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متاهل

دارای دانشنامه تخصصی رشته پزشکی اجتماعی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 6531
آدرس:

تُران ،اييه داوشگاٌ علًم پسشکي شُيد بُشتي ،داوشکدٌ پسشکي ،گريٌ بُداشت ي

پسشکي اجتماعي
تلفه63333412210 :

mohseny.maryam0@gmail.com

Email:

فکس63333412210:
موقعیت:
-

مشاغل قبلی:

-

کارشناس حاکمیت بالینی و ایمنی بیمار  ،دفتر مدیریت بیمارستانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ازآبان  31لغایت بهمن 36

-

-پزشک مرکز بهداشتی درمانی شهرستان شاهرود6531-6531 ،

-

موقعیت فعلی

-

-استادیار ،هیئت علمی گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از یهمن  36تا کنون

-

فعالیت های آموزشی:
تماس باجامعه ( 2ارزیابی خطر( ،)Risk assessmentاصال ح بک زدگیی ،اصل
پیشگیر  :هادشجلیان پسشکی

رابکرهبا طب

”: Text review“Public health and maxy rosanaبا ه م بلم هبتیار پسشکی
اجتماعی

اصل

رابکرهبا طب پیشگیر  :با ا

هبتیار پسشکی اجتماعی

حاکمیت بالینی ایمنی بیمار :هادشجلیان پسشکی
اپیگمیلللش  :هادشجلیان پسشکی
بهگاشت عملمی :هادشجلیان پسشکی

مهارتها:
SPSS ,Word, Excell, Endnote, ARC GIS. search strategy
Quantitative and Qualitative Research

-

فعالیت های علمی و اجرایی:
معاون علمی واحد مدیریت دانش بالینی طب پیشگیری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
عضوهیات ممتحنه گواهینامه رشته تخصصی پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دبیر علمی اولین جشنواره کشوری آموزش بیمار 6531
ارزیاب کشوری حاکمیت بالینی6531,6536
عضو کمیته علمی کنگره خود مراقببتی آموزش بیمار 6531
عضو کمیته علمی نخستین کنگره بین المللی و دومین جشنواره کشوری حاکمیت بالینی " وزارت بهداشت درمان
و آموزش پزشکی" 6536
عضو کمیته علمی کارگاه کشوری تدوین بومی ارزش نسبی خدمات پزشکی اجتماعی
عضو کمیته اجرایی نخستین کنگره بین المللی و دومین جشنواره کشوری حاکمیت بالینی " وزارت بهداشت
درمان و آموزش پزشکی" 6536
عضو کمیته اجرایی اولین جشنواره کشوری حاکمیت بالینی " وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی"
65136

مشارکت فعال در:
کنگره ملی خود مراقببتی و آموزش بیمار :سخنران
دومین جشنواره کشوری حاکمیت بالینی نخستین کنگره بین المللی حاکمیت بالینی و ایمنی بیمار :سخنران
ملی ارتقای کیفیت با رویکرد حاکمیت بالینی :سخنران
پودمان آموزشی "اصول آموزش به بیمار" دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بداشتی درمانی البرز :سخنران
همایش
سمینار "مراقبت های تسکینی و حمایتی( )palliative careدر رده های مختلف سنی بیماران مبتال به سرطان"
سخنران
نهمبن همایش پرستاری کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران مرکز طبی کودکان :سخنران
کارگاه آموزشی شیوه زندگی سالم با تاکید بر تغذیه و فعالیت فیزیکی  :6535/5/3مدرس
کارگاه آموزشی شیوه زندگی سالم با تاکید بر تغذیه و فعالیت فیزیکی  :6535/61/6مدرس
کارگاه آموزشی استانداردهای ایمنی بیمار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی "مهارتهای ارتباطی" مدرس
کارگاه آموزشی" تربیت ارزیاب کشوری حاکمیت بالینی" سخنران
کارگاه آموزشی استانداردهای ایمنی بیمار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی "کار تیمی" مدرس
”-Certificate “advanced course on patient safety friendly hospital initiatives assessment
conducted by WHO& MOH , TUMS Tehran, IRAN from 11-13 sep 1161
Certificate Of Research Utilization for Policy Making 61-63 Nov 1113 In Collaboration
With Office of the World Health Organization in Iran and Iran University Of Medical
Science and Health Services.
-Certificate of 1nd Conference on Health Tourism of Islamic Countries 63-11,1166
طرح های تحقیقاتی:
مجری طرح به سفارش سازمان بهداشت جهانی:
Subject:
Develop training manuals and its Standard Operation Procedures (SOP ) for patient engagement
to address better patient safety 3535.

 :هجری طرح تحقیقاتی" ارتباط بیي هْلفَ ُای اجتواعی هْثر بر سالهت با بقای سَ سالَ بیواراى هبتال بَ سرطاى
پستاى :3536 ،هرکس تحقیقات سرطاى داًشگاٍ علْم پسشکی شِید بِشتی.

هجری طرح بررسی ارتباط هٌغیرُای سبک زًدگی با ابتال بَ سرطاى با تاکید بر هتغیرُای ساختاری ّ
سرهایَای هرتبط با سبک زًدگی  (3536هطالعَ هبتالیاى بَ سرطاى پستاى ّ کْلْرکتال هراجعَ کٌٌدٍ بَ هرکس
تحقیقات سرطاى بیوارستاى شِدای تجریش)
همکار اصلی طرح طرح تحقیقاتی "بررسی راهکارهای زندگی سالم عاری از دخانیات" فرهنگستان علوم
پزشکی مجری دکتر محمد رضا مسجدی ،6531
همکار اصلی طرح طرح تحقیقاتی "رصد میزان افراد  63سال و باالتر که سیگار مصرف می کنند" (مرور
سیستماتیک) فرهنگستان علوم پزشکی مجری دکتر محمد رضا مسجدی 6531
همکار اصلی طرح بررسی موانع و مشکالت استقرار برنامه حاکمیت بالینی در بیمارستان های ایران ،وزارت
بهداشت درمان و آموزش پزشکی ،مجری دکتر حمید رواقی .6536
همکار اصلی طرح تعیین اولویت های پژوهشی سالمت زنان 6531
همکار اصلی طرح تدوین گاید الین مراقبت در منزل برای مادران باردار 6535همکار اصلی طرح مربوط به
واحد مدیریت دانش بالینی طب پیشگیری
مقاالت:


طراحي الگوي ارائه خدمات پیشگیري بالیني در بیمارستان طالقاني تهران :فصلنامه ب ی م ارس ت ان داراي رتبه
علمي پژوهشي (پزشکي) نویسنده(گان) سوسن پارساي  ،كامبیز عباچي زاده  ،محمد علي حیدر نیا  ،مریم
رسولي  ،حسین جعفري  ،مریم محسني(نویسنده پاسخگو)



تعیین ابعاد نظام ارایه خدمات پیشگیري بالیني در یك بیمارستان تخصصي آموزشي با رویكرد كیفي ،فصلنامه
پزشكي حکیم،داراي رتبه علمي  -پژوهشي (پزشکي) ،نویسنده(گان) :مریم محسني  ،سوسن پارساي  ،مریم
رسولي  ،محمدعلي حیدرًیا  ،اذى ا ...آذرگشب ّ كاهبیس عباچي زادٍ



بْهی سازی ّ بررسی اعتبارّ پایایی پرسشٌاهَ سرّکْال ُت بررسی کیفیت خدهات بیوارستاًی .پژُّش
در پسشکی دارای رتبَ علوی پژُّشی (پسشکی)ًْ .یسٌدٍ (گاى)  :هحود علی حیدر ًیا ،سٌِد ریاضی اصفِاًی،
علیرضا ابدی ،هرین هحسٌی



هْاًع ّ هشکالت استقرار برًاهَ حاکویت بالیٌی در بیوارستاى ُای آهْزشی داًشگاٍ علْمپسشکی شِید بِشتی :یک هطالعَ کیفی ًْیسٌدٍ (گاى)  :دکتر عباش زیاری ،دکتر کاهبیس عباچی
زادٍ  ،دکتر هرین رسْلی ،دکتر هحود علی حیدر ًیا  ،دکتر هرین هحسٌی



Relationship of Social Determinants of Health with the Three-year Survival Rate of
Breast Cancer. (, Mohseny M first author) Accepted in the " Asia Pacific Journal of
Cancer Prevention and the 8th APOCP Regional Conference".



Parsay S, Mohseny M* Designing a Model for Providing Preventive Clinical Services in



–- Social and Behavioral Sciences, 4136,313, 3558
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Hospital, Tehran, Iran
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Ravaghi H, Mohseni M , Heidarpour P. Clinical Governance in Iran: Theory to Practice.
Procedia Social and Behavioral Sciences 313 ( 4136 ) 3316 – 3313.



Ravaghi H, Heidarpour P, Mohseni M, Rafiei S. Senior managers viewpoints toward
challenges of implementing clinical governance: a national study in Iran. International
Journal of Health Policy and Management 4135; 3: 437–433.



Sayarifard A, Mohseny M. Montazeri M. Assess the efficacy of teaching life skills on the
social competenc of students with dyscalculia hepatitis. Intl. Res. J. Appl. Basic. 4135, 8
(33), 3863-3867.



Heidarnia M, Davoudi E Mohseny M. Social Determinants of Health and 7 year Survival
of Colorec al Cancer.Asian Pac J.Cancer prev,4135136(3),7333-73338.



Sayarifard A, Mohseny M* .Evaluation of the effect of AIDS education program on
Awareness, attitude and practice of Divers in Tehran, J. Appl. Environ. Biol. Sci. 4136
6(4): 311-316.



Rasoolinejad M, Jafar Si, Montazeri M., Mohseni M. Antibody Responses to Trivalent
Influenza Vaccine in Iranian Adults Infected with Human Immunodeficiency Virus. Acta
Medica Iranica 4135. 73(5):366-374.



Mohseny M, Sayarifard A, Nosocomial Infections and the Ways to Control. J. Appl.
Environ. Biol. Sci. 4136 6(4): 384-383.
ٍتاليف ي ترجم
:تاليف
کتاب راَىمای ارزيابي حاکميت باليىي
کتاب اصُل آمُزش بً بیمار

، اوتشارات داوشجُیی داوشگاي علُم پسشکی شٍید بٍشتی، فصل اصُل آمُزش بیمار،1 درسىامً تماش با بیمار
1931
 معاَوت،"استاوداردٌای دَمیه جشىُاري کشُري حاکمیت بالیىی َ ایمىی بیمار" َزارت بٍداشت پسشکی
1931 ،  اداري حاکمیت بالیىی درمان َ آمُزش، دفتر مدیریت بیمارستاوی َ تعالی بالیىی،درمان
استاوداردٌای اَلیه جشىُاري کشُری آمُزش بیمار
:ًترجم
راٌىمای بروامً درسی ایمىی بیمار

Ravaghi H. Sadat M. Mohseni M,Mostofian F. Patient Safety Curriculum
Guide..Multi-professional Edition. (Translation). Commissioned by World Health
Organization 4135
پایان نامه های دفاع شده:
استاد مشاير:

6531
عىًان  :مًاوع ي مشکالت استقرار بروامٍ حاکميت باليىي در بيمارستان َای آمًزشي داوشگاٌ علًم پسشکي
شُيد بُشتي
عىًان :ارزيابي جامعٍ شىاختي طرح مراقبتُای بُداشتي ايليٍ :مطالعٍ ی مًردی چىدگاوٍ
عىًان :بررسي ارتباط مىغيرَای سبک زودگي با ابتال بٍ سرطان با تاکيد بر متغيرَای ساختاری ي سرمايٍای
مرتبط با سبک زودگي ( مطالعٍ مبتاليان بٍ سرطان پستان ي کًلًرکتال مراجعٍ کىىدٌ بٍ مرکس تحقيقات
سرطان بيمارستان شُدای تجريش)

