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 به نام خدا  

 هادی حیاتینام و نام خانوادگی: 

 اطلاعات تماس

 :آدرس ایمیل

 Hadihayati88@gmail.com 

 Hayati.hadi@lums.ac.ir 

 16500917390تلفن: 

 فکس: 

 لرستان، خرم اباد، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، کمالوندآدرس: 

 استادیار:مرتبه علمی

 لینکها

 فایل ها

 0560پاییز آخرین به روزرسانی: 

  و آموزشی  تحصیلیسوابق 

 :مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی شیرازکارشناسی  .0

 اصفهان یدانشگاه علوم پزشک ،یو درمان یخدمات بهداشت تیریمد :کارشناسی ارشد .7

 های کیفیت در اموزش پزشکی :بررسی مدلپایان نامه 

 :اقتصاد و مدیریت دارودکتری تخصصی  .5

http://www.tums.ac.ir/memberfiles/rnegarandeh
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در درمان کودکان مبتلا به  BFMALLو  UKALL:هزینه مطلوبیت پروتکل های شیمی درمانی  رساله 

ALL  در ایران 

 شرکت در دوره های آموزشی و کارگاه ها .4

1. Teacher of Strategic Planning Workshops for Talent Students of Isfahan 

University of Medical Sciences, Isfahan, Iran,  

2. Participating in the training workshop on " improving the health information 

data in Tabriz University of Medical Sciences Tabriz". 

3. Participants in the 4th National Conference on Health Services Management in 

Shiraz. 

4. Participants in the 5th National Conference on Health Services Management 

Tabriz . 

5. An overview of the Australian health care system; Comparative discussion 

Participation in Isfahan Workshop 2011 

6. How to submit article to international conferences Participation in the workshop 

of Isfahan 2011 

7. Participation in the workshop on "Consulting Techniques for Hospital 

Managers", Ahvaz, 2011 

8. Participation in the workshop "Quality Improvement by HFMEA" Tabriz, 1391 

9. Workshops on the Economic Evaluation of Medicines by Shakespeath Faiser 

Tehran  

10. Participating in Iran's pricing of drugs by World Health Organization Tehran-

Lorestan 2014 

11 Workshops on Routes Facilitated Drug Records Worldwide by Roche Co. 

Tehran, 2015. 

 شرکت در کارگاه قیمت گذاری دارو و کالا های سلامت
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 تأییدیه ها و مجوز ها .3

 افتخارات و جوایز

 سوابق بالینی

 تدریسسوابق 

 : رفتار سازمانی، اصول مدیریت، کاراموزیکارشناسی  .0

 کارشناسی ارشد .7

اسی ،اخلاق در :اصول خدمات بهداشتی،اقتصاد و مدیریت دارو،جامعه شندکتری .5

 روسازیاد

 برگزاری کارگاه  .4

 کارگاه روش تحقیق پایه و پیشرفته

 سوابق اجرایی 

 مسئول تدوین گایدلاین های پزشکی و اجرایی در بیمارستان امام خمینی تهران

 عضو کمیته پژوهشی مرکز تحقیقات هپاتیت ب دانشگاه علوم پزشکی لرستان

 (EDC)ت اموزش پزشکیعضو کمیته پژوهش در اموزش مرکز مطالعا

 لرستان یدانشگاه علوم پزشک بین المللی سازی تهیعضو کم

 ( دانشکده داروسازیEDOمسول اموزش پزشکی)
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 سوابق پژوهشی 

 طرح های پژوهشی  .0

A. بررسی کیفیت زندگی کار اعضای هیات علمی 

B. بررسی سلامت سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی 

C. ارستانی به بخش خصوصیبررسی واکذری مراکز سلامت و بیم 

D. ارزیابی اقتصادی پروتکل های شیمی درمانی سرطان خون کودکان 

 

 پایان نامه ها و رساله ها راهنمایی و مشاوره  .7

 استاد راهنما .7-0

 .استاد مشاور 7-7

 مقالات .5

 فارسی .0

 موانع، ی ارهدرب مدیران دیدگاه،یبخش محمد رقیه ، بباریك آ حیاتی هادی آقارحیمی، زهرا .7

 تیریمد،اصفهان در خدمات سلامت ی دهنده ارایه مراکز در واگذاری مزایای و معایب

 0561(3)8اطلاعات سلامت

 روش،یبخش محمد رقیه ، بباریك آ حیاتی هادی آقارحیمی، ان،زهرایارمحمدی نیمحمدحس .5

 (4)0اطلاعات سلامت  تیریمد،حوزه سلامت قاتیان در تحق یاو کاربرده یمطالعه مورد

0586  
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 تعیین، بباریك آ حیاتی هادی ،  نزاده حس اکبر ،  یارمحمدیان محمدحسین ، شمس اسداله .4

 انشگاه علومد دانشجویان دیدگاه اساس بر آموزش در مداری مشتری معیارهای میزان

 0561(8)8اطلاعات سلامت  تیریمد،اصفهان پزشکی

 عوامل،بیاتی محسن ،  نعمتی جاوید ، باریك ب آ حیاتی هادی ، حاتم ناهید ،  کاوسی زهرا .3

 تیریمد .شیراز نمازی بیمارستان در پزشك ی توصیه خلاف بر ترخیص میزان بر تأثیرگذار

 0560(4)6اطلاعات سلامت 

 *بیمارستانها مدیران شایستگی مدلهای انواع بررسی، جنتی علی ، دادگر الهام ، حیاتی هادی .9

 0564 (3)07اطلاعات سلامت  تیریمد

 

 انگلیسی .0

1. Assadollah Shams, Mohammad Hossein Yarmohammadian, Akbar Hassanzadeh , 

Hadi Hayati Abbarik. Determination of rate of customer focus in educational programs at 

Isfahan University of Medical Sciences based on students’ viewpoints.Journal of education 

and health promotion  2012:1(24). 

2. Javad Ebrahimzadeh, Hadi Hayati, Samin Nobakht, Shahin Soltani, Hamid 

Salehiniya, Bahman Khosravi. Equality in distribution of pharmacist workforce in Iran. 

2014 Cukurova Med J 2017;42(2):223-232. DOI: 10.17826/cutf. 322863 

3. Hadi Hayati Abbarik, Bahman Khosravi, Abbas Kebriaeezadeh, Mahdi 

KhanizadeStudy of self-medication status among referring patients to Kashan 

pharmacies.Journal of Pharmacoeconomics and Pharmaceutical Management 2015; 1(2): 7-

10 

4. Hadi Hayati, Saeid Karimi, Jamil Sadeghifar, Javad Ebrahimzadeh*, Somaye 

Afshari, Bahman Khosravi,  Ensieh Ashrafi.  Determining the entitlement to structural 

indicators of health by means of fuzzy AHP and TOPSIS: a case study in Sistan and 
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Baluchestan, Iran. Journal of Pharmacoeconomics and Pharmaceutical Management 2014; 

1(2): 23-26  

5. Hayati H, Kebriaeezadeh A, Ehsani MA, Nikfar Sh, Akbari Sari A, Troski M, et al. 

Systematic Review of Treatment Costs for Pediatrics Acute Lymphoblastic Leukemia 

(Comparing Clinical Expenditures in Developed and Developing Countries). Int J Pediatr 

2016; 4(12): 4033-41. DOI: 10.22038/ijp.2016.7791  

6. Hayati H, Kebriaeezadeh A, Ehsani MA, Nikfar Sh, Mehrvar A. Cost-analysis of 

Treatment of Pediatrics Acute Lymphoblastic Leukemia based on ALL-BFM Protocol. Int J 

Pediatr 2016; 4(9): 3381-89. DOI: 10.22038/ijp.2016.7370  

7. HadiHayati,AbbasKebriaeezadeh,Mohammad-AliEhsani,ShekoufehNikfar. Cost-

Analysisof Treatmentof ChildhoodAcuteLymphoblastic LeukemiaBasedonUKALLProtocol. 

IranJPediatr. InPress(InPress):e7985. doi: 10.5812/ijp.7985 

8. Mahdi Toroski, Rezvan Rajabzadeh, Melika Niyazi, Hadi Hayati, Habibeh Sadat 

Shakeri,  Maryam Rezapour, Seyed Hamid Hosseini.The relationship between 

socioeconomic and therapeutic factors with the quality of life among the patients type II 

diabetes.Journal of Pharmacoeconomics and Pharmaceutical Management  2016; 2(1-2): 19-

24 

9. Hadi HAYATI , Abbas KEBRIAEEZADEH, *Mohammad Ali EHSANI , 

Shekoufeh NIKFAR , Ali AKBARI SARI  , Azim MEHRVAR , Elham SHAHGHOLI. 

Cost-utility of Protocols of BFM-ALL and UK-ALL for Treat-ment of Children with Acute 

Lymphoblastic Leukemia in Iran.Iran J Public Health, Vol. 47, No.3, Mar 2018, pp.407-412  

10. Hayati H, Kebriaeezadeh A, Nikfar S, Ehsani MA, Khosravi B, Toroski M, et al. 

Quality of life in children with acute lymphoblastic leukemia under chemotherapy: A 

review. J Pharmacoeconomics & Pharm Manage 2016; 2(3-4): 71-4. 

 مقالاتخلاصه چاپ و  ارائه .4

   ملی .0

 تدوین ابزار ارزیابی عملکرد مدیران بیمارستان ها در ایران

 فرایند ثبت خدمات پرستاری و کسورات انتدوین ارتقای 
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   بین المللی .7

Cost-Utility of Protocols of" BFM ALL" and" UK ALL" for Treatment of Children with 

Acute Lymphoblastic Leukemia in Iran.PEDIATRIC BLOOD & CANCER 2016 

 علایق پژوهشی .3

1. Economic evaluation of pharmaceutical products (cost-effectiveness, cost-benefit, cost 

utility) 

2- Analysis and evaluation of pharmaceutical costs 

3. Health Technology Assessment (HTA) of pharmaceutical technology 

4. Strategic planning in pharmaceutical companies 

5- Commercialization and marketing of pharmaceutical products 

6. Clinical Governance 

 کتب

 پارسیان انتشارات -ترجمه کتاب اصول ارزیابی اقتصادی

Books,Translation 

Essentials of Pharmacoeconomics 

SECOND EDITION, Karen L. Rascati, PhD,Eckerd/Turley Centennial Professor of Health 

Outcomes and Pharmacy Practice,University of Texas College of Pharmacy,Austin, Texas 

TRANSLATED BY Hadi Hayati , Mehdi Toroski, Hadi Abasian.PARSIAN PUBLICATION 

 عضویت در شورای نویسندگان و داوری مقالات

 Journal of Pharmacoeconomics and Pharmaceutical Management  

 عضویت در مجامع

 انجمن مدیران بیمارستان ها

 انجمن اقتصاد دارو ایران
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 علایق عمومی/ ی عمومیها مهارت

 تحلیل اماری طرح های پژوهشی

 TREEAGE-ATATA-EVIEWS-SPSS-EXCELاشنایی با نرم افزار های 

 

 


