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فرم گزارش توانمندی های دانشکده ها
فرم گزارش توانمندی دانشکده بهداشت
به تفکیک گروه آموزشی
 نام گروه  :مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
 مقدمه:
گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان با در اختیار داشتن اساتید متخصص در رشته
های مدیریت و اقتصاد بهداشت با هدف مهم آموزش و تربیت فارغ التحصیالن توانمند و با انگیزه جهت انجام وظایف مدیریتی به نحو

اثربخش درسطوح مختلف نظام سالمت و سایر موسسات و سازمانهای مرتبط از سال  0831تشکیل گردید .این گروه با بهره گیری از
کادر علمی متخصص و مجرب در جهت تحقق اهداف خود تا کنون خدمات آموزشی ،پژوهشی و مشاوره ای متعددی به
دانشجویان ،مدیران و کارکنان دانشگاه های کشور و سازمان های مستقر در استان ارائه نموده است.

اعضاء هيئت علمی گروه مدیریت خدمات بهداشتی -درمانی
ردیف

تخصص

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

0

دکتر یداهلل حمیدی

 PhDمدیریت خدمات بهداشتی-درمانی

دانشیار

2

دکتر علی بیکمرادی

 PhDمدیریت خدمات بهداشتی-درمانی

دانشیار

8

دکتر علی اکبر فضائلی

 PhDاقتصاد بهداشت

استادیار

4

دکتر ایرج محمد فام

 PhDمدیریت محیط زیست

دانشیار

5

دکتر امیر صادقی

 PhDمدیریت آموزشی

استادیار

6

دکتر حسین محجوب

 PhDآمار زیستی

7

دکتر سعید بشیریان

 PhDآموزش بهداشت

استاد
استادیار

 عناوین خدمات تخصصی و مشاوره گروه:
 -0مشاوره در زمینه استقرار مدیریت کیفیت فراگیر ( )TQMو  EFQMدر بخش صنعت و خدمات بهداشت درمان
 -2مشاوره در زمینه پیاده سازی مدلهای مدیریت مشارکتی
 -8مشاوره در زمینه استقرار سیستم جامع اطالعات مدیریت ()MIS
 -4مشاوره در زمینه پیاده سازی برنامه های تحول سازمانی در بخشهای نظام سالمت و راه های غلبه بر مقاومت ها
 -5مشاوره در زمینه تدوین برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی
 -6مشاوره در زمینه شیوه های انگیزش کارکنان
 -7مشاوره در زمینه انتخاب سبک رهبری مناسب برای مدیران بخش بهداشت درمان
 -3مشاوره در زمینه پیاده سازی مهندسی مجدد فرایندهای بهداشتی درمانی
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 -9مشاوره در زمینه استقرار روش های توسعه منابع انسانی ()HRD

 -01مشاوره در زمینه چگونگی کنترل هزینه ها و اجرای طرح های هزینه اثر بخش
 -00مشاوره در زمینه چگونگی مدل سازی برای استفاده بهینه از منابع
 -08مشاوره در زمینه استقرار الگوهای مدیریت دانش و سازمان یادگیرنده دردانشگاهها
 -02مشاوره در آموزش و راه اندازی ساختار های سازمانی مناسب
 -08مشاوره در زمینه توسعه فرهنگ کار تیمی در دانشگاه
 -04مشاوره اقتصادی هزینه اثربخشی در زمینه طرح های بهداشتی و درمانی
 -05مشاوره اقتصادی در مورد نحوه هزینه کرد مبالغ بودجه طرح تحول سالمت
 -06مشاوره اقتصادی در مورد تخصیص بهینه منابع
 -07مشاوره اقتصادی در مورد کارائی بیمارستانی

 سوابق ارتباط با صنعت :

 کارگاهها و آزمایشگاههای تخصصی گروه:
 نشانی:
همدان -روبروی پارك مردم -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان -دانشکده بهداشت -گروه آموزشی مدیریت
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