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 دکترای پژوهش محور علوم مدیریت سياست گذاری سالمت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتیدرمانی کرمان 9313
 کارشناسی ارشد اقتصاد سالمت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران 9310 -کارشناسی مدیریت خدمات بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران 9331

سوابق آموزشی
 مدرس دوره های آموزش مدیریت مالی مدیران بيمارستان سراسر کشور از سال 9311تاکنون تدریس درس اصول کنترل و تنظيم بودجه دوره کارشناسی رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشکدهمدیریت و اطالع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در نيمسال دوم تحصيلی 9313
 مدرس دوره های حساب های ملی سالمت در تأمين اجتماعی در سال 9311 تدریس نظام تأمين مالی بخش سالمت برای سوپروایزرهای بيمارستان های دولتی دانشگاه علوم پزشکیو خدمات بهداشتی درمانی تهران – نيمه دوم 9319
 تدریس درس اصول کنترل و تنظيم بودجه دوره کارشناسی رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی درکارگاه های آموزشی استعداد های درخشان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران در
نيمسال دوم تحصيلی .9311-10
 تدریس درس اصول کنترل و تنظيم بودجه دوره کارشناسی رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشکدهمدیریت و اطالع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در نيمسال دوم تحصيلی .9311-10
 تدریس درس اصول کنترل و تنظيم بودجه دوره کارشناسی رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی گروهمدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه بقيه اهلل (عج) در نيسمال اول تحصيلی .9311-13
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 همکار تدریس درس اصول کنترل و تنظيم بودجه دوره کارشناسی رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانیدانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در نيمسال دوم تحصيلی -13
.9311
 همکار تدریس درس اصول کنترل و تنظيم بودجه دوره کارشناسی رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانیدانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در نيمسال دوم تحصيلی -11
.9311
 همکار تدریس درس اصول کنترل و تنظيم بودجه دوره کارشناسی رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانیدانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در نيمسال دوم تحصيلی .9313-11
 همکار تدریس درس اصول تنظيم و کنترل بودجه دوره کارشناسی رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانیگروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان در نيسمال های اول و دوم تحصيلی  9311-11و 9313-11
 تدریس در کالس های کمك درسی اقتصاد سالمت  ،گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشکدهمدیریت و اطالع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در نيسمال دوم تحصيلی 9313

سوابق اجرایی
 رئيس گروه مطالعات اقتصاد سالمت مرکز بودجه و پایش عملکرد معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارتبهداشت درمان و آموزش پزشکی از سال  9312تا کنون.
 همکار اجرایی نظام نوین مالی بخش سالمت و آموزش پزشکی از سال  9313تا کنون. عضو کميته فنی و تخصصی بودجه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از سال  9311تا کنون. عضو کميته فنی و تخصصی مالی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از سال  9311تا کنون. عضو کميته فنی و تخصصی حسابرسان سالمت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از سال . 9311 همکار اجرائی اولين کنفرانس بين المللی حسابداری دولتی آذر ماه -9311مرکز همایشهای رازی همکار کارگروه تخصصی منابع مالی و انسانی نقشه جامع علمی کشور در حوزه سالمت عضو ستاد کشوری اداره هيات امنایی بيمارستان های منتخب از سال  9311تا کنون عضو کميته برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور در سال .9313 عضو کميته برنامه پنجم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور در سال .9311 عضو کميته تأمين مالی سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران  ،سال .9310 عضو کميته ارزیابی عملکرد حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع  ،سال .9311 عضو کميته قيمت تمام شده خدمات معاونت توسعه مدیریت و منابع  ،سال .9311 عضو کميسيون اقتصاد کالن و سالمت  CMHسازمان جهانی بهداشت در ایران2

 عضو کميته علمی چهارمين سمينار منطقه ای ehealthپرونده های الکترونيکی بيمار هرماه 9313 عضو هيأت داوری سومين سمينار دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،دانشگاه علوم پزشکی بقيها،..اردیبهشت ماه .9311

تالیف و ترجمه کتاب
 همکار اصلی در تهيه کتاب " از تئوری تا عمل تأمين مالی بخش دولتی سالمت "مهر 9312 همکار اصلی در تهيه کتاب تجربه استقرار حسابداری نقدی به تعهدی دردانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز بهمن 9312
 حسنی سيد عباس ،ابوالحالج مسعود ،رمضانیان مریم ،محمدیها هاله ،جوانی علی ،رحيمی معصومه .تامينمالی دولتی آموزش و پژوهش پزشکی (سالمت) درایران.تهران 9319
 همکاری با ابوالحالج ،مسعود« .صورت های مالی نمونه بخش دولتی و استاندارد  .» 31انتشارات سر نوشتسازان ،تهران9319 :
 همکاری با ابوالحالج ،مسعود« .مبانی تغيير در نظام مالی دولتی گام اول تغيير روش حسابداری از نقدی بهتعهدی» .انتشارات سر نوشت سازان ،تهران9311 :
 همکاری با ابوالحالج ،مسعود« .الیحه پيشنهادی مالی و محاسباتی» .انتشارات وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی ،تهران9311 :
 همکاری با ابوالحالج ،مسعود« .نگاهی بر حساب های ملی سالمت  .»9331-10انتشارات مرکز پژوهش هایمجلس شورای اسالمی ،تهران.9313 :
 مسعود ابو الحالج ،دکتر کاظميان ،مریم رمضانيان ،سياست نامه تأمين مای سالمت ،شورای سياستگذاری وزارتبهداشت 9311 ،
 تهيه کننده گزارش تحليلی بررسی بودجه خانوار در سال  9310د رمناطق شهری با تأکيد بر بعد سالمت خانوار،وزارت بهداشت ،دفتر برنامه ریزی منابع مالی وبودجه  ،گزارشات جاری دفتر 9312
 تهيه کننده گزارشات تجارت جهانی و سالمت  ،وزارت بهداشت ،دفتر برنامه ریزی منابع مالی وبودجه ،گزارشات جاری دفتر 990و 901سال 9313

انتشار مقاالت
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 ابوالحالج مسعود ،رمضانیان مریم« .بودجه ریزی بخش بهداشت در کشور ایران» .نشریه توسعه مدیریت،سال اول ،شماره  ،2معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت :اردیبهشت  ،9311ص .23-32
 مسعود ابوالحالج ،پيوند باستانی  ،مریم رمضانیان ،جواد جعفری .تحليل خبرگان از نقاط قوت فاز اولاصالحات مدیریت مالی نظام سالمت  :رویکرد کيفی .مجله دانشکده پيراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
(پياورد سالمت) دوره  6شماره  6بهمن و اسفند.9319ص .423-433
 مسعود ابوالحالج ،پيوند باستانی ،مریم رمضانیان .دستاوردهای حاصل از اجرای فاز اول اصالحات مدیریتمالی نظام سالمت در واحدهای تحت پوشش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی .مجله علوم پزشکی
رازی دوره  ، 19شماره  ، 105اسفند.9319
 ابوالحالج مسعود ،رمضانیان مریم «تجربه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در نظام نوین مالی.فصلنامه اقتصاد سالمت ،سال اول ،شماره اول زمستان  :9311ص.13-12
 زهره کاظمی ،علی اصغر کيا دليری ،رضا صالح زاده ،مریم رمضانيان .کاربرد روش تحليل فراگير داده ها دربودجه ریزی عملياتی بيمارستانی :مطالعه موردی بيمارستان های منتخب سال ،9313فصلنامه عليم پژوهشی
حسابداری سالمت  ،سال اول ،شماره دوم و سوم ،پایيز و زمستان :9319ص .11-32
 دکتر رفعت محبی فر،دکتر عليرضا شغلی ،مریم رمضانيان ،خاطره خوشنام  ،مقایسه سهم تأمين منابع مالیبيمارسستان های دانشگاه علوم پزشکی زنجان از بخش های مختلف طی سال های برنامه چهارم توسعه
اقتصادی اجتماعی فرهنگی  ،فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری سالمت  ،سال اول ،شماره اول ،تابستان
:9319ص .13-33
 سر دبير اولين ویژه نامه برگزاری حسابداری تعهدی در دانشگاه های علوم پزشك و خدمات بهداشتی درمانی ،تابستان 9310
 مریم رمضانيان ،سارااسالمی  ،تجربه حضور حسابرس عضو جامعه حسابداران رسمی ایران دردانشگاه هایعلوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در مسير اصالحات در نظام نوین مالی بخش سالمت  ،فصلنامه
علمی ترویجی نظام نوین مالی در سالمت ،بهار 19-19،33
 مریم رمضانيان ،معصومه نجفی  ،شرح یك تجربه :بازنویسی مراحل اجرای نظام نوین مالی سالمت از ابتداتا کنون  ،فصلنامه علمی ترویجی نظام نوین مالی در سالمت،قسمت اول ،تابستان .20-23 ،19
 مریم رمضانيان ،طاهره احمدی  ،شرح یك تجربه :بازنویسی مراحل اجرای نظام نوین مالی سالمت از ابتدا تاکنون  ،فصلنامه علمی ترویجی نظام نوین مالی در سالمت،قسمت دوم ،پایيز .23-32 ،19
 مریم رمضانيان  ،لزوم بهينه سازی مصرف انرژی د بيمارستان های کشور  ،ماهنامه علمی اجتماعی دارو درمانفروردین و اردیبهشت سال 10
 مسعود ابوالحالج مریم رمضانيان علی جوانی ،ضعف اطالعات مالی در بخش سالمت  ،روزنامه سپيد  23،تير9313
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- Hafezi R, Abouhallaje M, Ramezanian M. Designing new financial management
system in health sector of Islamic Republic of Iran. Iranian journal of public
health, Vol.38, Suppl. 1, 2009, pp 173- 180.
- Masoud Abolhallaje, Maryam Ramezanian, Nazanin Abolhasani, Hossein
Salarian Zade, Hojat Hamidi and peivand Bastani. Iranian Health Financing
System: Challenges and Opportunities. World Applied Sciences Journal 22 (5):
662-666, 2013.
- Seyed Abbas. Hasani, M. Abolhalaj, M. Behmaneshnia, P. Bastani, M.
Ramezanian, B. Najafi and R. Kalhor. Specific Revenue of Iranian Medical
Science UniversitiesWithin 2001-2010. World Applied Sciences Journal 22 (4):
479-484, 2013
- Peivand Bastani, Masoud Abolhalaj, Hamid Molania jelodar and Maryam
Ramezanian. Role of Accrual Accounting in Report Transparency and
Accountability Promotion in Iranian Public Health Sector. Middle-East Journal of
Scientific Research 12 (8): 1097-1101, 2012.
- Masoud Abolhalaj , Ahmad Barati Marnani, Peivand Bastani, Maryam
Ramezanian , 5Javad Jafari. Ranking the strengths of Iranian health new
financial management reform with approach of experts’ attitude, group
hierarchical analysis and Simple Additive Weighted model. HealthMED Volume 6, Number 8 , 2012.
- Masoud Abolhalaj, Kambiz Abachi zade, Peivand Bastani, Maryam
Ramezanian, Najme Tamizkar. Production and consumption financial Process of
drugs in Iranian healthcare market. Developing Country Studies. Vol 3, No.1,
2013.
- Masoud Abolhallaje, Peivand Bastani, Kambiz Monazam, Nazanin Abolhasani
and Maryam Ramezanian. Health System Financing from Experts` Point of
View. Middle-East Journal of Scientific Research 12 (10): 1386-1390, 2012.
- Masoud Abolhallaje, SA Hasani, P Bastani, M Ramezanian, M Kazemian.
Determinants of Catastrophic Health Expenditure in Iran. Iranian J Publ Health,
Vol. 42, Supple.1, 2013, pp: 155-160.

- Seiyed Abbas Hassani, Masoud Abolhallaje, S Inanlo, H Hosseini, K
Pourmohammadi, P Bastani M Ramezanian, A Barati Marnani. Allocation of
Health Resources According To the Type and Size of Iranian Governmental
Hospitals. Iranian J Publ Health, Vol. 42, Supple.1, 2013, pp: 166-173.
- Masoud Abolhalaje, Maryam Ramezanian and Peivand Bastani. Accrual
Accounting Accomplishments in Iranian Universities of Medical Sciences: a
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Mixed Method Study. Middle-East Journal of Scientific Research 12 (3): 294300, 2012.
- Kambiz Abachi zade, Peivand Bastani, Masoud Abolhalaj, Maryam
Ramezanian2, Najme Tamizkar. A comprehensive analysis of drug system
money map in Islamic Republic of Iran. Journal of Economics and Sustainable
Development: Vol.4, No.1, 2013.

سمینار
- Ramezanian maryam , universal coverage experience of brazil ,20011
- Ramezanian ,maryam . Designing new financial management system in health
sector of Islamic Republic of Iran. Conference ,oslo: 2009. (Poster) .
- Ramezanian maryam .iran’ s health care financing . workshop on health
insurance.seoul,2008.
- Ramezanian maryam ,social and economic :determinate of health in developing
countries, Sweeden ,2009
 رمضانيان مریم "کارنامه مالی بيمارستان های دولتی ایران "به صورت سخنرانی در کنگره مدیریت بيمارستانتهران مرکز همایش های رازی مرداد 9311
 رمضانيان مریم "مدیریت مالی بیمارستان های دولتی کشور "به صورت سخنرانی در همایش معاونينتوسعه و مدیریت سراسر کشور اصفهان مرداد ماه 9311
 رمضانيان مریم« .نظام نوین مالی بيمارستان» .ارایه به صورت سخنرانی در دومين کنگره مدیریت بيمارستان،تهران ،مرکز همایش های رازی 21 :و  21بهمن .9311
 مسعود ابوالحالج  ،مریم رمضانيان «بودجه ریزی عملياتی و بهداشت و درمان ارایه شده به صورت سخنرانیدر دومين کنفرانس بين المللی بودجه ریزی عملياتی ،تهران91 :و  91اردیبهشت .9313
 ابوالحالج مسعود.مریم رمضانيان «ساختار مالی دولت و بودجه ریزی عملياتی» .ارایه شده به صورتسخنرانی در اولين کنفرانس بين المللی بودجه ریزی عملياتی ،تهران22 :و  23فرودین .9311
 ابوالحالج مسعود.مریم رمضانيان «اصالحات در نظام مالی بخش بهداشت ودرمان در راستای محاسبه قيمتتمام شده» .ارایه به صورت سخنرانی در دومين کنفرانس بين المللی بودجه ریزی عملياتی ،تهران 91 :و 91
اردیبهشت .9313
 ابوالحالج مسعود.مریم رمضانيان «اصالحات در نظام مالی بخش بهداشت و درمان» .ارایه به صورتسخنرانی در کنگره بزرگ مدیریت سالمت ،تهران  21و  30آبان .9313
 رمضانيان مریم« .اصالحات در نظام مالی بخش بهداشت و درمان» .ارایه به صورت سخنرانی در اولين کنگرهمدیریت بيمارستان ،جزیره کيش 1 ،و  1دی ماه .9313
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 ابوالحالج مسعود .مریم رمضانيان «نظام تخصيص و تامين منابع ،چالش ها و راهکارها» .ارایه به صورتسخنرانی در کنگره بزرگ مدیریت سالمت ،تهران9 :و  2اسفند .9311
 رمضانيان مریم« .اصالحات در نظام مالی بخش بهداشت و درمان از سال  9312تا  .»9311ارایه به صورتسخنرانی در سمينار سراسری بيمارستان امروز -بيمارستان فردا چالش های فراروی ،کرمانشاه :دی ماه .9311
 ابوالحالج مسعود.مریم رمضانيان «تغيير نظام حسابداری از نقدی به تعهدی در نظام سالمت» .ارایه به صورتسخنرانی اجالس شورای معاونين بهداشتی سراسر کشور ،تهران :بهمن .9311
 ابوالحالج مسعود .مریم رمضانيان «مکانسيم های تامين مالی در سيستم بهداشت و درمان» .ارایه به صورتسخنرانی در پنجمين همایش ساالنه دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور .تبریز.9311 :
 ابوالحالج مسعود.مریم رمضانيان «گزارش حسابرسی و نامه مدیریت /بودجه  11کسری ها و بودجه .»13سخنرانی در پنجاه و هفتمين اجالس روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور .تهران  :دی ماه
.9311
 ابوالحالج مسعود.مریم رمضانيان «اجالس  11و ضرورت اصالحات در بخش بهداشت و درمان» ،سخنرانیدر نشست تخصصی دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 30 :آذر .9313
 شرکت در سمينار حساب های ملی سالمت باحضور پروفسور ، pierre poulherپاکدشت . 9311، شرکت د رکارگاه آموزشی توسعه منابع انسانی با حضور پروفسور  Isabel hemmingمشاور سازمانجهانی بهداشت ،تهران  ،دی ماه 9311
 عضو کميته اجرایی و کميته علمی همایش اقتصاد کالن و سالمت در ایران ،تهران ،با حضور dr .hawkinsو dr ,ravindraآذر ماه .9311
 شرکت در کارگاه آموزشی مشترك فی ما بين سازمان جهانی بهداشت در ایران ووزارت بهداشت با عنوانresults based planning :principles and methodsدر تاریخ 21جوالی 2003
 -شرکت در هم اندیشی ملی سياست گذاران سالمت در روزهای سوم و چهارم آذ ماه 9311

فعالیت های پژوهشی
 -مجری طرح مشترك با سازمان جهانی بهداشت با عنوان

Apw to collect information by

conducting a survey for assessing hospital expenditure 2011
 مجری طرح مشترك با سازمان جهانی بهداشت با عنوان operational cost- based d budgeting inthe public health system 2009
 همکار طرح مشترك با سازمان جهانی بهداشت با عنوان accrual accounting in the health sector2009
 همکار طرح مشترك با سازمان جهانی بهداشت با عنوان assessment of Iran’s public accountingsystem in the health sector 2009
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 عضو کميته تخصصی تحقيقات کاربردی حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی از سال  9311تا کنون.
 عضو شورای پژوهشی مرکز تحقيقات مدیریت .دانشگاه علوم پزشکی کرمان از سال 9319تا کنون. همکار طرح پژوهشی کشوری «حساب های ملی سالمت  ،»NHSتصویب شده در دفاتر تخصصی برنامهریزی منابع مالی و بودجه معاونت توسعه مدیریت و مرکز توسعه شبکه معاونت سالمت وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی .در حال انجام در معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران . 9311
 دستيار هيأت تحریریه فصلنامه حسابداری سالمت از ابتداتاکنون هيأ ت تحریریه فصلنامه نظام نوین مالی در سالمت ازابتداتا کنون همکار طرح پژوهشی کشوری « مقایسه تعرفه های  10مورد اعمال جراحی گلوبال با تعرفه های غير گلوبالدر بيمارستانهای تابعه دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی منتخب» .در حال انجام با
مدیریت دانشگاه علوم پزشکی شهيد صدوقی یزد .9311
 همکار طرح کاربردی «شناسایی هزینه های عملياتی  910بيمارستان دولتی در سال  9311و استحصالاندکسهای هزینه ای مرتبط با بخش درمان» .انجام گرفته در معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت
درمان و آموزش پزشکی.
 همکاری در پروژه طراحی و استقرار بودجه ریزی عملياتی در چهل بيمارستان پایلوت از سال 9312تا سال9311
 همکاری در پروژه 91بيمارستان منتخب موضوع جدول شماره  1قانون بودجه سال  9311ازسال  9311تاسال 9313
 اجرای پروژه بررسی نظام تأمين مالی بخش بهاشت و درمان د رکشور های منتخب –پایان نامه ارشد عضو گروه بررسی وضعيت اعتبارات بخش بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و تهيه گزارشات ادواریدفتر برنامه ریزی منابع مالی وبودجه وزارت بهداشت از سال 9312تا کنون
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