
 معدل الف لوم اقتصادي از دانشگاه مفيد  باكارشناس ارشد ع

 سوابق اجرايي:

  7831تا سال  7831كارشناس بودجه دانشگاه علوم پزشكي قم از سال 
  تا حال حاضر 31كارشناس مسئول بودجه دانشگاه علوم پزشكي قم از سال 

 عضو كارگروه تخصصي برونسپاري دانشگاه علوم پزشكي قم 
  تحقيق و توسعه دانشگاه علوم پزشكي قمعضو كميته 
 عضو كميته خريد متمركز دانشگاه علوم پزشكي قم 
 عضو كارگروه اصالح الگوي مصرف دانشگاه علوم پزشكي قم 

 مقاالت

  برآورد بهاي تمام شده خدمات بهداشتي درماني ارائه شده به بيماران مبتال به ليشمانيوز
علمي پژوهشي پياورد سالمت، دانشگاه علوم جلدي در استان قم ، چاپ شده در مجله 

 7832مرداد و شهريور سال  8و2، شماره 1پزشكي تهران، دوره 
  علوم پزشكی قم و كاشان و مقايسه  دانشگاه هايارزيابی عملكرد مراكز آموزشی درمانی

مجله مديريت پذيرفته شده و در نوبت چاپ تطبيقی آن ها با استفاده از مدل پابن السو، 
 عات سالمت دانشگاه علوم پزشكي اصفهان اطال

 طرح هاي پژوهشي

  تحقيقاتي ارزيابي قوانين بودجه بر دوره وصول مطالبات در همكار اصلی در طرح
چاپ شده در سال بيمارستان كامكار عربنيا وابسته به دانشگاه علوم پزشكي قم در سال 

7832 
  ي درماني دانشگاه هاي علوم ارزيابي عملكرد بيمارستان هاي آموزشهمكار اصلی طرح

پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قم و كاشان و مقايسه تطبيقي آن ها با استفاده از 
 7832مدل پابن السو در سال ، چاپ شده

 زشكي فاطميه مام شده خدمات مركز تخصصي دندانپبرآورد بهاي ت همكار اصلی طرح
 7832 ، چاپ شدهله اي )سالمت( قم با استفاده از روش حسابداري تقليلي مرح



  مقايسه شاخص هاي عملكردي شهيد دكتر بهشتي وابسته به دانشگاه همكار اصلی طرح
 و در حال اجراعلوم پزشكي قم با استانداردهاي كشوري، پذيرفته شده 

 دوره هاي آموزشي:

  حسابداري دولتيگواهينامه بودجه ريزي عملياتي از اولين كنفرانس بين المللي 
  گواهينامه دوره آموزشي" ارتقا مهارت در اجراي فرايندهاي نظام نوين مالي"، از كميته

 راهبردي آموزش نظام نوين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
  گواهينامه دوره آموزشي" قانون ماليات هاي مستقيم" از دفتر آموزش و پژوهش

 استانداري قم
  گواهينامه دوره آموزشي " نقش موافقتنامه در اجراي بودجه" از كميته راهبردي آموزش

 نظام نوين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
  گواهينامه مهارت دوره تخصصي آموزشSPSS 

 راه هاي ارتباطي:

 

Email: hadihamidiparsa@gmail.com 

 


