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عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،دانشکده پیراپزشکی ()1390 -1387
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مدرس حق التدریس دانشگاه علوم پزشکی تهران ،دانشکده پیراپزشکی ()1389-1393



عضو كميته برنامه ریزی و ارزشيابی رشته انفورماتيک پزشكی وزارت بهداشت ()1389
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سوابق پژوهشي
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 عضووو كميته علمی دومين كنگره انفورماتيک پزشووكی و هفتمين همایش سووالمت الكترونيک ،دانشووگاه تربيت مدرس،
تيرماه 1397


ع ضو كميته اجرایی كنگره سرا سری پيوند و اهدای كليه به منا سبت  5هزار پيوند كليه در بيمار ستان شهيد لبافی نژاد،
اردیبهشت 1397



داور مجله علمی پژوهشی پياورد سالمت دانشگاه علوم پزشكی تهران ( - 1396تاكنون)
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) تاكنون- 1396( داور مجله علمی پژوهشی مدیریت اطالعات سالمت دانشگاه علوم پزشكی اصفهان



) تاكنون- 1395(  دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتیJPS داور مجله علمی پژوهشی



 دانشووكده، دانشووگاه علوم پزشووكی شووهيد بهشووتی،عضووو كميته علمی و اجرایی سووومين كنفرانس انفورماتيک پزشووكی
1392  اردیبهشت،پيراپزشكی



) – كنون1390( عضو كميته پژوهش دانشجویی دانشكده پيراپزشكی دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی



)1390 – 1388(  دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتیJPS داور مجله علمی پژوهشی



1389 عضو كميته علمی اولين سمينار ملی نقش علوم پایه در ارتقای سالمت اسفند



1392  و1391 و1389 عضو كميته اجرایی جشنواره شهيد مطهری اردیبهشت



داوری پایان نامه با عنوان "بررسی وضعيت سيستم مدیریت اطالعات تله سرجری در بيمارستانهای آموزشی و درمانی
1388  اسفند، دانشگاه شهيد بهشتی، دانشكده پيراپزشكی،1388"دانشگاه های علوم پزشكی شهر تهران



")اختراع دستگاه "سنجش تمركز دست (دستگاه تایپيست و ترسيم در آینه بدون محدودیت زمان



مؤسس و عضو فعال انجمن علمی دانشجویان دانشكده مهندسی برق و كامپيوتر



)1386 – 1384( عضو هيئت تحریریه ماهنامه دانشجویی نقطهسرخط



)1385 – 1382(  دانشجویی ثبات، فرهنگی،صاحبامتياز و مدیرمسئول ماهنامه علمی
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رحمتیزاده ،شر و ابراهيم پور صدئيانی ،حر " ضرورت یكپارچه سازی سيستم های اطالعات با تمركز بر وضعيت كنونی
حوزه سالمت ك شور" ،دومين كنفرانس انفورماتيک پز شكی ،دان شگاه علوم پز شكی شهيد به شتی دان شكده پيراپز شكی،
آذر1390ر



خادم معبودی ،عر و رحمتیزاده ،شر و كامكار حقيقی ،مر "ف شرده سازی ت صاویر  CT-Scanبا تبدیل ویولت"  ،دومين
كنفرانس انفورماتيک پزشكی ،دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی دانشكده پيراپزشكی ،آذر1390ر



نژاد مبشووور،ب و ئندچی ،س و فناییپور ،م و رحمتیزاده ،شر "مدیریت راهبردی پرونده الكترونيكی سوووالمت" ،اولين
همایش نقش علوم پایه در ارتقاء سالمت ،دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی دانشكده پيراپزشكی ،اسفند1389ر



تركمن ،ح و رحمتیزاده ،ش و با بایی ،حر "الگوریتم نوین تغيير یاف ته بهي نهسوووازی كولونی مور چه ها" ،دوازدهمين



رحمتیزاده ،ش و شاهحسينی ،حر "بهبود كارایی الگوریتم راهیابی  AntNetبه یاری زنبورهای هوشمند" ،دومين كنگره
مشترك سيستمهای فازی و هوشمند ایرانر  7تا  9آبانماه 1387ر



رحمتیزاده ،شر ميرابراهيم ،حر " بهرهمندی از شووبكههای حسووگر در سوويسووتمهای درمانی پيشوورفته و كاهش خطرات
درمانی" ،اولين همایش بررسی راهكارهای توسعه  ، ITدانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی 1385ر

كنفرانس مهندسی برق ایران ،مردادماه .1388

طرح های تحقیقاتي


ارزیابی كيفيت محتوا ،خوانایی و اعتبار وب سایت های سالمت در زمينه بيماریهای شایع عامل مرگ و مير سالمندی
(مجری – )1396



ارزیابی دسترسپذیری و اعتبار وبسایتهای سالمت در زمينه پيوند كليه (مجری – )1396



سواد الكترونيک سالمت بيماران دندانپزشكی (مجری – )1396



ارزیابی كاربرد پذیری سي ستم نرم افزاری ثبت داده های بيماران كلينيک پي شگيری از سنگ كليه بيمارستان لبافی نژاد
(مجری – )1396



ارزیابی كيفيت محتوا ،خوانایی و اعتبار وب سایت های سالمت در زمينه پيوند كليه (مجری – )1396



یكپارچه سازی ضرورتی برای سيستم های اطالعات سالمت (مجری)1390-



مطالعات علم سنجی توليدات علمی انفورماتيک پز شكی و برر سی د ستر سی به مقا ت در وب مرئی بر ا ساس گزار شات



فشردهسازی تصاویر  CT Scanبا تبدیل موجک (مجری)1390-



مطالعات علم سنجی توليدات علمی انفورماتيک پز شكی و برر سی د ستر سی به مقا ت در وب مرئی و نامرئی بر ا ساس

پایگاه اطالعاتی ( Scopusمجری)1390-

گزارشات پایگاه اطالعاتی ( Web of Scienceهمكار)1390 -


مقای سه ميزان د ستر سی به مقا ت انفورماتيک پز شكی ثبت شده در پایگاههای اطالعاتی  WOSو  Scopusاز طریق
جستجو در موتور جستجوگر گوگل (همكار)1390 -
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معاون دانشجویی و فرهنگی ،دانشكده پيراپزشكی دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی ( – 1396تاكنون)
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دبير كميته نظارت بر انجمن های علمی دان شجویی ،دان شكده پيراپز شكی دان شگاه علوم پز شكی شهيد به شتی (– 1396
تاكنون)
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معاون دانشجویی و فرهنگی ،دانشكده پيراپزشكی دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی ()1390 – 1388



مسئول واحد فناوری اطالعات دانشكده پيراپزشكی دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی ()1390 – 1388



مسئول كميته فاوا دانشكده پيراپزشكی دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی ()1390 – 1388



طراحی و پيادهسازی شبكه كامپيوتری مؤسسه آموزش عالی آزاد تدبير ()1387



مسئول طراحی وبسایت ،مركز تحقيقات پوست ایران ()1386



مشاور طراح وبسایت ،مركز تحقيقات اورولوژی ایران ()1386



مسئول اجرای طرح جامع انفورماتيک ،سازمان جمعآوری و فروش اموال تمليكی ()1385 – 1384



عضو كميته فنی و بازرگانی منائصه سيستمهای جامع ،سازمان جمعآوری و فروش اموال تمليكی ()1385



كارشناس گروه فناوری اطالعات ،سازمان جمعآوری و فروش اموال تمليكی ()1385 – 1384



مسئول طراحی  RFPسيستمهای اختصاصی و عملياتی ،سازمان جمعآوری و فروش اموال تمليكی ()1385 – 1384



همكاری در طراحی و پيادهسازی ارتباط اینترنتی از طریق فيبرنوری ،سازمان جمعآوری و فروش اموال تمليكی ()1384



همكاری در طراحی و پيادهسازی مدار پروگرامر ميكروكنترلرهای سری 8051شركت تكتا ()1383
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