
Cv 
 

 

 اطالعات شخصي– 1
 خواجوي  عبدالجواد :نام

 25/7/1343 تاريخ تولد:

 گناباد  :محل تولد

 هل أمت :وضعيت تاهل

             9691793718کد پستی  ،پزشکیدانشکده ، معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی، گناباد :آدرس

 09151779420: همراه    051-57223028 :محل کار :تلفن

  abjkhajavi@gmu.ac.ir:رونيكپست الکت
    

 1386-1392: دانشگاه علوم پزشکی تهران: خدمات سالمتدکتري مديريت : تالتحصي– 2

 1367-1375دانشگاه علوم پزشکی مشهد: : عمومی یپزشک                       

 
                   

 ناباددانشگاه علوم پزشکی گرسمی  عضو هيئت علمی وابستگي سازماني: –3

 
 

 

 :اربتج –4
 1396-گناباد: ...پزشکیعلومدانشگاهدرمان رئيساقتصادمشاور  (1

 1394-96بهمن گناباد: دانشگاه علوم پزشکی گناباد:  22آموزشی درمانی  مرکزرئيس  (2

 1394-علوم پزشکی کشور: ... وسسه اي دانشگاه هايم اعتباربخشی ارزياب استانداردهاي (3

 1393-منطقه نه آمايشی: ... شی موسسات و بيمارستانهاي آموزشی و کارگروه اخالق حرفه ايعضو کارگروه اعتباربخ (4

 1393-ارزياب استانداردهاي اعتباربخشی بيمارستان هاي آموزشی کشور: ... (5

  1393-: ...گناباددانشگاه علوم پزشکی  پزشکیوعضوشوراي آموزشی و پژوهشی دانشکده عضو شوراي آموزشی دانشگاه  (6

  1393-گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی گناباد: ...مدير  (7

 1393-عضو شورايعالی و شوراي پژوهشی مرکز تحقيقات تعيين کننده هاي اجتماعی سالمت دانشگاه علوم پزشکی گناباد: ... (8

 1392-عضو شوراي پژوهشی مرکز تحقيقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سالمت دانشگاه علوم پزشکی گناباد: ... (9

 1391-: ...ي کشوراعتباربخشی ملی بيمارستانها ارزياب ارشد (10

 1391-94معلولين ذهنی شهيد کامياب گناباد: موسسه غيرانتفاعی و خيريه توانبخشی و نگهداري و رئيس هيئت مديره  عضو (11

 1383-86دانشگاه علوم پزشکی گناباد:  مرکز تحقيقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سالمتعضو شورايعالی و رئيس  (12

 1380-1383مدير پروژه پايگاه تحقيقات جمعيتی شهرستان گناباد:  (13

 1383-87مشاور آماري مجله علمی پژوهشی افق دانش: و  عضو هيئت تحريريه (14

 1379 -83: گنابادشهرستان عضو هيئت مديره سازمان نظام پزشکی  (15

 1378-83: علوم پزشکی گناباد دانشگاهفرهنگی دانشجويی و پژوهشی  ،معاون آموزشی (16

 1380و  1377: شکی حج جمهوري اسالمی ايراننماينده هيئت پز (17

 1377 -78بهمن دانشگاه علوم پزشکی گناباد:  22بيمارستان  رئيس (18

 1376-80: علوم پزشکی گناباد دانشگاهکارکنان   اداري عضو و رئيس هيئت رسيدگی به تخلفات (19



 1375-77کی گناباد: خرداد دانشگاه علوم پزشکی علوم پزش 15رئيس بيمارستان  (20

 1378 -م پزشکی گناباد، ايران و تهران: ...تدريس در دانشگاه هاي علو (21

 

 :تشویق ها -5
 (1385بعنوان پزشك نمونه ) رانيا یاسالم يجمهور یکل سازمان نظام پزشک سياز رئ ريلوح تقد افتيدر (1

 در تودوين برناموه اسوتراتژيك االختيوارتوام  دريافت لوح تقدير از وزير بهداشت، درمان و آمووز  پزشوکی بعنووان نماينوده (2

 (1383) استراتژيك دانشگاه و کسب رتبه اول کشوري در تدوين برنامه

     (1382) کشورجمعيتیتحقيقاتپايگاههاي ايجادبرتر پروژه مدير فنآوري وزارت بهداشت بعنوانومعاون تحقيقاتاز  ريتقدلوح (3

 (1378بعنوان کارمند نمونه )جشنواره شهيد رجايی: سالمی ايران اجمهوري  از رئيسدريافت لوح تقدير  (4

        (7137) دستگاه اجرايی خراسان بعنوان سرپرست نمونه از استانداردريافت لوح تقدير  (5

 

  و ارایه: انتشارات –6

 کتاب -1-6     
 ( 1387 ، نشر مرنديزرهبران )ترجمه: انتشار يافتهاي براي کتاب دستنامه  (1

 ( 1385 ، نشر مرنديز) ترجمه: انتشار يافته مديريتول کتاب اص (2

، انتشارات دانشگاه علووم پزشوکی : انتشار يافتهترجمه ) ان: روند تکامل کودکان از تولد تا پنج سالگیکودک تکاملیکتاب رشد  (3

 (1382 گناباد

 

 مقاالت و ارایه چاپ -2-6     
1) Hosseinizade M, Khajavi A, Moshki M. Effect of mother's education based on “Theory of Planned 

Behavior” (TPB) in preventing iron deficiency anemia in 4-24 month children in Ferdows city in 2015. 
Journal of Birjand University of Medical Sciences. 2017 Jun 1;24(3). 

2) R Esmaeili1, M Matlabi, A Khajavi, E Aliasghari, M Sajjadi. Factors Affecting Adherence to 
Antihypertensive Medication: Results from a Rural Population Study in East of Iran. Global Journal of 
Health Science. 2017; 9 (5). 

3) H Boroumand, M Moshki, A Khajavi, M Darabian, H Hashemizadeh. Epidemiology of Childhood 
Cancer in Northeast of Iran. Iranian Journal of Pediatric Hematology Oncology. 2017; 7(1). 

4) A Khajavi, R Esmaeili, S.F Mircheraghi, M Tavakolizadeh. Mapping the concept of VIP related to 
delivery of health care in hospitals: A scoping review. 5th International Society for Evidence-based 
Healthcare. Dec 7-9, 2016, Kish Island, Iran. 

5) H Boroumand, M Moshki, A Khajavi, H Hashemizadeh. Mothers’ Satisfaction Rate from Hospital 
Cares in  Hematology Oncology Ward. Iranian Journal of Pediatric Hematology Oncology. 2015; 15 
(3). 

6) H Mohammadzadeh-Moghadam, M Kamalinejad, S.M Nazari, A Khajavi, A Akbari, A 
Mohammadpour. Dr. Ahmadieh’s Views and Experiences on Melancholy Treatment; a Comprehensive 
Narrative Review. Quarterly of the Horizon of Medical Sciences. 2015; 21. Special Issue. 

7) A Khajavi, R Esmaeili, H Mohammadzadeh, A Alami, M Matlabi. Economic evaluation in 
complementary and alternative medicine: What is the appropriate methodological approach? A 
systematic review protocol. The First International Congress on Complementary and Alternative 
Medicine. 2015. Avicenna Journal of Phytomedicine. 2015; 5. Supp. 1. 

8) H Mohammadzadeh… A Khajavi. Effects of a Topical Saffron (Crocus sativusL) Gel on Erectile 
Dysfunction in Diabetics: A Randomized, Parallel-Group, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. 
Journal of Evidence-Based Complementary & Alternative Medicine. 2015; 1 (4). 

9) A Mohammadpour, A Khajavi, M Moshki, M Zarei, H Hashemizadeh, S Farzamfar, F Namnik. Level 
of Malnutrition and Failure to Thrive in 1-18 month old Infants. Quarterly of the Horizon of Medical 
Sciences. 2015; 21. Special Issue. 



10) A Khajavi. Effect size: An overlooked issue in published articles in Research & Health Journal. 
Journal of Research & Health. 2014; 4 (4). 

11) A Khajavi, S Vatankhah, H Ravaghi, A Barati, A Heyrani. Physicians’ perceptions of patient safety 
factors: a systematic review. Asian Biomedicine: ISI Journal. 2013; 7 (6).  

12) A Heyrani, M Maleki, A Barati, H Ravaghi, M Sedaghat, M Jabbari, A Khajavi, D Farsi, Z Abdi. 
Clinical governance implementation in a selected teaching emergency department: a systems approach. 
Implementation Science: ISI Journal. 2012; 7 (1). 

13) A Khajavi, S Vatankhah, M Maleki, A Barati, A Alami, A Heyrani. Conceptual skill in physicians: an 
overlooked basic competency. HealthMed: ISI Journal. 2012; 6 (10). 

14) A Khajavi, H Ravaghi, A Barati, A Heyrani. Patient safety factors: A systematic review and narrative 
synthesis. The 1st International Congress on Clinical Governance and Patient Safety 26 - 27 January 
2013, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. 

آمووز  الکترونيوك چگونوه ارايوه خودمت در سيد فرزين ميرچراغی، رضا اسوماعيلی، عبودالجواد خواجووي، رضوا احمودي.  (15

بيمارستان را تغيير می دهد: يك اقدام پژوهی از اجراي بسته آموز  مجازي طورح تحوول سوالمت در بيمارسوتان آموزشوی 

 ، دانشگاه علوم پزشکی علوم پزشکی تبريز، ايران.1395آبانماه کنگره ملی مديريت سالمت: بهمن گناباد.  22درمانی 

سوءمصور  موواد مخودر بور اسواس  يالگو .دليب نهيسک ،یمحمد زارعه، زاديهاشم دهيهاوي، عبدالجواد خواج، یمشک يمهد (16

 (.4) 3؛ 1394: شابورين یه دانشکده علوم پزشکمجل. قوچان شهرستان معر  در معتادان خود یشناخت تيعوامل جمع

در مراقبوت  مواريب یمنيعوامل موثر بر ا يبند تياولو، عبدالجواد خواجوي، علی عالمی، رضا رزم آرا. محمد رضا منصوريان (17

 .1393: بهار زدي ی. فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموز  پزشکهيثانو

عوامول مووثر  يبنود تيبر اولو یمداخله آموزش ريتأثی عالمی، رضا رزم آرا. محمد رضا منصوريان، عبدالجواد خواجوي، عل (18

 .1393: بهار زدي ی. فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموز  پزشکماريب یمنيبر ا

 ، عبدالجواد خواجوي، علی عالمی. بررسی ديدگاه هاي مردم در مورد عوامل اجتمواعی مووثر بور سوالمت. سومينار علی دلشاد (19

 ، مرکز تحقيقات سياستگذاري سالمت، شيراز، ايران.1392 : آبانماهلی چشم انداز سالمتبين المل

. بررسی مولفه هاي استراتژيك موثر بر سالمت جمعيوت تحوت محمد مطلبی ،عبدالجواد خواجويمهدي دري، رضا اسماعيلی،  (20

: فی. سمينار بين المللی چشم انداز سوالمت: يك مطالعه کي1404تا تحقق چشم انداز ايران  پوشش دانشگاه علوم پزشکی گناباد

 ، مرکز تحقيقات سياستگذاري سالمت، شيراز، ايران.1392 آبانماه

، عبدالجواد خواجوي، علی عالمی، علی اکرامی. نياز سنجی مشارکتی جامعه محور بر اسواس مودل جامعوه بعنووان علی دلشاد (21

، مرکوز تحقيقوات سياسوتگذاري سوالمت، شويراز، 1392 : آبانمواهتشريك در شهر گناباد. سمينار بين المللی چشم انداز سالم

 ايران.

برنامه ريزي افزايشی در سازمان دهوی جامعوه، گوامی عملوی بوه عبدالجواد خواجوي، عليرضا مسلم، علی عالمی، علی دلشاد.  (22

 . پنجموين کنفورانسادروايت سازماندهی جامعه در مرکز تحقيقات توسعه اجتماعی و ارتقوا سوامت گنابو :سوي ارتقاء سالمت

 ، تهران، ايران.1386بين المللی مديريت 

 (.3) 12؛ 1385. افق دانش. ساله شهر گناباد 65تا  15در زنان  یشيوع چاقنرگس سرشار، عبدالجواد خواجوي.  (23

 اعانو یشناساي. عصمت خواجه ،ینزهت صنيع ،یاکرام یعل ،يعبدالجواد خواجو ،يساالر يدلشاد، هاد یعل ،یشفق خسرو  (24

. مجله شهر گناباد یو تعيين مواد اوليه و رو  پخت آنها در جمعيت تحت پوشش پايگاه تحقيقات جمعيت یبوم يغذاها

 (.1) 8؛ 1385دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد. 

علی دلشاد، هادي ساالري، عبدالجواد خواجوي، خسرو شفقی، پرويز معروضی، علی محمد پور، محمد رضا منصوريان،  (25

در  كياحساس شده جامعه براساس مدل جامعه بعنوان شر يازهاين نييتعاردي، اصغر کرامتی، علی اکرامی. عليرضا عط

   (.4)10؛ 1383. افق دانش. جمعيت تحت پوشش پايگاه تحقيقات جمعيتی شهر گناباد

  یجهان يها شهيدر موافقت با اند هيتغذ یو بوم یو پاس داشت  فرهنگ عموم بازشناختهادي ساالري، عبدالجواد خواجوي.   (26

 ، تهران، ايران.1383 رانيا هيکنگره  تغذ نيهشتم. توسعه  يانسان محور توسعه سالمت و 



  ادجايگاه تحقيقات جمعيتی شهرگناببررسی باورهاي جمعيت تحت پوشش . عبدالجواد خواجوي، هادي ساالري، علی دلشاد  (27

 .ايران، ، تهران1383 دي بر راهکارهاي علمی و کاربردي رهايی از اعتياددومين همايش نق. در مورد مصر  مواد مخدر

در  یبوم يغذاها  يا هيو ارز  تغذ بي. ترکیاکرام یعل ،يعبدالجواد خواجو ،يساالر يدلشاد، هاد یعل ،یخسرو شفق  (28

 .رانيران، ا، ته1383 رانيا هيکنگره  تغذ نيشهر گناباد . هشتم یتيجمع قاتيتحق گاهيتحت پوشش  پا تيجمع

چگونگی دريافت خدمات پزشکی توسط افراد جامعه و عوامل . ، جواد باذلید مطلبی، عبدالجواد خواجوي، محمعلی محمدپور  (29

 (.2) 8؛ 1382. افق دانش. موثر بر آن در شهرستان گناباد

خدمات  يساز نهيبه ناريسم. آن يها امديو پ یمارستانيارائه خدمات ب نينطام نوعبدالجواد خواجوي، هادي مهدي زاده.   (30

 ، تهران، ايران.1375 مارستانهايب در یدرمان

 

 :همایش هاو  کارگاهدوره های آموزشي، در  شرکت/تدریس  -7 
مدرس کارگاه هاي ايمنی بيمار، خطاهاي پزشکی و حاکميت بالينی: دانشجويان کارشناسی ارشد پرستاري: دانشگاه علوم  (1

 1393-کی گناباد: ...پزش

 (IUMS: Tehran, 25-27 Jul 2016)ر هشتمين همايش بين المللی مديريت بيمارستانی: شرکت د (2

: دانشگاه علوم پزشکی منطقه شمال شرق کشور رانيمد پيبرنامه فلوشريزي استراتژيك و تفکر سيستمی: مدرس برنامه  (3

 1394مشهد، 

: دانشگاه علوم پزشکی گناباد، آبان ماه متمدرس کارگاه استراتژي جستجو: مرکز تحقيقات توسعه اجتماعی و ارتقائ سال (4

1393 

 1392آذر ماه دانشگاه علوم پزشکی گناباد، جامعه پزشکی: آموز  مداوم کنفرانس علمی تکريم مادر باردار: در  تدريس (5

 1392مهر و آبان ماه دانشگاه علوم پزشکی گناباد، آموز  مداوم جامعه پزشکی: در دو دوره کارگاه ايمنی بيمار:  تدريس (6

 1392 دانشگاه علوم پزشکی گناباد، :آموز  کارکناننامه آموزشی حقوق گيرندگان خدمت: تدريس در چهار بر (7

 (TUMS: Tehran, 26-27 Jan 2013)ايمنی بيمار اولين کنگره بين المللی حاکميت بالينی و در و سخنرانی شرکت  (8

 1390کی تهران و ايران: تير و آبان ماه شرکت در دوره هاي آموزشی مرور سيستماتيك: دانشگاه علوم پزش (9

 1391دانشگاه علوم پزشکی گناباد، :آموز  کارکنان: و حاکميت بالينیهشت برنامه آموزشی مهارتهاي ارتباطی تدريس در  (10

دانشگاه علوم پزشکی گناباد، آموز  مداوم جامعه پزشکی: : با محوريت پزشك خانواده مديريت سالمتتدريس در سمينار  (11

 1391اه آبان م

: SPSSدوره آموزشی مقدماتی و پيشرفته روشهاي تجزيه و تحليل داده هاي آماري با استفاده از نرم افزار شرکت در  (12

 1390اسفند ماه  تهران، پژوهشگاه علوم و فنآوري اطالعات ايران:

شهريور تهران، عات ايران: پژوهشگاه علوم و فنآوري اطال: Nvivoدوره آموزشی نرم افزار تحليل داده هاي کيفی شرکت در  (13

 1390ماه 

پژوهشگاه علوم و فنآوري : ISIدو دوره آموزشی آشنايی با شيوه هاي توليد و چاپ مقاالت علمی در مجالت شرکت در  (14

 1390تير ماه  تهران، اطالعات ايران:

 1390ير ماه تتهران، پژوهشگاه علوم و فنآوري اطالعات ايران: دوره آموزشی پژوهش در محيط وب: شرکت در  (15

 :Nov thTUMS, Tehran, 28(Springer and Ednaz  در مجالت علمی  آموزشی چگونگی انتشار مقالهکارگاه شرکت در  (16

2011) 

تهران، موسسه آموزشی پژوهشی راهبرد پيمايش: : LISRELشرکت در دوره آموزشی مدل سازي معادالت ساختاري  (17

 1389خرداد تا شهريور ماه 

 1389: تهران، مهر ماه رانياطالعات ا يپژوهشگاه علوم و فنآور: جستجو يتراتژشرکت در کارگاه اس (18

 1387ه علوم پزشکی تهران: دي ماه دانشگاه ارتقاي کيفيت و حاکميت بالينی: شرکت در سمينار و جشنوار (19



 1386 تهران، آذر ماه: تيريمد یالملل نيب کنفرانس نيپنجمشرکت و سخنرانی در  (20

 1386 تيرماه ،علوم پزشکی سبزوار دانشگاه: CBPR يقات مشارکتی مبتنی بر جامعهکارگاه تحق تدريس در (21

 1385ماه  آذر و مهردانشگاه علوم پزشکی گناباد: : CBPRکارگاه تحقيقات مشارکتی مبتنی بر جامعه  تدريس در دو (22

 ماه شهريورگناباد:  زشکیپعلوم  دانشگاهکارشناسان و  مديران ويژه استراتژيكبرنامه ريزي  آموزشیره دو تدريس در (23

1385 

 1385ماه  شهريور دانشگاه علوم پزشکی گناباد:کيفی:  تحقيقات: پيشرفته تحقيقکارگاه رو  شرکت در  (24

 1385 ماه مرداد: شهرکرددانشگاه علوم پزشکی : کشور همايش پايگاههاي تحقيقات جمعيتیشرکت در  (25

  1382-1385دانشگاه علوم پزشکی گناباد: يی: دانشجو دوره کارگاه آموزشی رو  تحقيق چهارتدريس در  (26

 1384ماه  اسفند: ندانشگاه علوم پزشکی هرمزگا: کشور همايش سراسري پايگاههاي تحقيقات جمعيتیشرکت در   (27

 1384 شهريور ماه :گناباددانشگاه علوم پزشکی ياد گيري:  –رويکرد روايی به فرآيند ياد دهیآموزشی شرکت در کارگاه  (28

 1384شهريور ماه  :گناباددانشگاه علوم پزشکی : SPSS و  شرفتهيپ قيرو  تحق یگاه آموزشکارشرکت در  (29

 1384 تير ماه :گناباددانشگاه علوم پزشکی : کارگاه آموزشی  پژوهش در آموز شرکت در  (30

 (Tehran, 7-9 Sep. 2004)همايش بين المللی پرونده سالمت الکترونيکی شرکت در  (31

 1383 تير ماه :گناباددانشگاه علوم پزشکی وشها و الگوهاي جديد تدريس: ر یکارگاه آموزششرکت در  (32

 (AJUMS: Ahwaz, 10-11 Dec. 2003)اپيدميولوژيك در خدمات سالمت  متدهايکارگاه بين المللی شرکت در  (33

)Ahwaz, : UMSJAکارگاه بين المللی اخالق در تحقيقات اپيدميولوژيك و اقدامات مرتبط با سالمت در جامعه شرکت در  (34

2003)Dec  th9 

 1382 دي ماه :اهوازدانشگاه علوم پزشکی : کارگاه ارزشيابی و  اعتبار بخشی  در آموز شرکت در  (35

 1382ماه  شهريوردانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی: : کارگاه مديريت آموزشیشرکت در  (36

 1382 خرداد ماه :ادگنابدانشگاه علوم پزشکی بين بخشی ارتقاء سالمت:  یکارگاه آموزششرکت در  (37

 1382 خرداد ماه :مشهددانشگاه علوم پزشکی استراتژيك:  مديريت یکارگاه آموزششرکت در  (38

 1382 ماه ارديبهشت :مشهددانشگاه علوم پزشکی ی وضعيت تحقيقات سالمت در ايران: کارگاه پروژه ارزشيابشرکت در  (39

دانشگاه علوم پزشکی علوم پزشکی شهيد سازمانی:  بقاي و استراتژيکارگاه آموزشی مديريت استراتژيك شرکت در  (40

 1381-تهرانبهشتی، 

 1381 : شهريور ماهاصفهاندانشگاه علوم پزشکی : کارگاه مديريت جامع کيفيتشرکت در  (41

 1381 خرداد ماهتهران،  :مرکز ملی تحقيقات علوم پزشکی کشور: تحقيقات کارگاه ارتقاء مديريتشرکت در  (42

 1380 دي ماهدانشگاه علوم پزشکی گناباد: : ي آموزشیکارگاه تکنولوژشرکت در  (43

 ماه خرداد :تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه: ومؤسسات آموز  عالی کشور دانشگاهها کارگاه مديريت تحقيق درشرکت در  (44

1379

 


