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 بنام خدا
5/6/1399 

 و مسوولیت ها علمیسوابق تحصیلی،

 دکتر خسرو رحمانی
 تهران 11/10/1346متولد 

Rahmanikh88@gmail.com 

 

 

 : دوره های آموزشی سوابق تحصیلی و
 

 و پذیرش در دانشکده پزشکی دانشگاه  علوم پزشکی تهران 1365در کنکور سراسری سال  242رتبه  -1

 

 ( 1372-1365) تهران علوم پزشکی دانشگاه دکترای پزشکی عمومی از -2

 

شهید علوم پزشکی های کودکان از دانشگاه رای تخصصی )تخصص( در رشته بیماریدکت -3

 (1386-1383)بهشتی

 

 (1391 - 1393)علوم پزشکی تهران  دانشگاه فوق تخصص در رشته روماتولوژی کودکان از -4

 

 (1382)دوره مدیریت کیفیت فراگیر -5

 

 (1391-1390استراتژیک) دوره برنامه ریزی -6

 

 (1387)دوره رویکرد های نوین در مدیریت دولتی -7

 

 (1387)دوره اندیشه های نو در مدیریت -8

 

 (1383)دوره مبانی اقتصاد بهداشت -9

 

 (1387)دوره مبانی برنامه ریزی کالن در ارتقای احیاء -10

 

 (1381)دوره مدیریت میانی -11

 

 (1388)دوره روش های خالقانه حل مساله -12
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 (1382)کارگاه صنعت بیمه و مدیریت تحول در سازماندوره  -13

 

 (1388)دوره ثبت و تحلیل آمارهزینه های درمانی -14

 

 (1386)پزشکان -دوره رسیدگی به اسناد پزشکی -15

 

 (1387)بستری -دوره رسیدگی به اسناد پزشکی -16

 

 (1383)دوره آشنایی با نانوتکنولوژی -17

 

 (1383)دوره کارگاه متدولوژی تحقیق -18

 

 (1391)جستجوی منابع الکترونیک دوره کارگاه -19

 

 (1391)دوره کارگاه آشنایی با سرقت علمی و ادبی )پالژیاریزم( -20

 

 : اجرایی و مدیریتی مسئولیت های

 :  ها در سازمان بیمه سالمت کشورمسئولیت        

 

   (1392)مشاور مدیرعامل سازمان بیمه سالمت کشور در امور علمی و بیمه ای  -1

                 

 (1387-1389سازمان) مدیر کل دفتر ارزیابی خدمات سالمت -2

 

شرکت آتیه سازان حافظ )شرکت بیمه مکمل درمان در سازمان بیمه سالمت  مدیره هیات عضو -3

 (3138-2138)کشور(  
 

 سالمت بیمه مکمل درمان در سازمان بیمه )شرکت معاون مدیر عامل شرکت آتیه سازان حافظ  -4

  (1389) کشور(
 

 (1386 -1387)زماندر سا ستاد نظام ارجاع و پزشک خانوادهمسئول  -5
 

 (1138 -2138)سازمان درمانی خدمات کل اداره سرپرست  -6

 

 (1378 -1381سازمان) معاون اداره کل خدمات درمانی  -7
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 (1376 -1378صندوق بیمه سایر اقشار) رییس اداره -8

 

تعرفه های گلوبال خدمات نماینده تام االختیار سازمان در وزارت بهداشت برای تدوین   -9

 (1377-1378درمانی)

 

 (1380)نماینده تام االختیار سازمان بیمه خدمات درمانی در گردهمایی مدیران دارویی کشور -10

 

 (1377-1378نماینده سازمان در وزارت بهداشت در امور پزشک خانواده و نظام ارجاع)  -11

 

 فرآیند بهبود و سازی استاندارد امور در گر بیمه های سازمان هماهنگی شورای در سازمان نماینده -12

 (1380 -1379)ها 

 (1386-1388( و ) 1380-1382) دو دوره عضویت در شورای عالی فنی سازمان -13

 

 (1388)مسئول کمیته انتخاب موسسات نمونه طرف قرارداد در کشور -14

 

 (1382عضو شورای خصوصی سازی سازمان ) -15

 

 (1393)سازمان خدمات درمانی و دارویی عضو شورای خرید استراتژیک -16
 

 (1388)عضو شورای اطالع رسانی سازمان -17
 

 (1379-1380)عضو کمیته  طراحی سیستم جامع مکانیزه سازمان -18
 

 (1377)دبیر ستاد اجرایی بیمه درمان روستاییان شهرستان شمیرانات  -19
 

 (1377 -1376) ستاد بیمه درمان روستاییان و عشایر کشور عضو کمیته نظارت  -20
 

 (1379-1382) عضو کمیته بازآموزی علمی موسسات درمانی طرف قرارداد سازمان  -21
 

 (1379-1380) عضو کمیته تعرفه ها و تعهدات سازمان -22

 

 

 مسئولیت ها در سایر ارگانهای کشور:

 

معاون آموزش، پژوهش و فن آوری جعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران) از  -1

 تا کنون( 1399اردیبهشت 
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تا  1396)جمهوری اسالمی ایران  معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان نظام پزشکی -2

1399) 

 
 (1396تا  1394(دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیمعاون درمان   -3

 
م مقام ریاست مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی کودکان مفید)دانشگاه علوم پزشکی شهید قائ -4

 (1394تا  1393)بهشتی(

 

پزشکی،آموزشی و درمانی کودکان مفید)دانشگاه علوم پزشکی شهید  مرکزمعاون درمان  -5

 (1394تا  1393)بهشتی(
 

 (1374-1375مسئول دفتر نظارت بر درمان در بنیاد جانبازان انقالب اسالمی) -6

 

 (1375)مشاور قائم مقام رییس کل سازمان نظام پزشکی -7

 

 (1377)مشاور مرکز رسیدگی به امور مساجد در امور بهداشتی و درمانی -8

 

عضو شورای تخصصی تعیین تعرفه خدمات آزمایشگاهی و رادیولوژی در معاونت درمان وزارت  -9

 (1378-1380) ،درمان و آموزش پزشکیبهداشت

 

 مدارج و مسئولیت های علمی:

تا  1389) عضو هیات علمی )استادیار( گروه کودکان در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی -1

 کنون(

 

تدوین برنامه استراتژیک گروه علمی اطفال در دانشگاه علوم پزشکی شهید دبیر کارگروه  -2

 (1391-1390)بهشتی

 

تا  1390)نماینده گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در شعبه بین الملل دانشگاه  -3

1392) 

 

) فیروزآبادیراهنما  و همکار برای تبدیل بخش درمانی اطفال به بخش آموزشی در بیمارستان  -4

1391-1390 ) 

 

در سازمان بیمه سالمت )قبل از عضویت در هیات  (8همترازی هیات علمی مطابق استادیار پایه ) -5

 (1387)علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(
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احراز رتبه کارشناس خبره در سازمان بیمه سالمت کشور)طبق ارزیابی سازمان مدیریت و برنامه  -6

 (1386)ریزی کشور(

 

 (1384-1386)مدیر مسئول ماهنامه پزشک و جامعه -7

 

 

 طرحهای کارشناسی ارائه شده:

 (1381)طرح نحوه تامین هزینه های درمان مصدومین تصادفات رانندگی -1

طرح بازنگری سالیانه فارماکوپه دارویی بیمه ها و تشکیل کمیته دائمی تدوین تعهدات دارویی  -2

(1379) 

شرکت آتیه سازان )سازمان بیمه خدمات درمانی طرح تاسیس شرکت بیمه درمان مکمل -3

 (1381)حافظ(

 (1380-1381)طرح واگذاری رسیدگی اسناد پزشکی به بخش خصوصی -4

 (1381-1382)طرح ایجاد اداره دارو و تجهیزات پزشکی در سازمان بیمه سالمت کشور -5

 (1380-1381)بیماران خاص و دارویی طرح کارت درمانی -6

دگی راندوم مبتنی بر تحلیل هزینه به اسناد پزشکی از روش سنتی به رسیطرح تغییر فرآیند رسیدگی  -7

 (1387-1388) ها

-1381)طرح پایش میدانی عملیات اجرایی رسیدگی به اسناد پزشکی و تهیه دستورالعمل اجرایی آن -8

1382) 

   (1376-1377)طرح کاهش حق بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان طرف قرارداد سازمان بیمه سالمت -9

 (1378-1379)طرح سطح بندی خدمات تشخیصی و درمانی در نظام ارجاع -10

 مقاالت علمی و فعالیت های آموزشی و پژوهشی:

 

مجری طرح پژوهشی بررسی اثر استروئید در کاهش درگیری کلیه در پیلونفریت حاد  -1

 (1386)کودکان

شون الین بررسی واکنش دهنده های حاد سرم بیماران مبتال به هنوخ مجری طرح پژوهشی  -2

 (1392پورپورای عود کننده)

با واکنش دهنده های  آدنوزین دآمیناز سرم و مایع مفصل ارتباط بررسیمجری طرح پژوهشی  -3

 (1393)در بیماران مبتال به آرتریت ایدیوپاتیک جوانان حاد سرم

 

 (1377) مجری طرح مطالعاتی تعیین تعداد اعصاب قابل محاسبه در تست سرعت هدایت عصبی -4
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 (1377-1388)طرح پژوهشی کشوری تعیین تعرفه های گلوبال اعمال جراحی رایج عضو -5

 

درمانی و تجهیزات پزشکی تولید  –ارائه مقاله با عنوان مراحل تهیه تعرفه برای خدمات تشخیصی  -6

 (1379) شده در داخل کشور)ویژه نامه پژوهش سازمان بیمه خدمات درمانی(

 

ی بهینه سازی تجویز دارو و پاراکلینیک برای پزشکان و ایراد سخنرانی آموزشی در سمینارها -7

 (1379-1381) داروسازان در تهران و سایر استان ها

 

عضو هیات علمی و سخنران در کارگاه آموزشی صنعت بیمه و مدیریت تحول در سازمان بیمه  -8

 خدمات درمانی

 

ازمان های بیمه ارائه مقاله مبانی محاسباتی حق بیمه درمان و نقش آن در درآمدزایی س -9

 (1383)گر

 

 (1387) عضو هیات علمی و سخنران در دومین کنگره بزرگ مدیریت سالمت -10

 

آموزشی در شانزده سمینار بازآموزی  پزشکان خانواده در تهران و استان  –ارائه سخنرانی علمی  -11

 (1386-1387) ها

 (1379-1381)تدوین درسنامه بازآموزی پزشکان طرف قرارداد سازمان بیمه سالمت -12

 

تدوین فرآیند تحلیل هزینه موسسات درمانی طرف قرارداد سازمان بیمه سالمت وآموزش آن در  -13

 (1382)سطح کشوری

 

 (1379)ارائه مقاله در مطبوعات برای اصالح تعرفه خدمات پزشکی -14

 

 (1382)ارائه مقاله در مطبوعات برای تاسیس وزارت رفاه و تامین اجتماعی -15

  

1381-)(MRIر بررسی و محاسبه قیمت تمام شده خدمات تصویر برداری)راهنما و همکار د -16

1382) 

 

 (1376-1377)بررسی و محاسبه هزینه خدمات درمانی سوختگی -17

 

راهنما و همکارطرح های تدوین دستورالعمل رسیدگی به اسناد پزشکی بیمارستانی، مطب ها،  -18

 داروخانه ها،آزمایشگاه ها،دندانپزشکان

 تدوین شرح وظائف و نحوه عملکرد نمایندگان مقیم بیمه در بیمارستانها راهنما  و همکار در -19

 

 (1377-1378)تدوین حدود و شمول خدمات مامایی در دفتر کار -20

 

 (1389)ارائه مقاله و سخنرانی در سمپوزیوم بین المللی بیمارستان الکترونیکی وتله مدیسین -21
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 :تقدیرنامه ها

 (1396آموزش پزشکی)تقدیرنامه از وزیر بهداشت،درمان و  -1

 (1388)تقدیرنامه از وزیر رفاه و تامین اجتماعی -2

 (8013)تقدیرنامه از معاون درمان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی -3

  (8713)دیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانیتقدیرنامه از رییس هیات مدیره و م -4

 (1387تقدیرنامه از کنگره بزرگ مدیریت سالمت) -5

 (8013)تقدیرنامه از رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی -6

 (1380قائم مقام مدیر عامل سازمان بیمه خدمات درمانی کشور)تقدیرنامه از -7

 (7813معاون سازمان بیمه خدمات درمانی)تقدیرنامه از -8

 (1376یمه خدمات درمانی)معاون برنامه ریزی سازمان بتقدیرنامه از عضو هیات مدیره و  -9

 (1377فرماندار شمیرانات) تقدیرنامه از -10

 (1375)تقدیرنامه از مسئولین بنیاد جانبازان انقالب اسالمی-11

 (1385معاون آموزشی مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی مفید) تقدیرنامه از-12

 (1380مدیر کل بیمه خدمات درمانی استان زنجان)تقدیر نامه از -13

 (1381تقدیر نامه از مدیر کل بیمه خدمات درمانی استان ایالم)-14

 (1387تقدیر نامه از مدیر کل بیمه خدمات درمانی استان خراسان شمالی)-15

 (1387تقدیر نامه از مدیر کل بیمه خدمات درمانی استان ایالم)-16

 

************************************************************** 

 


