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 سال، دو ماهنامه علمی پژوهشی یزد، مطالعه تطبیقی کشورهای منتخب:بیمههای بهداشتی درمانی حمایتی در دنیا
.1394 ، شماره سوم،چهاردهم
، دوره هجدم، مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم،الگویی برای ارزیابی اثرات بهداشتی طرحهای توسعه ای در ایران
.94  بهار، 68  پیاپی،شماره اول
 مجله،رابطه تعیین کنندههای اجتماعی سالمت با بهرهمندی از خدمات بهداشتی درمانی در شهرستان گنبدکاووس
6 تا54  صفحات، 1394  زمستان، 1  شماره، دوره سوم،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت
-

-

Effectiveness of Five-Level Emergency Severity Index Triage System Compared With ThreeLevel Spot Check: An Iranian Experience, Arch Trauma Res; 4(4). 2015.
Demographic characteristics of donors: an exploratory and confirmatory factor analysis in
health care of Iran, CURRENT SCIENCE, vol. 109, no. 9, 2015.
Catastrophic Health Expenditure Among Iranian Rural and Urban Households, Iran Red
Crescent Med J. 17(9), 2015.
A Comparative study on organizational positions of health management and information
technology department of hospitals and proposing a model for Iran, Hormozgan Medical
Journal, Vol 19, No.2, June-July 2015

-

The factor analysis of loss prevention among clinical risk management model in Iranians
hospitals, International Journal of Health System and Disaster Management, 2015;3:218-23.
An Exploration of the Role of Hospital Committees to Enhance Productivity, Global Journal
of Health Science; Vol. 8, No. 3; 2016
Quality Management Systems Implementation Compared With Organizational Maturity in
Hospital, Global Journal of Health Science; Vol. 8, No. 3; 2016

،67  شماره پیاپی، شماره چهارم، دوره هفدم، فصلنامه حکیم،مرور انتقا دی مطالعات خیریه حوزه سالمت در ایران
.1393
-

Emergency Medicine Residency Program in Iran: Practical Options to Achieve Better
Performance, Iranian Journal Public Health, Vol. 44, No.5, May 2015.
Proposing a framework for Health Impact Assessment in Iran, BMC Public Health, 15:335,
2015.
Strategic Planning, Implementation, and Evaluation Processes in Hospital Systems: A Survey
From Iran, Global Journal of Health Science; Vol. 7, No. 2; 2015
A prediction of the geriatric specialists for the elderly in Iran: a dynamic system, WALIA
journal 31(S2), 2015.
The relationship of talent Management and the Efficacy of Superior and middle-based
Managers of Therapeutically-Educational Hospitals of Kermanshah City, Bulletin of
Environment, Pharmacology and Life Sciences, Vol 3 (Spl issue II) 2014.

 فصلنامه، یک مقایسه تطبیقی بین بیمارستان های دولتی و خصوصی تهران:رابطه استراتژی و ساختار سازمانی
.1393  پاییز،50  شماره مسلسل،3  شماره، سال سیزدهم،بیمارستان
،21 مجله علوم پزشکی رازی دوره، دیدگاه دانشجویان:بررسی کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی تهران
.1393 مهر،124 شماره
، دوره ششم، فصلنامه علمی تخصصی طب کار،رابطه توانمندسازی ساختاری و عملکرد حرفه پرستاری در بیمارستان
.1393 ،شماره سوم
 مجله، یک مطالعه تطبیقی:طراحی مدل مفهومی عوامل موثر بر پیاده سازی بیمارستان متعهد به ارتقای سالمت
.1392 ،2  شماره،1  دوره،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی کرمان
 مجله، یک مطالعه تطبیقی:طراحی مدل مفهومی عوامل موثر بر پیاده سازی بیمارستان متعهد به ارتقای سالمت
.1392  زمستان،2  شماره،1  دوره،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی
.1391 ،2و1  شماره،4  دوره، مدیریت بهداشت و درمان،مؤلفه های موثر در استقرار بیمه پایه سالمت در ایران
.1391 ،2و1  شماره،4  دوره، مدیریت بهداشت و درمان،ارزیابی شاخصهای عدالت در سالمت در ایران
-

-

-

The Association of Physical Access With the Interval Between Attending the Hospital and
Receiving Service in Emergency Department, Iran Red Crescent Med J.; 16(11), 2014.
Evaluating the University's Governing Board: A Comprehensive Review of Its Domains and
Indicators, American Journal of Educational Research, Vol. 2, No. 10, 2014.
Evaluation of board performance in Iran’s universities of medical sciences, International
Journal of Health Policy and Management, 3(5), 235–241, 2014.
Relation Between PAY FOR PERFORMANCE and Service Quality at the HASHEMI NEJAD
Hospital Tehran, Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, Vol. 4 (S1)

The Relation Between Physical Access in Emergency Ward and the Time Patients Have to Wait
Before Being Served in Tehran Hospitals, Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and
Management Review Vol. 3, No.11a; July. 2014
A structural model for evaluation of the structural complexity dimensions of health and
treatment network of Firuzabad, Fars Province, Iran, using design structure matrix and quality
function deployment techniques, Journal of Research & Health, Vol. 4, No.2, Summer 2014

-

ارزیابی کیفیت خدمات براساس مدل الگوی تعالی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا  ،EFQMدر دانشکدهی پیراپزشکی دانشگاه
علوم پزشکی کاشان ،فصلنامهی مرکز مطالعات و توسعهی آموزش علوم پزشکی ،سال پنجم  ،شمار هی ،1بهار.1393

Inter-sectoral interaction in oil spill incident: Zayande Rood case study. International
Journal of Health System and Disaster Management; Vol. 2, Issue 1, 2014.

-

-

تعیین عوامل مؤثر بر استقرار بیمارستان متعهد به ارتقای سالمت در بیمارستانهای دانشگاهای علوم پزشکی ایران،
دوماهنامه علمی-پژوهشی دانشور ،دانشگاه شاهد ،سال  ،21شماره  ،107آبان .1392
اثرات طرح هدفمندسازی یارانه حاملهای انرژی بر هزینه هتلینگ :مطالعه موردی مرکز فوقتخصصی شهید هاشمینژاد
تهران ،مجله بهداشت و توسعه ،سال دوم ،شماره .1392 ،4

Investigating underlying principles to guide health impact assessment, International
Journal of Health Policy and Management, 2(x), 2014.
Strategies of Hepatitis B Vaccine Export to the Middle East and Central Asia Countries,
SCIENTIA GUAIANAE, 5 (3), 2014.

-

 نقش حاکمیت در بازاریابی اجتماعی خیریهها :با تمرکز بر حوزهی سالمت ،مدیریت اطالعات سالمت ،دورهی یازدهم،شمارهی اول ،فروردین و اردیبهشت .1393
 ارائه مدل کنترل خطاهای پزشکی در بیمارستا نهای دانشگاه علوم پزشکی تهران ،مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علومپزشکی تهران(پیاورد سالمت) دوره ،8شماره ،1فروردین و اردیبهشت .1393
تحلیل و ساماندهی پستهای سازمانی دانشگاهها :مطالعه موردی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،دوره ، 22شماره ،4زمستان.1392
- The Relationship between Emotional Intelligence and Decision-making Quality in Hospital
Managers, International Journal of Hospital Research, 2(2), 2014.

 عوامل مؤثر بر پراکندگی جغرافیایی محل خدمت پزشکان در کشورهای منتخب :یک مطالعه مروری ،فصلنامه دانشگاهعلوم پزشکی کرمانشاه ،دوره  ،17شماره .1392 ،9
 سازماندهی و سیاست گذاری عامل کلیدی برای استقرار نظام مدیریت خطرات بالینی بیمارستانها ،مجله دانشکدهبهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی ،دوره  ،11شماره 1392 ،2
 ساختار و قابلیت بهره مندی از مدل جایزه ی ملی بهره وری و تعالی سازمانی ایران در نظام سالمت :دیدگاه مدیران وکارشناسان ،مدیریت اطالعات سالمت ،دورهی دهم ،شمارهی هفتم ،ویژهنامهی چالشهای سیاسی اقتصادی در مدیریت
سالمت.1392 ،
- Reducing Waiting Time in Patients Undergone Spinal Surgeries at Operation’s room of
Shohada-ye-Tajrish, Hospital using Six Sigma Model, New York Science Journal;6(12), 2013
- Investigating the Financial Performance of Universities of Medical Science and Health
Services in Iran, Using Data Envelopment Analysis, Iranian Journal of Public Health, Vol. 43,
No.1, Jan 2014.

-

-

- Relationship between Participation of Health Volunteers and Maternal Indicators of Pakdasht
Health Network during 2010-2011, Jundishapur Journal of Health Sciences, Vol.5, No.1, 2013.

 دانشکدههای علوم پزشکی ایران براساس مدل جایزه ملی/  ارزیابی عملکرد حوزه ستادی معاونت بهداشتی دانشگاهها.1392  تابستان، شماره دوم، دوره شانزدهم، فصلنامه علمی حکیم.بهرهوری و تعالی سازمانی ایران
- Need Assessment about Managerial Education in Managers and Chief Experts of Health
Vice-Chancellery of Medical Sciences Universities in Iran, Journal of Community Health
Research. 1(3), 2013.
- Developing Information and Communication Tecnology Measurement Indicators for Health
Centers, Czech Journal of Social Sciences, Business and Economics, VOL. 2, Issue 2, 2013
- The Indicators of Board Evaluation in Healthcare Organizations: A Review of Evidence, Life
Science Journal, 10(8s),2013.
- Blood Malignancies in Mazandaran Province of Iran, Asian Pacific Journal of Cancer
Prevention, Vol 14, 2013
- Determining the Factors Affecting of the Performance Assessment of District Health Network
(By Exploratory Factor Analysis), Life Science Journal, 10(6s), 2013

، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، بررسی کارایی پایگاههای بهداشتی مشارکتی به روش تحلیل پوششی دادهها.1392  مرداد و شهریور، 3 شماره،سال هفدهم
، عملکرد بیمارستان های منتخب خصوصی و دولتی شهر تهران در جذب گردشگر درمانی از دیدگاه مشتریان خارجی.1392  سال،46  شماره مسلسل،3  شماره،12  سال،فصلنامه بیمارستان
- Developing a Performance Measurement Model for Iranian Health Centers, HealthMED,
Volume 7, Number 6, 2013.
- Developing Accessibility Measurement Indicators for Iranian Health Centers, Management
in Health, Vol 1, No 1, 2013.
- Conceptual skill in physicians: An overlooked basic competency, HealthMED, Volume 6,
Number 10, 2012
- Innovation in the Application of Malcolm Baldrige Model: Using Two models (Medical &
Educational) at one Hospital, Journal of Community Health Research.1(2), 2012.
- Effective factors for Improving the Personnel’s Attitudes Towards Patient Safety, Scientific
Research and Essays Vol. 7(40), pp. 3382-3389, 23 October, 2012
- The Effect of Gynecologists Permanent Presence on Social Security Hospital Indices: 20102011, Indian Journal of Medicine and Healthcare, Vol: 5 Issue: 7 Oct. 2012.
- Does Transfer of Hospital Governance to Board of Trustees per se Lead to Improved Hospital
Performance? International Journal of Hospital Research, 1(2):97-102, 2012.
- A Medical Tourist Perception of Iranian Hospital Quality: Limited Employee Foreign
Language Skills Negatively Impact Communication. International Journal of Hospital
Research 2012, 1(2):85-90.
- Conceptual Skill in Physicians: An Overlooked Basic Competency, HealthMED, Volume 6,
Number 10 / 2012

 شماره9  دوره، الگو آمیختهی بازاریابی خدمات درمانی در بیمارستانهای دولتی ایران مجله مدیریت اطالعات سالمت.1391 ،7
.1391  سال،49  شماره،15  دوره، فصلنامه مدیریت سالمت، تحلیل صورت های مالی دانشگاه های علوم پزشکی کشور-

 تأثیر آموزش توزیع غذا بر میزان باقی مانده غذایی در بیمارستان بوعلی تهران ،مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان،دوره  ،11شماره  ،5سال . 1391
 مطالعهی تطبیقی برنامهی بیمارستان متعهد به ارتقای سالمت در بیمارستانهای اروپایی پایلوت سازمان جهانی بهداشت،مدیریت اطالعات سالمت ،دورهی نهم ،شمارهی دوم ،خرداد و تیر.1391 ،
 رابطه هیجانخواهی با استرس شغلی در کارکنان فوریتهای پزشکی ،مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،سالشانزدهم ،شماره دوم ،خرداد و تیر .1391
 رابطه توانمندسازی ساختاری و آمادگی فردی پرستاران برای تغییر ،نشریه مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری دانشگاهعلوم پزشکی تهران(نشریه پرستاری ایران( ،دوره  ، 25شماره  ، 76تیر ماه .1391
Influence of Training on Patient Safety Culture: a Nurse Attitude Improvement Perspective,
International Journal of Hospital Research, 1(1):51-56, 2012.

 مطالعۀ تطبیقی مراحل اصلی سیاستگذاری منابع انسانی بخش سالمت ،مجله علوم بهداشتی جندی شاپور ،سال چهارم،شماره  ،1بهار .1391
- Clinical Governance Implementation in a Selected Teaching Emergency Department: a
Systems Approach. Implementation Science, Volume 7, Number 1, doi:10.1186/1748-5908-7-84
, September 2012.

 مطالعهی تجارب کشورهای منتخب در خصوص به کارگیری قرارداد پیمان مدیریت در حوزهی بهداشت و درمان ،فصلنامهمدیریت اطالعات سالمت ،دورهی نهم ،شمارهی سوم.1391 ،
- Exploratory and Confirmatory Factor Analysis of Health promotion in Iranian Hospitals,
HealthMED - Volume 6, Number 7, 2012.

 مطالعهی تطبیقی برنامهی بیمارستان متعهد به ارتقای سالمت در بیمارستانهای اروپایی پایلوت سازمان جهانی بهداشت،فصلنامه مدیریت اطالعات سالمت ،دورهی نهم ،شمارهی دوم.1391 ،
 بهرهمندی مدیران و کارشناسان مسؤول حوزهی ستادی معاونت بهداشتی دانشگاههای علوم پزشکی کشور اززیرساختهای فنآوری اطالعاتی ،فصلنامه مدیریت اطالعات سالمت ،دورهی نهم ،شمارهی دوم.1391 ،
- National Health Information Infrastructure Model: A Milestone for Health Information
Management Education Realignment, Telemedicine and e-Health, Volume 18, Number 6, 2012.

 رابطه رهبری معنوی و کیفیت زندگی کاری کارکنان در بیمارستان آموزشی درمانی شهید هاشمینژاد ،مدیریت اطالعاتسالمت ،دورهی هشتم ،شمارهی هشتم.1390 ،
 مدیریت تغییر در بیمارستانهای ایران :الگوی عوامل اجتماعی ،نشریه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی البرز ،دوره،1شماره ،1زمستان .1390
 تاثیر آموزش توزیع غذا بر میزان باقیمانده غذا در بیمارستان بوعلی تهران ،مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علومپزشکی تهران(پیاورد سالمت)دوره پنجم ،شماره پنجم.1390 ،
 رابطهی رهبری معنوی و کیفیت زندگیکاری کارکنان در مرکز آموزشی درمانی شهیدهاشمینژاد شهر تهران ،فصلنامهمدیریت اطالعات سالمت ،دورهی هشتم ،شمارهی هشتم.1390 ،
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- Evaluation of Performance of Ayatollah Kashani Hospital, Tehran, based on Malcolm
Baldrige Model, 2006, Reyhane Mojdekar, Dr. Seyed Jamaladdin Tabibi, Dr. Mohammad
Reza Maleki, 4th, int, Conference on Excellence Management and Quality Management
Systems, p. 86, 2007
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 انتشبار مقاله بررسبی تطبیقی هزینه های درمان و تعرفه های مصبوب در فصبلنامه علمی پژوهشبی بیمه تامین اجتماعیدر سال .1379
 ارایه مقاله حاسبتفاده از مدل سبازی در تامین منابع مالی بهداشبت و درمان» اولین همایش کشبوری مدیریت منابع دربیمارستان در سال .1381
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 ترجمه فصبل هشبتم کتاب پروفسبور چالز نورماند تحت عنوان مکانیسبم های پرداخت به عرضبه کنندگان خدمات درمانی،نشریه بیمه همگانی خدمات درمانی ،سال پنجم ،تیرماه .1380
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