگبُ  ُ ثبسآهَسی هزالجتْبی ٍیضُ وَدوبى خْت پزعتبراىهغئَل اخزا ٍتذٍیي عزح درط دٍر -19

 83ػلَم پشؽىی تْزاى در ثیوبرعتبى ثْزاهی عبل
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هغئَل اخزا ٍتذٍیي عزح درط دٍرُ ثبسآهَسی ّوَدیبلیش خْت پزعتبراى داًؾگبُ ػلَم پشؽىی  -21

 83تْزاى در ثیوبرعتبى ثْزاهی عبل

ت خْت پزعتبراى داًؾگبُ ػلَم پشؽىی هغئَل اخزا ٍتذٍیي عزح درط دٍرُ ثبسآهَسی هذیزی -21

 83تْزاى در ثیوبرعتبى ثْزاهی عبل

هغئَل اخزا ٍتذٍیي عزح درط دٍرُ ثبسآهَسی اتبق ػول خْت پزعتبراى داًؾگبُ ػلَم پشؽىی  -22

 83تْزاى در ثیوبرعتبى ثْزاهی عبل

اى دٍرُ ثبسآهَسی تفغیز گبسّبی خَى ؽزیبًی خْت پزعتبر 10هغئَل اخزا ٍتذٍیي عزح درط  -23

 84داًؾگبُ ػلَم پشؽىی تْزاى در ثیوبرعتبى ثْزاهی عبل

 85دٍرُ ثبسآهَسی آًفَالًشای ًَع آ خْت پزعتبراى ثیوبرعتبى ثْزاهی عبل 5هغئَل اخزای  -24

دٍرُ ثبسآهَسی تزیبصخْت پزعتبراى داًؾگبُ ػلَم پشؽىی  5هغئَل اخزا ٍتذٍیي عزح درط  -25

 85تْزاى در ثیوبرعتبى ثْزاهی عبل

 
 

 ی آموزشی فعبلیتهب

 

 )تذریظ(فؼبلیتْبی آهَسؽی اخزاییالف: 

وبرؽٌبط آهَسؽی)هذرط غیز ّیبت ػلوی(تىٌَلَصی اتبق ػول ٍ فَریتْبی پشؽىی داًؾىذُ پیزاپشؽىی  -1

  تب ثحبل 28/2/94اس 

داًؾگبُ ػلَم وبرؽٌبط آهَسؽی)هذرط غیز ّیبت ػلوی( گزٍُ وَدوبى داًؾىذُ پزعتبری ٍ هبهبیی  -2

 28/2/94تب  1/12/91اس پشؽىی تْزاى 

 عبػتِ آهَسػ ثْیبراى 20دٍرُ هدزی  -3

 عبػتِ اٍرصاًظ اعفبل ثزای پزعتبراى داًؾگبُ ػلَم پشؽىی تْزاى 30دٍرُ  هدزی -4

 ثزای پزعتبراى داًؾگبُ ػلَم پشؽىی تْزاى PICUعبػتِ  30دٍرُ  هدزی -5

 عبػتِ ّوَدیبلیش ثزای پزعتبراى داًؾگبُ ػلَم پشؽىی تْزاى 30دٍرُ  هدزی -6

 عبػتِ هذیشیت پزعتبری  ثزای پزعتبراى داًؾگبُ ػلَم پشؽىی تْزاى 30دٍرُ  یهدز -7

 عبػتِ ًَساداى  ثزای پزعتبراى داًؾگبُ ػلَم پشؽىی تْزاى 30دٍرُ  هدزی -8

 عبػتِ اتبق ػول ثزای پزعتبراى داًؾگبُ ػلَم پشؽىی تْزاى 30دٍرُ  هدزی -9

 پشؽىی تْزاى ثزای پزعتبراى داًؾگبُ ػلَم  ABGعبػتِ 10دٍرُ  9 هدزی -10

 عبػتِ تزیبص  ثزای پزعتبراى داًؾگبُ ػلَم پشؽىی تْزاى 10دٍرُ  5 هدزی ة -11
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 ًفز عبػت درٍط هختلف در دٍرُ ّبی ثزگشار ؽذُ در داًؾگبُ ػلَم پشؽىی تْزاى 7275 یظتذر -12

 عبل 6آهَسػ ثبلیٌی داًؾدَیبى پشؽىی در هزوش هْبرتْبی ثبلیٌی ثیوبرعتبى ثْزاهی ثیؼ اس  -13

 

 ّبی گذراًذُ ؽذُدٍرُ  -ة

 داًؾىذُ هذیزیت ٍ اعالع رعبًی پشؽىی 1391عبػت دٍرُ تخصصی هذیزیت ثیوبرعتبى عبل  250 -1

 داًؾگبُ ػلَم پشؽىی تْزاى

 در سهیٌِ حضَری ٍ غیز حضَری آهَسؽی ػوَهی ٍ اختصبصی عبػت دٍرُ 2500گذراًذى ًشدیه ثِ  -2

 در سهیٌِ ّبی:ّبی هختلف 

 پزعتبری -

 هذیزیت -

 زاىحث -

 زوبهپیَت -

 ػمیذتی -

 وٌتزل ػفًَت ٍثْذاؽت هحیظ -

 

 فعبلیتهبی پژوهشی

 
1-  Print article ORGANIZATION PERFORMANCE IMPROVEMENT BASED ON 

THE NATIONAL PRODUCTIVITY AND EXCELLENCE MODEL A CASE 
REPORT FROM A HOSPITAL AT KASHAN UNIVERSITY OF MEDICAL 
SCIENCE. International Journal of Humanities and Cultural Studies (ISSN 6532-
3262). 013..30.72 

همبیغِ تؼْذ عبسهبًی در پزعٌل ثبلیٌی ٍغیز ثبلیٌی ؽبغل در ثیوبرعتبًْبی داًؾگبُ ػلَم  چبح همبلِ ثب ػٌَاى -2

هدذیزیت ثْذاؽدت ٍ درهدبى عدبل     ػلوی پضٍّؾی  فصلٌبهِدر 1393پشؽىی تْزاى ٍػَاهل هَثز ثز آى عبل 

1394 

 داًؾدگبُ ػلدَم پشؽدىی    داًؾددَیبى اس دیدذگبُ   بح همبلِ ثب ػٌَاى اػتجبرعٌدی فزم ّبی ارسؽیبثی اعدبتیذ چ -3

 1393 عبل ثبثلداًؾگبُ ػلَم پشؽىی تْزاى در هدلِ ػلوی پضٍّؾی 

ودی در ثدبسعزاحی ًظدبم ارسؽدیبثی اعدتبد: هغبلؼدِ ویفدی در        ػضدبی ّیدبت ػل  ادیذگبُ چبح همبلِ ثب ػٌَاى  -4

 1393تزثت حیذریِ عبل  داًؾگبُ ػلَم پشؽىیدر هدلِ ػلوی پضٍّؾی  داًؾگبُ ػلَم پشؽىی تْزاى

 87ٍیزایؼ وتبة هجبًی حزارت ٍخزم در عیغتوْبی حیبتی چبح داًؾگبُ صٌؼتی اهیز وجیز عبل -5
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داًؾگبُ  هبًی در پزعٌل ثبلیٌی ٍ غیز ثبلیٌی ؽبغل درثیوبرعتبًْبیثب ػٌَاى همبیغِ تؼْذ عبس mphپبیبى ًبهِ  -6

 20ٍ وغت ًوزُ  1392ػلَم پشؽىی تْزاى عبل

ثبػٌَاى ارتجبط ؽیفت وبری ثب عمظ خٌیي ٍسایوبى سٍدرط درپزعتبراى داًؾگبُ  وبرؽٌبعی ارؽذ پبیبى ًبهِ -7

 33/19ٍ وغت ًوزُ  1380ػلَم پشؽىی تْزاى عبل 

وبرعٌدی ٍسهبى عٌدی خذهبت پزعتبری تَعظ دفتز پزعتبری داًؾگبُ ػلَم عزح پضٍّؾی ّوىبر  -8

 86-85پشؽىی تْزاى 

عزح پضٍّؾی ارتمبء پلىبًی پزعتبراى تَعظ داًؾىذُ پزعتبری ٍهبهبیی ٍدفتز پزعتبری داًؾگبُ  ّوىبر -9

 1390ػلَم پشؽىی تْزاى

تبراى ثب وبروٌبى اداری داًؾگبُ همبیغِ تؼْذ عبسهبًی پزع ثب ػٌَاى 1394ارائِ همبلِ دروٌگزُ اعفبل -11

 ػلَم پشؽىی تْزاى ٍ ػَاهل هَثز ثز آى

همبعِ تؼْذ عبسهبًی  ثب ػٌَاى 1394 ایزاى پشؽىیاخالق ارائِ پَعتز در چْبرهیي وٌگزُ عبالًِ  -11

 پزعتبراى ثب وبروٌبى اداری داًؾگبُ ػلَم پشؽىی تْزاى ٍ ػَاهل هَثز ثز آى

ثزرعی تبثیز رضبیت اس عزپزعت ثز تؼْذ عبسهبًی  ػٌَاى ثب 1393ارائِ همبلِ دروٌگزُ اعفبل -12

 پزعتبراى ثیوبرعتبًْبی داًؾگبُ ػلَم پشؽىی تْزاى.

ثزرعی تبثیز ػولىزد ارتجبعی پزعتبراى ثزهیشاى رضبیت  ثب ػٌَاى 1393ارائِ همبلِ دروٌگزُ اعفبل -13

برعتبًْبی داًؾگبُ ػلَم هبدراى اس ارائِ خذهبت پزعتبری در ٌّگبم ثغتزی وَدوبًؾبى در ثخؾْبی ثیو

 پشؽىی تْزاى.

زرعی همبیغِ ای رضبیتوٌذی هبدراى ثیوبراى ثغتزی در ثب ػٌَاى ث 1392ارائِ همبلِ دروٌگزُ اعفبل -14

ثخؾْبی ثیوبرعتبى وَدوبى ثْزاهی اس پزعتبر لجل ٍثؼذ استذٍیي ٍاخزای پزٍتىل هزالجت پزعتبری اخالق 

 89-90هحَر عبل

ثز هیشاى اضغزاة  ثزرعی تبثیز اخزای ثزًبهِ تزخیص ثب ػٌَاى 1392لارائِ همبلِ دروٌگزُ اعفب -15

هبدراى در ٌّگبم تزخیص وَدوبى ثغتزی در ثیوبرعتبًْبی ٍاثغتِ ثِ داًؾگبُ ػلَم پشؽىی تْزاى عبل 

1391 

ثزرعی رػبیت اصَل اخاللی ثب ػٌَاى  1391ارائِ همبلِ در وٌگزُ ثیي الوللی اخالق آهَسػ  -16

 91عبل  در آسهًَْبی الىتزًٍیه داًؾگبُ ػلَم پشؽىی تْزاى تَعظ ؽزوت وٌٌذگبى

ثب ػٌَاى هذاخالت پیؾگیزاًِ اس آعن در  1391 ایوًََلَصی،آعن ٍآلزصیزُ ارائِ همبلِ دروٌگ -17

 عغح خبهؼِ:تٌگی ًفظ درهبى هیؾَد؟
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ثزرعی هیشاى آگبّی پزعٌل پزعتبری ؽبغل  ثب ػٌَاى 1391ارائِ همبلِ دروٌگزُ اعفبل -18

 بیف پزعتبر در ثیوبرعتبىظبًْبی ؽْز تْزاى اس ؽزح ٍدرثیوبرعت

ثزرعی تبثیز ػولىزد ارتجبعی پزعتبراى ثز هیشاى اضغزاة  ثب ػٌَاى 1391ارائِ همبلِ دروٌگزُ اعفبل -19

 هبدراى در ٌّگبم ثغتزی وَدوؾبى در ثخؾْبی ثیوبرعتبًْبی ٍاثغتِ ثِ داًؾگبُ ػلَم پشؽىی تْزاى

ثزرعی تبثیز هَعیمی ثز هیشاى اضغزاة ٍ ثزخی اس  ثب ػٌَاى 1390ارائِ همبلِ دروٌگزُ اعفبل -21

 عبلِ لجل اس ػول خزاحی 9-12هتغیزّبی فیشیَلَصیه وَدوبى 

 ثب ػٌَاى ثزرعی تبثیز ؽىز لزهش در وبّؼ ثیلی رٍثیي ًَساادی  89ارائِ همبلِ دروٌگزُ اعفبل -21

َدن ثیوبر ثز هیشاى اضغزاة هبدر هزالجت اس وثب ػٌَاى ثزرعی تبثیز  89ارائِ همبلِ دروٌگزُ اعفبل -22

 ٍاثغتِ ثِ داًؾگبُ ػلَم پشؽىی تْزاى ؾبى در ثخؾْبی ثیوبرعتبًْبیبًدر ٌّگبم ثغتزی وَدو

اثز ثخؾی ثزًبهِ آؽٌب عبسی ٍالذیي ثز هیشاى  ثب ػٌَاى ثزرعی  88ارائِ همبلِ دروٌگزُ اعفبل -23

 ٍاثغتِ ثِ داًؾگبُ ػلَم پشؽىی تْزاى ْبیٌّگبم ثغتزی وَدوبًؾبى در ثخؾْبی ثیوبرعتبً در اضغزاة آًْب

ثب ػٌَاى ثزرعی هیشاى آگبّی  87ارائِ همبلِ دروٌگزُ ایذس، تَعؼِ ،هؾبروت ًٍَآٍری عبل  -24

 پزعٌل پزعتبری اس رٍؽْبی اًتمبل ایذس ٍتبثیز آى ثز تزط ًبؽی اس اثتال ثِ ثیوبری

ری ثب ػَاهل فزدی،خبًَادگی ثب ػٌَاى ثزرعی ارتجبط ؽت ادرا  87ارائِ همبلِ دروٌگزُ اعفبل -25

ٍاثغتِ ثِ  هزاخؼِ وٌٌذُ ثِ هزاوش ثْذاؽتی درهبًی ،التصبدی ٍفزٌّگی خبًَادُ در وَدوبى ؽت ادرار

 1386داًؾگبُ ػلَم پشؽىی تْزاى

ثب ػٌَاى ثزرعی هیشاى عزٍلَصی هثجت ّلیىَثبوتز پیلَری در   86ارائِ همبلِ دروٌگزُ اعفبل -26

 گَارػثیوبراى ثب تظبّزات فَلبًی 

ارائِ همبلِ ثب ػٌَاى ثزرعی هیشاى اعتفبدُ پزعٌل پزعتبری ؽبغل در داًؾگبُ ػلَم پشؽىی تْزاى اس  -27

ایٌتزًت خْت افشایؼ داًؼ ٍهْبرت در سهیٌِ  ؽغلی در وٌگزُ رٍیىزدّبی ًَیي در آهَسػ پزعتبری 

 85عبل

ُ اس هَاد غذایی عجیؼی ثب ػٌَاى ثزرعی همبیغِ ای هیشاى اعتفبد  84ارائِ همبلِ دروٌگزُ اعفبل -28

 ٍهصٌَػی ثِ ػٌَاى هیبى ٍػذُ در هذارط اثتذایی ؽْز تْزاى

ارائِ همبلِ ثب ػٌَاى ثزرعی همبیغِ ای ًتبیح وؾتْبی حبصل اس ؽغتؾَی دعتْب ثب آة ٍصبثَى  -29

 1384ٍثتبدیي در وٌگزُ ثیوبریْبی ػفًَی ٍگزهغیزی عبل

در ًىزٍس ًبؽی اس ًؾت  دارٍ ثِ سیز خلذ در  ارائِ همبلِ ثب ػٌَاى ثزرعی تبثیز پوپْبی تشریمی -31

 83وٌگزُ وَدوبى 
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ارائِ همبلِ ثب ػٌَاى ارتجبط ؽیفت وبری ثب عمظ خٌیي ٍسایوبى سٍدرط دراٍلیي عویٌبر اختالالت  -31

 عت وبر  83خَاة ٍ فؼبلیتْبی ؽغلی 

 

 هب نبمهتشویق

 

 1390ٍسیز هحتزم ثْذاؽت ٍدرهبى عزوبر خبًن دوتز دعتدزدیتؾَیك ًبهِ اس -1

 83وبرؽٌبط ًوًَِ خؾٌَارُ اعتبًی ؽْیذ رخبئی عبل  -2

 83پزعتبر ًوًَِ ثیوبرعتبى ثْزاهی عبل  -3

 82،83،84عبلْبیحٌبة آلبی دوتز اوجزی هَرد تؾَیك ًبهِ اس هؼبًٍت هحتزم عالهت ٍسارت ثْذاؽت  3 -4

 83تؾَیك ًبهِ اس عزف ریبعت هحتزم داًؾگبُ ػلَم پشؽىی تْزاى آلبی دوتز ظفزلٌذی عبل  -5

 90عبل  الریدبًیتؾَیك ًبهِ اس عزف ریبعت هحتزم داًؾگبُ ػلَم پشؽىی تْزاى آلبی دوتز  -6

خْت وغت  1390دوتز ثیگلز  ػلَم پشؽىی تْزاى آلبی تَعؼِ هٌبثغ داًؾگبُ تؾَیك ًبهِ اس هؼبًٍت هحتزم -7

 رتجِ ثزتز دراٍلیي خؾٌَارُ ػولىزد ًظبم اداری ٍ هبلی

 91ٍ94ٍ  84تزم پؾتیجبًی داًؾگبُ عبلتؾَیك ًبهِ اس هؼبًٍت هحهَرد  3 -8

 89لغبیت  84هَرد تؾَیك ًبهِ اس هؼبًٍتْبی هحتزم عالهت داًؾگبُ عبلْبی 7 -9

 88ول عبسهبى ًظبم پزعتبری عبل هحتزم تؾَیك ًبهِ اس رئیظ -11

 91هزوش پشؽىی حح ٍسیبرت عبل هحتزم تؾَیك ًبهِ اس رئیظ -11

 86ی ٍهبهبیی تْزاى عبلداًؾىذُ پزعتبر هحتزم تؾَیك ًبهِ اسهؼبٍى پضٍّؾی -12

 86هزوش هغبلؼبت ٍتَعؼِ آهَسػ داًؾگبُ عبل هحتزم تؾَیك ًبهِ اسهذیز -13

 88درهبى داًؾگبُ عبل هحتزم تؾَیك ًبهِ اسهذیز -14

  90تب  85زهحتزم پزعتبری داًؾگبُ عبلْبیهَرد تؾَیك ًبهِ اسهذی4 -15

 92تب 82هحتزم ثیوبرعتبى عبلْبی ٍعبیهَرد تؾَیك ًبهِ اس ر5 -16

 83ٍ 82زاى هحتزم ثیوبرعتبى عبلْبی ییك ًبهِ اسعزف هذهَرد تؾ2َ -17

 86تب  84عبلْبیثیوبرعتبى زهحتزم پزعتبری هَرد تؾَیك ًبهِ اسهذی4 -18

 

 

                             

 


