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 :در بخش دولتی ولیت هاي اجراییئمس

 

 6436 مشهد در سال) ع( ونت اداري مالی بیمارستان امام حسینمعا .6

 6432  تدریس در دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال .2

 6433-6431   نشگاه تهران بین سالهايبخش شرکتهاي واحد مهندسی پزشکی دادیرم .4

هار سال چبه مدت  تکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداش ریاست اداره مهندسی ونگهداري اداره .3

 6436-  6433  سالهاي بین

 6433  در سال   وزارت بهداشتY2K برنامه ریزي واجراي برنامه مبارزه با ویروسدیرم .1

 6431-6431   نشگاه تهران بین سالهايادفتر مشاوره برنامه ریزي معاونت پشتیبانی دعضو .1

 تحت بیمارستانهاي نظارت هیآتهاي در تهران پزشکی علوم نشگاهدا نیپشتیبا معاونت نماینده .3

 6431-6431   پوشش دانشگاه بین سالهاي

 6431-6431  نشگاه علوم پزشکی تهران بین سالهايفتر ارتقاي کیفیت ریاست داد کارشناس .3

           هرانت انشگاهد پوشش تحت نهايبیمارستا پزشکان نهکارا پرداخت اسناد ارزیابی ولئمس .1

 6431-6431   سالهاي بین



دانشگاه  مختلف قسمتهاي درFOCUSPDCA روش به کیفیت ارتقاي کالسهاي دوره پنج مدرس .61

 و دبیر دوره آخر   6431   تهران درسال

 6431-6431   مدیر کشیک بیمارستان مرکز طبی کودکان بین سالهاي .66

 6433  سالدر دانشگاه علوم پزشکی قزوین  کارشناس بهبود روشها وسیستم ها .62

 6431-6433   سال در  معاون بودجه دانشگاه علوم پزشکی قزوین .64

 علوم دانشگاه در همراه وهیئت جمهوري محترم ریاست ی ستا هاي سفر پیگیري کمیته دبیر .63

  6431-6433   سالدر  پزشکی قزوین

 6411-6431  مدیر دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از سال .61

 6431-6433 دانشگاه علوم پزشکی قزوین سال میته فنی خرید بیمارستان صحراییکدر  عضویت .61

 

 

 

 

 



 :  اي بخش خصوصیهفعا لیت 

   بیمارستانی در پروژهاي ایزو   6431-6433   ایتالیا بین سالهاي IMQ کار شناس مشاور شرکت .6

 ( آموزشی و ممیزي ایزو دور هاي (

  مدیریت بیمارستانی بیمارستان رضوي مشهد " مدیر پروژه .2

 متر مربع21111  بیمارستان پاك تهران به متراژ حدود  معماري پروژه طراحی مدیر .4

                وبلوك زایمان بیمارستانICU وCCU اجراي بخشهاي ونظارت معماري طراحی مدیر پروژه .3

 6431  بنی هاشم تهران در سال قمر

آریا  موسسه پزشکی تجهیزات درPM وCM  هاي برنامه دوره اولین مدرس و آموزشی برنامه تهیه .1

 6436 براي سازمان تامین اجتماعی در سال

             تهیه برنامه آموزشی و مدرس اولین دوره مدیریت تجهیزات پزشکی براي شرکت صا ایران  .1

 6431 در سال

             )و شرکا آقاي دکتر ادیبان (کلنیک آرا سنندجمرکز جراحی محدود عماريمدیر پروژه طراحی م .3

 6431  سالدر   متر 311 متراژ به

 

 

 



 :  پروژهاي تحقیقاتی ومطالعاتی

 نه بیمارستان دکتر شریعتی تهران درهزینه عملکردي وتعیین میزان یارا ,بی تامین منابع مالیارزیا .6

 6433 سال

                    6431 سال در کشور اي سرمایه پزشکی تجهیزات اطالعاتی نکبا یناول تهیه .2

 ( بهداشت  وزارت براي(

 6431 تدوین اولین بودجه تفضیلی دانشگاه تهران در سالتهیه  .4

 6431 بی اقتصادي همزمان یازده بیمارستان دانشگاه تهران در سالارزیا .3

 6431  بی اقتصادي همزمان یازده بیمارستان دانشگاه تهران در سالرزیاا .1

 ( براي دفتر ارتقاي کیفیت دانشگاه تهران ) 6431 در سال تهیه اولین جزوه آموزشی بر نامه ریزي .1

یران همایش مد در وپذیرش آن" درمانی مراکز در مدیریت کیفیت کاربرد هاي رهنمود" له مقا ارایه .3

  یفیت سالک

 (6431 سال(  مقاله بهبود بهره وري در بیمارستان ارایه .3

  بیماران طرف به خدمات فروش طریق از تهران دانشگاه بیمارستان یازده درآمدي وضعیت بیارزیا .1

               هکارهاي کسب سهم بیشتر درآمدوارایه را 6431 در سال نهاي بیمه ايقرار داد سازما .61

 هارآمددهش پرتو کا

نس نامساعد مالی در مرکز آموزشی درمانی محاسبه قیمت تمام شده هر بار همودیالیز وواریا .66

 6433 سیناي دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال بوعلی


