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-2سوابق کاري :

 رئيس دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدریه از خرداد ماه 1399
 مدیر اقتصاد درمان دانشگاه علوم پزشکي مشهد ،از مهرماه  1394تا کنون
 معاون آموزشي دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي مشهد -اردیبهشت  91تا 97
 عضو هيأت امنای بيمارستان هاشمينژاد مشهد 1388-تا کنون
 رئيس مرکز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت دانشگاه علوم پزشکي مشهد از سال  1395تا
کنون
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 رابط علمي دوره آموزشي توانمندسازی روسا و مدیران بيمارستان های کشور ،اجرا شده توسط سازمان
جهاني بهداشت ،موسس معتمد و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي ،از سال  1398و مدرس
دوره های مذکور در دانشگاه های علوم پزشکي
 عضو کميته کارشناسي هيأت امنای دانشگاه علوم پزشکي مشهد از سال  1395تا کنون
 عضو ستاد برنامه دانشگاه علوم پزشکي مشهد از سال  1395تا کنون
 عضو شورای تدوین برنامه ریزی استراتژیک دانشگاه علوم پزشکي مشهد در سال 1395
 عضو کميته ساختار و فناوری های مدیریتي دانشگاه علوم پزشکي مشهد از سال  1396تا کنون
 عضو شورای راهبردی مرکز مطالعات دانشگاه علوم پزشکي دانشگاه مشهد از سال  1397تا کنون
 مسئول تدوین سند راه درمان  1404در قطب شمال شرق کشور در سال 1395
 عضو هيأت مميزه و ارزشيابي رشته مدیریت سالمت ،ایمني و محيط زیست از سال  1393تا 1398
 عضو هيأت مميزه و ارزشيابي رشته مدیریت ،سياستگزاری و اقتصاد سالمت از سال  1398تا کنون
 دبير علمي حيطه مدیریت سالمت در ششمين المپياد دانشجویي سراسری کشور در دانشگاه علوم
پزشکي مشهد.1393 ،
 عضو کميته علمي کشوری چهارمين و پنچمين المپياد دانشجویي سراسری کشور در حيطه مدیریت
سالمت ،کرمان1391-1392 ،
 عضو کميته علمي ارزیابي فناوری سالمت وزارت بهداشت ،از سال  1390تا کنون
 مسؤل تنظيم سند همکاریهای قطب آموزشي دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکي شمال شرق کشور
از سال  1389تا کنون
 ارزیاب کشوری جشنواره حاکميت باليني کشوری در سال 1390
 همکار دبيرخانه تدوین نقشه نظام سالمت جمهوری اسالمي ایران از سال  1389تا کنون
 همکاری در تدوین نقشه جامع علمي دانشگاه علوم پزشکي تهران1390-
 عضو کميته علمي دوازدهمين همایش آموزش پزشکي کشوری 1390-
 عضو کميته علمي اولين همایش تفکر انتقادی در نظام سالمت1389-
 مسؤل کميته آموزش حاکميت باليني دانشگاه علوم پزشکي مشهد -از ابتدای سال 90
 عضو شورای راهاندازی و فعالسازی گروه پزشک خانواده و همچنين عضو هيأت علمي پارهوقت گروه
پزشک خانواده در دانشگاه علوم پزشکي مشهد
 همکار اصلي در راهاندازی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي مشهد در سال .1388
 مسؤل دفتر توسعة آموزش ( )EDOدانشکدة بهداشت مشهد از سال  1388تا 1390
 مدرس دورههای  EFQMدر بخش بهداشت و درمان.

2

UCLA  دانشگاهHealth Policy Research Center  ماهة تحصيلي در6  گذراندن فرصت

.1386 شهریور تا بهمن-آمریکا
:) تا کنون2018  انتشارات و پژوهشها (از سال-3
Scopus  مقاله47  وISI  مقاله25 : مقاله علمي120 ارایه بيش از
Quality assessment of services provided by health centers in Mashhad, Iran:
SERVQUAL versus HEALTHQUAL scales
Tahereh Sharifi, Seyede-Elahe Hosseini, Saeed Mohammadpour, Javad JavanNoughabi, Hosein Ebrahimipour, Elahe Hooshmand
Journal:BMC Health Services Research
Volume:21
Issue:1
Pages:1-7
The Experiences of Women who Live with Pelvic Floor Disorders: A Qualitative
Study
Zahra Hadizadeh-Talasaz, Talat Khadivzadeh, Hossein Ebrahimipour, Nayereh
Khadem Ghaebi
Journal: International Journal of Community Based Nursing and Midwifery
Volumel:9
Issue:2
Pages:159
Understanding the Meaning of Lived Experience" Maternal Near Miss": A Qualitative
Study Protocol
Sedigheh Abdollahpour, Abbas Heydari, Hosein Ebrahimipour, Farhad Faridhosseini,
Talat Khadivzadeh
Journal:Journal of Caring Sciences
Volume:10
Issue:1
Pages:43
Development and Validation of a Program Logic Model (PLM) to Support" Near Miss
Mother"(NMM): A Nominal Group Technique (NGT)
Sedigheh Abdollahpour, Abbas Heydari, Hosein Ebrahimipour, Farhad Faridhoseini,
Talat Khadivzadeh
Postpartum depression in women with maternal near miss: a systematic review and
meta-analysis
Sedigheh Abdollahpour, Abbas Heydari, Hosein Ebrahimipour, Farhad Faridhoseini,
Hamid Heidarian Miri, Talat Khadivzadeh
Source:The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine
Pages:1-7
Iranian medical university board of trustees’ challenges in practice: A qualitative study
Masoud Abolhallaje, Hossein Ebrahimipour, Mehdi Jafari, Arefeh Pourtaleb
Journal:Medical Journal of The Islamic Republic of Iran (MJIRI)
Volume:35

Issue:1


2021

2021

2021

2021

2021

2021

Pages:387-393

Burden of Disease Caused by Road Traffic Accidents in the City of Mashhad
Amin Mohammadi, Mehdi Yousefi, Ali Taghipour, Hossein Ebrahimipour, Mehdi
Varmaghani
Journal:Health Scope Volume:9 Issue:4

2020

Mothering sweetness mixed with the bitterness of death: the lived mothering
experience of near-miss mothers
Sedigheh Abdollahpour, Abbas Heydari, Hosein Ebrahimipour, Farhad Faridhoseini,
Talat Khadivzadeh
Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology
Perceived Support in the Shadow of Death: Near-Miss Mothers' Experience of Being
Supported
Sedigheh Abdollahpour, Abbas Heydari, Hosein Ebrahimipour, Farhad Faridhoseini,

2020
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2020

Talat Khadivzadeh
Validity and Reliability of The Persian Version of Health-Labour Questionnaire in
Determination of Productivity Loss Among Injured of Traffic Accidents
Hossein Ebrahimipour, Aliasghar Kiadaliri, Hamid Heidarian Miri, Mehdi Yousefi,
Mehdi Ariafar
Assessment of Health Budget during the First to Fifth Socioeconomic Developmental
Programs in Iran
Mahboubeh Neamatshahi, Hossein Ebrahimipou, Mohammad Khajedaluee, Aghil
Keykhosravi
Validity and reliability of the Persian version of health-labour questionnaire in Traffic
Accident Injured Referring to Hospitals affiliated with Mashhad University of
Medical …
Hossein Ebrahimipour, Aliasghar Kiadaliri, Hamid Heidarian Miri, Mehdi Yousefi,
Mehdi Ariafar, Zahra Keyvanlo
study the volume of environmental health activities in health centers: Application of a
work-time study model
Rasoul Alinezhad, Mehdi Yousefi, Hossein Ebrahimipour, Ali Taghipour, Amin
Mohammadi
Comparison of the Charges of 10 Selected Surgeries in Imam Reza Hospital with their
Official Global Prices
Alireza Rezazadeh, Hosein Ebrahimipour
Mammography in rural areas of Iran: A qualitative study for designing a social
marketing intervention
Hadi Neyestani, Ali Vafaee-Najar, Hossein Ebrahimipour, Mohsen Shams, Habibollah
Esmaeili, Nader Nikparast, Maliheh Nosrati
Developing a Supportive Care Plan for Women during Labor Based on the Logic
Model
Tahereh Fathi Najafi, Hossein Ebrahimipour, Robab Latifnejad Roudsari
Workload of Activities in the Field of Family Health in Health Centers: Application of
a Work and Time Study Model
Rasool AliNejad, Mehdi Yousefi, Hossein Ebrahimipour, Ali Taghipour, Amin
Mohammadi
Workload of Disease Control (Prevention) Section in Health Care Centers: Application
of Work And Time Study Model
Rasoul Alinejad, Mahdi Yousefi, Hossein Ebrahimipoor, Ali Taghipour, Amin
Mohammadi
The Factors Associated With Direct Medical Costs in Gastric Cancer Patients:
Quantile Regression Approach Compared With Gamma Regression, S
Mohammadpour, N Niknam, J Javan-Noughabi, M Yousefi, ... Value in Health
Regional Issues 21, 127-132
Exploration of sexual experience among women with pelvic organ prolapse: a
qualitative study, Z Hadizadeh-Talasaz, T Khadivzadeh, N Khadem ghaebi, ...
Sexual and Relationship Therapy, 1-15
The Effect of Health System Evolution Program on Out-of-pocket Payment in
Hospitals Affiliated to Mashhad University of Medical Sciences
A Adel, A Javan Biparva, H Ebrahimipour, S Badiee Aval, E Askarzadeh
Evidence Based Health Policy, Management and Economics 3 (4), 259-265
The needs of women who have experienced “maternal near miss “: A systematic
review of literature, S Abdollahpour, A Heydari, H Ebrahimipour, F Faridhosseini, ...
Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research 24 (6), 417
Assessment of Family Physicians Service Quality Gap in Rural Regions of Khorasan
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2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2019

2019

2019

2019

Razavi Province, before and after the Health Reform Plan, A Vafaee-najar, E
Hooshmand, H Ebrahimipour, H Esmaili, HZ Niat, Journal of North Khorasan
University of Medical Sciences 11 (2), 17-23
Epidemiology and Cost of Patients with Cancer in Iran: 2018
E Askarzade, A Adel, H Ebrahimipour, S Badiee Aval, E Pourahmadi, ..., Middle East
Journal of Cancer 10 (4), 362-371
Coping Strategies of Pregnant Women with Detected Fetal Anomalies in Iran: A
Qualitative Study, M Irani, T Khadivzadeh, SM Asghari-Nekah, H Ebrahimipour
Iranian journal of nursing and midwifery research 24 (3), 227
Rural family physician system in Iran: Key challenges from the perspective of
managers and physicians, 2016, E Hooshmand, Z Nejatzadegan, H Ebrahimipour, M
Bakhshi, H Esmaili, ..., International Journal of Healthcare Management 12 (2), 123130
The Effect of Health Evolution Plan on the Performance Indicators in Hospitals of
Mashhad University of Medical Sciences Using the Pabon Lasso Model
S Badiee Aval, A Adel, SJ Hosseini, H Ebrahimipour, E Askarzadeh
Management Strategies in Health System 3 (4), 290-298
Investigate the change in the behavior of supplementary insurers and insured
individuals before and after the implementation of the health system reform in
Mashhad university …
S Badiee Aval, A Adel, H Ebrahimipour, A Javan Biparva, E Askarzadeh
Iran Health Insurance Organization 1 (4), 159-164
Explaining facilitators and barriers to treatment-seeking in women with pelvic organ
prolapse: A qualitative study
Z Hadizadeh-Talasaz, H Ebrahimipour, N Khadem Ghaebi
The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility 22 (3), 16-31
Informational needs of pregnant women following the prenatal diagnosis of fetal
anomalies: A qualitative study in Iran
M Irani, T Khadivzadeh, SMA Nekah, H Ebrahimipour
Journal of education and health promotion 8
Emotional and cognitive experiences of pregnant women following prenatal diagnosis
of fetal anomalies: A qualitative study in Iran, M Irani, T Khadivzadeh, SMA Nekah,
H Ebrahimipour, F Tara, International journal of community based nursing and
midwifery 7 (1), 22
Weaknesses in the Reporting of Cross-sectional Studies in Accordance with the
STROBE Report (The Case of Congenital Anomaly among Infants in Iran): A Review
Article, M Irani, MH BASHTIAN, T Khadivzadeh, H Ebrahimipour, SMA NEKAH
Iranian journal of public health 47 (12), 1796
, مروارید, ایراني، مطالعه مرور سيستماتيک و متاآناليز:بررسي وضعيت شيوع ناهنجاریهای مادرزادی در ایران

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2018

2018

41-29 ,21  مامایي و نازایي ایران، مجله زنان، تارا, ابراهيميپور, سيد محسن, اصغری نکاح, طلعت,خدیوزاده
Survey on Economic and Performance Indicators of a Big Tertiary Hospital: Before
and After Health Care Evolution Plan, Tariff Change and Pay for Performance
Instruction …, H Ebrahimipour, S Olyani, A Rezazadeh, A Khorsand, S Fazaeli, ...
Hakim Research Journal 21 (1), 57-63
Catastrophic health expenditures and impoverishment in the households receiving
expensive interventions before and after health sector evolution plan in Iran: Evidence
from a …, S Shojaei, M Yousefi, H Ebrahimipour, A Valinejadi, H Tabesh, S Fazaeli
Koomesh, 283-290
Effective Coverage as a New Metric for Monitoring Progress towards Universal
Health Coverage, R Bayrami, M Yousefi, H Ebrahimipour, Journal of Kerman
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2018

2018

2018

University of Medical Sciences 25 (2), 101-103
Identification and Prioritization of Hospital Performance Evaluation Indices by
Combination of Balanced Scorecard and Delphi (Montaserieh Hospital)
H Ebrahimipour, E Houshmand, H Zomorrodi-Niat, Navid No 21 (66), 1-11
Effect of" Iran's health system evolution plan" and" tariff change" on financial
performance of para-clinic units in a big tertiary hospital in Iran. M Yousefi, S Aliani,
A Valinejadi, A Rezazadeh, A Khorsand, S Fazaeli, ... Koomesh 20 (2)
The prevalence of congenital anomalies in Iran: A Systematic Review and Metaanalysis, M Irani, T Khadivzadeh, SM Asghari Nekah, H Ebrahimipour, F Tara
The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility 21 (Supple), 29-41
Designing a Performance Evaluation Model Based on Balanced Score Card and
Analytic Hierarchy Process Methods: Montaserieh Hospital, E Hooshmand, HZ Niat,
H Ebrahimipour, H Esmaili, AV Najar, Health Scope 7 (2)
Validation of a Logic Model Program to Support Iranian Females During Labor: A
Delphi Method, TF Najafi, RL Roudsari, H Ebrahimipour, Shiraz E-Medical Journal
19 (3)

2018

2018

2018

2018

2018

: اراية مقاله در همايشها و سمینارها-4

 مقاله در همایش مختلف داخلي و بين المللي80  ارایه بيش از
: شرکت در همايشها-5

 همایش علمي30  شرکت در بيش از
: تالیف و ترجمه کتاب-6
، چالش های نظام پزشک خانواده، علي، وفایي نجار، زهره، نجات زادگان عيدگاهي، حسین، ابراهیمی پور
1398،انتشارات سنجش و دانش
 درسنامه مدیریت آموزه های برنامه،حسین و همکاران، ابراهیمی پور،حميدرضا، بهرامي طاقانکي
1395،انتشارات اعتماد قلم، جلد اول- فلوشيپ مدیریت شبکه بهداشتي درماني
، سيدرضا،مظلوم، ابراهیمی پور حسین،خواجوی راد ابوالفضل، دارابي محبوب محمدرضا، طباطبایي زهرا
 انتشارات دانشگاه، نظام ارزیابي عملکرد تحصيالت تکميلي در دانشگاه های علوم پزشکي، علي،عظيمي
1394،علوم پزشکي مشهد
 بررسي بار مالي ناشي از تجویزهای، زهره، نجات زادگان عيدگاهي، مرجان،وجداني، ابراهیمی پور حسین
1393،سبز رایان گستر، زانوMRI نامناسب
، پوشش همگاني سالمت در ایران، بایرامي رقيه، شجاعي سلمان، مهدی، یوسفي، حسین، ابراهیمی پور
1393، پارسيان طب-انتشارات تهران
 انتشارات دانشگاه، ارزشيابي دانشجو در علوم پزشکي. حسین و همکاران، ابراهیمی پور، رضا، افشاری
.1390 ، مشهد، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي،علوم پزشکي مشهد
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 ابراهیمی پور ،حسین ،شاهسواران ،حسن ،فاتحپناه ،آزاده ،اصول بازاریابي در بخش بهداشت و درمان،
انتشارات دانشگاه علوم پزشکي مشهد1390 ،
 اسعميل زاه ،حميد .ابراهیمیپور ،حسین .فيروزیان ،آزاده .حسين .مدیریت ارتباط دانشگاه و صنعت،
جلد  ،1تهران :انتشارات مرکز ملي تحقيقات علوم پزشکي کشور.1383 ،
 اسعميل زاه ،حميد .ابراهیمیپور ،حسین .فيروزیان ،آزاده .حسين .مدیریت ارتباط دانشگاه و صنعت،
جلد  ،2تهران :انتشارات مرکز ملي تحقيقات علوم پزشکي کشور.1383 ،
 اسمعيلزاده ،حميد .ابراهیمیپور ،حسین .دهنویه ،رضا .مجموعه مقاالت ارتباط دولت ،دانشگاه و
صنعت ،تهران:مرکز ملي تحقيقات علوم پزشکي کشور.1383 ،
 -7طرحهاي پژوهشی:
مجری و همکار بيش از  130طرح پژوهشي در دانشگاه علوم پزشکي مشهد ،وزارت بهداشت و سایر
دانشگاه های وابسته به وزارت بهداشت و وزارت علوم
مجری و همکار طرح های منتخب کشوری و دانشگاهي مشتمل بر:
 مجری سند توسعه سالمت استان خراسان رضوی در سال 1396
 همکار طرح ،سند راه درمان 1404
 مجری طراحي واحدهای تحقيق و توسعه در دانشگاه های علوم پزشکي کشور
 مجری طراحي مدل پوشش همگاني سالمت در ایران-موسسه ملي تحقيقات علوم پزشکي کشور
 مجری طرح تحليل اقتصادی بيمارستان امام رضا(ع) مشهد قبل و بعد از طرح تحول نظام سالمت
 -8راهنمايی رساله و پاياننامه:

 راهنمایي بيش از  40پایان نامه در دانشگاه علوم پزشکي مشهد ،دانشگاه آزاد اسالمي و  ...در حوزه
مطالعات مدیریت و اقتصاد سالمت
-9دورههاي آموزشی:

 شرکت در دوره  training of trainersسازمان جهاني بهداشت در حوزه توانمندسازی مدیران و روسای
بيمارستان های دولتي
 شرکت در کارگاه ارزیابي فناوری سالمت1390 ،
 دارای مدرك ایزو 9000
 دارای مدرك  EFQMدر سطح ارزیاب از مؤسسة توف
 دارای مدرك تدوین اظهارنامة  EFQMاز مؤسسة توف
 تدریس دورههای SPSS
 گذراندن دورههای آموزشي Scientific Writing
 گذراندن دورههای آموزشي  Endnoteو Reference Management
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 گذراندن دورههای آموزشي روش تحقيق
 شرکت در دورههای آموزشي روش تحقيق کيفي
 شرکت در کارگاه متدولوژی تدریس
 شرکت در کارگاه مدیریت ارتقای کيفيت
 شرکت در کارگاه تکنولوژی آموزشي
 شرکت در کارگاه روش پژوهش
 شرکت در کارگاه آموزش فيشبرداری از بانکهای اطالعاتي
 شرکت در کارگاه اصول مقدماتي تهية پایگاههای اینترنتي شخصي و نحوة انتشار نتایج پژوهشهای علمي از
طریق شبکة اینترنت
 فالگ شيپ اصالح نظام سالمت
 کارگاه نرمافزارهای اقتصادی

 -10همکاري با مراکز پژوهشی و نشریات تخصصی:
 همکار مرکز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت دانشگاه علوم پزشکي مشهد
 همکار پژوهشکده آینده پژوهي در نظام سالمت
 عضو مرکز تحقيقات مدیریت در نظام سالمت دانشگاه علوم پزشکي کرمان
 عضو هيأت تحریریه  5نشریه علمي-پژوهشي در دانشگاه های علوم پزشکي مشهد ،کرمان ،یزد

 -1عضويت :

 عضو انجمن علمي اداره امور بيمارستانها
 عضو انجمن اقتصاد بهداشت ایران
 -2جوايز و رتبهها:

 عضو هيأت علمي برتر آموزشي دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي مشهد در سال 1398
 نفر اول کنکور دکتری مدیریت خدمات بهداشتي درماني کشور درسال 1381
 عضو هيأت علمي برتر آموزشي دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي مشهد در سال 1395
 دانشجوی نمونه کشوری در سال تحصيلي 86-1385
 مسؤل حيطة مدیریت حاکميت باليني سومين المپياد دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکي سراسر کشور
(کسب رتبة اول و سوم فردی و رتبة اول گروهي)
 عضو هيأت علمي برتر آموزشي دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي مشهد در سال 1394
 عضو هيات علمي برتر پژوهشي دانسکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي مشهد در سال 1395
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