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 سوابق تحصیلی
سال  رشته تحصیلی مقطع تحصیلی

 تحصیل

 عنوان پایان نامه محل تحصیل

دانشگاه علوم  84-1382 مدارک پزشکی کاردانی

 پزشکی تبریز

- 

دانشگاه علوم  87-1385 مدارک پزشکی کارشناسی

 پزشکی تبریز

بررسی وضعیت ارجاع بیماران مراجعه کننده به 

درمانی منتخب دانشگاه علوم  -مراکز آموزشی 

 درمانی تبریز -بهداشتیپزشکی و خدمات 

موزش مدارک آ کارشناسی ارشد

 پزشکی

دانشگاه علوم  1388-91

پزشکی شهید 

 بهشتی

بررسی وضعیت سیستم اطالعات مدیریت بخش 

رادیولوژی بیمارستان های تابعه دانشگاه های 

 علوم پزشکی شهر تهران

مدیریت اطالعات  (.Ph.Dدکتری )

 سالمت

دانشگاه علوم  1392-98

پزشکی شهید 

 بهشتی

مدل معماری اطالعات پرونده سالمت شخصی 

 برای بیماری های مزمن

 

 

 

 مشخصات فردی 

 سمیه نام:

 پایدار نام خانوادگی:

 somayeh.paydar@kums.ac.ir  پست الکترونیکی:

گروه فناوری اطالعات سالمت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آدرس: 

 کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

 

 رزومه
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 مقاالت  

 عنوان مجله

Iranian Journal of Nursing and 

Midwifery Research 

Evaluation of In-Service Training Workshop on ICD-10 

Coding Instructions of Pregnancy, Childbirth and the 

Puerperium for Clinical Coders 

Middle East Journal of Digestive 

Diseases (MEJDD) 

“Development of Inflammatory Bowel Diseases (IBD) 

Registry Software” 

Perspectives in Health 

Information Management  

“Functions and Outcomes of Personal Health Records for 

Patients with Chronic Diseases: A Systematic Review” 

International Journal of Medical 

Informatics 

“Presenting an Evaluation Model of the Trauma Registry 

Software” 

وضعیت سیستم اطالعات مدیریت بخش رادیولوژی در بیمارستان های تابعه " اصفهان مدیریت اطالعات سالمت

"دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران  

 مقاالت ارائه شده در کنگره ها و سمینارها:

 

محل  نام همایش عنوان مقاله

 برگزاری

 سال نحوه ارائه

  پوستر سخنرانی

“Presenting an evaluation 

model for the Trauma 

Registry Software” 

International Conference 

in Germany (Freiburg) 

Germany 

(Freiburg) 
 
√ 

 2016 

“Impact of Smart Homes in 

life quality of elderly 

people” 

دومین کنگره بین المللی سالمت 

 همراه

   شیراز
√ 

1395 

“Barriers of Mobile Health 

applications use in older 

people” 

دومین کنگره بین المللی سالمت 

 همراه

   شیراز
√ 

1395 

“Identifying the Main 

Barriers in the Process of 

the Mobile Health 

Implementation” 
 

اولین سمینار بین المللی سالمت 

 همراه

   شیراز
√ 

1394 
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 طرح های تحقیقاتی

 سال محل اجرا عنوان طرح

 یماریهایب یوعش ییدر شناسا ینماش یادگیری هاییککاربرد تکن

مرور  یک: یاجتماع یهاشبکه یهابا استفاده از داده یردارواگ

 دمننظام

دانشگاه  یو اطالع رسان یریتدانشکده مد

 یرانا یعلوم پزشک
1399 

 از راه دور یطب سنت یزسامانه مشاوره و تجو یساز یادهو پ یطراح
دانشکده مدیریت و اطالع رسانی دانشگاه 

 علوم پزشکی ایران
1399 

 1396 دانشکده پیراپزشکی تروما یسترینرم افزار رج یابیارائه مدل ارز

مطالعه مروری بر اپلیکیشن های موبایل فارسی زبان حوزه سالمت 

 در  ایران
 1395 زیست پزشکی شرکت کالن داده پرداز

 

 یرهاو تقد یزجوا یق ها،تشو

 سال محل عنوان

رتبه اول فارغ التحصیل دانشجویان دکتری رشته مدیریت 

 )دانشجوی استعداد درخشان( 92اطالعات سالمت ورودی بهمن 

دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم 

 پزشکی شهید بهشتی

1395 

دانشجویان کارشناسی ارشد رشته رتبه اول فارغ التحصیل 

 88مدارک پزشکی ورودی مهر 

دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم 

 پزشکی شهید بهشتی

1391 

تقدیر از طرف رئیس دانشگاه به عنوان دانشجوی نمونه در 

 سومین جشنواره شهید مطهری

 1390 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 1390 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزیده و ممتاز دانشجو عنوان به دانشجو روز در تقدیر

رتبه اول فارغ التحصیل دانشجویان کارشناسی رشته مدارک 

 85پزشکی ورودی مهر 

دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم 

 پزشکی تبریز

1387 

دانشجویان کاردانی رشته مدارک  یلفارغ التحصرتبه دوم 

 82پزشکی ورودی بهمن 

دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم 

 پزشکی تبریز

1384 

دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم  تقدیر در روز رادیولوژی به عنوان دانشجوی ممتاز

 پزشکی تبریز

1383 
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 های آموزشی  کارگاه

 سال نوع فعالیت  محل برگزاری عنوان 

شرکت  مدرس 

 کننده

بارداری،  یکدگذار یکارگاه آموزش

( پانزدهم)فصل زایمان و دوران نفاسی 

 ICD-10کتاب 

نظر معاونت درمان  یر)ز کودکان مفید یمارستانب

 یدشه یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشک

 (یبهشت

 

√ 

 

  

1398 

نئوپالسم ها  یکدگذار یکارگاه آموزش

 ICD-10( کتاب دوم)فصل 

نظر معاونت درمان  یر)ز کودکان مفید یمارستانب

 یدشه یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشک

 (یبهشت

√ 

 

  

1398 

 یعلل خارج یکدگذار یکارگاه آموزش

( بیستم)فصل  یرم و مرگ و یناخوش

 ICD-10کتاب 

معاونت درمان بیمارستان شهید مدرس )زیر نظر 

 یدشه یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشک

 (یبهشت

 

√ 

 

 1398 

 

 

کارگاه آموزشی کدگذاری صدمه، 

مسمومیت و سایر پیامدهای خاص 

عوامل خارجی )فصل نوزدهم( کتاب 
ICD-10 

نظر معاونت درمان  یر)ز کودکان مفید یمارستانب

 یدشه یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشک

 (یبهشت

 

√ 

 

 

 1398 

( با Data Miningداده کاوی )

 MATLABاستفاده از نرم افزار 

دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید 

 بهشتی

 √ 1398 

دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید  آشنایی با اصول مقاله نویسی

 بهشتی

 √ 1398 

آشنایی با نحوه نگارش مقاالت مرور 

 سیستماتیک

پزشکی شهید دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم 

 بهشتی

 √ 1397 

دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید  مقاله نویسی به زبان انگلیسی 

 بهشتی

 √ 1393 

آمار مقدماتی و آشنایی با نرم افزار 
SPSS 

دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید 

 بهشتی

 √ 1393 

 1383 √  دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  آشنایی با مهارت های زندگی
 

 

 مهارت ها 

 سال محل عنوان

 1395 وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری  MSRTدارا بودن مدرک 

 1388 مرکز فنی و حرفه ای تبریز ICDLدارا بودن مدرک 
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 ای(: حرفه تجارب( کاری سوابق

 سال عنوان شغلی نام مرکز

 1399 مدرس (ی)شرکت کارا دانش توسعه فناور یپوفیزمجموعه ه عضو 

سالمت الکترونیک دانشکده علمی دانشجویی انجمن  عضو 

 پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

- 98-1397 

 1387-88 کارشناس پذیرش و مدارک پزشکی  مرکز آموزشی و درمانی نیکوکاری


