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 ابالغ های صادر شده در مدت اشتغال: 

)از ابتدای استخدام به غیر از بخش درمانی در قسمت کسورات دارویی مشغول به  9/5/1831( پرستار 1

 خدمت شدم که طی مصوبه ای در جلسه کمیته کسورات بیمارستان بوده است( 

 83/1/1831( مدیر خدمات نیروی انسانی در تیم مدیریت بیمارستان  2

 1831/ 2/7ئول کمیته های بیمارستانی مس (8

 83/7/1831رفع واخواهی سازمانهای بیمه گر مسئول بررسی و (1

ول هماهنگی واحد بررسی و کنترل کسورات دارویی و تجهیزات پرونده های بستری مجتمع ئ( مس5

 18/8/1837بیمارستانی شهید بهشتی 

 7/5/1837( مسئول ثبت و جمع آوری گزارش کار عوارض و خطاهایی دارویی 1

 83/11/1837مارستانهای دانشگاه(عضو کمیته درآمد و کنترل کسورات بی7

 27/12/1837تیم کسورات مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی: لمسئو (3

 1837( نماینده مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی برای بررسی اسناد سازمان بیمه گر تامین اجتماعی9

 28/13/1833(کارشناس دفتر پرستاری معاونت درمان 13

 2/5/1839معاونت درمان ( کارشناس کمیته راهبردی 11



 11/5/1839سرگروه بازرسی معاونت درمان  (12

 11/1/1839(عضو کمیته انتقال بخش اطفال 18

 27/7/1839مسئول پیگیری و جمع بندی گزارش عملکرد معاونت درمان  (11

 1/13/1839( مسئول پیگیری کسورات دانشگاه  سال 15

 1839 /13/13بیمارستانها  سال( عضو کمیته درآمد و کنترل کسورات 11

 18/12/1839دبیر هیئت مدیره نظام پرستاری شهرستان (17

 9/5/1893پیگیری مصوبات هیئت رئیسه در معاونت درمان  (13

 13/5/1893کارشناس اداره حاکمیت بالینی معاونت درمان (19

 23/1/1893عضو چهارمین دوره شورای پذیرش و بررسی پیشنهادهای کارکنان دانشگاه  (23

 29/13/1893عضو کمیته کارشناسان حاکمیت بالینی دانشگاه (21

 27/11/1893فوکال پوینت اجرایی برنامه کشوری دیابت حوزه معاونت درمان دانشگاه ( 22

 21/1/1893( عضو کمیته علمی و تخصصی پیگیری کسورات درمانی سال 28

 1/2/1891خون)هموویژالنس(عضو کمیته استقرار نظام مراقبت از  (21

 23/8/1891( دبیر کمیته اقتصاد درمان دانشگاه سال 25

 25/1/1891عضو کمیته ستاد اجرایی پزشک خانواده در حوزه معاونت درمان (21

 3/9/1891عضو کمیته برنامه استراتژیک حوزه درمان  (27

 1892 /11/7رات سال مشاور سرپرست مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی در امر پیگیری کسو (23

 13/9/1892( عضو کمیته تخصصی منابع مالی هیئت امناء 29

 13/2/1898( عضو کمیته بیمه و منابع طرح تحول نظام سالمت 83

 8/2/1898(عضو کارگروه و مسئول پیگیری بسته خدمتی حضور پزشکان مقیم در بیمارستانهای دانشگاه81



 21/3/1898کاشناس تعرفه در کمیته کارشناسی نظارت بر تعرفه های معاونت درمان سال  (82

 27/3/1898عضو کمیته آموزش و توانمندسازی کارکنان حوزه معاونت درمان (88

و تدوین برنامع کشوری دیابت در معاونت درمان وزارت بهداشت،درمان و آموزش  (عضو کارگروه بازنگری81

 1/12/1898پزشکی

بهداشت، درمان و حول سالمت از طرف معاون اجرایی معاونت درمان وزارت تارزیاب کشوری برنامه  (85

 1/12/1898آموزش پزشکی 

 11/2/1891بازرس حوزه نظارتی بر درمان (81

 1891 /5/5( مشاور ریاست در امور کسورات مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی سال87

 21/5/1895مدیریت بحران معاونت درمان کارشناس پدافند غیر عامل و  (83

 11/7/1895مسئول روابط عمومی معاونت درمان  (89

 11/3/1895دبیر اجرایی جشن نفس (13

 1/13/1895(هماهنگ کننده اهداء و پیوند اعضاء واحد فرآهم آوری اعضاء پیوندی 111

 17/1/1891(سرپرست روابط عمومی دانشگاه 12

 21/1/1891عمومی مسابقات المپیاد کشوری مسابقات فوتسال و بسکتبال( مسئول کمیته روابط 18

 

 

 تدریس ها 

 تاریخ مدرس ردیف

 23/13/93 کسورات دارویی 1

 1893 بحث کسورات در بیمارستان شهید بهشتی 2

 1893 گانه حاکمیت بالینی 7محورهای  8

آموزش کسورات در دروس کارورزی پزشکی طی قرارداد  1

 رئیس دانشکده پزشکی به گروه پزشکی اجتماعیآموزانه با 

 1891الی  1893از سال 



آموزش مدیریت خطر در دروس کارورزی پزشکی طی  5

قرارداد آموزانه با رئیس دانشکده پزشکی به گروه پزشکی 

 اجتماعی

 1891الی  1893از سال 

 21/9/1898 دوره اموزشی ممیزی بالینی 1

 3/11/1898 دوره اموزشی هموویژالنس 7

بحت مستند سازی و کسورات در کارگاه مشکالت حقوق  3

 حرفه ای پزشکی

15/1/1898 

 1898و سال  15/1/1891 پیشگیری و کنترل دیابت 9

آشنایی با اصول مستند سازی پرونده ها و مالحظات  13

 سازمانهای بیمه گر

15/11/1891 

حقوق بحت مستند سازی و کسورات در کارگاه مشکالت  11

 حرفه ای پزشکی

 1895سال 

 

 

 

   طرح های تحقیقاتی 

 تاریخ مصوب طرح های تحقیقاتی  ردیف

مجری چهارم طرح بررسی میزان و علل درآمدهای ثبت  1

نشده ناشی از خدمات ارائه شده به بیماران بستری در 

 بیمارستان شهید بهشتی

11/12/1833 

گلوبال با مجری دوم طرح مقایسه تعرفه اعمال جراحی  2

هزینه های انجام شده در مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی 

 1891سال 

15/1/1891 

مجری اول طرح بررسی میزان کسورات صورتحسابهای  8

سازمان تامین اجتماعی بر حسب خطاهای نیروی انسانی ئ 

-1892نرم افزاری مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی سال 

1898 

11/1/91 

 

 


