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 به نام یکتای بی همتا

 صفحه شخصی اساتید

 منیره نام:

 تحویلدارزاده گاوگانی نام خانوادگی:

 علوم پزشکی لرستان دانشگاه:

 پیراپزشکی دانشکده:

 فن آوری اطالعات سالمت گروه:

 39900436660 -4 شماره تماس:

 Tahvildar@lums.ac.ir – m.tahvildar@gmail.com ایمیل:

لرستان، خرم آباد، گلدشت، جنب بیمارستان تأمین اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان،  آدرس محل کار:

 فن آوری اطالعات سالمت دانشکده پیراپزشکی، گروه

 سوابق تحصیلی:

 44/11در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی ایران با معدل  رتبه اول کل .1

 يو ارائه الگو« 1811ران:یدر ا یو درمان یت کسب  اطععا  بهداش  یفیبه منظور بهبود ک ییالگو یطراح»پایان نامه 

 ن بار در کشور ینخس  ي( برا  (DQMت داده هایفیت کیریمد

  18/11رتبه اول کل در مقطع کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهش ی با معدل  .1

 11/11رتبه اول کل در مقطع کاردانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با معدل  .8

 11/11تجربی با معدل  رتبه اول کل در دوره دیپلم م وسطه در بین تمام رش ه هاي .4

 رتبه اول کل در مقاطع سوم راهنمایی و اب دایی .8

 مدیریت اطععا  آموزش عالی  (PhD)رش ه تحصیلی دک راي تخصصی

 سوابق کاری:بخشی از 

  هر در م دانشگاه علوم پزشکی لرس ان در (فن آوري اطععا  سبعمت کنونی مدارک پزشبکی    رشب ه  سبی  أتفعالیت در

1814  

  1/1/1814تا   1/1/1814از  مدیر گروه رش ه مدارک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرس ان 

  11/11/1811تا  14/8/1811از  دانشگاه علوم پزشکی لرس ان فن آوري اطععا  سعمتمدیر گروه رش ه  

 ... و 
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 عالئق پژوهشی:و  تخصصیگرایشات 

 مدیریت اطععا  بهداش ی 

 متعفن آوري اطععا  س 

 مدارک پزشکی بیمار 

 جنبه هاي قانونی اطععا ، پرونده بیمار و مراقبت 

 خطاهاي پزشکی 

 حقوق بیمار 

 اخعق پزشکی و حرفه اي 

 رضایت نامه ها و گواهی هاي پزشکی 

 اطععا  بهداش یو مکانیسم هاي ثبت مس ندسازي  

 سازمان و مدیریت بیمارس ان 

 اطععا  سعمت سیس م هاي 

 و نظام سعمت (DQM) مدیریت کیفیت داده ها 

 اس انداردهاي اطععا  بهداش ی 

 مدیریت دانش 

 سعمتنظام  

 سوابق علمی:

 ویژه پزشکان، پرس اران، کارکنان، دانشجویان و اساتید برگزاري و سخنرانی در کارگاه هاي آموزشی 

 ها، شوراها و انجمن هاي علمی  هیدر کم تیعضو 

 هیئت داوري و ویراس اري مجع  علمی پژوهشی ،هیئت تحریریه در تیعضو 

 همایش هاي داخلیعلمی  ههمکاري در کمی  

 و ... 


