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 3173-عضو گروه ارزيابی اعتباربخشی ملی بيمارستانها در دانشگاه علوم پزشکی گناباد: ... (1

 3173-معلولين ذهنی شهيد کامياب گناباد: ...موسسه غيرانتفاعی و خيريه توانبخشی و نگهداري و رئيس هيئت مديره  عضو (3
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 3179-91: علوم پزشکی گناباد دانشگاهفرهنگی دانشجويی و پژوهشی  ،معاون آموزشی (9
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 3172-77خرداد دانشگاه علوم پزشکی علوم پزشکی گناباد:  32رئيس بيمارستان  (33

 3179 -75تدريس در دانشگاه هاي علوم پزشکی گناباد، ايران و تهران:  (32

 

 :تشویق ها -2
 (3192بعنوان پزشك نمونه ) رانيا یاسالم يورجمه یکل سازمان نظام پزشک سياز رئ ريلوح تقد افتيدر (3
 در تودوين برناموه اسوتراتژيك    االختيوار دريافت لوح تقدير از وزير بهداشت، درمان و آمووز  پزشوکی بعنووان نماينوده توام       (5

 (3191دانشگاه و کسب رتبه اول کشوري در تدوين برنامه )
 (3179مند نمونه )جشنواره شهيد رجايی: بعنوان کاراسالمی ايران جمهوري  از رئيسدريافت لوح تقدير  (1
        (7317خراسان بعنوان سرپرست نمونه ) از استانداردريافت لوح تقدير  (3



 :تحقيقات -1
 اقتضايی ايمنی بيمار در دانشگاه علوم پزشکی تهران  مدلطراحی  (3

 لوم پزشکی ايراندانشگاه ع پياده سازي حاکميت بالينی در بخش اورژانس بيمارستان حضرت رسول اکرم )ص( (5

 در مراقبت سالمت ثانويه عوامل موثر بر ايمنی بيمارمروري سيستماتيك بر  (1

 سنجش مهارت ادراکی در دانش آموختگان پزشکی عمومی ايران (3

   ساله شهر گناباد 12تا  32در زنان  یشيوع چاقبررسی  (2
   علوم پزشکی علوم پزشکی گناباد()وابسته به دانشگاه  پروژه ايجاد پايگاه تحقيقات جمعيتی شهر گنابادمدير  (1
 ارزيابی برنامه ها و فعاليتهاي کشوري مبارزه با سل در شهرستان گناباد (7

 نياز سنجی اولويتهاي آموز  پزشکان عمومی در برنامه آموزشی مداوم (9

 بر آن تعداد اقالم دارويی و تاثير آموز  ،تداخل دارويی: بررسی نسخ دارويی پزشکان گناباد (7

 گناباد در شهر 95باروري  و عوامل تاثير گذار بر آن در سال تحليل شتاب  (32

 دو نوبته ودر ارائه خدمات بصورت يك  انکارآيی و اثر بخشی خانه هاي بهداشت و بهورز (33

 بررسی ميزان تقاضا براي خدمات قابل ارائه توسط پزشکان در شهرستان گناباد (35

 عتياد در معتادين به مواد مخدرمقايسه تاثير بوپرونورفين با داروهايی رايج در ترك ا (31

 بررسی تاثير آموزشهاي مستقيم و غير مستقيم بر پيشرفت تحصيلی دانشجوبان علوم پزشکی (33

باورها و رفتارهاي خرافی مرتبط بوا سوالمت و نقوش روحانيوت در اآوالح آن در جمعيوت تحوت پوشوش پايگواه           اثر بخشی (32
 تحقيقات جمعيتی شهر گناباد

 شهر گناباد احياء غذاهاي بومی در جمعيت تحت پوشش پايگاه تحقيقات جمعيتی بهينه سازي و اثر بخشی (31

    گاه تحقيقات جمعيتی شهر گنابادياپفرهنگ مرتبط با سالمت در جمعيت تحت پوشش  و تدوينبررسی  (37

شهر  گاه تحقيقات جمعيتیياپدر جمعيت تحت پوشش  جامعه بعنوان شريكتعيين نيازهاي احساس شده جامعه براساس مدل  (39
    گناباد

 

  و ارایه: انتشارات –7

 کتاب -1-7     
 کتاب مبانی ايمنی بيمار )ترجمه: در حال انتشار( (3

 ( 3197 ، نشر مرنديزرهبران )ترجمه: انتشار يافتهاي براي کتاب دستنامه  (5

 ( 3192 ، نشر مرنديزلمباردي ) ترجمه: انتشار يافتهمديريت کتاب اآول  (1

، انتشارات دانشگاه علووم پزشوکی   : انتشار يافتهترجمه ) روند تکامل کودکان از تولد تا پنج سالگیان: کودک تکاملیکتاب رشد  (3
 (3195 گناباد

 مقاالت و ارایه چاپ -2-7     
1) 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).  
2) 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). 

3) 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). 

4) 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. 

 دگاه هاي مردم در مورد عوامل اجتمواعی مووثر بور سوالمت. سومينار      ، عبدالجواد خواجوي، علی عالمی. بررسی ديعلی دلشاد (2
 ، مرکز تحقيقات سياستگذاري سالمت، شيراز، ايران.3175 : آبانماهبين المللی چشم انداز سالمت



. بررسی مولفه هاي استراتژيك موثر بر سالمت جمعيوت تحوت   محمد مطلبی ،عبدالجواد خواجويمهدي دري، رضا اسماعيلی،  (1
: : يك مطالعه کيفی. سمينار بين المللی چشم انداز سوالمت 3323تا تحقق چشم انداز ايران  انشگاه علوم پزشکی گنابادپوشش د
 ، مرکز تحقيقات سياستگذاري سالمت، شيراز، ايران.3175 آبانماه

ل جامعوه بعنووان   ، عبدالجواد خواجوي، علی عالمی، علی اکرامی. نياز سنجی مشارکتی جامعه محور بر اسواس مود  علی دلشاد (7
، مرکوز تحقيقوات سياسوتگذاري سوالمت، شويراز،      3175 : آبانمواه شريك در شهر گناباد. سمينار بين المللی چشم انداز سالمت

 ايران.

برنامه ريزي افزايشی در سازمان دهوی جامعوه، گوامی عملوی بوه      عبدالجواد خواجوي، عليرضا مسلم، علی عالمی، علی دلشاد.  (9
 . پنجموين کنفورانس  ايت سازماندهی جامعه در مرکز تحقيقات توسعه اجتماعی و ارتقوا سوامت گنابواد   رو :سوي ارتقاء سالمت
 ، تهران، ايران.3191بين المللی مديريت 

 (.1) 35؛ 3192. افق دانش. ساله شهر گناباد 12تا  32در زنان  یشيوع چاقنرگس سرشار، عبدالجواد خواجوي.  (7
 انواع یشناساي. عصمت خواجه ،ینزهت آنيع ،یاکرام یعل ،يعبدالجواد خواجو ،يساالر يدلشاد، هاد یعل ،یشفق خسرو  (32

. مجله شهر گناباد یو تعيين مواد اوليه و رو  پخت آنها در جمعيت تحت پوشش پايگاه تحقيقات جمعيت یبوم يغذاها
 (.3) 9؛ 3192دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد. 

علی دلشاد، هادي ساالري، عبدالجواد خواجوي، خسرو شفقی، پرويز معروضی، علی محمد پور، محمد رضا منصوريان،  (33
در  كياحساس شده جامعه براساس مدل جامعه بعنوان شر يازهاين نييتععليرضا عطاردي، اآغر کرامتی، علی اکرامی. 

   (.3)32؛ 3191انش. . افق دجمعيت 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.   (35
 ، تهران، ايران.3191 رانيا هيکنگره  تغذ نيهشتم. توسعه  يانسان محور توسعه سالمت و 

  ادجايگاه تحقيقات جمعيتی شهرگنابسی باورهاي جمعيت تحت پوشش برر. عبدالجواد خواجوي، هادي ساالري، علی دلشاد  (31
 .ايران، ، تهران3191 دومين همايش نقدي بر راهکارهاي علمی و کاربردي رهايی از اعتياد. در مورد مصرف مواد مخدر

در  یبوم يهاغذا  يا هيو ارز  تغذ بي. ترکیاکرام یعل ،يعبدالجواد خواجو ،يساالر يدلشاد، هاد یعل ،یخسرو شفق  (33
 .راني، تهران، ا3191 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  (32
 (.5) 9؛ 3195. 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.   (31
 ، تهران، ايران.3172 مارستانهايب در یدرمان

 

 همایش ها :و  کارگاهدوره های آموزشي، در  شرکت/تدریس  -8 
 (3175آذر ماه دانشگاه علوم پزشکی گناباد، جامعه پزشکی: دار )آموز  مداوم در کنفرانس علمی تکريم مادر بار تدريس (3
 (3175مهر و آبان ماه دانشگاه علوم پزشکی گناباد، تدريس در دو دوره کارگاه ايمنی بيمار )آموز  مداوم جامعه پزشکی:  (5
 (3175 پزشکی گناباد، دانشگاه علوم :تدريس در چهار برنامه آموزشی حقوق گيرندگان خدمت )آموز  کارکنان (1
 (TUMS: Tehran, 26-27 Jan 2013)ايمنی بيمار اولين کنگره بين المللی حاکميت بالينی و در و سخنرانی شرکت  (3

 (3173دانشگاه علوم پزشکی گناباد، :)آموز  کارکنان و حاکميت بالينیهشت برنامه آموزشی مهارتهاي ارتباطی تدريس در  (2
دانشگاه علوم پزشکی گناباد، )آموز  مداوم جامعه پزشکی:  با محوريت پزشك خانواده تمديريت سالمتدريس در سمينار  (1

 (3173آبان ماه 
 SPSSدوره آموزشی مقدماتی و پيشرفته روشهاي تجزيه و تحليل داده هاي آماري با استفاده از نرم افزار شرکت در  (7

 (3172اسفند ماه  تهران، )پژوهشگاه علوم و فنآوري اطالعات ايران:
شهريور تهران، )پژوهشگاه علوم و فنآوري اطالعات ايران:  Nvivoدوره آموزشی نرم افزار تحليل داده هاي کيفی شرکت در  (9

 (3172ماه 



)پژوهشگاه علوم و فنآوري  ISIدو دوره آموزشی آشنايی با شيوه هاي توليد و چاپ مقاالت علمی در مجالت شرکت در  (7
 (3172تير ماه  تهران، اطالعات ايران:

 (3172تير ماه تهران، دوره آموزشی پژوهش در محيط وب )پژوهشگاه علوم و فنآوري اطالعات ايران: شرکت در  (32
 :Nov  thTUMS, Tehran, 28(Springer and Ednazدر مجالت علمی  آموزشی چگونگی انتشار مقالهکارگاه شرکت در  (33

2011) 
)موسسه آموزشی پژوهشی راهبرد پيمايش: تهران،  LISRELشرکت در دوره آموزشی مدل سازي معادالت ساختاري  (35

 (3197خرداد تا شهريور ماه 
شرکت و سخنرانی در همايش آموزشی پا به پاي واقعيت: الزام ورود مديران جوان به عرآه سالمت )دانشگاه علوم پزشکی  (31

 (3199ايران: اسفند ماه 
 (3197اسفند ماه  : تهران،شگاه علوم پزشکی ايران)دان EndNote شرکت در کارگاه آموزشی مديريت منابع ديجيتال (33
 (3197شرکت در سمينار و جشنواره ارتقاي کيفيت و حاکميت بالينی )دانشگاه علوم پزشکی تهران: دي ماه  (32
 (3191 )تهران، آذر ماه تيريمد یالملل نيب کنفرانس نيپنجمشرکت و سخنرانی در  (31
 (3191 تيرماه ،علوم پزشکی سبزوار دانشگاه)  CBPR معهکارگاه تحقيقات مشارکتی مبتنی بر جا تدريس در (37
 (3192ماه  آذر و مهر)دانشگاه علوم پزشکی گناباد:  CBPRکارگاه تحقيقات مشارکتی مبتنی بر جامعه  تدريس در دو (39
 اهم شهريورگناباد ) پزشکیعلوم  دانشگاهکارشناسان و  مديران ويژه استراتژيكبرنامه ريزي  آموزشیره دو تدريس در (37

3192) 
 (3192ماه  شهريور دانشگاه علوم پزشکی گناباد:کيفی ) تحقيقات: پيشرفته تحقيقکارگاه رو  شرکت در  (52
 (3192 ماه مرداد: شهرکرددانشگاه علوم پزشکی ) کشور همايش پايگاههاي تحقيقات جمعيتیشرکت در  (53
 ( 3195-3192زشکی گناباد: دانشگاه علوم پدانشجويی ) دوره کارگاه آموزشی رو  تحقيق چهارتدريس در  (55
 (3193ماه  اسفند: ندانشگاه علوم پزشکی هرمزگا)  کشور همايش سراسري پايگاههاي تحقيقات جمعيتیشرکت در   (51
  ( 3193 شهريور ماه :گناباددانشگاه علوم پزشکی )ياد گيري  –رويکرد روايی به فرآيند ياد دهیآموزشی شرکت در کارگاه  (53
 (3193شهريور ماه  :گناباددانشگاه علوم پزشکی )SPSS و  شرفتهيپ قيو  تحقر یکارگاه آموزششرکت در  (52
 (3193 تير ماه :گناباددانشگاه علوم پزشکی )کارگاه آموزشی  پژوهش در آموز  شرکت در  (51
 (Tehran, 7-9 Sep. 2004)همايش بين المللی پرونده سالمت الکترونيکی شرکت در  (57

 (3191 تير ماه :گناباددانشگاه علوم پزشکی )هاي جديد تدريس روشها و الگو یکارگاه آموزششرکت در  (59
 (AJUMS: Ahwaz, 10-11 Dec. 2003)اپيدميولوژيك در خدمات سالمت  متدهايکارگاه بين المللی شرکت در  (57

)Ahwaz, UMS: JAکارگاه بين المللی اخالق در تحقيقات اپيدميولوژيك و اقدامات مرتبط با سالمت در جامعه شرکت در  (12

2003)Dec  th9 
 (3195 دي ماه :اهوازدانشگاه علوم پزشکی ) کارگاه ارزشيابی و  اعتبار بخشی  در آموز شرکت در  (13
 (3195ماه  شهريوردانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی: ) کارگاه مديريت آموزشیشرکت در  (15
 (3195 د ماهخردا :گناباددانشگاه علوم پزشکی بين بخشی ارتقاء سالمت ) یکارگاه آموزششرکت در  (11
 (3195 خرداد ماه :مشهددانشگاه علوم پزشکی استراتژيك ) مديريت یکارگاه آموزششرکت در  (13
 (3195 ماه ارديبهشت :مشهددانشگاه علوم پزشکی کارگاه پروژه ارزشيابی وضعيت تحقيقات سالمت در ايران )شرکت در  (12
دانشگاه علوم پزشکی علوم پزشکی شهيد انی )بقاي سازم و استراتژيکارگاه آموزشی مديريت استراتژيك شرکت در  (11

 (3193-تهرانبهشتی، 
 (3193 : شهريور ماهاآفهاندانشگاه علوم پزشکی ) کارگاه مديريت جامع کيفيتشرکت در  (17
 (3193 خرداد ماهتهران،  :)مرکز ملی تحقيقات علوم پزشکی کشور تحقيقات کارگاه ارتقاء مديريتشرکت در  (19
              ( 3192 بهمن ماهدانشگاه علوم پزشکی گناباد: ) نون تدريسکارگاه روشها و فشرکت در  (17
 (3192 دي ماهدانشگاه علوم پزشکی گناباد: ) کارگاه تکنولوژي آموزشیشرکت در  (32
 ماه خرداد :تهران جهاد دانشگاهی دانشگاه) ومؤسسات آموز  عالی کشور دانشگاهها کارگاه مديريت تحقيق درشرکت در  (33
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