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 (: پژوهشي علمي) فارسي مقاالت

 یپسماندها تیریمختلف مد یهانهیگز یبند تی. اولونیام یاکبر د،یپور وح ی، علعربلو جالل ز،یرضاپور عز -1

 45-38: 13.1 نظام سالمت قاتیمجله تحق اره،یچند مع یریگ میتصم لیدر شهر تهران با استفاده از تحل یمارستانیب

باال  یاجتماع هیسرما ای. آمیزرنق رح یاریخدا د،یخورش یمبصر ب،یده چشمه نا ییا، فدعربلو جاللسوگند،  یتوران -2

تهران. مجله  یدولت یها مارستانیدر ب یشیمایپ یبررس کیشود؟  یمطلوب در سازمان م یاخالق طیمح جادیباعث ا

 .48-58( :3) 6 ;13۹5ییو ماما یدر پرستار رانهیشگیپ یمراقبت ها

 زانیبر م یاحساسات بـا نگارش کتب یجانیه هیتخل ری. تأثجالل عربلو ،ینوروز رین مهرزاد، امپگاه، جان نثارا فرخزاد -3

 ۷1-64( :156) 24 ;13۹6. یراز یجله علوم پزشک. یزنان سرطان یافسردگ

. سنجش نگرش دیزاده ام یزاده ساناز، خسرو یانور، تق یلیاسماع عربلو جالل، م،یزرنق رح یاریسوگند، خدا یتوران -4

 یمنتخب دانشگاه علوم پزشک یهامارستانیب ژهیو یهااورژانس و مراقبت یهاپرستاران بخش دگاهیاز د ماریب ینمیا

 82-۹2( :1) 1۰ ;13۹5سالمت.  اوردیتهران. مجله پ

حاکمیت  یاستقرار و ارزیاب یها. چالشعربلو جاللفر رفعت،  یمحب ،یعل یزاده ساناز، حیران یآصف زاده سعید، تق  -5

 161-14۷( :2) ۹ ;13۹4سالمت.  اوردی. پیقزوین: یک مطالعه کیف یآموزش یهادر بیمارستان یبالین

انور. بررسی وضعیت  اسماعیلی، تورانی سوگند ،مبصری خورشید ،عربلو جالل ،عباسی محمود ،زرنق رحیمخدایاری -6

 .13۹2رمانی شهر تهران در سال د-ارزش های اخالقی در بیمارستان: یک مطالعه پیمایشی در بیمارستان های آموزشی

 1۰۷-8۷(:3)1۰ ;13۹2، اخالق زیستی

تحلیل هزینه های دیالیز در ایران: هزینه همودیالیز بیماران مراجعه . عربلو جالل، عبادی فردآذر فربد، رضاپور عزیز -۷

  .442-435(:4)11 ;13۹1پایش  .درمانی بوعلی سینا، دانشگاه علوم پزشکی قزوین -کننده به مرکز آموزشی 

، رضاپور زهرا. مطالعه فرهنگ عربلو جاللفرد آذر فربد، رضاپور عزیز، تنومند خوشه مهر اصغر، بیات رزاق،  یعباد -8

-55( :2) 11 ;13۹1. مارستانیبفصلنامه تهران.  یمنتخب دانشگاه علوم پزشک یدرمان- یبیمار در مراکز آموزش یایمن

64. 

 .116-1۰1(:3)2 ;13۹1اخالق زیستی . ق در ارزیابی فناوری های سالمتجایگاه اخال .عربلو جالل، عباسی محمود -۹

. تحلیل هزینه در کانون های هزینه یک بیمارستان آموزشی. فصلنامه عربلو جاللفرد آذر فربد،  یعباد ز،یرضاپور عز -1۰

 .3۹-31(:2)21، 13۹1، طب وتزکیه

دانشگاه علوم  یدرمان- یان اتاق عمل مراکز آموزشکارکن یآگاه یابی. ارززیرضاپور عز م،یمر ی، سعادتعربلو جالل -11

دانشگاه علوم  ییدانشجو قاتیتحق تهیادراک، مجله کم ی. مجله علم1388،یسترون ساز وهیش نهیدر زم نیقزو یپزشک

 .38-34( :23)6، 13۹۰ ن،یقزو یپزشک



4 

 

کارکنان در بهبود عملکرد  یابیارزش ریتأث زانیم ی. بررسزی، رضاپور عزعربلو جالل س،یحسن پور ادر م،یمر یسعادت -12

. مجله 1388در سال  نیقزو یمنتخب دانشگاه علوم پزشک درمانی – یکارکنان مراکز آموزش دگاهیاز د یمنابع انسان

 .34-28:( 2۰)138۹،5 ن،یقزو یپزشک علومدانشگاه  ییدانشجو قاتیتحق تهیادراک، مجله کم یعلم

 

 :  ها شرکت داشته اند که در کنگره فارسي و انگليسي مقاالت خالصه

 خالصه مقاله دارند كه جديدترين آنها عبارتند از: 11

 یسراسر شیهما نیسالمت، در پنجم یفناور یابیارز ندیدر فرا یاخالق لیتحل یکردهایارائه پوستر  با عنوان رو - 1

 13۹2مسلح،  یروهایبهداشت و درمان ن

 شیهما نیدر پنجم د،یجد یپوشش داروها یریگمیتصمسالمت در  یفناور یابیارائه پوستر  با عنوان نقش ارز - 2

 13۹2مسلح،  یروهایبهداشت و درمان ن یسراسر

 نیدر پنجم 13۹2 تیفعال یبر مبنا یابینهیبا استفاده از روش هز زیالیتمام شده همود متیارائه پوستر  با عنوان ق - 3

 13۹2مسلح،  یروهایبهداشت و درمان ن یسراسر شیهما

 شیهما نیدر پنجم یدرمان یصیسهم هر گروه از خدمات تشخ نییسالمت و تع هیپا مهیب لیعنوان تحلارائه پوستر  با  - 4

 13۹2مسلح،  یروهایبهداشت و درمان ن یسراسر

 دیتهران و شه یمنتخب دانشگاه علوم پزشک یهامارستانیدر ب ماریب یمنیفرهنگ ا یابیارائه پوستر  با عنوان ارز - 5

 13۹2مسلح،  یروهایبهداشت و درمان ن یسراسر شیهما نیدر پنجم 13۹2،یبهشت

اخالق در  یاخالق پزشک انهیسال یکنگره  نیسالمت، در سوم یفناور یابیبا عنوان اخالق در ارز  یارائه سخنران - 6

 ۹1اسفندماه  5 ،یآموزش پزشک

با  یاشت سهروردبزرگد یمل شیهما نیسالمت، سوم یها یفناور یابیاخالق در ارز گاهیارائه پوستر  با عنوان جا - ۷

 13۹1دانشگاه زنجان .  - یو فناور قاتی. وزارت علوم، تحق یموضوع اخالق کاربرد

سالمت  یمل شیهما نیدر اول ،یحمل ونقل، فقدان زمان و سالمت شهر نیب دهیچیارائه پوستر با عنوان  ارتباط پ - 8

  138۹ بهشتیتهران، ارد یراز یالمللنیب های شیمرکز هما ،یشهر

سالمت  یمل شیهما نیها، در اول نی: زاغه نشیدر سالمت شهر یاجتماع یاساس یستر با عنوان  فاکتورهاارائه پو - ۹

  138۹ بهشتیتهران، ارد یراز یالمللنیب های شیمرکز هما ،یشهر

 شیمرکز هما ،یسالمت شهر یمل شیهما نیدر اول ،یتوسعه سالمت شهر یزیبرنامه ر کردیارائه پوستر با عنوان  رو - 1۰

  138۹ بهشتیتهران، ارد یراز یالمللنیب های

نوآوری در ارتقاء  سیاست  (Knowledge Brokering) ارائه پوستر  با عنوان استفاده از واسطه گری دانش - 11
گذاری مبتنی بر شواهد در آموزش پزشکی در دهمین سمینار کشوری دانش و تندرستی، دانشگاه علوم پزشکی 

 8۹آذر ماه  15و  14شاهرود، 

 

  : کتاب ترجمه یا يفتال
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، اصفهان ،فرهنگ پژوهان دانش ، «بر شواهد در نظام سالمت یمبتن یگذاراستیس»کتاب با عنوان  فیتأل - 1

13۹2 

و  یاقتصاد یعضو همکار یكشورها یقیسالمت: مطالعه تطب یشناخت نظام ها»ترجمه کتاب - 2

 13۹3، تهران، انتشارات مگستان، «توسعه

و اقتصاد  تیریعلوم مد قاتیمرکز تحق تی، با حما«اصالحات نظام سالمت یدیكل یابزارها»کتاب  فیتأل - 3

 13۹4کرج، اخوت،  ران،یا یسالمت، دانشگاه علوم پزشک

 یروهایبهداشت و درمان ن یسراسر شيهما نیمجموعه خالصه مقاالت پنجم» کتاب  راستاریو - 4

 13۹2تهران، انتشارات مگستان، «. مسلح

 

 : قاتيتحقي هایطرح همكار یا مجری

 :طرح فعالیت داشتند   23 در

 یاز پروستات با اولترا سونوگراف یبردارسالمت نمونه یفناور یابیبا عنوان: ارز یقاتیطرح تحقو مدیر اجرایی  یمجر - 1

( یی)استاندارد طالیدو بعد یهایبا فناور سهیدر مقا یسه بعد یربردایتصو یهایشده با فناور تیترانس رکتال هدا

 در حال اجرا سالمت، قاتیتحق یموسسه مل ،طان پروستاتسر صیدر تشخ

موسسه  ،یابتید یمرسوم در درمان زخم پا یبا روش ها سهیدر مقا یتراپ ومیوک یاثربخش نهیهز لیطرح تحل یمجر - 2

  در حال اجراسالمت،  قاتیتحق یمل

 یموسسه مل ،توهمیک یزیپودر بندآورنده خونر یفناور یابیارز با عنوان یقاتیطرح تحقو مدیر اجرایی  یمجر - 3

 خاتمه یافته، سالمت قاتیتحق

 یموسسه مل ،یدائم سیبا مغناط یدستگاه ام. آر.آ یفناور یابیارز با عنوان یقاتیطرح تحقو مدیر اجرایی  یمجر - 4

 خاتمه یافته، سالمت قاتیتحق

 یوتراپیبا راد سهیدر مقا یاحجر نیح یوتراپیسالمت راد یفناور یابیاربا عنوان:  یقاتیطرح تحقو مدیر اجرایی  یمجر - 5

 خاتمه یافته، سالمت قاتیتحق یموسسه ملدر سرطان پستان،  یخارج

 یدر درمان استئوپروز )پوک( ®نوپاریسالمت داروی تری پاراتاید )س یفناور یابیبا عنوان: ارز یقاتیطرح تحق یمجر - 6

 خاتمه یافته، سالمت قاتیقتح یموسسه مل زدرونات،یاستخوان( در مقایسه با داروهای آلندرونات و ر

با عنوان: ارزیابی فناوری سالمت سیستم هدایت گر سه بعدی کتتر ابلیشن نووکس سیستم  در  یقاتیطرح تحق همکار - ۷

 خاتمه یافته، سالمت قاتیتحق یموسسه ملدرمان آریتمی قلبی، 

خاتمه ، سالمت قاتیحقت یموسسه مل،  یبا عنوان: ارزیابی فناوری سالمت مگنت تراپ یقاتیطرح تحق همکار - 8

 یافته
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خاتمه ، سالمت قاتیتحق یموسسه مل،  یبا عنوان: ارزیابی فناوری سالمت ماگوت تراپ یقاتیطرح تحق همکار - ۹

 یافته

 یموسسه مل ،یریتصو تیبا هدا یوتراپیبا عنوان: ارزیابی فناوری سالمت راد یقاتیطرح تحق همکار - 1۰

 خاتمه یافته، سالمت قاتیتحق

 یموسسه مل ،یکم یبا عنوان: ارزیابی فناوری سالمت در مورد الکتروآنسفالوگراف یقاتیطرح تحق همکار - 11

 خاتمه یافته، سالمت قاتیتحق

 ،یوپاتیدرمان هوم نیگزیجا یهاو روش گاهیجا ،یمنیموارد استفاده، ا یبررسبا عنوان:  یقاتیطرح تحق همکار - 12

 خاتمه یافته، سالمت قاتیتحق یموسسه مل

، نرايا یدانشگاه علوم پزشک ،یعروق یقلب یها یماریب یمال نیبا عنوان: عدالت در تام یاتقیطرح تحق همکار - 13

  خاتمه یافته

اورژانس و  یهادر بخش ماریب یمنیدو ابزار سنجش فرهنگ ا جینتا نیبا عنوان: رابطه ب یقاتیطرح تحق همکار - 14

دانشگاه علوم  ،تهران،  یگاه علوم پزشکوابسته به دانش یو فوق تخصص یتخصص یهامارستانیب ژهیو یهامراقبت

 ، خاتمه یافتهنرايا یپزشک

 نیو عوامل مرتبط با آن در ب یماریاز ب یاز کار ناش بتیبروز غ زانیم یبا عنوان: بررس یقاتیطرح تحق همکار - 15

 ، خاتمه یافتهنرايا یدانشگاه علوم پزشک ،، 13۹3 ران؛یا یدانشگاه علوم پزشک یهامارستانیپرستاران ب

جو  یابیو ارز (HECS) «مارستانیب یجو اخالق یبررس»پرسشنامه  یمعتبر ساز»با عنوان:  یقاتیطرح تحق یمجر - 16

دانشگاه علوم  ،."13۹۰تهران، یدانشگاه علوم پزشک یآموزش یهامارستانیپرستاران در ب دگاهیاز د یاخالق

 ، خاتمه یافتهتهران یپزشک

در پرستاران شاغل در  یاخالق یهاو ارزش یاجتماع هیابعاد سرما نیبا عنوان رابطه ب یقاتیطرح تحق همکار - 1۷

 خاتمه یافته ن،رايا یدانشگاه علوم پزشک ،13۹1تهران، یدانشگاه علوم پزشک یدرمان یآموزش یهامارستانیب

، نرايا یدانشگاه علوم پزشک ،شیتجر یشهدا مارستانیب یاقتصاد یابیبا عنوان: ارز یقاتیطرح تحق همکار - 18

 یافته خاتمه

پرستاران در  دگاهیاز د ینیخطرات بال تیریبر مد یاجتماع هیابعاد سرما ریتأث یبا عنوان: بررس یقاتیطرح تحق یمجر - 1۹

 ، خاتمه یافتهنرايا یدانشگاه علوم پزشک ،13۹1تهران، یدانشگاه علوم پزشک یدرمان یآموزش یهامارستانیب

کارکنان  دگاهیاز د یکارکنان در بهبود عملکرد منابع انسان یبایارزش ریتأث یبررس»با عنوان  یقاتیطرح تحق یمجر - 2۰

، قزوين یدانشگاه علوم پزشک «1388در سال  نیقزو یمنتخب دانشگاه علوم پزشک درمانی – یمراکز آموزش

 خاتمه یافته

 یرماند -یدر مراکز آموزش یبستر ماریب -روز یو بار مال نگیهتل نهیهز نییتع»با عنوان  یقاتیطرح تحق همکار - 21

 ، خاتمه یافتهقزوين یدانشگاه علوم پزشک «138۷دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال 
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دانشگاه علوم  یراپزشکیدانشجو در دانشکده بهداشت و پ تیسرانه ترب نهیبرآورد هز»با عنوان  یقاتیطرح تحق همکار - 22

 ، خاتمه یافتهقزوين یدانشگاه علوم پزشک «138۷در سال  نیقزو یپزشک

 یدرمان -یدر مرکز آموزش یمال انسیو وار زیالیبار همود کیتمام شده  متیبا عنوان محاسبه ق یقاتیرح تحقط همکار - 23

 ، خاتمه یافتهقزوين یدانشگاه علوم پزشک (138۷) نیقزو یدانشگاه علوم پزشک ینایس یبوعل

:  آموزشي هایکارگاه برگزاری در همكاری  

 ژهیو یو مراقبت ها یولوژیخدمات رشته انستز یارزش نسب یدل بومم نیتدو یکارگاه کشور یدر برگزار یهمکار - 1

 فک و صورت یخدمات رشته جراح یارزش نسب یمدل بوم نیتدو یکارگاه کشور یدر برگزار یهمکار - 2

 13۹2پنجمین همایش سراسری بهداشت و درمان نیروهای مسلح در سال و اجرائی عضو کمیته علمی  - 3

 

  : اجرایي سوابق 
 

 ۹۷ایزه تعالی منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال عضو کمیته ج - 1

 13۹6عضو کمیته تدوین برنامه استراتژیک معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در سال  - 2

و منابع  تیریعملکرد، معاونت توسعه مد شیبودجه و پا یزیبرنامه ر تیریمد ،یاتیبرنامه عمل رخانهیدب یمشاور علم - 3

 تا کنون ۹4 ماه سال دیاز  ران،یا یپزشک دانشگاه علوم

  ۹4 دی ماه سال تا ۹2سال  ماهنیمسلح،  از فرورد یروهاین یخدمات درمان مهیسازمان ب یمشاور علم - 4

 ۹3سال  از یمارستانیب یاعتباربخش یاستقرار استانداردهادر  علمی مشاور - 5

 ۹3در سال   یزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکاستاندارد و نیو تدو یفناور یابیاداره تعرفه، ارز ،مشاور علمی - 6

 

 شرکت در کارگاه ها

 کارگاه استراتژی های آموزشی و روش های تدریس 

  مندنظامکارگاه مرور 

  کارگاهEnd note 

  ی سالمت و رویکردهای آن در ایرانهامهیبکارگاه آشنایی با 

  ی کیفی با استفاده از هادادهکارگاه دوره مقدماتی تحلیلMAX-QDA 10 

  ی سالمتهامراقبتکارگاه داده کاوی در 

 تاسیسند س نیسالمت و تدو یاستگذاریاصول س یکارگاه آموزش 

 

 ميزان آشنایي با کامپيوتر:

 یافزارهابا نرم ییآشنا Microsoft Office ، 

 با ییآشنا   Endnote 
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 یبا نرم افزار مدل ساز ییآشنا Treeage 

 اننفعیذ لیبا نرم افزار تحل ییآشنا Policymaker 

 یفیک یداده ها لیبا نرم افزار تحل ییآشنا MaxQDA 

 با نرم افزار ییآشنا Visio 

 با نرم افزار ییآشنا Spss 

 آشنایی کامل با جستجوی پیشرفته و تدوین راهبرد جستجو برای پایگاه داده های مختلف 

 خارجي زبان

 انگلیسی

 

 تشكل ها ریو سا يعلم یدر انجمن ها تیضوع

 ها مارستانیاداره امور ب یبسته انجمن علمعضو وا 

 موضوعات مورد عالقه

 به ویژگی سیاست های مربوط به اصالحات نظام سالمت و بیماری های غیرواگیر و  حوزه سالمت یها استیس لیتحل
 عوامل خطر آنها

 کمی و کیفی پژوهش های روش 

 یاقتصاد یابیارز و مطالعات سالمت یفناور یابیارز 

 مللسالمت بین ال 

 در نظام سالمت یاتیو عمل یراهبرد یزیبرنام ر 


