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 تحصيالت : – 2

 (1395-دانشگاه علوم پزشکی مجازی )...-رشد آموزش پزشکیدانشجوی كارشناسی ا 

 دكتری (Ph.D )(1393دانشگاه علوم پزشکی ايران ) -اقتصاد سالمت 

 (1387دانشگاه علوم پزشکی ايران ) -كارشناس ارشد اقتصاد بهداشت 

 (1385دانشگاه علوم پزشکی ايران ) -بهداشت عمومی كارشناس 

 (1382)دانشگاه علوم پزشکی كردستان  -زه با بیماری هاگرايش مبار ؛بهداشت عمومی كاردان 

 
 سازمانيوابستگي  – 3

 تا كنون 1393دانشگاه علوم پزشکی گناباد: از سال  ()استاديار پیمانی عضو هیئت علمی 

  1393تا  1389و مدرس دانشگاه علوم پزشکی گناباد: از سال خاص بورسیه 

 1388تا  1387شگاه علوم پزشکی گناباد از عضو هیئت علمی)مربی/خدمت مقدس سربازی( دان 

 
 تجربيات :   -4

 تا كنون 1394از سال  :معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد 

 1394سال  :مشاور ريیس دانشگاه علوم پزشی گناباد در امور اقتصاد درمان 

  تاكنون 1394دبیر شورای دانشگاه علوم پزشکی گناباد از سال 

 از  اد طرح تحول و نوآوری آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گنابادسرپرست دبیرخانه ست

 تاكنون 1394سال 

 آمايشی وزارت بهداشت، درمان و  9شورای كالن منطقه  نماينده دانشگاه علوم پزشکی گناباد در

 تاكنون 1394از سال  ش پزشکیآموز

 ريت های ويژه عضو فعال كارگروه های بسته های تحول و نوآوری آموزش پزشکی و مامو

 تا كنون 1394آمايشی از سال  9كالن منطقه 

  تاكنون 1394عضو هیات اجرايی جذب دانشگاه علوم پزشکی گناباد از سال 

  تخت عالمه بهلول گنابادی )ره( 320عضو كمیته فنی راه اندازی بیمارستان 

 عضو شورای اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد 

 



  

  دانشکده  و گروه آموزشی بهداشت عمومی خانواده و اجتماعیپزشکی گروه آموزشی عضو

 پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد

  انجام  دانشگاه علوم پزشکی گنابادموسسه ای و ارزياب درونی اعتباربخشی  كمیتهعضو(

ارزيابی درونی و بیرونی اعتباربخشی موسسه ای دانشگاه علوم پزشکی گناباد  در سال های 

 .(1396و  1395

 عضو كمیته اجرايی تدوين برنامه استراتژيک دانشگاه علوم پزشکی گناباد 

  ماهه دانشگاه علوم پزشکی گناباد  59تا  1عضو كمیته كاهش مرگ و میر كودكان 

 دانشگاه علوم پزشکی گناباد )ره( ريیس كمیته علمی دهمین جشنواره دانشگاهی شهید مطهری 

 1396سال 

 حقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سالمت دانشگاه علوم عضو حقوق شورای عالی مركز ت

 پزشکی گناباد

 عضو كمیته برنامه ريزی درسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد 

 عضو كمیته ستاد راهبری امور درآمد، تامین مالی و سرمايه گذاری دانشگاه 

 انشگاه علوم پزشکی عضو شورای پژوهشی مركز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت د

 تاكنون 1394د از سال گنابا

 تاكنون 1392گاه علوم پزشکی گناباد: از سال عضو شورای هماهنگی فعالیت های قرآنی دانش 

  :1388عضو شورای پژوهشی كمیته تحقیقات دانشجويی دانشگاه علوم پزشکی گناباد 

  1396نماينده تام االختیار دانشگاه در برگزاری آزمون سراسری سال 

  و عضو كارگروه های تخصصی مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم مسئول

 پزشکی گناباد

 1385سال : عضو انجمن علمی اقتصاد بهداشت ايران  

 رشته پزشکی عمومی عضو كمیته كشوری تدوين برنامه كارورزی پزشکی اجتماعی 

 
 
 تقدیر  -5

  بعنوان رتبه نخست آزمون وزش پزشکی مان و آبهداشت، درممحترم دريافت تقدير از وزير

 دكتری وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی 

  دريافت تقدير از ريیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد در اجرای طرح تحول ونوآوری آموزش

 1396-پزشکی

  1395دريافت تقدير از دانشگاه علوم پزشکی گناباد بعنوان استاد نمونه فرهنگی دانشگاه در سال 

 دريافت تقدير از دفتر نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی كردستان 

  بعنوان رتبه نخست دانشجويان  دانشگاه علوم پزشکی كردستان محترم يیسدريافت تقدير از ر

 1380اردانی بهداشت عمومی ورودی ك

  پزشکیدريافت گرانت تحقیقاتی از مركز تحقیقات راهبری وزارت بهداشت درمان و آموزش 

 وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی در رشته اقتصاد  كسب رتبه نخست آزمون دكتری

 1388سالمت سال 

 وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی در رشته  ارشد كارشناسی كسب رتبه نخست آزمون

 1385اقتصاد بهداشت سال 



  

 اقتصاد سالمت  دكتری 1388ورودی سال  در بین دانشجويان فارغ التحصیلی كسب رتبه نخست

 دانشگاه علوم پزشکی ايران

  دانشگاه  1380اردانی بهداشت عمومی ورودی ك م دورهه در بین دانشجويانكسب رتبه نخست

 علوم پزشکی كردستان
 

    :)طرح های پژوهشي( تحقيقات – 6

  (1396نیاز سنجی و اولويت بندی آموزش پاسخگو دانشگاه علوم پزشکی گناباد )پايان يافته 

 سرانه تعديل شده با ريسک مراقبت های سطح اول و دوم سالمت بر پايه سرانه  حی الگوطرا

 (.رساله دوره دكتری:1393پايان يافته پزشک خانواده )

  ( بررسی میزان مراجعه زنان برای آزمايش پاپ اسمیر براساس مدل اعتقاد بهداشتیHBM در )

 (.1389)پايان يافته  1389شهر گناباد در سال 

 ن میزان پرداخت از جیب خانوار ها برای مراقبت های سالمت و عوامل تعیین كننده آن در تعیی

 ( 1388جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی گناباد )پايان يافته 

  محاسبه وتحلیل هزينه واحد خدمات ارائه شده در مركز بهداشتی درمانی شهید سهرابعلی

 ( 1387 شناسی ارشدبخشی   شهرستان شهريار )پايان نامه كار

  اندازه گیری میزان پرداخت از جیب خانوار ها برای مراقبت های سالمت و احتمال مواجهه با

مخارج كمرشن مراقبت های سالمت و عوامل تعیین كننده آن در جمعیت تحت پوشش دانشگاه 

 )مصوب درحال اجرا( 1390-1391علوم پزشکی گناباد. 

 یت های تکمیلی با سخنرانی بر يادگیری دانشجويان دانشگاه مقايسه تاثیر آموزش به روش فعال

 (1395پايان يافته علوم پزشکی گناباد در درس فیزيک )

 يک رويکرد اكتشافی )مصوب ی مديريت جهادی در بخش سالمت كشور: شناخت عوامل زيربناي

 درحال اجرا(

                                                                                                                                

            و ارائه مقاله چاپ . 7
 Jafariyan, M., Matlabi, M., Esmaeili, R., Kianmehr, M. 2017. Effectiveness of teaching: 

Jigsaw technique vs lecture for medical students' Physics course. Bali Medical Journal 6(3): 

529-533. 

 Esmaeili R, Matlabi M, Khajavi A, Aliasghari E, Sajjadi M. Factors Affecting Adherence to 

Antihypertensive Medication: Results from a Rural Population Study in East of Iran. Global 

journal of health science. Vol 9, No 5 (2017) 

 Khajavi A, Esmaeili R. Mapping the concept of VIP related to delivery of health care in 

hospitals: a scoping review. 5th International Society for Evidence-Based Health Care. 

December 2016, kish Island, Iran 

 Esmaeili R, Hadian M, Rashidian A, Shariati M, Ghaderi H. Family medicine in Iran: Facing 

the health system challenges. Global journal of health science. 2015; 7(3):260. 

 Khajavi A, Esmaeili R, Mohammadzadeh H, Alami A, Matlabi M. Economic evaluation in 

complementary and alternative medicine: What is the appropriate methodological approach? 

A systematic review protocol. Avicenna Journal of Phytomedicine. 2015;5( Suppl. 1). 

 Esmaeili R, Hadian M, Moradi N. The importance of payment systems for family physicians: 

with emphasis on capitation. Health. 2013; 3(3):403-4. 



  

 Esmaeili R, Hadian M, Rashidian A, Shariati M, Ghaderi H. The experience of risk adjusted 

capitation in Iran family medicine: A qualitative study. Iranian Red Crescent Medical Journal. 

2016 April; 18(4):e23782. 

 Esmaeili R, Jangi M, Matlabi M, Vahedian Shahrodi M. The effect of education (lecture and 

short massage service methods) based on theory of planned behavior on the inmprovment of 

osteoporosis preventive nutritional behavior in gilr student.  Int J Pediatr (accepted). 

  

 "دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1395 -، همايش بین المللی آموزش پزشکی"شبکه مجازی اساتید 

  آموزش الکترونیک چگونه ارائه خدمت در يک بیمارستان را تغییر می دهد: يک اقدام پژوهی از

 بهمن گناباد. 22درمانی -اجرای بسته آموزش مجازی طرح تحول سالمت در بیمارستان آموزشی

 . تبريز. ايران1395كنگره ملی مديريت سالمت. آبان ماه 

   محاسبه وتحلیل هزينه واحد خدمات ارائه شده در مركز بهداشتی درمانی شهید سهرابعلی بخشی

فصلنامه  علمی پژوهشی مديريت سالمت دانشگاه علوم پزشکی ايران، ( 1385: شهرستان شهريار

 (1385، بهار23شماره  9دوره

 های استراتژيک موثر بر سالمت جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی گناباد تا  بررسی مولفه

جمهوری اسالمی ايران: يک مطالعه كیفی از  1404رسیدن به جامعه ای سالم در چشم انداز  

مركزتحقیقات سیاستگزاری سالمت،  -همايش بین المللی چشم انداز سالمت -ديدگاه خبرگان منطقه

 1392آبان ماه  -ی شیرازدانشگاه علوم پزشک

 ارائه سخنرانی  ،گامی عملی به سوی ارتقائ سالمتبرنامه ريزی افزايشی در سازماندهی جامعه (

يکی ازپنج تجربه مديريتی برگزيده  -1386آذرماه  -در پنجمین كنفرانس بین المللی مديريت تهران

 وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی (

 ( پرداخت بر اساس عملکردPay for Performanceو بکار گیری ) در سیستم سالمت آن (

 1385پنجمین كنگره سالیانه دانشجويی مديريت بهداشت و درمان علوم پزشکی تبريز، 

 دانشگاه علوم  بررسی و تحلیل مشکالت موجود در بخش سالمت و ارائه پیشنهادات )مطالعه موردی

يريت بهداشت و درمان، دانشگاه علوم ) ششمین كنگره سالیانه دانشجويی مد پزشکی ايران(

 (1387پزشکی ايران، 

 دانش پژوهي( فعاليت های نوآورانه آموزشي ) .8

 استفاده از آموزش الکترونیک و آموزش از راه دور در راستای دستیابی به اهداف آموزشی-

 فراينده -درمانی در مراكز آموزشی و بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی گناباد

 1396آموزشی برگزيده دانشگاهی 

  برگزاری آزمونOSCE با استفاده از فناوری واقعیت مجازی  مهارت های بالینی طب داخلی

(Virtual Realityدر دانشگاه علوم پزشکی گناباد )-  1396فراينده آموزشی برگزيده دانشگاهی 

 تمرين كارآفرينیتشکیل گروه دانش بنیان نقشه برداری مغز با مشاركت دانشجويان نخبه :-  

 1396فراينده آموزشی برگزيده دانشگاهی 
 

 ) تأليف و ترجمه ( انتشارات: . 9

  ( 1387 –انتشار يافته، چاپ اول   -كتاب دستور العمل تولید حسابهای ملی سالمت ) ترجمه 

  (1390 انتشار يافته،چاپ اول –كتاب اقتصاد بهداشت )ترجمه 

 
 پایان نامه ها و مقاالت راهنمایي/مشاوره و داوری .10



  

  استاد راهنما و مشاور پايان نامه دانشجويان كارشناسی ارشد آموزش بهداشت دانشگاه علوم

 و علوم پزشکی شاهد پزشکی گناباد

 و پژوهشی افق دانش -داوری مقاالت مجالت علمی journal of Health and Research  

 اجتماعی موثر بر سالمت دانشگاه علوم  استاد ناظر طرح های پژوهشی مركز تحقیقات عوامل

 پزشکی گناباد

 ها کارگاه //شرکت در دوره های آموزشيدریس. ت11

  دانشگاه علوم پزشکی "برنامه آموزشی فلوشیب مديران منطقه شمال شرق كشور"تدريس در ،

 1394:مشهد 

  بارزه با بهداشت خانواده و متدريس در گارگاه روش تحقیق مقدماتی برای دانشجويان رشته

 1388ه علوم پزشکی گناباد: دانشگابیماری ها 

  بهداشت خانواده و بهداشت حرفه تدريس در گارگاه روش تحقیق مقدماتی برای دانشجويان رشته

 1387ه علوم پزشکی گناباد: دانشگاای 

 گاه علوم دانش تدريس در گارگاه روش تحقیق مقدماتی برای دانشجويان رشته فوريت های پزشکی

 1387ی گناباد: آذر پزشک

  تدريس در گارگاه روش تحقیق مقدماتی برای دانشجويان رشته مبارزه با بیماری ها و بهداشت

 1387گاه علوم پزشکی گناباد: دانش محیط

 ه علوم دانشگا تدريس در گارگاه روش تحقیق مقدماتی برای دانشجويان رشته هوشبری و اتاق عمل

 1387پزشکی گناباد: 

 وره های آموزشي در دشرکت  .12
 

 The World Bank Institute, "E-learning course on basic of health economics" (cohort 2). 2013  

 SDA Bocconi school of management, "7th international hospital management congress" 2015 

 
 )درحال ویرایش( کارگاه شرکت در . 13

 

  كارگاه آموزشیدر شركت "Reference management software, EndNote"  دانشگاه علوم

 1394دی ماه  .پزشکی گناباد

 كارگاه آموزشی  در شركت"Using of technology for quality improvement of 

education" 1394دی ماه  .دانشگاه علوم پزشکی گناباد 

  1394آذر  .علوم پزشکی مشهدكارگاه آموزشی اقتصاد سالمت و داده كاوی دانشگاه در شركت 

  1394خرداد  .دانشگاه علوم پزشکی گناباد "طرح سئواالت آزمون"كارگاه آموزشی در شركت 

  تیرماه  .دانشگاه علوم پزشکی گناباد "شرح وظايف اعضاء هیات علمی"شی كارگاه آموزشركت

1394 

  شركت در كارگاه آموزشی"Search Skill" 1388مرداد .دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

  دانشگاه علوم پزشکی گناباد "نیاز سنجی و اولويت بندی در پژوهش"شركت در كارگاه آموزشی :

 1388فروردين 

  شركت در كارگاه آموزشی"End Note" 1387.آذر دانشگاه علوم پزشکی گناباد 

  



  

  وم )تهران ،دانشگاه عل "تعیین حجم نمونه در مطالعات علوم پزشکی"شركت در كارگاه آموزشی

 1388پزشکی گناباد خرداد 

  دانشگاه علوم پزشکی گناباد بهمن  "روش های نوين ارزيابی دانشجو "شركت در كارگاه آموزشی(

1387) 

  (1387)دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مرداد "مطالعات كیفی "شركت در كارگاه آموزشی 

  1387: اسفند باددانشگاه علوم پزشکی گنا "تکنولوژی آموزشی"شركت در كارگاه آموزشی 

  دانشگاه علوم  "استراتژی های آموزشی و برنامه ريزی مبتنی بر آن"شركت در كارگاه آموزشی

 1387: بهمن پزشکی گناباد

  شکده میديريت و اطالع رسانی پزشکی: دان "نرم افزار های اقتصادی"شركت در كارگاه آموزشی

 1386ارديبهشت 

  تهران ،دانشگاه علوم بهزيستی  "رفتهروش تحقیق پیش"شركت در كارگاه آموزشی(

 (1385وتوانبخشی،اسفند 

  دانشگاه علوم بهزيستی وتوانبخشی،اسفند  تهران-"مقاله نويسی التین"شركت در كارگاه آموزشی(

1385) 

 دانشگاه  "بکار گیری نرم افزار های اقتصادی در مديريت يیمارستان"شركت در كارگاه آموزشی ( 

 1385يبهشت علوم پزشکی تبريز: ارد

 
 شرکت در همایش های ملي و بين المللي. 14

 1396تهران  -آموزش پزشکی كشوری شركت در هجدهمین همايش 

  1395تهران  -آموزش پزشکیكشوری شركت در هفدهمین همايش 

 1395اصفهان  -شركت در همايش بین المللی سازی آموزش پزشکی 

 1394قدس . مشهد مشركت در اولین كنگره بین المللی طب مکمل 

 1394. تهران شركت در هفتمین كنگره بین المللی مديريت بیمارستان 

  1393. شیراز چشم انداز سالمتشركت در سمینار بین المللی 

  1388همايش ملی زعفران .گناباد. آبان 

 1387كشور،آبان سازمان نظام پزشکی  . تهران.شركت در همايش عدالت در سالمت  

 دانشگاه  علوم  .انه دانشجويی مديريت بهداشت و درمان كشورشركت در پنجمین كنگره سالی

 1386پزشکی تبريز،ارديبهشت 

  اولین همايش بررسی راهکار های توسعهIT  در دانشگاه های علوم پزشکی كشور. دانشگاه علوم

 1385پزشکی شهید بهشتی اسفند 

  انگلیسی زبان خارجي : .15    


