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 :اجرایی سوابق

 
 تا کنون  1398اسفند از  تهراندانشگاه علوم پزشکی  گروه مدیریت و اقتصاد بهداشت ،دانشکده بهداشت  عضو هیئت علمی -

 98بهمن   تا 1394 آذردانشگاه علوم پزشکی همدان از  گروه مدیریت و اقتصاد بهداشت ،دانشکده بهداشت  عضو هیئت علمی -

 1395تا  1393،درمان و آموزش پزشکی ، از تابستان  کارشناس اقتصاد سالمت دفتر بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت -

  1393بخش سالمت،پاییز   سیاست های کلی ابالغی رهبری  10و  9عضو کمیته تامین مالی تبیین بند های  -

 1395 کمیته اقتصاد درمان دانشگاه بهار حقیقی عضو  -

 1398، 3دبیر کارگروه مرجعیت علمی کالن منطقه  -

 ،  14معتمد)آموزش مدیران نظام سالمت( منطقه  نماینده علمی موسسه  -

   1395زمستان  نامه دانشگاه علوم پزشکی همدانعضو ستاد بر -

 1397تا  1394مسئول و مدرس حیطه مدیریت در نظام سالمت المپیاد دانشجویان از سال  -

 1396دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان از سال   MPHعضو شورای  -

 1395ق حرفه ای اعضای هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان از سال مسئول کمیته اخال -

 1391کارشناس دفتر طرح و برنامه بیمارستان میالد،پاییز  -

 1389کارشناس دفتر خدمات سرمایه گذاری استان همدان،سازمان امور اقتصادی استان همدان،زمستان  -

 عی موثر بر سالمت دانشگاه علوم پزشکی همدانعضو پاره وقت مرکز تحقیقات عوامل اجتما -

 عضو پاره وقت مرکز تحقیقات علوم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان  -

 95عضو کمیته علمی و داور مقاالت نهمین همایش مدیریت سالمت تبریز،پاییز  -

  داور علمی در چندین شماره نشریه علمی پژوهشی مدیریت سالمت دانشگاه علوم پزشکی ایران -

 دانشگاه علوم پزشکی همدان  PLOS ONE ,Journal of Research in Health Sciences مجله  چندین شماره داور علمی   -

 دانشگاه علوم پزشکی همدان  داور علمی در چندین شماره نشریه علمی پژوهشی مجله آموزش و سالمت جامعه -
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 : آموزشی سوابق

 1397،دانشگاه علوم پزشکی همدان،زمستان HIT،کارشناسی واقتصاد سالمتمبانی حسابداری تدریس درس  -

  1397و1396،دکتری حرفه ای داندانپزشکی،دانشگاه علوم پزشکی همدان،زمستان اقتصاد سالمتتدریس درس  -

 1397و 1396همدان،پاییز ، کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اقتصاد کالن پیشرفتهتدریس درس  -

 1396،کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان،پاییز اقتصاد سنجی    مبانیتدریس درس  -

 1397و 96، دکتری تخصصی زیست فناوری،دانشگاه علوم پزشکی همدان،پاییز اقتصاد در زیست فناوری پزشکیتدریس درس  -

 1396ارشد اقتصاد سالمت دانشگاه علوم پزشکی همدان،پاییز  ، کارشناسی (2اقتصاد سالمت )تدریس درس  -

 1395، کارشناسی ارشد اقتصاد سالمت دانشگاه علوم پزشکی همدان،زمستان (1اقتصاد سالمت ) تدریس درس  -

 1395دانشگاه علوم پزشکی همدان،زمستان ، کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت، اقتصاد خرد پیشرفتهتدریس درس  -

 1397و  1395، کارشناسی ارشد اقتصاد سالمت دانشگاه علوم پزشکی تهران،زمستان اقتصاد کالن پیشرفتهتدریس درس  -

 1396،  97پاییز ,1395،دانشگاه علوم پزشکی همدان،زمستان کارشناسی بهداشت محیط  ،اقتصاد مهندسی تدریس درس -

 1395،دانشگاه علوم پزشکی همدان،پاییز ت کارشناسی ارشد اقتصاد سالم  ،اقتصاد خرد و کالن تدریس درس -

 1396و   1395،دانشگاه علوم پزشکی همدان،پاییز  HSEکارشناسی ارشد   ،HSEارزشگذاری اقتصادی در   تدریس درس -

 1394،کارشناسی ارشد اقتصاد سالمت دانشگاه علوم پزشکی تهران،پاییز اقتصاد سنجی کاربردیتدریس درس  -

 1394،دکتری تخصصی اقتصاد سالمت دانشگاه علوم پزشکی تهران،زمستان کاربردیاقتصاد سنجی  تدریس درس  -

 1395و1394،دانشگاه علوم پزشکی همدان،زمستان    MPHدوره،ارزیابی اقتصادی طرح های سالمتتدریس درس  -

 1395و1394،دانشگاه علوم پزشکی همدان،زمستان   MPHدوره  ،اقتصاد بهداشت تدریس درس -

 95,961394,،کارشناسی ارشد ارگونومی،دانشگاه علوم پزشکی همدان، پاییز ارگونومیاقتصاد تدریس درس  -

 1393،کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی ایران ،  بهار   اقتصاد سنجیتدریس درس  -

 1392( از سال ،کارشناسی بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی همدان،) شش دوره اقتصاد بهداشتتدریس درس  -

 1392کارشناسی ارشد مدیریت ،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی ایران، پاییز  مبانی علم اقتصاد، تدریس درس  -

 1391،کارشناسی ارشد مدیریت ،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی ایران،پاییز اقتصاد بهداشت تدریس درس -

 1391تصاد بهداشت، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی ایران، پاییز ،کارشناسی ارشد اق  توسعه اقتصادیتدریس درس  -

 1391، کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی ایران ، بهار اقتصاد کالن پیشرفتهتدریس درس  -

 1388، دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان، پاییز مبانی علم اقتصاد تدریس درس  -

    stataوR و  Eviewsآشنایی با نرم افزار تخصصی اقتصاد سنجی و آماری   -
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 کارگاه ها: 

 1396برای مدیران ، سازمان بیمه سالمت استان همدان،پاییز مبانی اقتصاد سالمت  تدریس کارگاه  -

برای نمایندگان قطب های دهگانه آموزشی کشور،وزارت بهداشت ،درمان و    سالمت  آشنایی با حساب های ملیتدریس کارگاه   -

 1395آموزش پزشکی و موسسه ملی تحقیقات نظام سالمت،پاییز 

 1395،معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان،پاییز اقتصاد سالمت برای مدیران بیمارستانیتدریس کارگاه آشنایی با  -

 1395برای مدیران ،موسسه آینده نگری سازمان برنامه و بودجه استان همدان،پاییز مت  مبانی اقتصاد سالتدریس کارگاه  -

دانشگاه علوم پزشکی تهران،تابستان  تامین مالی و تولیت نظام سالمت، تدریس کارگاه آموزشی آمادگی المپیاد دانشجویی با عنوان  -

 1396و  1395

دانشگاه علوم پزشکی همدان،تابستان   تامین مالی و تولیت نظام سالمت، ان  تدریس کارگاه آموزشی آمادگی المپیاد دانشجویی با عنو -

 1397و  1396و  1395

،دوره فلوشیپ مدیران شبکه های بهداشتی استان همدان،دانشگاه   و بیمه سالمت   NHA مباحث حساب های ملی سالمتتدریس   -

 1394علوم پزشکی همدان ،زمستان 

،دوره فلوشیپ مدیران و ارزیابی اقتصادی طرح های بهداشتی و درمانی   NHA مباحث حساب های ملی سالمتتدریس   -

 1394 شبکه های بهداشتی استان های کرمانشاه ،ایالم ،کردستان ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،زمستان

 1392سالمت،خرداد ،مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد مبانی نظریه بازی ها و کاربرد آن در مدیریتتدریس کارگاه  -

 افتخارات:

 1398مدرس برتر )استاد نمونه( دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال  ➢

 1397پژوهشگر برتر سازمان بیمه سالمت کشور  ➢

 

 : های عالقمند 

 عدالت در سالمت  ➢

 تامین مالی بخش سالمت  ➢

 هزینه های بیماری  ➢

 اقتصاد سنجی  ➢

 اقتصاد توسعه  ➢
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 طرح ها و پایان نامه ها:

))رابطه هزینه های سالمت و رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک با تاکید بر اثر تکانه های  نگارش رساله دکتری تخصصی با عنوان  -

 1394،تابستان  19.73به راهنمایی دکتر حسین قادری با اخذ نمره    نفتی بر هزینه های عمومی و خصوصی سالمت((

عنوان   - با  ارشد  کارشناسی  نامه  پایان  خانوارهای  نگارش  اقتصادی  فقر  بر  درمانی  و  بهداشتی  های  هزینه  تاثیر  در سالمت:  عدالت   ((

   1388،  تابستان  5/19به راهنمایی و مشاوره ی دکتر محسن مهرآرا و دکتر حمید ابریشمی با اخذ درجه عالی و نمره ی  ایرانی(( 

 1398،دانشگاه علوم پزشکی همدان((، 1396همدان در سال  کل مخارج سالمت و سهم پرداخت از جیب در استان  ))مجری طرح   -

طرح   - اسالمی ))مجری  توسعه  حال  در  کشور  هشت  در  سالمت  مالی  تامین  نظام  تطبیقی  پزشکی  ((،  (D8)مطالعه  علوم  دانشگاه 

 1398همدان،

دانشگاه  ((،خانوارها در نظام سالمت ایرانتاثیر ویژگی های اجتماعی و اقتصادی خانوار بر وضعیت توزیع مشارکت مالی مجری طرح )) -

 1396علوم پزشکی همدان،

دانشگاه  ((،تاثیر ویژگی های اجتماعی و اقتصادی خانوار بر وضعیت توزیع مشارکت مالی خانوارها در نظام سالمت ایرانمجری طرح )) -

 1396علوم پزشکی همدان،

دانشگاه  ((،  1374-1389)بهداشتی و درمانی در سالهای    ارائه خدمات در    عدالت  روی   بر   سالمت   بخش   در  تورم   ))تاثیرمجری طرح   -

 1392علوم پزشکی تهران،

  (DEA)ارزیابی کارایی فنی مراکز خدمات جامع سالمت شهری همدان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها))مجری طرح   -

 1398دانشگاه علوم پزشکی همدان،  ،((  1397در سال  

مطالعه نسبت هزینه به سود مداخالت ارگونومی جهت کاهش اختالالت اسکلتی عصالنی در یکی از مراکز درمانی  ))همکار اصلی طرح   -

 1397دانشگاه علوم پزشکی همدان،  ((کشور

های شهر  ))بررسی میزان مواجهه با هزینه های کمرشکن سالمت و مهمترین عوامل ایجادکننده آن در بین خانوارهمکار اصلی طرح   -

 1392،دانشگاه علوم پزشکی تهران،  ((1390تهران در سال

هزینه های بهداشتی و درمانی مناطق شهری و روستایی ایران در سال   ))اندازه گیری شاخص عدالت در تامین  همکار اصلی طرح   -

1386)))  ،1387 

خانواده با استفاده از شاخص مالم کوئیست در سطح مراکز  تحلیل بهره وری طرح پزشک  ))  با موضوع  MPHراهنمایی پایان نامه دوره   -

 1398دانشگاه علوم پزشکی همدان،((، 1396بهداشت استان همدان در سال 

  از   استفاده  با   همدان   بهشتی   شهید  مرکز  رادیولوژی  بخش   خدمات   شده   تمام   نهیهز  محاسبهبا موضوع))   MPH  دورهراهنمایی پایان نامه   -

 1395دانشگاه علوم پزشکی همدان،  ((،1394  سال در فعالیت  مبنای  بر   یابی هزینه  روش

دو گروه بیماران ریوی گسترده خلط مثبت    در بیماری سل  تمام شده    نه یهز  برآورد و مقایسه با موضوع))   MPH  دورهراهنمایی پایان نامه   -

 1396دانشگاه علوم پزشکی همدان،  ((،در استان همدان  1394 و  1393های سال و خارج ریوی طی  

تجزیه و تحلیل حوادث شغلی و برآورد مالی بهره وری از دست رفته آن ها در  ))با موضوع   HSEراهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد   -

 1398دانشگاه علوم پزشکی همدان،(( ،1396بیمه شدگان تامین اجتماعی در سال 

بررسی رابطه متغیرهای کالن اقتصادی با رفاه ذهنی در کشورهای منطقه  )) اقتصاد بهداشت با موضوعراهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد   -

 1398دانشگاه علوم پزشکی همدان،  ((،مدیترانه شرقی

 امکان سنجی استقرار نظام پرداخت مبتنی بر گروه های مرتبط تشخیصی)) راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت با موضوع -

DRGs) (در بیمارستان های منتخب تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی همدان،))  ،1398دانشگاه علوم پزشکی همدان 
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ارزیابی کارایی فنی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی  )راهنمایی پایان نامه دانشجویی مقطع کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت با موضوع) -

دانشگاه علوم پزشکی  ((،  1396( در سال  TOBITو مدل سازی توبیت )   (DEA)استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها    باهمدان  

 1397همدان،

از جیب بیمه   تاثیر طرح تحول نظام سالمت بر سهم پرداختبررسی  راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت با موضوع )) -

  شدگان سازمان بیمه سالمت استان همدان)مطالعه موردی بیماران بستری در  بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی همدان(((، 

 1397دانشگاه علوم پزشکی همدان،

بررسی عوامل موثر بر مواجهه خانوار با هزینه های کمرشکن سالمت در  ))راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت با موضوع   -

 1397دانشگاه علوم پزشکی همدان، ، (( 1395استان همدان در سال  

((،  14017))آینده پژوهی نظام تامین مالی بخش سالمت ایران در افق چشم انداز  مشاوره رساله دکتری سیاست گذاری سالمت با موضوع -

 1397دانشگاه علوم پزشکی کرمان  

طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه های مداخله ای جهت کاهش مصرف  ))  مشاوره رساله دکتری آموزش بهداشت و ارتقای سالمت با موضوع  -

 1398  پزشکی همداندانشگاه علوم   ،((نمک در زنان

برآورد بارحوادث ناشی از کار در بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی با استفاده  ))  با موضوع  HSEمشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد   -

 1398،دانشگاه علوم پزشکی همدان((،وبررسی عوامل مرتبط با آن  DALYاز شاخص

مطالعه همبستگی بین مهارت های ارتباطی و عملکرد شغلی با نقش میانجی گری کار تیمی    ))  با موضوع  MPHمشاوره پایان نامه دوره    -

 1396،دانشگاه علوم پزشکی همدان((،در کارکنان ستادی حوزه معاونت بهداشتی استان کرمانشاه

رکت کارکنان در دانشگاه  رابطه فرهنگ سازمانی با آمادگی پذیرش تحول و سطح مشا   بررسی))با موضوع    MPHمشاوره پایان نامه دوره   -

 1398،دانشگاه علوم پزشکی همدان((،1397علوم پزشکی همدان در سال

مطالعه اثرات رفاهی تورم بخش سالمت در خانوارهای استان    مشاوره پایان نامه دانشجویی مقطع کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت با موضوع -

 1397-98همدان با استفاده از سیستم معادالت تقاضا :

ارزیابی میزان پذیرش و بستری غیر مقتضی در بیمارستان  ))   اوره پایان نامه دانشجویی مقطع کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت با موضوعمش -

 دانشگاه علوم پزشکی همدان ،((   (AEP)مناسب شهداء کرمانشاه بر اساس پروتکل ارزیابی

چابکی سازمانی و سالمت سازمانی باسطح کیفیت خدمات در بیمارستانهای  بررسی رابطه    ))با موضوع  MPHمشاوره پایان نامه دوره   -

 دانشگاه علوم پزشکی همدان ،((دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

بررسی میزان کارائی ، کیفیت و رضایتمندی ذینفعان ازخدمات برون سپاری شده در مراکز  ))  با موضوع  MPHمشاوره پایان نامه دوره   -

 دانشگاه علوم پزشکی همدان ،(( همدانبهداشت استان  

بررسی رابطه مدیریت دانش و هوش سازمانی با اثربخشی سازمانی در حوزه ستادی مراکز  )) با موضوع  MPHمشاوره پایان نامه دوره   -

 دانشگاه علوم پزشکی همدان ،((96بهداشت استان لرستان در سال 

، اجرا و ارزشیابی برنامه ریزی عملیاتی با مهارتهای حرفه ای  بررسی    ))با موضوع  MPHمشاوره پایان نامه دوره   - رابطه نحوه تدوین 

 دانشگاه علوم پزشکی همدان ، ((1395مدیران وعملکرد مراکز بهداشت شهرستانهای استان همدان درسال 
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➢ Analysis of Equity in Distribution of Household Financial Contribution to Health System in Iran, 
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cost price of hospital services case study: Beheshti hospital of Hamadan, Clinical 
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M, Ahounbar E. Decomposing disparity in adult individual’s mental health in Tehran 
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➢ Analysis of Iranian household financial participation in the health system: 
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