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EXPERIENCE                                                                                                                     سوابق اشتغال  

 نوع مسئوليت نام محل كار واحد سازمانی تاريخ شروع تاريخ پايان

 مسئول دبيرخانه اعتباربخشی  دانشگاه علوم پزشکی کاشان معاونت آموزشی 1400 تاکنون

 مدیر منابع انسانی و  تحول سازمانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان بيمارستان آیت اهلل یثربی 1396 1400

 1397 تاکنون
بيمارستان سيدالشهداء و 

 شهيد رجایی آران و بيدگل
 کارشناس مسئول بهبود کيفيت و ایمنی بيمار دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 عضو کميته هزینه کرد هوشمند دانشگاه علوم پزشکی کاشان مرکز تحقيقات تروما 1397 تاکنون

 ستاد دانشگاه 1396 1398
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

 بهداشتی درمانی کاشان

 عضو تيم اعتبار بخشی دانشگاه

 عضو کميته مدیریت عملکرد

 عضو کميته ساختار و فن آوری های مدیریتی

 اداری و صيانت از حقوق مردمعضو کميته سالمت 

 عضو کميته امور اداری ایثارگران

1398 1396 

 دانشکده پيراپزشکی

 دانشکده  دندانپزشکی

 معاونت دانشجویی

 115اورژانس 
 ITمدیریت 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

 بهداشتی درمانی کاشان
 مسئول تدوین برنامه استراتژیک

 مروج بهره وری دانشگاه علوم پزشکی کاشاندانشگاه  ستاد دانشگاه 1395 1397

 کارشناس ستاد برنامه دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی کاشان ستاد دانشگاه 1395 1397

 کارشناس شورای سياستگذاری دانشگاه علوم پزشکی کاشان ستاد دانشگاه 1391 1397

 EFQMپروژهمدیر  دانشگاه علوم پزشکی کاشان بيمارستان سيدالشهداء 1391 1392

 مدیر خدمات پشتيبانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان بيمارستان سيدالشهداء 1390 1391

1391 1389 
شبکه بهداشت و درمان 

 شهرستان آران و بيدگل

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

 بهداشتی درمانی کاشان
 مسئول درآمد
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EDUCATION & DISSERTATION                                                                       سوابق تحصیلی و پایان نامه  

 
 

PhD in Health Services Management 

Faculty of Management, South Tehran Branch, 

Islamic Azad University, Tehran, Iran-2018 

درمانی  كترای مديريت خدمات بهداشتید  
 1397-1393، دانشکده مدیریت ، واحد تهران جنوب ، دانشگاه آزاد اسالمی ، تهران

MA in Health Services Management 

Faculty of Management, Research Science Branch, 

Islamic Azad University, Tehran, Iran-2013 

درمانی كارشناسی ارشد مديريت خدمات بهداشتی  
 1391- 1389 ،مدیریت، واحد علوم تحقيقات ، دانشگاه آزاد اسالمی، تهراندانشکده 

BA in Health Services Management 

Kerman University of Medical Science-2005 

درمانی كارشناسی مديريت خدمات بهداشتی  
 1384-1381، کرمان  و خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی

 

 
 طراحی مدل مناسب تامین مالی بیمارستانهای دولتی پذيرفته شده در بازار بورس اوراق بهاداررساله دكتری: 

Designing an Appropriate Financing Model for public hospitals accepted in Stock Exchange 

Market 

 عنوان التين

دکتر مسعود ابوالحالج -دکتر ایروان مسعودی اصل  اساتيد راهنما 

 اساتيد مشاور دکتر مهدی جعفری -دکتر حسين مشيری تبریزی

 تاریخ شروع  1395

 تاریخ پایان  1397

 کارفرما واحد تهران جنوب -آزاد اسالمیدانشگاه 

  

 

 
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بررسی میزان تفاوت حسابداری نقدی با تعهدی و تأثیر آن بر منابع و مصارف در دانشگاه علوم پايان نامه كارشناسی ارشد: 

 كاشان

Examining the Amount of difference between accrual and cash accounting and its impact on 

resources and expenditure in Kashan University of Medical science 

 عنوان التين

 اساتيد راهنما دکتر محمد رضا ملکی

 اساتيد مشاور نبیدکتر کامران حاجی 

 تاریخ شروع  1390

 تاریخ پایان  1391

 کارفرما واحد علوم تحقيقات -دانشگاه آزاد اسالمی

  

 

 

 

 



 

4 

RESEARCH PROJECTS                                                                           های تحقیقاتی                       پروژه  

 
 وضعیت صندوقهای مراكز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی كاشان از منظر كنترلهای داخلیتحلیل  -5

Investigate the situation Funds internal control in admission and discharge of health centers at  
Kashan university of Medical Sciences 

 عنوان التين

 کد طرح 96109

 IR.KAUMS.REC.1396.67 کد اخالق 

 مجریان طرح حميدرضا گيالسی، رضا نعناکار ،مقداد راحتیعباس جوادیان،

 همکاران طرح -

 طرحتاریخ شروع  17/11/1396

 تاریخ پایان طرح 11/03/1400

 کارفرما دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

http://pajouhan.kaums.ac.ir/general/cartable.action# لينک 

 
 

يابی مبتنی بر فعالیت زمان گرا و مقايسه در بیمارستان های دانشگاه  علوم پزشکی كاشان به روش هزينه  COVID19 محاسبه بهای تمام شده درمان بیماران -4

 1399با تعرفه های مصوب در سال 

Calculating the Cost of treatment of COVID19 patients in Kashan University of Medical Sciences 
hospitals using Time-Driven Activity-Based Costing and Comparing It with the Approved Tariffs in 

2020 

 عنوان التين

 کد طرح 99086

 IR.KAUMS.MEDNT.REC.1399.106 کد اخالق 

 مجریان طرح مقداد راحتی، اسماعيل فخاریان، علی یوسفيان، زهرا ناظمی بيدگلی، آیدین اميدوار

 همکاران طرح محمودزاده مرقیمحمد بهشتی، ابوالفضل هنرمند، مهدی توکلی، عباس زراعت کاشانی، سميه جاودانه، محمود 

 تاریخ شروع طرح 28/05/1399

 تاریخ پایان طرح 23/11/1399

 کارفرما دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

http://pajouhan.kaums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1000&masterCode=17003907 لينک 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

http://pajouhan.kaums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=17002865
http://pajouhan.kaums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=17002865
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 درجه: مطالعه موردی بیمارستان سیدالشهدا 360بررسی ارزيابی عملکرد پرستاران بر اساس مدل ارزيابی  -3

Performance assessment of based on 360-degree evaluation model case study: saidoshohada hospital عنوان التين 

 کد طرح 93161

 کد اخالق -

 مجریان طرح علی عظيمی  و خانم منيره دهقانیمقداد راحتی ، دکتر 

 همکاران طرح زهرا زارعی، مریم هاشمی مقدم، اعظم مدبرنژاد، اشرف کحال، سيدمحمدحسن مکی

04/09/1393              
تاریخ شروع 

 طرح

 تاریخ پایان طرح 1396 /12 /23

 کارفرما دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

http://pajouhan.kaums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1000&masterCode=17001888 لينک 

 
 

 92با كیفیت خدمات پرستاری از ديدگاه بیماران بستری در بیمارستان شهید بهشتی كاشان  (EFQMبررسی همبستگی مديريت فرايندی ) -2

Correlation between nursing services quality with process management in Kashan shahid Beheshti 
hospital from the perspective of patients: 2012 

 عنوان التين

 کد طرح 93015

 کد اخالق 

 مجریان طرح مقداد راحتی، محمد رضا شریف، منيکا متقی، امير اشکان نصيری پور

 همکاران طرح -

19/01/1393              
تاریخ شروع 

 طرح

 تاریخ پایان طرح 1394 /11 /13

 کارفرما دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

http://pajouhan.kaums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1000&masterCode=17001616 لينک 

 

 93-92افزاری در بیمارستانی بهشتی كاشان سال بررسی میزان كسورات صورتحسابهای سازمان تامین اجتماعی بر حسب خطاهای نیروی انسانی و نرم -1

Evaluation of bills of social security deductions in terms of manpower and software errors martyr Shahid 
Beheshti Hospital 2012-13(Project Number 

 عنوان التين

 کد طرح 94067

IR.KAUMS.REC.1394.67 کد اخالق 

 مجریان طرح زهرا روزبه، فاطمه نعمتی، مقداد راحتی، رضا نعنا کار، حوریه زاهد

 همکاران طرح زهرا صدری، فهميه ذهتاب، صفيه اصغری

09/03/1393 
تاریخ شروع 

 طرح

 تاریخ پایان طرح 

 کارفرما دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

http://pajouhan.kaums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1000&masterCode=17002134 لينک 

 

http://pajouhan.kaums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=17002864
http://pajouhan.kaums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=17002415
http://pajouhan.kaums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=17002415
http://pajouhan.kaums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=17000127
http://pajouhan.kaums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=17000127
http://pajouhan.kaums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=17002865
http://pajouhan.kaums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=17002865
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PUBLICATIONS                                                                         مقاالت                                                         

 

 زمانگرا فعالیت بر مبتنی يابی هزينه كاشان: پزشکی علوم دانشگاه هایبیمارستان در 19-كويد به مبتال بستری بیماران درمان شده تمام بهای -11

Title 
Treatment Cost of COVID-19 in Hospitals affiliated to Kashan University of Medical Sciences: Time-
Driven Activity-Based Costing 

Authors Meghdad Rahati  , Esmaeil Fakharian , Ali Yousefianarani , Aydine Omidvar  , Zahra Nazemi-bidgoli  
doi 10.18502/mshsj.v5i4.5808 

Journal 
Manage Strat Health Syst.   5(4) :306-317      ISSN: 2538-
1563 

 راهبردهای مدیریت در نظام سالمت

Publish 2021-03-17—1399/12/27  
Link http://mshsj.ssu.ac.ir/article-1-389-fa.html 

 
 آن دستورگذاری و مالی تامین گذاریسیاست در موثر ایزمینه عوامل تبیین سرمايه؛ بازار طريق از بیمارستان مالی تامین -10

Title 
Hospital financing through the capital market; Explain the underlying factors in financing policy and its 
ordering. 

Authors Dr Iravan Masoudi Asl, Dr Masoud Aboulhallaje, Dr Meghdad Rahati   
doi  

Journal 
HOSPITAL Journal.    19 (3) :39-53        ISSN: 2008-

1928 

 فصلنامه بیمارستان

Publish 2020/12/24 ---- 1399/10/04 
Link https://jhosp.tums.ac.ir/article-1-6301-en.html 

 
 سرمايه بازار در شده پذيرفته های بیمارستان كارايی روی بر كار و كسب تنوع تاثیر -9

Title 
The Impact of Business Diversification on The Efficiency of Hospital Companies Listed in Capital 
Market 

Authors Masoud Aboulhallaje, Iravan Masoudi Asl, Meghdad Rahati  

doi 10.31838/jcr.07.19.579 
Journal Journal of critical reviews (JCR), Scopus- ISSN- 2394-5125 
Publish 2020/08/11 ---- 1399/05/21 
Link http://www.jcreview.com/?mno=127871 

 
 شايسته  پرستار انتخاب و فازی چندمعیاره گیری تصمیم رويکرد و درجه360 مدل اساس بر پرستاران عملکرد ارزيابی -8

Title 
Assessment of the performance of nurses based on the 360-degree model and fuzzy multi-criteria 

decision-making method (FMCDM) and selecting qualified nurses 
Authors Rahati Meghdad, Rohollahi Nayereh,Sakeni Zahra Houriye Zahed, Nanakar Rezae 
doi https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e03257 
Journal Heliyon- Science Direct (ISI, PUBMED, Scopus)-    ISSN-2405-8440   
Publish 2020/01/15 ---- 1398/10/25 
Link https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S240584402030102X#! 

 
 

 مالی تامین و اداره جديد شیوه معرفی سرمايه، بازار در شده پذيرفته بیمارستانی های شركت كارايی ارزيابی -7

Title 
Efficiency Evaluation of Listed Hospital Companies in the Capital Market: Introducing a new Hospital 
Administration and Financing 

Authors Meghdad Rahati , Iravan Masoudi Asl, Masoud Aboulhallaje, Mehdi Jafari 
doi 10.14456/ITJEMAST.2020.52 

Journal 2019/11/29 ---- 1398/09/08 

Publish 
International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies ( 
ISI)- ISSN- 1906-9642 

Link http://tuengr.com/Vol11_3.html 

http://mshsj.ssu.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Rahati
http://mshsj.ssu.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Fakharian
http://mshsj.ssu.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Yousefianarani
http://mshsj.ssu.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Omidvar
http://mshsj.ssu.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Nazemi-bidgoli
http://dx.doi.org/10.18502/mshsj.v5i4.5808
http://mshsj.ssu.ac.ir/browse.php?mag_id=18&slc_lang=en&sid=1
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 سرمايه بازار در پذيرش و انتخاب جهت ايران دولتی هایبیمارستان كارايی ارزيابی -6

Title 
Evaluation of the Efficiency of Iranian Public Hospitals for Selection and Adoption in the Capital 
Market 

Authors Meghdad Rahati , Iravan masoudi Asl, Masoud Aboulhallaje, Mehdi Jafari, Hossein Moshiri Tabrizi 
doi 2018/11/20 ---- 1397/08/29 
Journal Iranian Journal of Health Insurance [In Persian] فصلنامه بیمه سالمت 

Publish  
Link http://journal.ihio.gov.ir/article-1-34-en.html 

 

 
 پزشکی علوم دانشگاه درمان بهداشت شبکه مطالعه: مورد ؛SWOT  و فازی مراتبی سلسله تحلیل تركیبی رويکرد با سازمان محیطی ارزيابی -5

 كاشان

Title 
Environmental Assessment Organization by Using a Combined Approach of Fuzzy AHP and SWOT 

Analysis, Case Study: Health Network of Kashan University of Medical Science,2016 

Authors 
Meghdad Rahati , Masoud Dehghani, Reza Razzaghi, Reza Nanakar, Zahra Sakeni, Abas Kavosian, 
Zahra Hashemi Dehagh 

doi 0.7456/1060JSE/019 
Journal 2016/06/25 ---- 1395/04/05 
Publish The Turkish Online Journal of Design Art and Communication) TOJDAC /J-(ISSN-2146-5193 
Link http://acikerisim.iku.edu.tr/handle/11413/1537 

 

 
 كاشان پزشکی علوم دانشگاه از بیمارستانی موردی گزارش تعالی، و وری بهره مدل براساس سازمان عملکرد بهبود -4

Title 
Organization performance improvement based on the National Productivity and excellence model a 
case report from a hospital at Kashan University of medical science 

Authors Meghdad Rahati , Nayereh Roohollahi, Reza Nanakar, Ahmadi Alireza, Momen Yalda 
doi  
Journal International Journal of Humanities and Cultural Studies (IJHCS)- ISSN 2356-5926 

Publish 2016/05/01 ---- 1395/02/12 
Link https://www.ijhcs.com/index.php/ijhcs/article/view/734 

 
 كاشان پزشکی علوم دانشگاه تعهدی حسابداری سیستم اجرای موانع بندی رتبه و شناسايی -3

Title 
Identifying and Ranking the Barriers to Deployment of Accrual Accounting System in Kashan 
University of Medical Sciences 

Authors Mehdi Noorsina, Yalda Momen, Meghdad Rahati  

doi  https://doi.org/10.29333/djfm/5828 
Journal Dutch Journal of Finance and Management - ISSN: 2542-4750 
Publish September 23, 2018---1397/07/01 

Link 
https://www.djfm-journal.com/download/identifying-and-ranking-the-barriers-to-deployment-of-
accrual-accounting-system-in-kashan-university-5828.pdf 

 

 
 آن نتايج با مقايسه و ملی ارزيابی راند اولین از بعد اعتباربخشی برنامه الزامات بررسی -2

Title 
Survey requirements of the accreditation program after the first round of the national assessment at 
hospital and compared with the results of it 

Authors Meghdad Rahati , Monireh Dehghani Arani, Reza Nanakar, Azam Kazemi, 
doi  
Journal International Journal of Economic Behavior and Organization 

Publish  
Link http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/paperinfo.aspx?journalid=172&doi=10.11648/j.ijebo.20140201.12 
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THESIS                                                                           راهنمایی و مشاوره پایان نامه                                         

 
 سال اسفندماه در كاشان پزشکی علوم دانشگاه های بیمارستان در COVID-19 بیماری به مبتال بیماران برای شده انجام آزمايشات سرانه بررسی -2

 1399 سال ماه فروردين و 1398

Evaluating the per capita of laboratory tests performed for COVID-19 patients admitted to 

hospitals of Kashan University of Medical Sciences 

 عنوان التين

 کد طرح 3023

 کد اخالق 

 دانشجو شيما صحرایی

 اساتيد راهنما آیدین اميدوار، اسماعيل فخاریان ،راضيه اقتصادی

 اساتيد مشاور منصوره مومن هروی، مقداد راحتی

 تاریخ شروع  28/01/1399

 تاریخ پایان  30/06/1399

 کارفرما کاشاندانشگاه علوم پزشکی  و خدمات بهداشتی درمانی 

http://pajouhan.kaums.ac.ir/general/cartable.action# لينک 

 
 ی ارتقادهنده های بیمارستان استانداردهای به دستیابی در بیدگل و آران و كاشان های شهرستان منتخب های بیمارستان وضعیت بررسی -1

 عملکرد -اهمیت ماتريس از استفاده با آنها بهبود راهکارهای ی ارايه و 1398-99 سال در سالمت

Study of the status of selected hospitals in Kashan and Aran&Bidgol in reaching the standards 

of health promoting hospitals in 1398-99 and presenting improvement strategies using 

importance-performance matrix 

 عنوان التين

 کد طرح 

 کد اخالق 

 دانشجو ابوالفضل صادقی

 اساتيد راهنما روح اهلل عسگری ،راضيه سادات منتظرالفرج

 اساتيد مشاور فرزان مددی زاده، زهرا صادقی آرانی، محمدامين بهرامی، مقداد راحتی

 تاریخ شروع  01/08/1398

 تاریخ پایان  

 کارفرما یزددانشگاه علوم پزشکی  و خدمات بهداشتی درمانی 

 لينک 
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AWARDS AND RANKINGS                                                                                                 جوایز و رتبه ها      

 

 رديف عنوان نام جشنواره مرجع صادر كننده سال

1398 
معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و 

 آموزش پزشکی
 جشنواره آموزشی شهيد مطهری

حيطه مدیریت و رهبری آموزشی در کسب رتبه اول 
 اعتباربخشی آموزشی

7 

 1397از 
بهداشت درمان و وزارت معاونت درمان 

 وزش پزشکیآم
- 

درجه یک اعتباربخشی بيمارستانی بيمارستان آیت اهلل 

 یثربی
6 

1393از   
معاونت درمان وزارت بهداشت درمان و 

 آموزش پزشکی
 5 بيمارستان سيدالشهداءدرجه یک اعتباربخشی بيمارستانی  -

1399-1398  - شرکت توف سرت 

 دریافت گواهينامه ایزو بيمارستان آیت اهلل یثربی

ISO 9001: 2015 
ISO 14001: 2015 
ISO 45001: 2018 

ISIRI 22420:2016 
ISO10002:2018 
ISO 10004:2018 

4 

 3 برتر دانشگاه علوم پزشکی کاشانکارشناس  جشنواره شهيد رجایی لوح تقدیر از استاندار اصفهان 1391

 2 تعهد به تعالی تندیس نهمين جشنواره ملی بهره وری سازمان مدیریت صنعتی 1391

1389 - - 
دانشگاه آزاد واحد  رتبه اول پذیرش کارشناسی ارشد

 علوم تحقيقات
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