مقدمه
گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان با در اختیار
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  1380تشکیل گردید .اين گروه با بهره
گیری از کادر علمی مجرب و داشتن سوابق علمی ،پژوهشی و مشاوره ای 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 .این گروه دارای توانمندیهای
مختلف در زمینه خدمات آموزشی ،پژوهشی و مشاوره ای به شرح ذیل می باشد:

اعضاء هيئت علمي گروه مديريت خدمات بهداشتي -درمانی
رديف

نام و نام خانوادگي

تخصص

مرتبه علمي

1

دكتر يداهلل حميدي

 PhDمديريت خدمات بهداشتي-درماني

دانشيار

2

دكتر علي بيگمرادي

 PhDمديريت خدمات بهداشتي-درماني

دانشيار

3

دكتر علي اكبر فضائلي

 PhDاقتصاد سالمت

استاديار

4

دکتر ايرج محمد فام

 PhDمديريت محيط زيست

دانشيار

5

دكتر امير صادقي

 PhDمديريت آموزشي

استاديار

6

دكتر حسين محجوب

 PhDآمار زيستي

استاد

7

دكتر سعيد بشيريان

 PhDآموزش بهداشت

استاديار

توانمندی های گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

داشتن نیروهای متخصص در رشته های مدیریت و اقتصاد بهداشت با هدف مهم آموزش و تربیت

1

توانمندي هاي آموزشي

توانمندی های گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

مدیریت کیفیت فراگیر6Sigma, TQMEX,EFQM ،
مدیریت استراتژیک(برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی ) در نظام سالمت
مدیریت  ،مستند سازی و بهبود و فرآیند ها
مدیریت تحول سازمانهای بهداشتی درمانی و دانشگاهها
تئوری ها ومدلهای رهبری سازمانی
مدیریت دانش و سازمان یادگیرنده
مدیریت استرس و مدیریت ریسک
تفکر سیستمی و استراتژیک
اینده نگری و کاربرد آن در برنامه ریزی استراتژیک
انواع ساختارها و روشهای طراحی ساختارسازمانی
کنترل کیفیت آماری
مهندسی مجدد سازمانها و فرآیندها
مدیریت منابع انسانی
مولفه های فرهنگ سازمانی
مدیریت رفتار سازمانی
مدیریت مشارکتی و سیستم پیشنهادها در سیستم سالمت
سیستم جامع اطالعات مدیریت ()MIS
مبانی و اصول مدیریت نوین در سازمانهای بهداشتی درمانی
تکنیکهای خالقیت و نوآوری
مدیریت زمان
هوش هیجانی
مدیریت بحران
روشهای کنترل در سازمان
کار تیمی ،پویایی گروه و تیم اثربخش
انگیزش پرسنل و کیفیت زندگی کاری پرسنل بهداشتی درمانی
تکنیک های حل مسئله
بهره وری و کارائی
اقتصاد سالمت
ارزیابی اقتصادی طرحهای بهداشتی
کاربرد مدلهای اقتصاد سنجی در حوزه سالمت

2

اقتصاد خرد سالمت
اقتصاد کالن سالمت
بررسی تطبیقی نظامهای سالمت در جهان

توانمندي هاي پژوهشي

توانمندی های گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

مطالعه تطبیقی مدلهای نوین مدیریت تحول وارائه الگوی مناسب درحوزه سالمت
چگونگی اجرای استراتژیهای مدیریت دانش با تاکید بر خالقیت و نوآوری
ارائه طرحهای مداخله ای جهت بهبود کیفیت فرآیند های سازمانی
مطالعه الگوهای اجرائی مدیریت کیفیت فراگیر و  EFQMدر سازمانهای بهداشتی درمانی
امکان سنجی و استقرار الگوهای مدیریت مشارکتی مشارکت کارکنان
پژوهش در خالقیت وهوش عاطفی(هیجانی) و تاثیر آنها در اثربخشی و موفقیت مدیران
،کارکنان و دانشجویان
مطالعات فرهنگ سازماني و یگانگی فرد و سازمان وتاثير آنها بر عملكرد واحدهای حوزه
سالمت
بررسی مدلهای مختلف مدیریت استراتژیک (برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی) و ارائه
الگوی مناسب
مطالعات امکان سنجی اجرای الگوهای نوین مدیریتی نظیر ،Six Sigma,،QFD، SPC
مهندسی مجدد فرآیندها در بخش بهداشت درمان
سنجش اثر بخشي برنامه هاي استراتژيك وعملياتي در سازمانها
تحقیقات کیفی در زمینه طراحی و ارائه الگوهای مدیریت و برنامه ریزی
مطالعات در موضوعات تعهد سازماني  ،انگيزش شغلي و مهارتهای ارتباطی مدیران
وكاركنان
پژوهش بر مشتری واولويت بندي انتظارات وتوقعات مشتريان نظام سالمت
مطالعه سبکها و الگوهای موفق رهبری سازمانی
مطالعه الگوهای برنامه ریزی وپیش بینی نیروی انسانی مورد نیاز در سازمانهای حوزه
بهداشت
مطالعات مرتبط با اعتبار بخشي وپاسخگويي وتاثير آنها در بهبود كيفيت
بررسي راهکارهای مناسب جهت توسعه و توانمند سازی مدیران وکارکنان
مطالعه تاثير استفاده از سيستم  MISو  HISبرفعاليتهاي سازمانی
مطالعه سطح استرس شغلي  ،مشارکت و خالقیت پرسنل
بررسی عدالت در تامین مالی نظام سالمت

3

تورم در نظام سالمت
مطالعه کارائی در بیمارستان
مطالعه هزینه اثربخشی مداخالت در حوزه سالمت
مطالعه هزینه مطلوبیت مداخالت در حوزه سالمت
مطالعه بار بیماریها
مطالعه حسابهای ملی سالمت

توانمندي هاي مشاوره اي
توانمندی های گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

4

مشاوره در زمینه استقرار مدیریت کیفیت فراگیر ( )TQMو  EFQMدر بخش صنعت
و خدمات بهداشت درمان
مشاوره در زمینه پیاده سازی مدلهای مدیریت مشارکتی
مشاوره در زمینه استقرار سیستم جامع اطالعات مدیریت ()MIS
مشاوره در زمینه پیاده سازی برنامه های تحول سازمانی در بخشهای نظام سالمت و راه های
غلبه بر مقاومت ها
مشاوره در زمینه تدوین برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی
مشاوره در زمینه شیوه های انگیزش کارکنان
مشاوره در زمینه انتخاب سبک رهبری مناسب برای مدیران بخش بهداشت درمان
مشاوره در زمینه پیاده سازی مهندسی مجدد فرايندهای بهداشتی درمانی
مشاوره در زمینه استقرار روش های توسعه منابع انسانی ()HRD
مشاوره در زمینه چگونگی کنترل هزینه ها و اجرای طرح های هزینه اثر بخش
مشاوره در زمینه چگونگی مدل سازی برای استفاده بهینه از منابع
مشاوره در زمینه استقرار الگوهای مدیریت دانش و سازمان یادگیرنده دردانشگاهها
مشاوره در آموزش و راه اندازی ساختار های سازمانی مناسب
مشاوره در زمینه توسعه فرهنگ کار تیمی در دانشگاه
مشاوره اقتصادی هزینه اثربخشی در زمینه طرح های بهداشتی و درمانی
مشاوره اقتصادی در مورد نحوه هزینه کرد مبالغ بودجه طرح تحول سالمت
مشاوره اقتصادی در مورد تخصیص بهینه منابع
مشاوره اقتصادی در مورد کارائی بیمارستانی

