
 
 



 یو اجرای ی، پژوھشیكارنامھ سوابق آموزش
 یاطالعات شخص  

  ١٣/١٠/٩۵   :كارنامھتاریخ تكمیل 
  فرحناز :نام

  صدوقی  نام خانوادگي:
و دانشکده مدیریت  -جنب بیمارستان مطھری -روبروی بیمارستان خاتم االنبیاء -شھید یاسمی خیابان -میردامادخیابان بعد از  -عصریول خیابان :آدرس محل كار

  ایران.دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی  پزشکی اطالع رسانی
  ٠٢١-٨٨٧٨٠٧٣٦ :شماره تلفن محل كار

 sadoughi.f@iums.ac.irی آدرس پست الكترونیك* 

  
 
 یسوابق تحصیل  
 

 الف) تحصیالت عالیھ

 كشور محل تحصیل شھر محل تحصیل دانشگاه محل تحصیل یدرجھ علم یرشتھ تحصیل
فراغت تاریخ 

  از تحصیل

 ١٣٨٢ ایران تھران علوم پزشکی ایران دکتری  بھداشتی درمانی اطالعات مدیریت

 ١٣٧٤ ایران تھران علوم پزشکی ایران کارشناسی ارشد مدارک پزشکیآموزش 

  ١٣٧٠  ایران  تھران  علوم پزشکی ایران  کارشناسی  مدارک پزشکی

  
  
  

 نوشتھ شده در دوران تحصیل یھا نامھ ب) پایان
 راھنمااساتید /نام استاد  یمقطع تحصیل نامھ عنوان پایان

مطالعھ تطبیقی نظام ملی ثبت سرطان در انگلستان ، دانمارک ، مالزی و ایران : ارائھ الگوی مناسب برای 
 ظھور علیرضا دکتر دکتری ایران

داشتی و خدمات بھبررسی وضعیت کد گذاری بیمارستانھای عمومی اموزشی دانشگاه علوم پزشکی 
 دکتر محمد فشارکی کارشناسی ارشد درمانی ایران و مقایسھ ان با استانداردھای انجمن مدارک پزشکی امریکا

  



 
 



 
 یا و حرفھ یشغل یھا  موقعیت  

 یالف) سابقھ ارائھ خدمات آموزش
 عنوان درس نوع درس* نوع فعالیت مقطع تحصیلي مؤسسھ محل تدریس

  سیستم ھای اطالعات بھداشتی و درمانی  تئوری  مدرس  دارش  دانشگاه تھران –دانشکده مدیریت
  مدیریت اطالعات بھداشتی و درمانی  تئوری  مدرس  ارشد  دانشگاه تھران –دانشکده مدیریت

  ساختار داده ھای پزشکی و پرونده الکترونیکی سالمت  تئوری  مدرس  ارشد  دانشگاه تربیت مدرس
  فناوری اطالعات در پرستاری  ئوریت مدرس دکتری  دانشگاه ایران –دانشکده پرستاری 

  سمینار سیستمھای مدیریت اطالعات سالمت  تئوری  مدرس  دکتری  دانشگاه ایران –دانشکده مدیریت
  سمینار تحقیق  تئوری، عملی  مدرس  دکتری  دانشگاه تھران -دانشکده مدیریت 
  اطالعات سالمتارزیابی سیستمھای مدیریت   تئوری  مدرس  دکتری  دانشگاه ایران –دانشکده مدیریت
 مدیریت اطالعات بھداشتی درمانی تطبیقی تئوری مدرس دکتری دانشگاه ایران –دانشکده مدیریت
  در مدیریت سالمت  نظام اطالعات    مدرس  دکتری  دانشگاه تھران -دانشکده مدیریت 
  انیمدیریت سیستم ھای اطالعات بھداشتی درم  تئوری  مدرس  ارشد  دانشگاه تھران –دانشکده مدیریت
  مدیریت اطالعات بھداشتی درمانی  تئوری  مدرس  ارشد  دانشگاه تھران –دانشکده مدیریت

  مدیریت در انفورماتیک پزشکی  تئوری  مدرس  ارشد  دانشکده فن آوری ھای نوین دانشگاه تھران
  مدیریت در انفورماتیک پزشکی  تئوری  مدرس  ارشد  دانشگاه ایران -دانشکده مدیریت 
  سمینار انفورماتیک پزشکی  تئوری  مدرس  ارشد  دانشگاه ایران -دانشکده مدیریت 
  مدیریت در انفورماتیک پزشکی  تئوری  مدرس  ارشد  دانشگاه تھران -دانشکده مدیریت 
  سمینار انفورماتیک پزشکی  تئوری، عملی  مدرس  ارشد  دانشگاه تھران -دانشکده مدیریت 
  طراحی پژوھش کاربردی در انفورماتیک پزشکی  عملی تئوری،  مدرس  ارشد  دانشگاه تھران -دانشکده مدیریت 
  سیستم ھای اطالعات سالمت  تئوری  مدرس  ارشد  دانشگاه تھران -دانشکده مدیریت 
  مدیریت سیستم ھای اطالعاتی بھداشتی و درمانی  تئوری  مدرس  ارشد  دانشگاه ایران -دانشکده مدیریت 

  العات مدیریتسیستمھای اط  تئوری مدرس ارشد  دانشگاه ازاد قزوین
  سیستمھای اطالعات مدیریت پیشرفتھ  تئوری مدرس ارشد  دانشگاه ازاد قزوین
  نظریھ سیستمی  تئوری مدرس ارشد  دانشگاه ازاد قزوین
 روش تحقیق در علوم بھداشتی تئوری مدرس ارشد دانشگاه ایران –دانشکده مدیریت
 تحقیق سمینار تئوری مدرس ارشد دانشگاه ایران –دانشکده مدیریت
 مدیریت سیستمھای اطالعات بھداشتی تئوری مدرس ارشد دانشگاه ایران –دانشکده مدیریت
 ارزیابی مراقبتھای بھداشتی درمانی تئوری مدرس ارشد دانشگاه ایران –دانشکده مدیریت
 سیستمھای طبقھ بندی و نامگذاری بیماریھا  تئوری مدرس ارشد  دانشگاه ایران –دانشکده مدیریت

  تجزیھ و تحلیل و طراحی سیستم  تئوری مدرس  کارشناسی  شگاه ازاد قزویندان
 ٣کدگذاری بیماریھای  تئوری مدرس کارشناسی دانشگاه ایران –دانشکده مدیریت
 ٤کدگذاری بیماریھای   تئوری مدرس کارشناسی  دانشگاه ایران –دانشکده مدیریت
 مدارک پزشکی  تئوری مدرس کارشناسی  دانشگاه ایران –دانشکده مدیریت
 کدگذاری بیماریھا  تئوری مدرس کاردانی  دانشگاه ایران –دانشکده مدیریت
 سیستمھای رایج طبقھ بندی و نام گذاری  تئوری مدرس کاردانی  دانشگاه ایران –دانشکده مدیریت
  مبانی فن اوری اطالعات  تئوری  مدرس  کاردانی  دانشگاه ایران –دانشکده مدیریت

  
  (مرتبط با آموزش و تحقیقات) یاجرای یھا ھا و پست  ) سابقھ موقعیتب

 تاریخ مكان فعالیت نوع وظایف محولھ سمت
  لغایت  از

 -دانشکده مدیریت و اطالع رسانی علوم پزشکی آموزشی سالمت اطالعات  مدیر گروه اموزشی مدیریت
 تا کنون١٣٨٣  تھران دانشگاه علوم پزشکی 

در  یک پزشکیرشتھ انفورماتراه اندازی مسئول 
    دانشگاه علوم پزشکی ایران  آموزشی  دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی

دانشگاه –دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی   تحقیقات  معاون پژوھشی
  تا کنون -١٣٩۴  علوم پزشکی ایران

 
 جوایز، تقدیرھای، بورس تحصیل تشویق ، 

 تاریخ دریافت همقام اعطاكنند محل دریافت علت دریافت  عنوان
 ١٣٧٦ رئیس مجلس شورای اسالمی مجلس شورای اسالمی تالیف و ترجمھ کتاب سومین کتاب سال دانشجویی



 
 



 
  
 
 یھا و مجامع علم عضویت در انجمن  

و  ینوع ھمكار نام مجمع
 محل فعالیت مجمع سمت

  وزارت بھداشت و درمان  عضو  ھیات ممتحنھ و ارزشیابی رشتھ مدیریت اطالعات
  وزارت بھداشت و درمان  عضو  پزشکی کمیتھ  ارزشیابی رشتھ انفورماتیک

 دانشکده مدیریت و اطالع رسانی علوم پزشکی ایران عضو کمیتھ بازنگری رشتھ مدارک پزشکی
 دانشگاه صنعتی امیر کبیر عضو KT Iکمیتھ علمی کنفرانس بین المللی

 دانشگاه علوم پزشکی ایران عضو انک پزشکی ایرھ علمی چھارمین ھمایش سراسری مدارکمیت
 دانشگاه علوم پزشکی ایران عضو  شورای مرکزی مدارک پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی ایران عضو  کمیتھ علمی سومین سمینار سراسری مدارک پزشکی
 دانشگاه علوم پزشکی ایران عضو  کمیتھ اصالح و تغییر سیستم بایگانی مدارک پزشکی بیمارستان ھاشمی نژاد

  دانشگاه علوم پزشکی ایران  عضو  کمیتھ برنامھ ریزی و ارزشیابی رشتھ انفورماتیک
  
 ھا و شوراھا عضویت در كمیتھ 

نوع ھمكاري با  نام كمیتھ یا شورا
 مدت فعالیت مكان یا سازمان مربوطھ كمیتھ یا شورا

 لغایت از
 تا کنون  ١٣٨٣ ایران -پزشکیدانشکده مدیریت و اطالع رسانی علوم  عضو شورای تحصیالت تکمیلی

 کنونتا   ١٣٨٣ ایران -دانشکده مدیریت و اطالع رسانی علوم پزشکی عضو  شورای پژوھشی
  تا کنون  ١٣٨٣  دانشگاه علوم پزشکی ایران  عضو  شورای پژوھشی
 تا کنون  ١٣٨٣  ایران-دانشکده مدیریت و اطالع رسانی علوم پزشکی  عضو  شورای آموزشی

  تا کنون  ١٣٩١  رانیا- یعلوم پزشک یو اطالع رسان تیریدانشکده مد  عضو  رتقا اعضا ھیات علمی دانشکدهکمیتھ منتخب ا
 
 شده  تصویبی تحقیقات یھا پروژه  

 عنوان طرح

 نوع فعالیت در طرح
(مجري اصلي، مدیر 
اجرایي، ھمكار، 

 مشاور و غیره)

مؤسسھ محل 
 پژوھش

وضعیت فعلي 
 طرح

طول مدت 
 طرح

دانشگاه علوم   یاصل یمجر  حداقل داده ملی آسم برای پرونده الکترونیک سالمتارائھ مجموعھ 
  سال١  در حال اجرا  رانیا یپزشک

پیاده سازی کاردکس الکترونیکی دارویی در سیستم اطالعات داروخانھ 
دانشگاه علوم   یاصل یمجر  بیمارستان ھای آموزشی: مطالعھ موردی

  سال١  در حال اجرا  رانیا یپزشک

مبتنی بر شواھد در  یاستفاده از پایگاه ھای اطالعاتی الکترونیکموانع 
دانشگاه علوم   مجری اصلی  پرستاری: مرور نظام یاقتھ

  سال١  در حال اجرا  پزشکی ایران

دانشگاه علوم   مجری اصلی  در نظام مراقبت سالمت: مروری نظام یاقتھمعماری اینترنت 
  سال١  در حال اجرا  پزشکی ایران

دانشگاه علوم   مجری اصلی  ب ملی حفظ حریم خصوصی اطالعات سالمت برای ایرانطراحی چارچو
  سال١  در حال اجرا  پزشکی ایران

دانشگاه علوم   یاصل یمجر  یمارستانیاطالعات ب یھا تسمیس یابیارزش یھا شاخص یرتبھ بند
  سال١  افتھیخاتمھ   رانیا یپزشک

بر بستر  ینیعات بالاطال یھا ستمیس یساز ادهیپ یھا تیھا و محدود تیمز
دانشگاه علوم   یاصل یمجر  اقتھیمرور نظام  کی: یابر انشیرا

  سال١  افتھیخاتمھ   رانیا یپزشک

دانشگاه علوم   یاصل یمجر  بررسی وضعیت مدیریت اطالعات در نظام کشوری مراقبت مرگ مادری
  سال١  خاتمھ یافتھ  رانیا یپزشک

درمانی  –راکز آموزشی الگوی ساختار سازمانی بخش فناوری اطالعات م
دانشگاه علوم   اصلی مجری  کشور

  سال١  افتھیخاتمھ   پزشکی تھران



 
 



مطالعھ تطبیقی نظام  ملی مدیریت داده ھای ترخیص بیمارستانی کشورھای 
دانشگاه علوم  اصلی مجری  ١٣٨٨منتخب و ارائھ الگو برای ایران :

 سال ١ افتھیخاتمھ  پزشکی تھران

ی نظام اطالعات سالمت ملی و ارائھ الگو برای مطالعھ تطبیقی ورودی ھا
دانشگاه علوم  ھمکار  ١٣٨٨ ایران:

 سال ١ افتھیخاتمھ  پزشکی تھران

طراحی و پیاده سازی سستم خبره مبتنی بر قوانین فازی برای تشخیص بیماری 
دانشگاه علوم   مجری اصلی  اسکلروزیس متعدد

  سال ١  خاتمھ یافتھ  پزشکی تھران

سازی سیستم خبره بالینی تشخیص سرطان پروستات براساس  طراحی و پیاده
دانشگاه علوم   اصلی مجری  الگوریتم ھوش جمعی ذرات شبکھ عصبی پس انتشار

  سال ١  خاتمھ یاقتھ  پزشکی تھران

بھداشت روستایي بر اساس سیستم اطالعات  یطراحي مدل بھینھ توزیع خانھ ھا
اه علوم دانشگ  اصلی مجری  جغرافیایي : مطالعھ موردي

  سال ١  خاتمھ یاقتھ  پزشکی تھران

بررسی ھم کنش پذیری سیستم ھای اطالعات بیمارستانی مراکز بھداشتی و 
دانشگاه علوم   اصلی مجری  درمانی ایران

  سال ١  خاتمھ یاقتھ  پزشکی تھران

دانشگاه علوم   اصلی مجری  پیش بیني عود سرطان پستان با استفاده از داده كاوي
  سال ١  تمھ یاقتھخا  پزشکی تھران

تحلیل محتوای مجالت مدیریت اطالعات و مدیریت اطالعات سالمت در پایگاه 
دانشگاه علوم   اصلی مجری  ٢٠١٢تا  ٢٠٠٨) سال ISIموسسھ اطالعات علمی (

  سال ١  خاتمھ یاقتھ  پزشکی تھران

ارائھ الگوی مشاغل سازمانی بخش مدیریت و فناوری اطالعات سالمت 
دانشگاه علوم   مجری اصلی  رانھای ای بیمارستان

  سال ١  خاتمھ یاقتھ  تھران یپزشک

رابطھ عزت نفس و تعھد سازماني كاركنان بخش مدارك پزشكي بیمارستانھاي 
دانشگاه علوم   اصلی مجری  آموزشي شھر تھران

  سال ١  خاتمھ یافتھ  پزشکی تھران

دانشگاه علوم   صلیا مجری  تاثیر مکانیسم تشویقي بر میزان مستندسازي دستیاران تخصصي
  سال ١  خاتمھ یاقتھ  پزشکی تھران

بررسی میزان آگاھی پزشکان از مدارک پزشکی در بیمارستان ھای منتخب 
دانشگاه علوم   اصلی مجری  وابستھ بھ دانشگاه

  سال٢  خاتمھ یافتھ  پزشکی ایران

ھای برنامھ ریزی استراتژیک سیستم ھای اطالعات و ارائھ  مطالعھ تطبیقی مدل
دانشگاه علوم  اصلی مجری برای سیستم اطالعات سالمت الگو

 ماه ۶ خاتمھ یافتھ پزشکی ایران

مطالعھ تطبیقی سیستم اطالعات ایمنی بیمار در کشورھای منتخب و ارائھ مدل 
دانشگاه علوم   اصلی مجری  برای ایران

  ماه١٨  خاتمھ یافتھ  پزشکی ایران

در مراکز روانپزشکی بررسی فرایندھای انجام کار بخش مدارک پزشکی 
دانشگاه علوم   اصلی مجری  ١٣٨٨ :دانشگاھھای علوم پزشکی شھر تھران

  ماه ٩  خاتمھ یافتھ  پزشکی تھران

بررسی تطبیقی پرونده بھداشتی شخصی در کشورھای منتخب و ارائھ الگو : 
دانشگاه علوم   ھمکار  ١٣٨٧

 سال ١ خاتمھ یافتھ پزشکی ایران

  
 شده یا مشاوره شده یسرپرست یھا مھنا پایان  

دوره تحصیلي  نامھ عنوان پایان
سمت در  نامھ محل انجام پایان نامھ ارائھ پایان

 نامھ پایان
تاریخ دفاع 

 نامھ از پایان
 رانیدر ا یمارستانیبالدرنگ ب یابی تیاطالعات موقع ستمیس یمدل ساز

  دانشکده مدیریت   دکتری  یابر اءیاش نترنتیا یبر فناور یمبتن
  در حال اجرا  راھنما  شکی ایرانعلوم پز

  دانشکده مدیریت   دکتری  ارایھ مدل مھفومی نظام اطالعات بھداشت روان برای ایران
  در حال اجرا  راھنما  علوم پزشکی ایران

  دانشکده مدیریت   دکتری  ارایئھ مدلی مفھومی نظام اطالعاتی مراقبت از آسیب برای کودکان درایران
  در حال اجرا  راھنما  علوم پزشکی ایران

بر بستر  رانیاطالعات سالمت ا یھا ستمیس یساز ادهیچارچوب پ ھیارا
  دانشکده مدیریت   دکتری  یابر انشیرا

  در حال اجرا  راھنما  علوم پزشکی ایران



 
 



  دانشکده مدیریت   دکتری  ارائھ مدل ارزشیابی نظام کشوری مراقبت مرگ مادری در ایران
  جرادر حال ا  راھنما  علوم پزشکی ایران

  دانشکده مدیریت   دکتری  ارائھ مدل سواد سالمت الکترونیک افراد ناشنوا در ایران
  در حال اجرا  راھنما  علوم پزشکی ایران

ھای اطالعات کامپیوتری  ارائھ الگوی مدیریت خطر برای حفظ امنیت سیستم
  دانشکده مدیریت   دکتری ھای ایران در بیمارستان

  ١٣٩٥  راھنما  علوم پزشکی ایران

  دانشکده مدیریت   دکتری  ارائھ مدل ملی ترجمان دانش دیابت در ایران 
  ١٣٩٥  راھنما  علوم پزشکی ایران

 یو درمان یمراکز آموزش یاطالعات برا یفناور تیارائھ چارچوب حاکم
  دانشکده مدیریت   دکتری  تھران یدانشگاه علوم پزشک

  ١٣٩٣  راھنما  علوم پزشکی ایران

ھای ترخیص بیمارستانی کشورھای  ی مدیریت دادهی نظام ملقیمطالعھ تطب
دانشکده مدیریت   دکتری  منتخب و ارائھ الگو برای ایران

  ١٣٩٣  راھنما  علوم پزشکی ایران

 تیریدانشکده مد یدکتر رانیا یسالمت متن باز برا کیپرونده الکترون یارائھ الگو
 ١٣٩٢ راھنما رانیا یعلوم پزشک

 تیریدانشکده مد یدکتر رانیا یبرا ژهیو یعات مراقبت ھااطال ستمیس یمدل مفھوم یطراح
 ١٣٩٢ راھنما نایرا یعلوم پزشک

در  EHR یساز ادهیپ شیپ یاتیعمل یآماده ساز یالگو یو اجرا یطراح
دانشکده مدیریت   دکتری  رانیا

  ١٣٩٢  راھنما  علوم پزشکی تھران

 رستانمایاطالعات ب یھا ستمیو شکست س تیموقع یابیارز یالگو یطراح
دانشکده مدیریت   دکتری  رانیدر ا

  ١٣٩٢  راھنما  علوم پزشکی تھران

مبتال  مارانیبر مصرف دارو در ب ادآوری یکوتاه متن امیپ یاثربخش یبررس
دانشکده مدیریت   دکتری  بھ فشار خون

  ١٣٩٢  راھنما  علوم پزشکی تھران

دانشکده مدیریت   دکتری  یرانطراحي مدل انتولوژي سیستم نظارت بیماریھاي قلبي و عروقي براي ا
  ١٣٩١  راھنما  علوم پزشکی تھران

دانشکده مدیریت   دکتری  طراحی الگوی مفھومی سیستم اطالعات مدیریت طب سالمندان برای ایران
  ١٣٩١  راھنما  علوم پزشکی تھران

دانشکده مدیریت   دکتری  رانیسالمت در ا یارائھ مدل جامع اطالعات پژوھش
  ١٣٩١  نماراھ  علوم پزشکی تھران

 یدر کشورھا کپارچھی یعموم ینظام اطالعات بھداشت یقیتطب یررسب
دانشکده مدیریت   دکتری  رانیا یمنتخب و ارائھ مدل برا

  ١٣٩١  راھنما  علوم پزشکی تھران

دانش در وزارت بھداشت درمان و  تیریمد یزیمدل مم یو اجرا یطراح
دانشکده مدیریت   دکتری  یآموزش پزشک

  ١٣٩١  راھنما  انعلوم پزشکی تھر

دانشکده مدیریت   دکتری  رانیا یو ارائھ مدل برا ماریب یمنیاطالعات ا ستمیس یقیمطالعھ تطب
  ١٣٩٠  راھنما  علوم پزشکی تھران

دانشکده مدیریت   دکتری  رانیکشور ا یو ارائھ الگو برا یپرونده سالمت فرد یقیمطالعھ تطب
  ١٣٨٩  راھنما  علوم پزشکی ایران

رونده بھداشتی شخصی در کشورھای منتخب و ارائھ الگو : بررسی تطبیقی پ
دانشکده مدیریت   دکتری  ١٣٨٧

  ١٣٨٨  راھنما  علوم پزشکی ایران

طراحی مدل حافظھ سازمانی بخش مدارک پزشکی مراکز آموزشی و 
دانشکده مدیریت  دکتری درمانی

 ١٣٨٧ راھنما علوم پزشکی ایران

پشتیبانی از پرونده الکترونیک  طراحی مدل شی گرای پیام ھای اصلی برای
دانشکده مدیریت   دکتری  سالمت 

  ١٣٨٦  راھنما  علوم پزشکی ایران

طراحی الگوی مکانیسم محرمانگی و ایمنی اطالعات پرونده الکترونیک 
دانشکده مدیریت   دکتری  ١٣٨۵ –سالمت برای ایران 

  ١٣٨٦  راھنما  علوم پزشکی ایران

ات اعتبار سنجی بیمارستانھا در مطالعھ تطبیقی نظام مدیریت اطالع
دانشکده مدیریت  دکتری کشورھای منتخب و ارائھ الگو برای ایران

 ١٣٨٥ راھنما علوم پزشکی ایران

دانشکده مدیریت   دکتری  ارائھ الگوی اقتصاد سالمت برای ایران
  ١٣٩٤  مشاور  علوم پزشکی ایران

پستان بر اساس  ھای پیش بینی بقای بیماران مبتال بھ سرطان مقایسھ مدل
دانشکده مدیریت   دکتری  ھای داده کاوی الگوریتم

  ١٣٩٣  مشاور  علوم پزشکی ایران

ارایھ الگوی مدیریت اطالعات جھت ارزیابی پاسخگویی نظام سالمت در 
دانشکده مدیریت   دکتری  ایران

  ١٣٩٣  مشاور  علوم پزشکی ایران

مرگ و میر برای ارائھ مدل مفھومی نظام ثبت اطالعات و طبقھ بندی علل 
دانشکده مدیریت   دکتری  ایران

  ١٣٩٣  مشاور  علوم پزشکی ایران



 
 



دانشکده مدیریت  دکتری  سیستم  نسخھ نویسی الکترونیکملی مدل مفھومی ارائھ 
  ١٣٩٢ مشاور علوم پزشکی ایران

با استفاده  تحلیل کشف دانش از پایگاه داده ھای بیماری ھای قلبی و عروقی
دانشکده مدیریت  دکتری  کاوی ھای داده از تکنیک

  ١٣٩٢ مشاور تھرانعلوم پزشکی 

ایجاد سیستم پیش بینی زردی نوزادان بر اساس الگوریتم ماشین بردار 
  دانشکده مدیریت  ارشد  پشتیبان

  در حال اجرا  راھنما  علوم پزشکی ایران

  دانشکده مدیریت  ارشد  ارائھ الگوی سیستم مراقبت جمیت شناسی سالمت برای ایران
  ١٣٩٣  راھنما  علوم پزشکی ایران

ارائھ مدل منطقی سیستم پرونده الکترونیک سالمت فردی برای دانشجویان 
ھای علوم پزشکی کشور ایران (مورد کاوی: دانشگاه علوم پزشکی  دانشگاه
  ایران)

  ارشد
دانشکده علوم 

دانشگاه  –پزشکی 
  تربیت مدرس

  ١٣٩٣  راھنما

دانشکده مدیریت   ارشد  مراکز آموزشی درمانی شھر تھران روییانبار داارزیابی سیستم اطالعات 
  ١٣٩٢  راھنما  علوم پزشکی تھران

مطالعھ تطبیقی سیستم مدیریت اطالعات ایمن سازی در کشورھای منتخب و 
دانشکده مدیریت   ارشد  ارایھ الگو برای ایران

  ١٣٩٢  راھنما  علوم پزشکی تھران

ور در بیمارستان ھای آموزشی  امکان سنجی جرای آسیب شناسی از راه د
دانشکده مدیریت   ارشد  ١٣٩١دانشگاه علوم پزشکی تھران:

  ١٣٩٢  راھنما  علوم پزشکی تھران

بررسی نیازھای اطالعاتی و فنی دورا پزشکی  برای مدیریت بیماری مزمن 
دانشکده مدیریت   ارشد  ھای منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران انسدادی ریھ  در بیمارستان

  ١٣٩٢  راھنما  وم پزشکی تھرانعل

بررسی وضعیت سیستم اطالعات بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی جندی 
دانشکده مدیریت   ارشد  ١٣٩٢شاپور اھواز:

  ١٣٩٢  راھنما  علوم پزشکی تھران

دانشکده مدیریت   ارشد  ھای سیستم اطالعات دوره پری ناتال مجمموعھ حداقل داده
  ١٣٩٢  راھنما  علوم پزشکی تھران

مقاوم بھ اورئوس ھای جدید استافیلوکوک  شناسایی ژن ھای ھم تنظیم سویھ
دانشکده مدیریت   ارشد  ھای بیان ونکومایسین با استفاده از تحلیل خوشھ بندی  داده

  ١٣٩١  راھنما  علوم پزشکی تھران

دانشکده مدیریت   ارشد  کاربرد شبکھ عصبی مصنوعی در طبقھ بندی نئوپالزی پروستات
  ١٣٩١  راھنما  کی تھرانعلوم پزش

در کشورھای منتخب و ارایھ  اطالعات ژنتیکمطالعھ تطبیقی نظام مدیریت 
دانشکده مدیریت   ارشد  ١٣٩٠: الگو برای ایران

  ١٣٩٠  راھنما  علوم پزشکی تھران

آران و  ءپنوموني در بیمارستان سیدالشھداایجاد سیستم خبره فازي تشخیص 
 دانشکده مدیریت  ارشد  ١٣٩٠:بیدگل

  ١٣٩٠  راھنما  علوم پزشکی تھران

ھای دانشگاه علوم پزشکی  ارزیابی قابلیت کاربرد سیستم اطالعات بیمارستان
دانشکده مدیریت   ارشد  ١٣٨٩مشھد: 

  ١٣٩٠  راھنما  علوم پزشکی تھران

مراکز تحقیقات  ١ مقایسھ مدیریت داده ھای کارآزمایی ھای بالینی دارویی
ران بر اساس استانداردھای مدیریت مطلوب زشکی تھپدرمانی دانشگاه علوم 

  ١٣٨٩: ٢ ای بالینیھداده 
دانشکده مدیریت   ارشد

  ١٣٩٠  راھنما  علوم پزشکی تھران

سیستم اطالعات ایمنی بیمار مبتنی بر معماری  پیاده سازی طراحی و
دانشکده مدیریت   ارشد  سرویس گرا

  ١٣٩٠  راھنما  علوم پزشکی تھران

م اطالعات در زمینھ برنامھ ریزی ھوشین در ارائھ الگوی مفھومی سیست
  ارشد  شرکت سایپا

دانشکده مدیریت و 
دانشگاه  - حسابداری

  آزاد اسالمی قزوین
  ١٣٩٠  راھنما

بررسی  فرایندھای انجام کار بخش مدارک پزشکی در مراکز روان پزشکی 
دانشکده مدیریت   ارشد  ١٣٨٨ھای علوم پزشکی شھر تھران: دانشگاه

  ١٣٨٩  راھنما  رانعلوم پزشکی ای

دانشکده مدیریت   ارشد  اطالعات سالمت برنامھ ریزی استراتژیک سیستم طراحی مدل
  ١٣٨٨  راھنما  علوم پزشکی ایران

دانشکده مدیریت   ارشد ١٣٨۶: Hospimpارزیابی نرم افزار 
  ١٣٨٧  راھنما  علوم پزشکی ایران

 مطالعھ تطبیقی سطوح دسترسی و محرمانھ سازی مدارک پزشکی در
دانشکده مدیریت  ارشد کشورھای منتخب با ایران

 ١٣٨٤ راھنما علوم پزشکی ایران

بررسی وضعیت مستند سازی گواھی فوت و دیدگاه گواھی دھندگان در این 
دانشکده مدیریت  ارشدسال  –زمینھ دربیمارستانھای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران 

 ١٣٨٤ راھنما علوم پزشکی ایران



 
 



١٣٨٣ 
رسی اگاھی، نگرش و عملکرد اعضای ھیات علمی دانشکده ھای بر

توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران ، تھران و شھید بھشتی و دانشگاه 
علوم بھزیستی و توانبخشی نسبت بھ ضرورت استفاده از طبقھ بندی بین 

 ١٣٨٣-١٣٨٤)ICIDHالمللی اسیبھا ، ناتوانیھا و عقب افتادکی ھا (

یریت دانشکده مد ارشد
 ١٣٨٤ راھنما علوم پزشکی ایران

بررسی وضعیت مستند سازی گواھی فوت و دیدگاه گواھی دھندگان در این 
سال  –زمینھ دربیمارستانھای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران 

١٣٨٣ 
دانشکده مدیریت  ارشد

 ١٣٨٤ راھنما علوم پزشکی ایران

اونت درمان وزارت تدوین شاخص ھای آماری مورد نیاز واحدھای مع
  دانشکده مدیریت  ارشد  بھداشت ، درمان و آموزش پزشکی

  ١٣٩٥  مشاور  علوم پزشکی ایران

بررسی امکان اجرای مراقبت دیابت از راه دور برای سالمندان وابستھ بھ 
  دانشکده مدیریت  ارشد  ١٣٩١سازمان بھزیستی استان گلستان:

  ١٣٩٣  مشاور  علوم پزشکی ایران

یمارستان ھای آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی بررسی وضعیت ب
دانشکده مدیریت   ارشد  ١٣٩١ارومیھ جھت استقرار مدارک پزشکی الکترونیکی: 

  ١٣٩٢  مشاور  علوم پزشکی ایران

ھای  بررسی نقش مدیریت اطالعات در اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان
دانشکده مدیریت   ارشد  استان خوزستان

  ١٣٩٢  مشاور  انعلوم پزشکی تھر

مقایسھ شرح شغل کارکنان مدارک پزشکی در کشورھای منتخب و ارائھ 
دانشکده مدیریت  ارشد الگو

 ١٣٨٦ مشاور علوم پزشکی ایران

بررسی دیدگاه کاربران نسبت بھ کیفیت سیستم اطالعات بیمارستانی در 
دانشکده مدیریت  ارشد بیمارستانھای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشھد

 ١٣٨٥ مشاور علوم پزشکی ایران

مطالعھ تطبیقی استانداردھای محتوا ، ساختار ، و واژه نامھ ای پرونده 
دانشکده مدیریت  ارشد الکترونیک سالمت از دید سازمانھای منتخب و ارائھ الگو برای ایران

 ١٣٨٤ مشاور علوم پزشکی ایران

ن تامین اجتماعی مکانیسم تولید اطالعات آماری در بیمارستانھای سازما
دانشکده مدیریت  ارشد )١٣٨٢(تھران 

 ١٣٨٢ مشاور علوم پزشکی ایران

طراحی الگویی بھ منظور بھبود کیفیت کسب اطالعات بھداشتی و درمانی 
دانشکده مدیریت  ارشد ١٣٨٢در ایران : 

 ١٣٨٢ مشاور علوم پزشکی ایران

تخصصی  –ی ارزیابی عملکرد  بخش مدارک پزشکی بیمارستانھای اموزش
دانشکده مدیریت   ارشد  دانشگاه علوم پزشکی ایران

  ١٣٨٠  مشاور  علوم پزشکی ایران

بررسی میزان تکمیل مدارک پزشکی در بیمارستانھای عمومی دانشگاه علوم 
دانشکده مدیریت   ارشد  ٧٧پزشکی شیراز سال 

  ١٣٧٨  مشاور  علوم پزشکی ایران

  
 (بدون ارائھ مقالھ)و غیره  ی، بازآموزیاندیش در ھم یسخنران  

، یاندیش عنوان ھم عنوان سخنراني
 و غیره ی، بازآموزیاندیش ھمی محل برگزار و غیره یبازآموز

و استخراج امار ICD10 کدگذاری بیماریھا و اقدامات درمانی مطابق 
 دانشگاه علوم پزشکی قم کارگاه مرتبط

 وزارت بھداشتیماریھامرکز مدیریت ب کارگاه اموزش کدگذاری بین المللی سرطانھا
 شبکھ بھداشت و درمان کرج کارگاه ICD-10اموزش 

کدگذاری علل مرگ و میر منطبق با قوانین واستانداردھای دانشگاه 
 معاونت درمان دانشگاه تھران کارگاه تھران

 مرکز قلب تھران کارگاه تشخیص نویسی
 علوم پزشکی قم کارگاه نرم افزارھای نوین اماری

 سازمان تامین اجتماعی بازاموزی کارکنان مدارک پزشکی بازاموزی
 دانشگاه علوم پزشکی کرمان کارگاه طبقھ بندی علل مرگ و میر

 معاونت درمان علوم پزشکی ایران کارگاه استانداردسازی کدگذاری بیماری ھا
  شبكھ بھداشت و درمان كرج کارگاه كارگاه آموزش مدارك پزشكي

-وزارت بھداشت ، درمان و آموزش پزشكي کارگاه  ICD-10 ني برتشخیص نویسي صحیح مبت
  دفترتوسعھ و ھماھنگي نظام آماري

 -وزارت بھداشت ، درمان و آموزش پزشكي کارگاه  ICD-10 آموزش تشخیص نویسي صحیح مبتني بر
  معاونت پژوھشي

دانشگاه علوم پژشكي و خدمات بھداشتي درماني  کارگاه ICD-10 آشنایي با
 معاونت درمان و دارو -اصفھاناستان 

آماده سازي تیم ھاي آموزش تشخیص نویسي صحیح و كدگذاري بیماري 
 -وزارت بھداشت ، درمان و آموزش پزشكي کارگاه  ICD-10 ھا مبتني بر

  معاونت پژوھشي

شتي درماني دانشگاه علوم پژشكي و خدمات بھدا کارگاه  ICD-10آموزش ثبت اطالعات فرم گواھي فوت مبتني بر نیاز 
  معاونت امور درمان و دارو -شھید صدوقي یزد



 
 



معاونت درمان و  -دانشگاه علوم پژشكي ایران  کارگاه  ICD-10كارگاه آموزش 
  دارو

 
 یبا ھیأت تحریریھ مجالت علم یو ھمكار یویراستار یھا فعالیت 

 نوع ھمكاري با مجلھ محل انتشار مجلھ نام مجلھ

 بیر و عضو ھیات تحریریھسرد تھران مدیریت سالمت
 عضو ھیات تحریریھ اصفھان مدیریت اطالعات سالمت اصفھان

 داور تبریز  دانشگاه علوم پزشکی تبریز
  داور  تھران  پیاورد سالمت

 داور کرمان  دانشگاه علوم پزشکی کرمان
  داور  کاشان  فیض

  
 انتشارات  

  الف) كتب منتشرشده

رجمھ، تألیف، نوع كار (ت ھمكار/ ھمكاران عنوان كتاب
شھر و كشور  ناشر گردآوري، ویرایش)

 سال چاپ محل نشر

مدیریت پروژه در فناوری اطالعات 
  مراقبت سالمت

فرحناز صدوقی، تانیا آزادی، 
کیمیا زراعت کار، آیدا 

صرصرشاھی، لیال عرفان 
نیا، لیال غالمحسینی، افسانھ 

  کریمی

  ١٣٩٣  ایران-تھران  انتشارات حیدری  ترجمھ

  ات پزشکیاصطالح
فرحناز صدوقی، لیالع 

غالمحسینی، مجتبی صادقی، 
  امیر خوشوقتی

  ١٣٩٣  ایران-تھران  انتشارات حیدی  تألیف

  فن آوری  اطالعات سالمت

فرحناز صدوقی، مھناز 
صمدبیک، اصغر احتشامی، 

فرزانھ امین پور، پیمان 
  رضایی ھاچھ سو

  ١٣٩١  ایران -تھران   انتشارات جعفری  تالیف

  دیریت اطالعات سالمتفن آوری م

، مرجان فرحناز صدوقی
قاضی سعید، مرضیھ 

معراجی، ناھید رمضان 
  قربانی و خلیل کیمیافر

  ١٣٩٠  ایران -تھران   انتشارات جعفری  تالیف

سیستم ھای اطالعات مدیریت (ساختار 
  ، مفاھیم ،توسعھ وارزیابی)

عباس شیخ  -فرحناز صدوقی
لیال  -زھرا میدانی -طاھری

  شاه مرادی
  ١٣٨٩  ایران -تھران   انتشارات جعفری  تالیف

مدیریت اطالعات بھداشتی ، مدیریت 
 یک منبع استراتژیک

مریم  -فرحناز صدوقی
 –فرخنده اسدی   –احمدی

 بھزاد جاللی فرد
انتشارات واژه  ترجمھ

 ١٣٨٢ ایران -تھران  پرداز

کدگذاری بیماریھا براساس اخرین 
 ICDویرایش

مریم  -فرحناز صدوقی
 ١٣٨٣ ایران -تھران انتشارات جعفری تالیف مدیاح

  
  ب) مقاالت منتشرشده انگلیسی

 سال چاپ صفحھ شماره جلد (گان) نویسنده نام نشریھ عنوان مقالھ  ردیف
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 و روسا اطالعاتی نیازھای ارزیابی
 و حوادث مدیریت زمرک کارشناسان

 بھداشت، وزارت پزشکی ھای فوریت
  پزشکی آموزش و درمان

 پزشكي علوم دانشگاه مجلھ
 مازندران

 1 طاھری شیخ عباس
 2 صدوقی فرحناز

 3زاده قاضی زینب
٢٥٩  ١٤٢  ٢٦-

١٣٩  ٢٦٣۵  

 نویسی نسخھ ستمسی بر کاربردی روریم 
  یافتھ توسعھ کشورھای در الکترونیک

 در بالینی تحقیقات جلھم
 شکیزپیراپ علوم

 ، ١ بیکصمب ھنازم
 * 2 یمداح یم رم

 2 وقیدص فرحناز
١٣٩  ٩٠-١٠٤  ٢  ٥۵  

 

دسترسي جغرافیایي روستاھا بھ خدمات 
بھداشت روستایي با استفاده از  یخانھ ھا

  سیستم اطالعات جغرافیایي
 )GIS:( استان خوزستان ،یمطالعھ مورد  

 سالهت نظام تحقیقات مجله 
از ص ، ١قي دوفرح

، ٢ژاد نحجت حاتمي 
، ٣زارعی وادج

 ٤نوپر مھرنوش

١٣٩  ١-٨  ٢  ١٢۵  

بررسي آموزش در آسیب شناسي از طریق  
  سیستم دورا آسیب شناسي

Iranian Journal of 
Medical Informatics  

Farahnaz 
Sadughi1. Mostafa 
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١٣٩  ١٥-١١  ١  ١٤۴  

  
ھا ي سالمت مقا ي سھ حداقل داده 

   سالمندان در كشورھا ي منتخب
 سالمت انفورماتیک مجلھ

  پزشکی زیست و

 مریم ،1 صدوقی فرحناز
 شاھی مھربان ،1 احمدی

 دولت داوری نسرین ،2
  2 آبادی

٢٤٨  ٤  ٢-
١٣٩  ٢٥٦۴  

 
حاكمیت فناوري اطالعات در ب یمارستان 
ھاي آموزشي و درماني دانشگاه علوم 

  كیفيپزشكي ایران: یك مطالعھ 

 سالمت انفورماتیک مجلھ
  پزشکی زیست و

 ، 1 شاھی مھربان
 ، 2 *صدوقی فرحناز

 نسرین ، 2 احمدی مریم
  آبادی دولت داوری

١٣٩    ٢  ٢۴  

تأثیر ارائھ بازخورد و تشویق در بھبود  
  مستندسازي دستیاران

 در آموزش ایرانی مجلھ
  پزشکی علوم

 زھرا صدوقی، فرحناز
 مھرداد ،*میدانی

 عبدالحسین ر،پو فرزندي
 علیرضا آبادي، داوود

 رضا حمید فرخیان،
  گیالسی

٦٤٩  ٨٢  ١٥-
١٣٩  ٦٥٧۴  

ارائھ الگوي سیستم مدیریت اطالعات دوره  
  نشریھ پایش  نزدیك بھ زایمان )پري ناتال( براي ایران

  فرحناز صدوقی،
  سمیھ نصیری،

  مصطفی لنگری زداه
١٦٧  ٢  ١٤-

١٣٩  ١٧٩۴  

 

ھای سازمانی مرتبط  مطالعھ تطبیقی پست
با بخش مدیریت و فناوری اطالعات 

ھا و ارائھ پیشنھاد برای  سالمت بیمارستان
 ایران

 یپژوھش یمجلھ علم
 یدانشگاه علوم پزشک

  ھرمزگان

، دکتر فرحناز صدوقی
دکتر نسرین داوری 

دکتر عباس ، آبادی  دولت
دکتر ، شیخ طاھری

دکتر ،  محمدرضا ملکی
  مھربان شاھی

١٣٩  ٩٣-٩٩  ٢  ١٩۴  

  

مكان یابي بھینھ براي توزیع خانھ ھاي 
بھداشت روستایي در استان خوزستان با 

یل سلسلھ مراتبي در محیط استفاده از تحل
  درمان و بھداشت مدیریت

 /1 صدوقي فرحناز
 جواد /2 ینژاد حاتم حجت

  زارعي
١٣٩٤  ٢١-٧  ٣  ٦  
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   سیستم اطالعات جغرافیایي

 
مجموعھ داده پرونده الكترونیك سالمت 
فردي براي دانشجویان علوم پزشكي كشور 

  ایران
 ،1 صمدپور حامد  مدیریت اطالعات سالمت

-۴١۶  ۴  ١٢  قيصدو فرحناز
۴٢۵  ١٣٩۴  

 
 پزشکی پرونده :سردبیر بھ نامھ

 کیفیت ارتقاء جھت در گامی الکترونیکی
  بیماران بھ درمانی و بھداشتی خدمات ارائھ

 علوم دانشگاه مجلھ
  اردبیل پزشکی

 مصطفی ،*1گوزلی الھھ
 فرحناز ،2 زاده لنگري

 ملیحھ ،3 صدوقی
  صادقی

١٣٩٣  ٩٦-٩٣  ١  ١٤  

  

ي دورا آسیب شناسي بررسي امكان اجرا
در بیمارستان ھاي آموزشي دانشگاه علوم 

   پزشكي تھران

 پیراپزشكي دانشكده مجلھ
 پزشكي علوم دانشگاه

  سالمت) پیاوردن (تھرا

 ،1 صدوقي فرحناز دكتر
 دكتر ،2 صادقي ملیحھ

 ،3 زاده لنگري مصطفي
  گوزلي الھھ

٣٤٣  ٤  ٨-
١٣٩٣  ٣٥٣  

براي مجموعھ حداقل داده دوره پري ناتال  
  مدیریت اطالعات سالمت  *ایران: مطالعھ دلفي

 سمیھ ،1 صدوقي فرحناز
 مصطفي ،2 نصیري

  زاده لنگري
٦٦٧  ٦  ١١-

١٣٩٣  ٦٨٠  

ضرورت طراحي مجموعھ حداقل داده  
  دوره پري ناتال در ایران

 پزشكي دانشكده مجلھ
 پزشكي علوم دانشگاه

  مشھد

 سمیھ ،1 صدوقي فرحناز
 مصطفي ،2 نصیري

  زاده لنگري
٧٢٧  ٥  ٥٧-

١٣٩٣  ٧٣٧  

بررسي ھم كنش پذیري سیستم ھاي  
  ھرمزگان پزشكي مجلھ  اطالعات بیمارستان مراكز درماني ایران

 1 صدوقي فرحناز دكتر
 نسرین 2 شاھي مھربان
 2 آبادي دولت داوري

  ابراھیمي كمال

٢٥٧  ٣  ١٨-
١٣٩٣  ٢٦٤  

  

 ھاي ه داد مدیریت وضعیت ي مقایسھ
 استانداردھاي اب دارویي بالیني كارآزمایي

 مراكز در بالیني ھاي داده مدیریت مطلوب
 پزشكي علوم دانشگاه درماني تحقیقاتي

  *تھران

 مسعود صدوقي، فرحناز  مدیریت اطالعات سالمت
  ١٣٩٢  ١٠-١  ١  ١٠  امیرحاجلو لیال صالحي،

  

بررسی امکان اجرای مدارک پزشکی 
ھای آموزشی  الکترونیکی در بیمارستان

لوم پزشکی ارومیھ از درمانی دانشگاه ع
نظر وجود استانداردھای نیروی انسانی بھ 

  سازی عنوان یکی از الزامات پیاده

مجلھ دانشکده پرستاری و 
  مامایی ارومیھ

مصطفی ،  الھھ گوزلی
فرحناز ،  زاده لنگری

  وقیصد
١١  ۵  ٣٩١-

١٣٩٢  ٣٩٧  

  

 آمادگي میزان مقایسھ و بررسي
 استقرار جھت آموزشي بیمارستانھاي

 دانشگاه در الكترونیكي پزشكي مدارك
  ارومیھ پزشكي علوم

 پیراپزشكي دانشكده مجلھ
 پزشكي علوم دانشگاه

  سالمت) تھران (پیاورد

 لنگري مصطفي دكتر
 ،2 گوزلي الھھ ،1 زاده

  صدوقي فرحناز دكتر
٧  ۴  ٣١٢-

٣٢۴  ١٣٩٢  

  

 در شناسی آسیب دورا اجرای امکان
 علوم دانشگاه آموزشی ھای بیمارستان

 از تھران پزشکی
 بھ انسانی نیروی استانداردھای وجود نظر

  *سازی پیاده الزامات از یکی عنوان

  مدیریت اطالعات سالمت
 ،1 صدوقی فرحناز
 ،2 صادقی ملیحھ

  زاده لنگری مصطفی
١١  ۵  ٣٩١-

١٣٩٢  ٣٩٧  

  
ھای  ی داده طراحی حداقل مجموعھ

ضروری در مدیریت اطالعات سرطان 
  ایران

مجلھ دانشکده پرستاری و 
  مامایی ارومیھ

رضا ،  فرحناز صدوقی
مرضیھ ، صفدری

ناھید رمضان ، معراجی
مرجان قاضی ،  قربانی

  یدیسع

٨  ١١  ۶٢٢-
۶١٣٩٢  ٢٩  

  
 دارویي انبار اطالعات سیستم ارزیابي

 آموزشي مراكز
  تھران شھر درماني

  مدیریت سالمت
 /1 صدوقي فرحناز

 /2 الھي شمس راضیھ
  3/ احمدي مریم

١۶  ۵۴  ١-٧۵  ١٣٩٢  

  
ررسی وضعیت جریان اطالعات در ب

مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی 
  ١٣٩١تھران: 

  مدیریت سالمت
رقیھ ، فرحناز صدوقی

علی ولی ،  ارشاد سرابی
  نژادی

١٧  ۵۵  ۴٣-۵١٣٩٢  ٠  



 
 



 و تصاویر معنایی بازیابی چالشھاي  
  اصطالحنامھھا کاربستنوین

پژوھشگاه علوم و فناوری 
  ایران اطالعات

 علی صدوقی، فرحناز
 ولی نژادي،حافظ

 محمدحسن زاده، پریسا
  پاسیار

٣  ٢٧  ۶۴١- 
۶۶١٣٩١  ٧  

 بیمارستان اطالعات سیستم پذیري كاربرد  
  مدیریت اطالعات سالمت  * مشھد پزشكي علوم دانشگاه

 ،  صدوقي فرحناز
 ،  خوشگام معصومھ

  فرھي راضیھ سیده
١٣٩١  ٨-١  ٣  ٩  

  

 بر مبتني بالیني ریا تصمیم سیستم طراحي
 كشف منظور بھ مصنوعي عصبي ي شبكھ
 خیم خوش بزرگي از سرطان ي اولیھ

  پروستات

  مدیریت اطالعات سالمت
 ، قادرزاده مصطفي
 ،  صدوقی فرحناز

  كتابت آروین
٤٥٧  ٤  ٩-

١٣٩١  ٤٦٤  

مطالعھ تطبیقی مفاھیم و کاربردھای پرونده   
  ات سالمتمدیریت اطالع  ی سالمت فردی در کشورھای منتخب

 -فاطمھ رنگرز جدی 
فرحناز -مریم احمدی

محمودرضا -صدوقی
  گوھری

  ١٣٩١  ١٤تا  ١  ٢  ٩

 استانداردسازي مراحل و ھا روش یادگیري  
  پزشكي الكترونیك ھاي پرونده

 علوم در آموزش ایراني مجلھ
  پزشكي

فرحناز صدوقی، فرزانھ 
 ١١۴٠  ٩  ١١  امین پور

  ١٣٩٠  ١١۴٨تا

 اھداف، :یمارب ایمنی اطالعات سیستم  
  وظایف و ساختار

 علوم دانشگاه مجلھ
  مازندران پزشکی

 ، مریم صدوقی فرحناز
مقدسی،  ،حمید احمدی
  شیخ طاھری عباس

تا  ١٧٤  ٨٥  ٢١
١٣٩٠  ١٨٨  

تعامل در بازیابی اطالعات و واکاوی مدل   
  ھای آن

پژوھشگاه علوم و فناوری 
  اطالعات ایران

 علی صدوقی، فرحناز
کیلی ولی نژادي، حسین و

محمدحسن  حافظ، مفرد
  زاده، حمید بورقی

١٣٩  زمستان
٠  

تا  ١٢٩
١٣٩٠  ١٥٦  

  
 محور، –فرایند سازماني ي حافظھ مدل
 بخشھاي در دانش مدیریت اجراي نیاز پیش

  *پزشکی مدارك
  مدیریت اطالعات سالمت

 فربد صدوقی، فرحناز
 مریم ،  آذر فرد عبادي

  پیري زكیھ ، احمدي
٧٤٣  ٦  ٨ 

  ١٣٩٠  ٧٥٣تا

  

 
 در مصنوعي ھوش ھاي سیستم كاربرد

 چالش و مزایا پزشكي: ھاي تصمیم گیري
  ھا

فرحناز صدوقی، عباس   مدیریت اطالعات سالمت
 -٤٤٠  ٣  ٨  شیخ طاھری

١٣٩٠  ٤٤٥  

  
پرونده سالمت فردی، فن آوری اطالعات 
در سیستم مراقبت سالمت آینده: دیدگاه 

  پزشکان و پرستاران
  مدیریت اطالعات سالمت

فرحناز -حمدیمریم ا
محمودرضا -صدوقی
فاطمھ رنگرز  - گوھری 

  جدی

١٣٩٠  ١٣ -١  ١ ٨  

آموزش مراحل ارزیابی سیستم ھای   
  اطالعات سالمت

مجلھ ایرانی آموزش در 
علوم پزشکی (ویژه نامھ 

 توسعھ آموزش)

فرحناز صدوقی ، فرزانھ 
- ٩٥٠  ٥ ١٠  امین پور

١٣٨٩  ٩٦٣ 

مروری بر  روش ھای ارزیابی سیستم   
  اطالعات سالمتھای 

مجلھ ایرانی آموزش در 
علوم پزشکی (ویژه نامھ 

  توسعھ آموزش)

فرحناز صدوقی ، فرزانھ 
 - ١٠٧٧  ٥ ١٠  امین پور

١٣٨٩  ١٠٨٦  

  
بررسی میزان دقت و صحت داده ھای 
گواھی فوت بیماران متوفی بیمارستان 

  شھید بھشتی کاشان
 مدیریت سالمت

 -فاطمھ رنگرز جدی
فرحناز  -مریم احمدی

محمودرضا -صدوقی
  گوھری

تا  ١٢٨  ٢ ٧
١٣٨٩  ١٣٥ 

  
ھمراستایی راھبردی ضرورتی بنیادین در 
برنامھ ریزی استراتژیک سیستم اطالعات 

  سالمت
  مدیریت سالمت

-فرحناز صدوقی
محمد - محمدرضا ملکی

  صادق احمدی
١٣٨٩  ٤٦- ٣٥  ٣٩ ١٣  

  

پرونده سالمت فردی ، مراقبت بیمار مدار 
محور: دیدگاه از طریق اطالعات بیمار 

بیماران بیمارستان ھای آموزشی شھر 
  کاشان

  مدیریت سالمت

مریم  -فرحناز صدوقی
محمود رضا  -احمدی

فاطمھ  -گوھری
  رنگرزجدی

١٣٨٩  ١٦- ٧  ٤٢ ١٣  

الگوی پیشنھادی ارزشیابی آموزش ھای   
  پودمانی

 در آموزش ایراني مجلھ
 نامھ ویژه) پزشكي علوم

  آموزش) توسعھ

 یان،یارمحمد محمدحسین
 ،*صدوقي فرحناز
 احتشامي، اصغر

 ساالریان محمدحسین

٥٦٦  ٥ ١٠ -
١٣٨٩  ٥٧٧  



 
 



 كسایي مھتاب زاده،
  اصفھاني

نقش سواد فناوری اطالعات در سالمت   
  مدیریت سالمت  فردی:دیدگاه بیماران

مریم  -فرحناز صدوقی
محمود رضا  -احمدی

فاطمھ  -گوھری
  رنگرزجدی

١٣٨٩  ٣٨- ٣١  ٤٠ ٣  

  

آموزش کاربران در مازول  ارزیابی قابلیت
مدارک پزشکی سیستم اطالعات 
بیمارستانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی 

  اصفھان

مجلھ ایرانی آموزش در 
علوم پزشکی (ویژه نامھ 

  توسعھ آموزش)

 سعیدسعیدبخش،
فرحنازصدوقی،اصغر 
احتشامی،مھتاب کسایی 

  اصفھانی

٨٧٧  ٥ ١٠ -
١٣٨٩  ٨٨٧ 

  
ناوری نگرش بیماران بستری نسبت بھ ف

ھای اطالعاتی در بیمارستان ھای شھر 
 ١٣٨٧کاشان سال 

 پیاورد سالمت

مریم  -فرحناز صدوقی
محمود رضا  -احمدی

فاطمھ  -گوھری
 رنگرزجدی

 ١٣٨٨ ٩٥ - ٨٥ ٤و  ٣ ٣

    ارزیابی دیدگاه کاربران نرم افزار  
hospimp 

دانشگاه علوم پزشکی 
  مازندران

مھران  -فرحناز صدوقی
تا  ٦٨  ٦٩ ١٩  ین فرزھرا شاھ-کامکار

١٣٨٨  ٧٢  

  

 بیمھھاي خدمات ارائھ کیفیت ارزیابي
 دیدگاه از مكمل و اصلي

 بستري بیماران
  :شانکا بیمارستانھاي در

 دانشکده فصلنامھ
 مامایي و پرستاري

  ارومیھ،

 فرحناز ١ كرمي مھتاب
-١٠٠  ٢  ٧  صدوقي

١٣٨٨  ١٠٥  

طراحی الگوی الزامات ایمنی اطالعات   
  ک سالمت برای ایرانپرونده الکترونی

مجلھ علمی دانشگاه علوم 
  پزشکی قزوین

 –مھرداد فرزندی پور 
فرحناز  –مریم احمدی 

  صدوقی،  ایرج کریمی
١ ۵٨ - ٨٠  ٠۶  ١٣٨٨  

  
طراحی الگوی اصول محرمانگی 
اطالعات پرونده سالمت الکترونیک برای 

 ١٣٨۶ایران : 
 مدیریت سالمت

 –مھرداد فرزندی پور 
رج ای –مریم احمدی 
 کریمی

 ١٣٨٧ ٣٣ ٣٣ 

  
مطالعھ تطبیقی اصول محرمانگی 
اطالعات بیماران در پرونده الکترونیک 

  سالمتدر کشورھای منتخب
 مدیریت اطالعات  سالمت

 –مھرداد فرزندی پور 
ایرج  –مریم احمدی 
 کریمی

۵ ١٣٨٧ ١٣٩ ٢ 

  
مقایسھ سطوح دسترسی و محرمانگی 
مدارک پزشکی در کشورھای منتخب و 

 ایران
 مدیریت سالمت

فرحناز صدوقی، 
معصومھ خوشکام، 

 سیاوش بھنام
٢٨ ١٠ ۴١٣٨ ٩۶ 

  

میزان اگاھی و عملکرد دستیاران و 
دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 
سمنان نسبت بھ مستند سازی مراقبتھای 
 ارائھ شده بھ بیمار از دیدگاه پزشکی قانونی

 پزشکی قانونی
  مھدی کاھویی

  فرحناز صدوقی
 م الدین عسگریحسا

١٣٨ ٩٢ ٣٠ ١٣۶ 

مقایسھ شرح شغل کارکنان مدارک پزشکی   
 مدیریت سالمت در کشورھای منتخب و ارائھ الگو

ابوالقاسم گرجی ، 
فرحناز صدوقی، فاطمھ 

 عسگری
١٣٨ ٢١ ٣٠ ١٠۶ 

الزامات امنیتی پرونده الکترونیک سالمت   
 در کشورھای منتخب : یک مطالعھ تطبیقی

   مدیریت اطالعات 
 سالمت

مھرداد فرزندی پور ، 
فرحناز صدوقی، مریم 
 احمدی، ایرج کریمی

۴ ١٣٨ ٩-١ ١۶ 

  
کیفیت اطالعات و دیدگاه کاربران سیستم 
اطالعات بیمارستانی در بیمارستانھای 

 اموزشی مشھد

مدیریت اطالعات    
 سالمت

خلیل کیمیا فر، 
غالمرضا رضایی ، 

فرحناز 
 صدوقی،معصومھ سرباز

۴ ١ ۴١٣٨ ٣۶ 

  
رضایتمندی مراجعھ کنندگان بھ واحد 
پذیرش بیمارستانھای اموزشی تحت پوشش 

 ١٣٨۵دانشگاه علوم پزشکی کاشان : 
 مدیریت سالمت

عباس شیخ طاھری، 
مھرداد فرزندی پور، 

 فرحناز صدوقی
١ ٢٩ ١٠۵ ١٣٨۶ 

  

مطالعھ دیدگاه کاربران نسبت بھ کیفیت 
نظام اطالعات بیمارستانی در 

اموزشی دانشگاه علوم  بیمارستانھای
 ١٣٨۵-پزشکی مشھد 

 مدیریت سالمت

خلیل کیمیا فر، 
غالمرضا رضایی ، 

فرحناز صدوقی ، فاطمھ 
 حسینی

١٣٨ ٣١ ٢٩ ١٠۶ 

  
بررسی استانداردھای ساختار ، محتوا و 
واژه نامھ پرونده الکترونیک سالمت در 
سازمانھای منتخب و ارائھ الگوی مناسب 

پیمان رضایی ، مریم  مدیریت سالمت
 ١٣٨۶ ۵۵ ٢٩ ١٠ احمدی ، فرحناز صدوقی



 
 



  برای ایران

  
طراحی مدل شی گرای پیام ھای اصلی 
برای پشتیبانی از پرونده الکترونیک 

  (EHR)سالمت 
  مدیریت سالمت

فرحناز صدوقی، بھرام 
دلگشایی، شھال فزون 
خواه، شھرام توفیقی، 

  نادر خالصی

٢ ٩۵  ١٣٨  ٣٠ - ٢١۵  

ای اطالعات اعتبار مطالعھ تطبیقی مدلھ  
 اطالعات سالمت مدیریت  سنجی در اروپا و امریکا

احمد رضا رئیسی، سعید 
آصف زاده، فرحناز 
صدوقی، محمدحسین 

 یارمحمدیان

١٣٨ ٩-١ ٢ ٣۵ 

  
 
 ) مقاالت ارائھ شده در ھمایش، كنفرانس و غیرهد

عنوان ھمایش، كنفرانس و  عنوان مقالھ نویسنده(گان)
ه ارائھ مقالھ نحو یمحل برگزار غیره

 سال ارائھ یا پوستر) ی(سخنران

  فرحناز صدوقی
  آرزو دھقانی محمودآبادی

  کیمیا زراعت کار
  آزاده یزدانیان
  افسانھ کریمی

ھای ھوشمند گامی جھت  خانھ
توانمندسازی سالمندان برای 

  خودمراقبتی

پنجمین ھمایش سراسری 
راھکارھای ارتقای سالمت 

ھا با محوریت خود  و چالش
  )Self-careقبتی (مرا

دانشگاه علوم 
  ١٣٩٣    پزشکی مازندران

  فرحناز صدوقی
  سمیھ نصیری
  زاده مصطفی لنگری

ضرورت طراحی مجموعھ 
  حداقل داده پری ناتال در ایران

سومین ھمایش بررسی 
راھکارھای ارتقا مدیریت 

اطالعات سالمت در 
  ھای کشور بیمارستان

بیمارستان حضرت 
  ١٣٩٢  پوستر  رسول اکرم تھران

  فرحناز صدوقی
بادی ّ   نسیرین داوری دولت آ

  عباس شیخ طاھری
  محمدرضا ملکی
  مھربان شاھی

ھای  مطالعھ تطبیقی پست
سازمانی مرتبط با بخش 
مدیریت و فناوری اطالعات 

ھا و ارائھ  سالمت بیمارستان
  پیشنھاد برای ایران

  

سومین ھمایش بررسی 
راھکارھای ارتقا مدیریت 

اطالعات سالمت در 
  ھای کشور بیمارستان

بیمارستان حضرت 
  ١٣٩٢  پوستر  رسول اکرم تھران

  الھھ گوزلی
  زاده مصطفی لنگری

  فرحناز صدوقی
  ملیحھ صادقی

ھای آموزشی  قابلیت بیمارستان
دانشگاه  علوم پزشکی ارومیھ 
در زمینھ استقرار مدارک 
پزشکی الکترونیکی از نظر 
وجود استانداردھای قانونی بھ 

ز الزامات پیاده عنوان یکی ا
  سازی

سومین ھمایش بررسی 
راھکارھای ارتقا مدیریت 

اطالعات سالمت در 
  ھای کشور بیمارستان

بیمارستان حضرت 
  ١٣٩٢  سخنرانی  رسول اکرم تھران

  فرحناز صدوقی
  سید راضیھ فرھی

کابردپذیری سیستم اطالعات 
ھای دانشگاه علوم  بیمارستان

  پزشکی مشھد

سومین ھمایش بررسی 
ارھای ارتقا مدیریت راھک

اطالعات سالمت در 
  ھای کشور بیمارستان

بیمارستان حضرت 
  ١٣٩٢  سخنرانی  رسول اکرم تھران

  سید راضیھ فرھی
  دکتر فرحناز صدوقی

ارزیابی قابلیت کاربرد سیستم 
ھای  اطالعات بیمارستان
  دانشگاه علوم پزشکی مشھد

اولین کنگره کابردی 
فناوری اطالعات در 

  سالمت

ه علوم دانشگا
  ١٣٩٠    پزشکی مازندران

  مریم احمدی
  فرحناز صدوقی
  محمود گوھری

  فاطمھ رنگرز جدی

پرونده سالمت فردی 
پاسخگویی و مراقبت 
بیمارمدار ازطریق اطالعات 

  بیمارمدار

یازدھمین ھمایش کشوری 
  آموزش علوم پزشکی

دانشگاه علوم 
  ١٣٨٩  پوستر  پزشکی ایران

م اطالعات بررسی مقایسھ نظا  فرحناز صدوقی
  کشور ١٩٢سالمت ملی در 

اولین ھمایش ملی نظامھای 
اطالعات سالمت و اقتصاد 

  دانش

دانشگاه علوم 
  ١٣٨٩  سخنرانی  پزشکی اصفھان

  فرحناز صدوقی
  مرضیھ معراجی

  مرجان قاضی سعیدی
  ناھید رمضان قربانی

، کسیستم ثبت دستورات پزش
  با رویکردی اجرایی

کنگره ملی فناوری اولین 
  ات در نظام سالمتاطالع

دانشگاه علوم 
  ١٣٨٨  مقالھ  پزشکی ھرمزگان

  ١٣٨٨  دانشگاه علوم کنگره ملی فناوری اولین ھای نظام اطالعات  زیرساخت  شھال دمنابی



 
 



  مریم احمدی
  فرحناز صدوقی

  پزشکی ھرمزگان  اطالعات در نظام سالمت  سالمت ملی

  فرحناز صدوقی
  مرجان قاضی سعیدی

  مرضیھ معراجی
  مضان قربانیناھید ر

ھای سازمانی  زیرساخت
ھای پشتیبان  سیستم
گیری سالمت با تاکید  تصمیم

  ھا بر داده کاوی و انباره داده

کنگره ملی فناوری اولین 
  اطالعات در نظام سالمت

دانشگاه علوم 
  ١٣٨٨    پزشکی ھرمزگان

  محمد رضا رضایی
  مریم احمدی

  فرحناز صدوقی
  فاطمھ جدی
  مریم جدی

و کارایی دروس کفایت واحدھا 
  ١٣٨٨  مقالھ  شیراز  آموزش پزشکی  و توانمندی اساتید

  فرحناز صدوقی
  

سیستم تصمیم یار بالینی و 
  مدیریت سالمت

کنگره بزرگ مدیریت 
  سالمت

مرکز ھمایش ھای 
  ١٣٨٨  سخنرانی  رازان

 فرحناز صدوقی
 زھرا محمودزاده 

تلھ درماتولوژی یا بکارگیری 
تلھ مدیسین در زمینھ 

  ای پوستبیماریھ
 

تلھ مدیسین و سالمت 
 ١٣٨٥ مقالھ تھران الکترونیک

 فرحناز صدوقی
 زھرا محمودزاده

تلھ مدیسین و مستند سازی 
اطالعات بیمار : الگویی برای 
سیستم ھای پرونده پزشکی 
قابل دسترسی از طریق 

 اینترنت

تلھ مدیسین و سالمت 
 ١٣٨٥ مقالھ تھران الکترونیک

  محمد رضا رضایی
  صدوقیفرحناز 

  فاطمھ جدی

بررسی دیدگاه دانشجویان 
بھداشت محیط در مورد نقش 

  دانشگاه بر انتظارات شغلی
  ١٣٨٤  پوستر  تبریز  آموزش پزشکی

  محمد رضا رضایی
  فرحناز صدوقی

  فاطمھ جدی

بررسی میزان دستیابی 
دانشجویان مدارک پزشکی بھ 

  اھداف کارآموزی
  ١٣٨٤  مقالھ  تبریز  آموزش پزشکی

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


