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XIV. کارشناسی ارشد:طع مقپایان نامه های در  همشاورو  ییراهنما 

عوامل اثر گاار بر شاخص های پرداخت از جیا بابت مراقبات ساالمت در بیمااران     -ک ارشد اهنمای پایان نامهر (1

 (1392)مراج ه کننده به بیمارستان های همدان

 (1393)محاسبه بار اقتصادی بیماری کمردرد در پرسنل ناجا -ک ارشد راهنمای پایان نامه (2

 (1393)و اروفارنکس در ایران دهان سرطاناقتصادی محاسبه بار  -ک ارشد راهنمای پایان نامه (3

های فلازی در بیمااران عاروق    های داروئی در مقایسه با استنتمطلوبیت استنت هزینه -ک ارشد راهنمای پایان نامه (4

 (1393کرونری با آنژین پایدار تحت آنژیوپالستی: بیمارستان قلا شهید رجائی)

ات چرخه های تجاری بر شاخص های سالمت کشورهای ماورد تاکیاد در   مطال ه اثر -راهنمای پایان نامه ک ارشد (5

 (1395).1404سند چشم انداز ایران 

بروز هزینه های سالمت اسف بار قبل و ب د اجرای طرح  اثرات عوامل موثر برتحلیل  -راهنمای پایان نامه ک ارشد (6

 1397-تحول سالمت

کشاورهای عضاو   در  پیامادهای ساالمت  رانه ساالمت و  بررسی همگرایی مخارج سا  -راهنمای پایان نامه ک ارشد (7

 1396 -همکاری اقتصادی اکو

امکان سنجی و تدوین شاخص های عملکردی الزم برای پیاده ساازی بودجاه ریازی     -راهنمای پایان نامه ک ارشد (8

 1397-آموزش دانشگاه ع پ ایرانم اونت عملیاتی در 

ای سرمایه اجتماعی بر ساالمت: مطال اه مبتنای بار جم یات در      تحلیل اثرات مولفه ه -راهنمای پایان نامه ک ارشد (9

 1397-تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران خانوارهای

در بیمااران دارای نقاص   IVIG و  SCIG داروهاای  ارزیابی فن آوری سالمت بارای  -مشاور پایان نامه ک ارشد (10

 1394 .ایمنی

در  Atrovastatinو  Rosuvastatinارزیابی فان آوری ساالمت بارای داروهاای      -ه ک ارشدمشاور پایان نام (11

 1394 .پیش گیری اولیه از بیماری عروق کرونر در ایران



ای در مقایساه باا   اثربخشی آزمون غربالگری دیابت بارداری به روش یک مرحلههزینه -مشاور پایان نامه ک ارشد (12

  .1394سال  ار )مراج ه کننده به مراکز تشخیصی درمانی( شهر تهران درای  در زنان باردروش دو مرحله

در بیمارساتان هاای    پرداخت از جیا مراقبت سالمت در زنان مبتال به سارطان ساینه   -نامه ک ارشد یانمشاور پا (13

 1396. دانشگاه علوم پزشکی ایران

ارزیابی فن آوری سالمت داروی الماوتریژین در مقایساه باا کارباماازوپین در درماان       -مشاور پایان نامه ک ارشد (14

 1395بیماری صرع. 

واسیزوما  در مقایسه با ترکیاا آن باا ارلوتینیاا در    ارزیابی فناوری سالمت داروی ب -مشاور پایان نامه ک ارشد (15

 1395.درمان بیماران مبتال به سرطان متاستاتیک کولورکتال

  1395بار اقتصادی بیماران اسکیزوفرنی در ایران.  -مشاور پایان نامه ک ارشد (16

به سال در شهرساتان    بررسی الگوی مصرف منابع و برآورد هزینه درمان بیماران مبتال -مشاور پایان نامه ک ارشد (17

   1394: آزادشهر

پرداخت غیررسمی بابت مراقبت هاای ساالمت و تحلیال عوامال اثرگااار بار آن در        -مشاور پایان نامه ک ارشد (18

 1394بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران. 

 .مطال ه تقاضای خدمات درمانی شهرستان نایین استان اصفهان -ک ارشد مشاور پایان نامه (19

 .تحلیل هزینه های تولید اطالعات در شبکه بهداشت البرز استان قزوین -ک ارشد پایان نامه مشاور (20

 .ارزیابی اقتصادی برنامه م اینات دانش آموزان بدو ورود به مقاطع مختلف تحصیلی -ک ارشد مشاور پایان نامه (21

کاز بهداشات شهرساتان قازوین     شت تا مرارزیابی مدیریت اطالعات از خانه های بهدا -ک ارشد مشاور پایان نامه (22

(1387) 

تحلیل واریانس مالی مراقبت های ارایاه شاده بارای بیمااران تحات اعماال جراحای         -ک ارشد مشاور پایان نامه (23

 .ژی در بیمارستان شهید هاشمی نژادتومورال اورولو

XV.  استاد مشاور پایان نامه هایMPH: 

   .پیامد نظارت های دارویی در استان قزوین -مطال ه هزینه (1

درمانی دانشاگاه علاوم پزشاکی     -ارزیابی فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه پرسنل درمانی و پاراکلنیکی مراکز آموزشی (2

 .1390تهران 

XVI. طع دکتری:مقدر پایان نامه های  هراهنمایی و مشاور 

باا   ر ایاران تغایه کودکان زیر پنج ساال د در سوء مطال ه نابرابری های اجتماعی و اقتصادی -ای رساله دکتریمراهن (1

 1395. تمرکز رویکرد تجزیه شاخص

ارایه الگوی خرید راهبردی خدمات سالمت مرتبط با تجهیزات پیشرفته پزشکی در سازمان  -راهنمای رساله دکتری (2

 1395های بیمه سالمت. 

ین در تشخیص های جایگزدر مقایسه با  Bپپتید ناتریورتیک نوع  ارزیابی اقتصادی آزمایش -ه دکتریراهنمای رسال (3

 1395پیگیری درمان بیماران مبتال به نارسایی های قلبی در ایران. 



  1395تحلیل نابرابری های بهره مندی مراقبت های سالمت.  -راهنمای رساله دکتری (4

تحلیل نابرابری های اجتماعی اقتصادی بارداری هاای برناماه ریازی نشاده زناان در سانین        -راهنمای رساله دکتری (5

 1394تا  1379طی سال های باروری در ایران 

ارزشیابی اقتصادی روش های تشخیصی غیرتهاجمی در درمان بیمااران مباتال باه نارساایی      -راهنمای رساله دکتری (6

 1395های قلبی در ایران. 

 1397.راندر ای اجتماعی -یسالمت روان بسته خدماتپیامد گسترش  تحلیل هزینه، -راهنمای رساله دکتری (7

تحلیل هزینه اثربخشی ت بیه دستگاه های ضربان ساز در بیماران مبتال به نارسایی کاارکردی   -راهنمای رساله دکتری (8

 1397قلبی. 

 1397تحلیل نابرابری اجتماعی اقتصادی م لولیت در ایران: یک مطال ه طولی. -راهنمای رساله دکتری (9

 1391تاثیر پرداخت مستقیم هزینه های درمانی خانوارهای ایرانی بر توزیع درآمد:  -مشاور رساله دکتری (10

رو درمانی در بیماران ارزشیابی اقتصادی مداخله درمانی ریواسکوالریزاسیون در مقایسه با دا -مشاور رساله دکتری (11

 1395.مبتال به ایسکمی کاردیومیوپاتی

مطال ه هزینه اثربخشی مداخالت درمانی ریواسکوالریزاسیون در مقایسه با دارو درماانی در   -مشاور رساله دکتری (12

 1397بیماران سکته حاد قلبی.

رکت هاای دارویای در   اقتصاادی بار باورس شا    کاالن اقتصاادی و غیر   اثرات عوامل تحلیل -مشاور رساله دکتری (13

 1396ایران.

 در ایران Cتحلیل سیاست های برنامه بیماری هپاتیت   -مشاور رساله دکتری (14

دمتی در سالمندان تحت پوشش تامین اجتماعی برآورد تمایل به پرداخت بابت بسته های خ -مشاور رساله دکتری (15

 نیروهای مسلح.

طراحی بسته مراقبتی سالمندان برای سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح با رویکرد  -مشاور رساله دکتری (16

 تحلیل مسیر.
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 دانش آموخته ممتاز مقطع کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت (1
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 دانشگاه علوم پزشکی قزویندانشکده بهداشت  -درمان و بهداشتمدیریت  گروهاستاد راهنمای  (1
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-1394.ایرانوم پزشکی دانشگاه عل دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی -عضو شورای م ین تحصیالت تکمیلی (3

1393 

 بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین دانشکده - EDOدر بخش  کمیته امتحانات عضو (4

 عضو انجمن علمی اداره امور بیمارستان ها و اقتصاد سالمت کشور (5

 عضو شورای پژوهشی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین (6

 1394- 1393سال.نی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایرانت و اطالع رسایعضو شورای پژوهشی دانشکده مدیر (7

 . HSRبرای مدیریت طرح های  دانشگاه علوم پزشکی ایران سا  ادمین و کارشناس م اونت دانشجویی (8

 کشور سازمان بیمه نیروهای مسلحمطال ات اقتصادی  هسته مشاور تخصصی (9

 نی نیروهای مسلحمدیر مجله تخصصی بیمه و اقتصاد سالمت سازمان بیمه خدمات درما (10

   دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل)عج( -عضو واحد کنترل پروژه (11

دانشاگاه   دانشکده بهداشات  -ی تحصیالت تکمیلینماینده م اونت آموزشی و پژوهشی در جلسه دفاعیه پایان نامه ها (12

 علوم پزشکی بقیه اهلل)عج(

 1393الی  1391سال  -ایرانرستانی دانشگاه علوم پزشکی پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت بیما و علمیهمکار  (13

  1393سال  از -مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سالمت دانشگاه علوم پزشکی ایران رئیس (14

  1396 تا 1393سال از  -اجرائی م اونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی ایران مشاور (15

  1393از سال -مدیریت و اقتصاد سالمت دانشگاه علوم پزشکی ایران عضو تمام وقت مرکز تحقیقات علوم (16

   1393از سال -مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سالمت دانشگاه علوم پزشکی ایران شورای پژوهشیعضو  (17

   1393سال عضو شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده مدیرت و اطالع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران از (18

 تا ...  1393از سال -عضو قطا علمی آموزشی مدیریت و اقتصاد سالمت دانشگاه علوم پزشکی ایران (19

 1393از سال  -ه علوم پزشکی ایرانمدیر گروه اقتصاد سالمت. دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی. دانشگا (20

  1393سال  -عضو کمیته پشتیبان دانشگاه علوم پزشکی ایران (21

  1393مشاور طرح و دبیر گروه م اونت دانشجویی فرهنگی در تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه علوم پزشکی ایران. (22

  1393 سالاز  .در وزارت بهداشت ارزیابی فن آوری سالمت عضو کمیته ارزشیابی و برنامه ریزی رشته (23

 مدیر مسئول نشریه پیک مشاور، م اونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی ایران.   (24

مسئول کمیته پایش و ارزیابی برنامه استراتژیک م اونت دانشجویی فرهنگای دانشاگاه علاوم پزشاکی ایاران. از ساال        (25

 1395تا  1393

 1396تا  1394دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال  تحقیقاتی م اونت دانشجویی فرهنگی شورای طرح هایعضو  (26

  1394سال عضو کارگروه بودجه ریزی دانشگاه علوم پزشکی ایران  (27



  1394عضو کارگروه خدمات عمومی در فضای رقابتی دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال  (28
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c )داخلی و خارجی در مجالت چاپ شده تمقاال: 

بیمارساتان هاای منتخاا      شاخص های عملکاردی مارتبط باا آن در   روز بستری و  - بررسی وض یت هزینه تخت (1

 .1383 زمستان، 18شماره ،سالمتمدیریت  هشیپژو -علمی مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران،

مجله  ،1371 -1381عملکرد نهاده های تولید در بیمارستان های عمومی دانشگاه علمو پزشکی ایران طی سال های  (2

 .1385پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین،  -علمی

پژوهشی  -مجله علمی، 1375 -1383تخمین تابع تولید بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی قزوین طی سال های  (3

 .1385، دانشگاه علوم پزشکی قزوین

ن های هزینه نهایی مرکز آموزشی درمانی شهدای هفتم تیر دانشگاه علوم پزشکی ایران، هزینه یکای خدمت در کانو (4

 .1385پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین،  -مجله علمی 

 ،1375- 1383ی دانشگاه علوم پزشکی ایران طی ساال هاای   آموزش -مطال ه رفتار اقتصادی بیمارستان های عمومی (5

 .1385پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد،  -مجله علمی

 -مجلاه علمای  ، 1377 -1384تابع هزینه مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین طی سال های برآورد  (6

 .1386زمستانپژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 

هزینه در بخش های مراقبت از بیمار مرکز آموزشی درمانی قدس با استفاده از روش هزینه یاابی   -یتحلیل بهره ده (7

 .7138 تابستان ،پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین -، مجله علمی1385بر مبنای ف الیت در سال 

ن بوعلی سینای قزوین در ب د از ماه رمضان در مراج ین به بیمارستا حین و یسه فراوانی عیو  انکساری در قبل،مقا (8

 .1385پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان،  -، مجله علمی1383سال 

روش  باا  درمانی دانشگاه علوم پزشکی قازوین  -کز آموزشیامالی در مر وابگاهی بیماران بستری و واریانسهزینه خ (9

 .7138همای سالمت،علمی مجله  ،1383در سال  هزینه یابی بر مبنای ف الیت

 علمای  مجلاه  ،1386تصویری ارایه شده به بیماران در بیمارستان قدس -ن قیمت تمام شده خدمات تشخیصیت یی (10

 1389.همای سالمت
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 1389. همای سالمتعلمی مجله  برنامه ریزی استراتژیک در سیستم های مراقبت بهداشتی. (11

 های اقتصادی با رهیافات بخش قیمت بر شاخص های خدمات پزشکی و بیمارستانیمطال ه اثرات افزایش ت رفه (12

 1389پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ، -ستانده، مجله علمی - داده

مجلاه   .1386تاا 1377 های درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین طی سال -مطال ه کارایی اقتصادی مراکز آموزشی (13

 .1388، گیالنپژوهشی دانشگاه علوم پزشکی  -علمی

درماانی آلفاای  دانشاگاه علاوم پزشاکی قازوین       -خدمات نهایی مرکز آموزشیتحلیل سر به سری در کانون های  (14

 .8913 ایران دانشگاه علوم پزشکی سالمتپژوهشی مدیریت  -علمی مجله ،1387

، 1387ارزیابی مدیریت اطالعات در سیستم های بهداشتی از خانه بهداشت تاا مرکاز بهداشات شهرساتان قازوین      (15

 1389. زشکی قزوینپژوهشی دانشگاه علوم پ -مجله علمی

 -مجله علمای  .هزینه تولید اطالعات در سیستم های بهداشتی از خانه بهداشت تا مرکز بهداشت شهرستان قزوین (16

 1389،گیالنپژوهشی دانشگاه علوم پزشکی 

. 1. شاماره 2هزینه ارایه خدمات در خانه های بهداشت شهرستان البرز: مطال ه موردی. مجله تصویر سالمت. دوره (17
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 .1391 ،پایش جهاد دانشگاهیپژوهشی  -مجله علمی حلیل هزینه های همودیالیز در ایران،ت (18

 .علاوم پزشاکی قازوین    درماانی دانشاگاه   -بیمار بستری در مراکز آموزشی -ت یین هزینه هتلینگ و بار مالی روز  (19

   8138 .طا و تزکیه پژوهشی -علمی مجله

 1391 .همای سالمتمجله علمی  مولد، المتسپیآمدهایی برای خدمات  -اصالحات نظام سالمت (20

، مجلاه علمای   1387دانشجو در دانشکده بهداشت و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قازوین  سرانه تربیت هزینه (21

 1390. همای سالمت

 1390، بیمارستان پژوهشی -علمی فصلنامه .1388استان اصفهان درمانیخدمات بهره مندی از  مطال ه (22

( باا اساتفاده از روش   HDI) ن های استان کرمان در دستیابی به شااخص توسا ه انساانی   سنجش کارایی شهرستا (23

 1389 طا و تزکیهپژوهشی  -مجله علمی ، 86و  80( در سال های DEA) تحلیل فراگیر داده ها

 .1388ارزیابی اقتصادی برنامه م اینات دانش آموزان بدو ورود به مقاطع تحصیلی مختلف شهرستان کمیجان ساال  (24

        1913،قزوینپژوهشی دانشگاه علوم پزشکی  -له علمی مج

مجلاه   ،1387دانشگاه علوم پزشکی قازوین در ساال   بوعلی سینایمرکز آموزشی درمانی  خدمت در-تحلیل هزینه (25

  1139 علمی پژوهشی طا و تزکیه.

      1139 ،بیمارستانپژوهشی  -علمیفصلنامه ،  ه وض یت تخصیص منابع نظام سالمتمطال (26

طال ه دوره وصول و گردش مطالبات بیمارستان از سازمان هاای بیماه گار: مطال اه ماوردی بیمارساتان منتخاا        م (27

 1139،بیمارستانپژوهشی  -علمی  فصلنامه ،دانشگاه علوم پزشکی قم طی برنامه چهارم توس ه

  تابستان 1392،طا نظامیپژوهشی  -مجله علمی، در کشور جمهوری اسالمی ایرانتابع تقاضای دارو  تخمین (28



 -علمای  فصالنامه  ،تهاران  پزشاکی  علاوم  دانشگاه منتخا آموزشی های یمارستانبدر  بیمار ایمنی فرهنگمطال ه  (29

 1391. بیمارستان پژوهشی 

مطال ه عوامل اثرگاار بر ف الیت های آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی دانشاگاه، مجلاه علمای پژوهشای      (30

 1390 تابستان .اصفهانپزشکی  علومدانشگاه آموزش در علوم پزشکی 

سوء مصرف مواد مخدر و ارتباط روش های مصرف با عوامل سانی در م تاادان باه ماواد مخادر. مجلاه توسا ه         (31

 1391پژوهش در پرستاری و مامایی.

 ( باا روش تحلیال فراگیار داده هاا.    HDIسنجش کارایی استان های کشور در دستیابی به شاخص توس ه انسانی) (32

    1390مه طا و تزکیه.فصلنا پایرش از

 1392( .2)22.و تزکیهطا پژوهشی  -علمیفصلنامه زمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. ساماندهی پست های سا (33

هاای رقاابتی آن   لبرز و استراتژیکننده شرکت پخش اهای دارویی اصلی تأمینمطال ه رابطة بین سهم بازار شرکت (34

 1391زکیه. پژوهشی طا و ت -فصلنامه علمی پایرش از، ها

زناان، ماماایی و    علمی پژوهشی گرگان. مجله شهر زنان یائسه در یائسگی سن با کلیماتریک عالئم ارتباط بررسی (35

 1391نازایی

. فصالنامه علمای   1390بررسی عوامل محیطی موثر بر بروز اسهال در شهرستان تنگستان اساتان بوشاهر در ساال     (36

 1392(. 2)11پژوهشی دانشکده بهداشت یزد. 

تبارسنجی خودارزیابی محققین از عملکرد ت یین شده در زمینه انتقال دانش در دانشگاه علوم پزشاکی گلساتان.   اع (37

 1392. 5. شماره 7مجله علمی پژوهشی پیاورد سالمت. دوره

. ارزیابی عملکرد مراکز آموزشی درمانی و بیمارستان های استان آذربایجان شرقی بر اساس مدل نمودار پابن الساو  (38

 1391. (4)22.و تزکیهطا پژوهشی  -امه علمیفصلن

تاثیر آموزش تغایه صحیح براساس مدل اعتقاد بهداشتی بر کم خونی فقر آهن در داناش آماوزان دختار مادارس      (39

 1392. 2شماره 1.سالسالمتارتقای و  ی آموزش بهداشتپژوهشعلمی . مجله راهنمایی

ر م تادان خاود م ارف. مجلاه دانشاکده ماماایی و پرساتاری       ارتباط پیشینه جرم شناختی با اعتیاد به مواد مخدر د (40

 1393(. 1)12ارومیه.

مقایسه سالمت عمومی جانبازان شهر ایالم با سالمت عمومی همسران آنان. مجله علمای پژوهشای طاا جانبااز.      (41

 1392. 21سال ششم. شماره 

مجلاه   ،انشگاه علاوم پزشاکی قازوین   منتخا ددرمانی  بهبود عملکرد کارکنان در مراکز آموزشیتاثیر ارزشیابی بر  (42

   8913 دانشگاه علوم پزشکی قزوین، علمی ادراک

 مجلاه علمای ادراک  1387ارزیابی مهارت های مدیریتی کارشناسان مسئول مراکاز بهداشات اساتان قازوین ساال       (43

 9138 دانشگاه علوم پزشکی قزوین،

مجلاه   ین از فرایند اصاولی استریلیزاسایون.  بررسی میزان آگاهی پرسنل بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی قزو (44

 1390علمی ادراک دانشگاه علوم پزشکی قزوین.



 .1386،مجله همای سالمت. OPIKیریت بیمارستان از دیدگاه دفرآیند گام به گام تحلیل م (45

 .1387،مجله همای سالمت ارزشیابی سیستم مدیریت کیفیت بیمارستان، (46

)با در نظر گرفتن خط مشی هاای   سیستم بهداشت ملی انگلستان ن هایبهبود کیفیت خدمات سرپایی در بیمارستا (47

 .1389 ،مجله همای سالمت مربوطه(.
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ای دانشاجویان  داور تحصیالت تکمیلی دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی در پروپوزال های پایاان ناماه ها    (8

 تاکنون 1393دکتری از سال

ایران. دانشکده مدیریت و اطاالع  علوم پزشکی  پژوهشی، دانشگاه یطرح هاو گزارشات نهایی  داوری پروپوزال ها (9

 تا کنون. 1393رسانی پزشکی از سال

علاوم   ایاران. مرکاز تحقیقاات   علوم پزشاکی   داوری پروپوزال ها و گزارشات نهایی طرح های پژوهشی، دانشگاه (10

 تا کنون. 1393مدیریت و اقتصاد سالمت از سال

 

e( همایش ها و سمینارها: شرکت در 

درمانی. همایش سراسری عادالت در نظاام ساالمت. دانشاگاه علاوم       -عدالت در تامین مالی مراقبت های بهداشتی (1

 1387پزشکی اصفهان. اسفند 

مطال اه تطبیقای    ودانشاگاه علاوم پزشاکی قازوین      ، مدیریتی ومقیاس در مراکز آموزشی درمانیکارایی فنی خمینت (2

، 1383-1375طای ساال هاای    بیمارساتان باوعلی ساینای قازوین      2و1قلاا  ،2و1کارایی بخاش هاای داخلای     

 .1385دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،   HSRسمینار

با رویکرد هزینه یاابی   آلفای  دانشگاه علوم پزشکی قزوین درآمد مراکز مراقبت از بیمار در بیمارستان -هزینه تحلیل (3

 1389همایش اقتصاد بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تقلیلی مرحله ای

باا   درمانی دانشگاه علوم پزشاکی قازوین   -مطال ه زیان های ناشی از عدم بهینه سازی مقید منابع در مراکز آموزشی (4

 1389علوم پزشکی شهید بهشتی همایش اقتصاد بیمارستان دانشگاه ،رویکرد تحلیل فراگیر داده ها



دانشگاه علوم پزشکی  درمانی -مراکز آموزشی  اثرات بکارگیری منابع انسانی و سرمایه ای بر هزینه برون داد مطال ه (5

 1389همایش اقتصاد بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با رویکرد توابع تولید و هزینه، ایران

 ارزیابی عملکرد مراکز آموزشی درمانی و بیمارستان های استان آذربایجان شرقی بر اساس مدل نماودار پاابن الساو.    (6

 1390.  3شماره سال اول.. مقاله برگزیده همایش. ویژه نامه همایش بین المللی مدیریت بیمارستانی

مینار تغایاه دانشاگاه علاوم پزشاکی     بررسی تاثیر آموزش بهداشت در وض یت تغایه ای دانش آموزان قزوین ، سا  (7

 .1384تبریز، 

 1389 شرکت در همایش کشوری مدیریت و فن آوری بیمارستان. (8

شرکت در همایش بین المللی نقش رهبری و منابع انساانی در اعتباربخشای بیمارساتان. مرکاز تحقیقاات مادیریت        (9

 1391بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی تهران. 

 1390دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری وزارت بهداشت. ی ملی سالمت.شرکت در سمینار حسا  ها (10

 1384 شرکت در همایش عدالت خواهی. دانشگاه علوم پزشکی قزوین. (11

12) THE EFFICIENCY OF HEALTH NETWORKS IN «TABRIZ UNIVERSITY OF 

MEDICAL SCIENCES»APPLYING MATHEMATICAL MODEL OF DATA 

ENVELOPMENT ANALYSIS ,THE FIRST INTERNATIONAL & 4th 

NATIONAL CONGRESS ON HEALTH EDUCATION & PROMOTION, 16-19 

May 2011 , Tabriz-Iran Organized By: Faculty of Health and Nutrition& Nutrition 

Research Center Tabriz University of Medical Sciences. 

سیستم های مراقبت سالمت ایران: سیستم مراقبت بهداشتی شهرساتان البارز    تحلیل هزینه های تولید اطالعات در (13

دانشگاه علاوم  . همایش سراسری دانشجویی حاکمیت بالینی و ارتقای مستمر کیفیت. استان قزوین، مطال ه موردی

 1391.پزشکی تبریز

سراساری بهداشات و   آسیا شناسی سیستم تامین مالی سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح. پنجمین هماایش   (14

 95درمان نیروهای مسلح. مجموعه مقاالت.ص

مطال ه وض یت عدالت در تامین مالی سالمت با رویکارد شااخص مشاارکت منصافانه ماالی خاانوار و شااخص         (15

تمرکز: مطال ه مقط ی در کالن شهر تهران. پنجمین همایش سراسری بهداشت و درمان نیروهای مسلح. مجموعاه  

 85مقاالت.ص

. پنجمین همایش سراساری بهداشات و درماان    1392اقبت سالمت و عواقا ناشی از آن در شهر تهران:مخارج مر (16

 89نیروهای مسلح. مجموعه مقاالت.ص

بررسی هزینه های مستقیم پزشکی بیماران دیابتی نوع یک سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح : استان همادان   (17

 1392و تحقی، دانشگاه علوم پزشکی ایران.. پنجمین جشنواره دانشجو 91و  90در سال های 

تحلیل نقش متغیرهای اجتماعی و اقتصادی در نابرابری پرداخت از جیا بابت مراقبت های سالمت و بروز هزینه  (18

خالصه همایش کشوری عوامل اجتماعی و نابرابری هاای ساالمت. اسافند     .های سالمت اسف بار و منجر به فقر

1393 



ماعی و اقتصادی در دسترسی و بهره مندی مراقبات هاای ساالمت: مطال اه مبتنای بار       تحلیل نقش متغیرهای اجت (19

 1393جم یت در شهر کرمان. خالصه همایش کشوری عوامل اجتماعی و نابرابری های سالمت. اسفند 

مرکاز  شرکت در ژورنال کال : تحلیل هزینه های درمانی سال های پایانی عمر با رویکرد فاصله زمانی تاا فاوت.    (20

 1393قیقات علوم مدیریت و اقتصاد سالمت. آبانماه تح

21) Studying Equity in health with approach to out of pocket for health services 

utilization in Tehran Urban Population. 2nd International and 6th National Congress 

on Health Education and Promotion.HHP,Volume5, supplement, 2015, p253. 

اثر حفاظتی بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح بر بروز هزینه های ساالمت اساف باار و فقار ناشای از درماان.        (22

 1394همایش بهداشت و درمان نیروهای مسلح. 

برآورد تمایل به پرداخت برای وض یت های مختلف سالمت و بررسی عوامل ماوثر بار آن: روش ارزش گاااری     (23

دومین همایش کشوری و چهارمین همایش دانشگاهی پژوهش در توس ه مدیریت و منابع نظام سالمت. مشروط. 

 1396دانشگاه علوم پزشکی بابل. 

24) The impact of health costs on life expectancy considering the share of health 

expenditures of the total GDP, International conference on economics. Management 

and accounting. On march11, 2018 

25) The impact of revenue on the relationship between health costs and life expectancy-

Mena countries :1995-2014, International conference on economics. Management and 

accounting. On march11, 2018 

ای میزان ارزش افزوده سرمایه فکری در بیمارستان هاای آموزشای و غیرآموزشای دانشاگاه هاای       بررسی مقایسه (26

 1397علوم پزشکی منتخا کشور. دهمین کنگره بین المللی مدیریت بیمارستان، تهران. ایران.

صابی  ایاران باا اساتفاده از شابکه ع     یدانشگاه هاا علاوم پزشاک    درمانی -یآموزش ارزیابی کارایی اقتصادی مراکز (27

 1397.یرانتهران. ا یمارستان،ب یریتمد یالملل ینکنگره ب ین. دهممصنوعی

 

 

f(طرح های پژوهشی: 

 الف( طرح های اتمام یافته

درمانی شهید رجایی دانشاگاه   _مطال ه هزینه خوابگاهی بیماران بستری و واریانس نامساعد مالی در مرکز آموزشی  (1

 ژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین.، م اونت پ1383علوم پزشکی قزوین در سال 

م اونات پژوهشای    ، 1375 – 1383تخمین تابع تولید بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی قزوین طی سال هاای   (2

 دانشگاه علوم پزشکی قزوین.

م اونات   ،1377 –1384تخمین تابع هزینه مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علاوم پزشاکی قازوین طای ساال هاای        (3

 گاه علوم پزشکی قزوین.پژوهشی دانش



، 1383 –1375ت یین کارایی فنی، مقیاس و مدیریت در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی قزوین طی سال هاای   (4

 سال دانشگاه علوم پزشکی قزوین(. HSRطرح برتر سمینار) م اونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین.

ساال   ،بهداشت دانشاگاه علاوم پزشاکی قازوین    بانه دانشکده هزینه در تربیت دانشجوی دوره ش –تحلیل بهره دهی (5

1385. 

برآورد میزان هزینه های ثابت ومتغیر رشته های شبانه دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین پیشنهاد بارای   (6

 .1386وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی، سال 

درماانی )بارای اولاین باار در      برناماه ریازی بهداشاتی و   طرح تهیه درسنامه دوره کارشناسی ارشد  ارزیابی نیازها و (7

 . 1386پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، ، م اونت کشور(

 .1386انشگاه علوم پزشکی قزوین ، م اونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، پژوهشی دبازنگری طرح های  (8

و ارایه راهکار جهات   زشکی قزوینپگاه علوم بررسی مهمترین عوامل موثر بر خالقیت و نوآوری هیات علمی دانش (9

 .1386 ارتقاء

برآورد قیمت تمام شده اعمال جراحی گلوبال و تطبی، آن با ت رفاه هاای مصاو  وزارت بهداشات و درماان در       (10

 .1386درمانی شهید رجایی دانشگاه علوم پزشکی قزوین - مرکز آموزشی

 . 1387درمانی شهرستان قزوین در سال -شیت یین هزینه هتلینگ روز بیمار بستری در مراکز آموز (11

بازنگری و بازنویسی آیین نامه و سر فصل دروس رشته جدیداالحداث کارشناسای ارشاد برناماه ریازی      پژوهش، (12

   1387برای اولین بار در کشور بهداشت و درمان

قازوین در ساال    برآورد هزینه سرانه تربیت دانشجو در دانشکده بهداشت و پیراپزشکی دانشاگاه علاوم پزشاکی     (13

1387. 

درمر کز آموزشی در مانی  باو علای ساینای دانشاگاه علاوم پزشاکی  قازوین         همودیالیز محاسبه قیمت تمام شده (14

1387. 

انجام مشاوره و اجرای فاز اول طرح مشارکت شوراهای اسالمی شهرها و روستاها در شناسایی مشکالت ساالمت   (15

 1387مردم استان قزوین

مشکالت سالمت فاز دوم طرح مشارکت شوراهای اسالمی شهرها و روستاها در شناسایی  انجام مشاوره و اجرای (16

 1388مردم استان قزوین

استان قزوین، م اونات پژوهشای    تحلیل هزینه تولید و انتقال اطالعات در سیستم مراقبت بهداشتی شهرستان البرز (17

 1388،دانشگاه علوم پزشکی قزوین

نوع دو توسط طرح پزشک خانواده در جم یات روساتایی شهرساتان قازوین،      اثر بخشی غربالگری دیابت -هزینه (18

 1389م اونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

درمانی منتخاا   –بررسی تاثیر ارزشیابی کارکنان در بهبود عملکرد منابع انسانی از دیدگاه کارکنان مراکز آموزشی  (19

  1388دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال 



 دانشاگاه ،  MS, MPH پایان نامه های دوره های تحصیالت تکمیلای  پژوهشی عناویناولویت بندی  شناسایی و (20

 م اونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 م اونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین کارشناسان واعضای هیات علمی، مشاوره پژوهشی با دانشجویان، (21

   1388درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین -یارزیابی درونی گروه مدیریت خدمات بهداشت (22

مطال ه کارایی و وض یت تخصیص منابع نظام سالمت: تطبی، نظام ساالمت ایاران باا کشاورهای آسایای جناو         (23

                                                                      1389،م اونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ، ساله ایران(20غربی)مورد تاکید در سند چشم انداز توس ه 

تحلیل هزینه های آموزش دانشاجو در دانشاکده  پرساتاری و ماماایی دانشاگاه علاوم پزشاکی قازوین در ساال           (24

 1389،م اونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،1388 -1389تحصیلی

م اونات   ،1387در ساال  ی قازوین دانشاگاه علاوم پزشاک    باوعلی ساینای  اقتصادی مرکز آموزشی درماانی   تحلیل (25

   1389،پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 (،1385-1389) آموزشای دانشاگاه علاوم پزشاکی تهاران      -در بیمارستان های عمومی منابع تخمین مصرف بهینه (26

 دانشگاه علوم پزشکی تهران. اطالعات سالمت مرکز تحقیقات مدیریت

لی و ناابرابری در دسترسای و مصارف مراقبات هاای ساالمت در       مطال ه مبتنی بر جم یت عادالت در تاامین ماا    (27

 1392گانه شهر تهران.  22خانوارهای مناط، 

پیامدهای هزینه های خدمات بهداشتی و درمانی در خانوارهای استان های محروم کشور. مرکاز تحقیقاات علاوم     (28

 1394مدیریت و اقتصاد سالمت دانشگاه علوم پزشکی ایران. 

های مختلف مدیریت پسماندهای بیمارستانی در شهر تهران و انتخا  بهترین روش دفع با اساتفاده   ارزیابی گزینه (29

. مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سالمت دانشگاه علوم پزشاکی ایاران.   ز فرایند تصمیم گیری چند م یارها

1394  

مرکاز  . 1392 در ساال  NICUهای بیمارستانی نوزادان نارس و زودرس در بخاش   بار اقتصادی ناشی از مراقبت (30

 1394ن. تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سالمت دانشگاه علوم پزشکی ایرا

. مرکاز  هزینه اثربخشی و نتایج ت ویض دریچه قلا با استفاده از دریچاه هوموگرافات: مطال اه مارور نظاام مناد       (31

  1394تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سالمت دانشگاه علوم پزشکی ایران. 

کاز تحقیقاات علاوم    . مرمند : مطال ه مرور نظامیعروق -یقلب مارانیب در درمان اپله رنون یدارو اثربخشی –نهیهز (32

 1394مدیریت و اقتصاد سالمت دانشگاه علوم پزشکی ایران. 

. م اونات  1380-90بررسی عادالنه بودن پرداخت برای مراقبت سالمت در بین خانوارهاا در اساتان هاای ایاران      (33

  1394پژوهشی دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی ایران.

مت رادیوتراپی حین جراحی در مقایسه با رادیوتراپی مرسوم در سرطان پستان. موسسه ملی ارزیابی فن آوری سال (34

 1394تحقیقات سالمت. تهران. 

م مطال اه مارور نظاا    ،ای قلبی عروقای بیماری ه داروهای استاتین برای درمانمطلوبیت  -اثربخشی و هزینه-هزینه (35

 1394اه علوم پزشکی ایران. . مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سالمت دانشگمند

http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?admin=rezapoor_a57@yahoo.com&seed=617474619859021015439438639562036913285457981&cod_tarh=93-03-16-24744
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?admin=rezapoor_a57@yahoo.com&seed=617474619859021015439438639562036913285457981&cod_tarh=93-03-16-24744
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?admin=rezapoor_a57@yahoo.com&seed=617474619859021015439438639562036913285457981&cod_tarh=93-03-16-24744


. مرکاز  ارزیابی اقتصادی داروهای مورد استفاده برای درمان بیماران مبتال به ساکته قلبای، مطال اه مارور نظاممناد      (36

 1394تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سالمت دانشگاه علوم پزشکی ایران. 

مات سالمت در بیمارساتان هاای ایاران.    بررسی جامع وض یت عملکرد مبتنی بر شواهد در بین ارائه دهندگان خد (37

   1394مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سالمت دانشگاه علوم پزشکی ایران. 

ارزیابی هزینه اثربخشی داروی تری پاراتاید)سینوپار( در مقایسه با داروهای آلنادرونات و ریزدروناات در درماان     (38

وم مدیریت و اقتصاد ساالمت دانشاگاه علاوم پزشاکی ایاران.      زنان سالمند مبتال به استئوپوروز. مرکز تحقیقات عل

1394  

. م اونات  1392تاا   1380تاثیر نشانگرهای سالمت بر نر  مشارکت اقتصادی زنان و مردان در استان هاای ایاران    (39

  1393پژوهشی دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی ایران.

ی و غیردرمانی و هزینه های غیرمستقیم سالمندان بستری شده در بیمارستان هاای  هزینه های مستقیم درمانتحلیل  (40

آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران. مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سالمت دانشگاه علوم پزشکی ایاران.  

1394  

(، مطال اه مارور   DVTارزیابی اقتصادی مداخالت تشخیصی و درمانی بیماران مبتال به ترومبوز وریادی عمقای)   (41

و  )حاج احمدی پاور  1394نظاممند. مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سالمت دانشگاه علوم پزشکی ایران. 

 (مرادپور

، تهران، موسساه  1394فایده: عملکرد مالی بیمارستان های منتخا سازمان تامین اجتماعی در سال  -بررسی هزینه (42

 1395عالی پژوهش سازمان تامین اجتماعی. 

میلی گرم جهت پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی در ایاران   20مطلوبیت داروی رزوواستاتین  -بررسی هزینه (43

 1396. مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سالمت دانشگاه علوم پزشکی ایران. با استفاده از مدل مارکو

. مرکاز تحقیقاات علاوم    ای بیماار سارطان  ارهای لرستانی دارمواجهه با هزینه های کمرشکن سالمت در بین خانو (44

 1396مدیریت و اقتصاد سالمت دانشگاه علوم پزشکی ایران. 

اثرات هزینه های سالمت بر رشد اقتصادی در استان های ایران. مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصااد ساالمت    (45

 1394دانشگاه علوم پزشکی ایران. 

ت از جیا مراقبت های سالمت سالمندان. مرکز تحقیقات علاوم  مطال ه اثرات طرح تحول نظام سالمت بر پرداخ (46

 1395مدیریت و اقتصاد سالمت دانشگاه علوم پزشکی ایران. 

مقایسه نسبت تغییر در درآمد پزشکان متخصص و پرستاران قبل و ب د از اجرای کتا  جدید ارزشاگااری نسابی    (47

مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد ساالمت   .خدمات سالمت و مقایسه میانگین درامدها با کشورهای منتخا

 1395دانشگاه علوم پزشکی ایران. 

. مرکاز  SF-36باا اساتفاده از پرسشانامه اساتاندارد      نای رایدر ساالمندان ا  یزندگ تیفیک و متاآنالیزنظام مند  مرور (48

 1396تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سالمت دانشگاه علوم پزشکی ایران. 



های فلزی در بیماران عروق کرونری با آنژین پایدار تحات  های داروئی در مقایسه با استنتتنتهزینه مطلوبیت اس (49

(. مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سالمت دانشگاه علاوم  1393آنژیوپالستی: بیمارستان قلا شهید رجائی)

 1396پزشکی ایران. 

ولول در بیماران مبتال به درد قفسه سینه )آنژین صادری  ارزیابی فناوری سالمت داروی ایوابرادین در مقایسه با آتن (50

 1396دانشگاه علوم پزشکی ایران.  پایدار(. مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سالمت

در بیمارستان هاا و مراکاز بهداشاتی و درماانی:      بررسی علل و راهکارهای کاهش کسورات درآمدهای اختصاصی (51

   1395م مدیریت و اقتصاد سالمت دانشگاه علوم پزشکی ایران. یک مطال ه کیفی. مرکز تحقیقات علو

اجرای کتا  ارزش های نسبی خدمات سالمت و تاثیرآن بر کسورات بیمه خدمات ساالمت در صاورت حساا      (52

های ارسالی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران. مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سالمت دانشاگاه  

  1397ان. علوم پزشکی ایر

بار اقتصادی بیماری های دهان و دندان سالمندان در ایاران. مرکاز تحقیقاات علاوم مادیریت و اقتصااد ساالمت         (53

  1397دانشگاه علوم پزشکی ایران. 

تهران. مرکز تحقیقاات علاوم مادیریت و    بررسی تاثیر شایستگی مدیران بر عملکرد سازمانی بیمارستان های شهر  (54

 1397لوم پزشکی ایران. اقتصاد سالمت دانشگاه ع

. مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد محاسبه هزینه های کمرشکن و عوامل موثر بر آن در سالمندان شهر تهران (55

 1397سالمت دانشگاه علوم پزشکی ایران. 

د . مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاا عدالت در تامین مالی مخارج سالمت در خانوارهای بیماران قلبی عروقی (56

 1396سالمت دانشگاه علوم پزشکی ایران. 

و اقتصااد ساالمت    یریتعلاوم ماد   یقاات در سالمندان شهر تهران. مرکز تحق یمرمبتال به آلزا یمارانب یبار اقتصاد (57

  1396. یرانا یدانشگاه علوم پزشک

و  یعلوم پزشک یدانشگاه ها یو درمان یدرمان یآموزش یها یمارستاندر ب یفکر یهسرما یزانم یا یسهمقا یبررس (58

 یو اقتصااد ساالمت دانشاگاه علاوم پزشاک      یریتعلاوم ماد   یقاات کشاور. مرکاز تحق   یدرماان  یخدمات بهداشت

 1396.یرانا

و اقتصااد   یریتعلاوم ماد   یقاات مرکاز تحق  یران،در طرح تحول نظام سالمت ا ینهکنترل هز یراهکارها ییشناسا (59

 1397. یرانا یسالمت دانشگاه علوم پزشک

باا اساتفاده از    یرانا یمنتخا دانشگاه علوم پزشک یها یمارستانب یبستر یبخش ها ینهبه یت هات داد تخ یینت  (60

  1397. یرانا یو اقتصاد سالمت دانشگاه علوم پزشک یریتعلوم مد یقات. مرکز تحقیآرمان یزیمدل برنامه ر

و اقتصااد   یریتعلوم مد قاتی. مرکز تحقیرانا یدانشگاه علوم پزشک یقاتیعملکرد مراکز تحق یابیمدل ارز یطراح (61

 1397. یرانا یسالمت دانشگاه علوم پزشک

 یاک مباتال باه نقارس:     یماراندرمان ب یفبوکسوستات برا یبا دارو یسهدر مقا ینولآلوپور یدارو یاقتصاد یابیارز (62

 1397. یرانا یو اقتصاد سالمت دانشگاه علوم پزشک یریتعلوم مد یقاتمطال ه مرور نظام مند، مرکز تحق



: یعاروق کرونار   یمااری ب یاابی در ارز یوگرافیآنژ یت یمختلف س یها یتکتورد یسالمت: مولت یفن آور یابیرزا (63

 یو اقتصاد سالمت دانشاگاه علاوم پزشاک    یریتعلوم مد یقاتمرکز تحق یز،و متاآنال یستماتیکمطال ه مرور س یک

 1397. یرانا

علوم  یقاتخون: مطال ه مرور نظاممند. مرکز تحق ضد فشار یداروها یتمطلوب -ینهو هز یاثربخش -ینههز یبررس (64

 1397. یرانا یو اقتصاد سالمت دانشگاه علوم پزشک یریتمد

 یقلبا  یهاا  یمااری مباتال باه ب   یماراندر ب یقلب یبازتوان یبرنامه ها یتمطلوب - ینهو هز یاثربخش - ینههز یبررس (65

. یاران ا یقتصاد ساالمت دانشاگاه علاوم پزشاک    و ا یریتعلوم مد تحقیقات مرکز. نظاممند مرور مطال ه – یعروق

1397 

قبال و ب اد از    یاران ا یتحت پوشش دانشگاه علوم پزشاک  یمارستانهایب یمال یعوامل موثر بر شاخص ها یبررس (66

. یاران ا یو اقتصاد سالمت دانشاگاه علاوم پزشاک    یریتعلوم مد یقاتطرح تحول نظام سالمت. مرکز تحق یاجرا

1396  

در سالمندان: مطال ه مرور نظام مند  یاز افسردگ یشگیریپ یبرنامه ها یتمطلوب -ینهو هز یاثربخش-ینههز یبررس (67

 1396. یرانا یو اقتصاد سالمت دانشگاه علوم پزشک یریتعلوم مد یقات. مرکز تحقیزو متاآنال

 

 ب( طرح های در حال اجرا

. 1394پزشاکی ایاران در ساال    علاوم  عوامل مرتبط با آن در دانشجویان و کارکنان دانشاگاه   بررسی سبک زندگی و (1

  1393م اونت دانشجویی و فرهنگی. دانشگاه علوم پزشکی ایران.

م اونت دانشجویی و فرهنگی.  .مطال ه ارتباط بین سرمایه اجتماعی و بهره وری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایران (2

  1393دانشگاه علوم پزشکی ایران.

مت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران بر اساس شناسنامه سالمت. م اونات دانشاجویی و   بررسی وض یت سال (3

   1393فرهنگی. دانشگاه علوم پزشکی ایران.

بررسی عوامل موثر بر گرایش به مصرف شیشه در م تادن شهر تهاران باا رویکارد تحلیال محتاوا و انجاام مداخلاه         (4

  1394دانشکده بهداشت. دانشگاه علوم پزشکی ایران. .تحقی،آموزشی بر اساس نتایج بخش کیفی 

دانشاکده بهداشات. دانشاگاه علاوم      تدوین مهارتهای اجتماعی ضروری برای دانشاجویان ورودی جدیاد دانشاگاه    (5

   1394پزشکی ایران.

طارح  . شاهر تهاران  علوم پزشکی دانشگاه یک از وش مدیریتی در رارزیابی عملکرد بیمارستان های واگاار شده به  (6

HSR  .1394دانشگاه علوم پزشکی ایران  

محاسبه هزینه ارایه خدمات در مراکز بهداشتی درمانی روستایی و شهری منتخا دانشاگاه علاوم پزشاکی ایاران باا       (7

 1394دانشگاه علوم پزشکی ایران.  HSRطرح رویکرد هزینه یابی بر مبنای ف الیت. 

. مرکاز  یاران ا یوابساته باه دانشاگاه علاوم پزشاک      یآموزشا  یهاا  یمارستانعملکرد کارکنان ب یریتنظام مد یابیارز (8

 1396. یرانا یو اقتصاد سالمت دانشگاه علوم پزشک یریتعلوم مد یقاتتحق



رکز تحقیقات علوم مادیریت و اقتصااد   ، ممطال ه مرور نظام مند کی: یرانیسقوط در سالمندان ا یولوژیدمیاپ یالگو (9

 1396سالمت دانشگاه علوم پزشکی ایران. 

بررسی عوامل موثر بر جا  سرمایه گااری هاای داخلای و خاارجی در توسا ه گردشاگری پزشاکی در دوران        (10

 1396ان. . مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سالمت دانشگاه علوم پزشکی ایرپساتحریم در ایران

. مرکز تحلیل هزینه های درمانی بیمارستانی بیمه شده های تحت پوشش سازمان بیمه خدمات درمانی استان تهران (11

 1396تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سالمت دانشگاه علوم پزشکی ایران. 

تاا   1385بخش سالمت در استان های ایران طی سال های بررسی عوامل موثر بر شاخص قیمت مصرف کننده در  (12

 1396. دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران.1393

و تخمین ارتباط بین نمایه توده بدنی و مطلوبیت سالمتی  2کیفیت زندگی مرتبط با سالمتی در بیماران دیابت نوع  (13

 1396، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران.ع دودر بیماران دیابت نو

. مناد ط در سالمندان: مطال اه مارور نظام  مطلوبیت برنامه های پیشگیری از سقو -اثربخشی و هزینه-بررسی هزینه (14

 1396مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سالمت دانشگاه علوم پزشکی ایران. 

. دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی سال ارزشیابی اقتصادی سالمت در ایران: تحلیل کتا  سنجی متون 20 (15

 1396دانشگاه علوم پزشکی ایران. 

ان های وابساته  بررسی چالش های سیستم پرداخت مبتنی بر عملکرد و ارائه راهکارهای رفع موانع آن در بیمارست (16

. مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد ساالمت دانشاگاه علاوم پزشاکی     1396 –به دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 1396ایران. 

: مطال اه  عروقای  -های قلبای  نارساییمبتال به  در بیماران PCSK9 اثربخشی و عملکرد بالینی مهار کننده -هزینه (17

 1396. مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سالمت دانشگاه علوم پزشکی ایران. رور نظاممندم

اثربخشی داروی وارفارین و دابیگاتران برای درمان بیماران مباتال باه فیبریالسایون دهلیازی: یاک       -بررسی هزینه (18

  1396شگاه علوم پزشکی ایران. . مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سالمت دانمطال ه مرور نظامند

مطال اه   -2015تاا   2000بررسی هزینه های مراقبتهای بهداشتی و درمانی سالمندی در ایران و جهان طی سالهای  (19

  1396مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سالمت دانشگاه علوم پزشکی ایران.  .مروری نظام مند

مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصااد ساالمت دانشاگاه علاوم پزشاکی       اثرات نااطمینانی تورمی بر بخش دارو، (20

  1396ایران. 

اثربخشی روش مراقبت در منزل از بیماران سکته مغزی در مقایسه با سایر روش های مراقبتی: مطال ه مرور -هزینه (21

  1396مدیریت و اقتصاد سالمت دانشگاه علوم پزشکی ایران. مرکز تحقیقات علوم  .نظام مند

تحلیل نابرابری های اجتماعی و اقتصادی امنیت غاایی سالمندان، مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد ساالمت   (22

  1396دانشگاه علوم پزشکی ایران. 

ن در بیمارستان هاای شاهر تهاران، مرکاز     آعوامل اثرگاار بر  ت یین و یبا رویکرد بهینه یابی ریاض ارزیابی کارایی (23

  1396تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سالمت دانشگاه علوم پزشکی ایران. 

اثرات تحریم های اقتصادی بر نظام سالمت ایران، مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سالمت دانشاگاه علاوم    (24

  1396ران. پزشکی ای

مرکاز   .مرور نظام مند یک. یدشد یتاالسم یمارانآهن در ب یآهن زدا در درمان گرانبار یداروها یاقتصاد یابیارز (25

  1396. یرانا یو اقتصاد سالمت دانشگاه علوم پزشک یریتعلوم مد یقاتتحق



مارور نظاام مناد. مرکاز      یاک : یقلب ییدر درمان نارسا یرشته او دو یتک رشته ا یسمیکرهایپ یاقتصاد یابیارز (26

  1396. یرانا یو اقتصاد سالمت دانشگاه علوم پزشک یریتعلوم مد یقاتتحق

مرکاز   یز.و متاآناال  یساتماتیک در مراقبات از ساالمندان: مارور س    یاک مداخالت ساالمت الکترون  یاقتصاد یابیارز (27

  1396. یرانا یتصاد سالمت دانشگاه علوم پزشکو اق یریتعلوم مد یقاتتحق

علاوم   یقاتمرکز تحق یران.ا یسالمندان : مطال ه مورد یعضالن یاختالالت اسکلت یها یماریب یها ینههز ینتخم (28

  1396. یرانا یو اقتصاد سالمت دانشگاه علوم پزشک یریتمد

علوم  یقاتمرکز تحق یشگیرانه.و ارائه راهکار پ یدکربنبا گاز منو اکس یتمسموم یبهداشت یامدهایو پ یبار اقتصاد (29

  1396. یرانا یو اقتصاد سالمت دانشگاه علوم پزشک یریتمد

حضارت رساول اکارم )ص(. مرکاز      یدرمان یدر مرکز آموزش یواق  ینهگلوبال با هز یت رفه اعمال جراح یسهمقا (30

  1396. یرانا یسالمت دانشگاه علوم پزشک و اقتصاد یریتعلوم مد یقاتتحق

علاوم   یقاات ، مرکاز تحق یاران ا یدانشگاه علاوم پزشاک   یمارستانهایدر ب یپزشک یخطاها یاثرات اقتصاد یبررس (31

  1397. یرانا یو اقتصاد سالمت دانشگاه علوم پزشک یریتمد

علاوم   یقاات حضرت فاطمه )س(، مرکز تحق یدرمان یز آموزشمرک یبستر یبخش ها یاتیسود عمل یهحاش یلتحل (32

  1397. یرانا یو اقتصاد سالمت دانشگاه علوم پزشک یریتمد

و اقتصاد  یریتعلوم مد یقاتمرکز تحق ،فیروزآبادیهزینه تمام شده خدمات رادیولوژی: مطال ه موردی بیمارستان  (33

  1397. یرانا یسالمت دانشگاه علوم پزشک

و اقتصاد  یریتعلوم مد یقاتمرکز تحق، 1396شهید مطهری در سال  یدرآمد در بیمارستان سوختگ -تحلیل هزینه (34

  1397. یرانا یسالمت دانشگاه علوم پزشک

 یه علاوم پزشاک  دانشاگا  شهدای یافت آبادیمارستان ب یمطال ه مورد ;منتخا خدمات یتف ال یبر مبنا یابی ینههز (35

  1397. یرانا یو اقتصاد سالمت دانشگاه علوم پزشک یریتعلوم مد یقات، مرکز تحقیرانا

 یدانشگاه علاوم پزشاک   یروزگرف یدرمان یمرکز آموزش یمطال ه مورد یژه؛و یها مراقبت یبخش ها ینههز یلتحل (36

  1397. یرانا یدانشگاه علوم پزشکو اقتصاد سالمت  یریتعلوم مد یقات، مرکز تحق1396 یران،ا

 یروش هاا  یرباا ساا   یساه در مقا B یورتیاک ناتر یاد پپت یشآزماا  یات مطلوب - یناه و هز یاثربخش - ینههز یبررس (37

و اقتصااد ساالمت دانشاگاه     یریتعلاوم ماد   یقات، مرکز تحقیراندر ا یقلب ییمبتال به نارسا یماراندر ب یصیتشخ

  1397. یرانا یعلوم پزشک

علاوم   یقاات ، مرکاز تحق یاران در ا یننامناساا آلباوم   یزتجاو  یو اقتصاد ینیآثار بال یمطال ه مرور نظام مند بررس (38

  1397. یرانا یو اقتصاد سالمت دانشگاه علوم پزشک یریتمد

، مرکاز  یمصانوع  یباا اساتفاده از شابکه عصاب     یرانمنتخا در مجموعه مدد ا ینقطه سفارش مجدد کاالها یینت  (39

  1397. یرانا یو اقتصاد سالمت دانشگاه علوم پزشک یریتعلوم مد یقاتتحق

 یهاا  یمارساتان در ب ینساخه ا  یداروهاا  یناه کاهش هز یو نگرش پزشکان در ارتباط با روش ها یآگاه یابیارز (40

  1397. یرانا یاه علوم پزشکو اقتصاد سالمت دانشگ یریتعلوم مد یقات، مرکز تحقیرانا یدانشگاه علوم پزشک

، مرکاز  یساتماتیک مطال اه مارور س   یاک : یعروقا  یقلبا  یمااران ب یکاربرد مراقبت از راه دور برا یاقتصاد یابیارز (41

  1397. یرانا یو اقتصاد سالمت دانشگاه علوم پزشک یریتعلوم مد یقاتتحق

مرکاز   ماه )س(. طوردی مرکاز آموزشای درماانی حضارت فا    زیان حاصل از عدم ثبت مداخالت بالینی: مطال ه ما  (42

 1397 . یرانا یو اقتصاد سالمت دانشگاه علوم پزشک یریتعلوم مد یقاتتحق



 Enhanced External)یشاااده خاااارج یاااتفشاااارنده متنااااو  تقو یفنااااور یاقتصااااد یابیارزشااا (43

Counterpulsationعلاوم   یقاات مرکاز تحق . طال اه مارور نظاام مناد    : یاک م مقاوم ینمبتال به آنژ یماران( در ب

 1397.  یرانا یو اقتصاد سالمت دانشگاه علوم پزشک یریتمد

علاوم   یقاات مرکاز تحق  .و درمان سرطان م ده در سالمندان یغربالگر یاقتصاد یابیمرور نظام مند مطال ات ارزش (44

 1397.  یرانا یو اقتصاد سالمت دانشگاه علوم پزشک یریتمد

 در ساالمندان: مارور   یتحتاان  مفاصال انادام   یتاساتئوآرتر  یبارا  یزیکیف یمداخالت توانبخش یاقتصاد یابیارزش (45

 1397.  یرانا یو اقتصاد سالمت دانشگاه علوم پزشک یریتعلوم مد یقاتنظامند. مرکز تحق

حضارت رساول    یمارساتان ب یل ه مورد: مطایجراح یبخش ها یماراندر ب یشگیرانهپ یوتیکب یمصرف انت یالگو (46

 1397.  یرانا یو اقتصاد سالمت دانشگاه علوم پزشک یریتعلوم مد یقاتمرکز تحق .اکرم

علاوم   یقاات مرکاز تحق  .یاا از آن در ساالمندان دن  یناشا  یها ینهمصرف دارو و هز یالگو یابیمرور نظام مند ارز (47

 1397.  یرانا یپزشک و اقتصاد سالمت دانشگاه علوم یریتمد

مارتبط در م اونات    یاابی ارز یشااخص هاا   ینبار عملکارد و تادو    یمبتن یزیبودجه ر یساز یادهپ یامکان سنج (48

.  یاران ا یو اقتصاد سالمت دانشگاه علوم پزشک یریتعلوم مد یقاتمرکز تحق یران.ا یدانشگاه علوم پزشک یآموزش
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مرکاز   یاران در ا .طارح تحاول ساالمت    یکمرشکن ساالمت قبال و ب اد از اجارا     هایینهروز هزعوامل موثر بر ب (49

 1397.  یرانا یو اقتصاد سالمت دانشگاه علوم پزشک یریتعلوم مد یقاتتحق

 ییساکم مباتال باه ا   یمااران در ب یبا دارو درماان  یسهدر مقا یواسکوالریزاسیونر یمداخله درمان یاقتصاد یابیارزش (50

 1397.  یرانا یو اقتصاد سالمت دانشگاه علوم پزشک یریتعلوم مد یقاتمرکز تحق یومیوپاتیکارد

 یمااران در درمان ب یوگرافیدر برابر اکوکارد یتک فوتون اییانهرا یمقطع نگار یصیروش تشخ یاقتصاد یابیارزش (51

.  یاران ا یاقتصااد ساالمت دانشاگاه علاوم پزشاک     و  یریتعلوم ماد  یقاتمرکز تحق یقلب یها ییمشکوک به نارسا
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  کارگاه ها 

a )ها برگزاری کارگاه: 

، پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ، م اونت"روش تحقی، در سیستم های بهداشتی و درمانی"برگزاری کارگاه  (1

1386. 

پژوهشای   ، م اونات "سیساتم هاای ساالمت    تخمین توابع تولید، توابع هزینه و کارایی اقتصاادی " برگزاری کارگاه (2

 .1388، دانشگاه علوم پزشکی قزوین

هشای دانشاگاه علاوم پزشاکی     پژو . م اونت"روش پژوهش و جستجو در بانک های الکترونیکی"برگزاری کارگاه  (3

 .1389، قزوین

تحصایالت   بارای مقااطع  " Eviewsتحلیل اقتصادی و آشنایی با نرم افزار اقتصااد سانجی   "برگزاری کارگاه های  (4

 .1389، پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین تکمیلی دانشگاه، م اونت



. بیمارستان نورافشار وابسته به سازمان هالل احمر جمهاوری اساالمی ایاران.    "عدالت در سالمت"برگزاری کارگاه  (5
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فشاار وابساته باه ساازمان     بیمارساتان نورا  ."در برنامه ها و پروژه های سالمت یابی اقتصادیشارز"برگزاری کارگاه  (6

 1393هالل احمر جمهوری اسالمی ایران. 

بیمارستان نورافشار وابسته به ساازمان هاالل احمار     ."اقتصاد سالمت با تاکید بر اقتصاد بیمارستان"برگزاری کارگاه  (7

 1393جمهوری اسالمی ایران. 

مادیران دانشاگاه علاوم     ر سه دوره بارای د "ارزشیابی اقتصادی در برنامه ها و پروژه های سالمت"برگزاری کارگاه  (8

 1394پزشکی ایران. 

مدرس حیطه مدیریت نظام سالمت، هفتمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشاور، دبیرخاناه اسات دادهای     (9

 1394درخشان دانشگاه علوم پزشکی ایران. 

مرکاز  ". ی برناماه هاای ساالمت   پروتکل نویسی در مرور سیستماتیک مطال ات ارزیابی اقتصااد "کارگاه  یبرگزار (10

 1396تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سالمت. 

و کارشناساان م اونات    یرانماد  یبارا  "ساالمت  یدر برنامه ها و پروژه هاا  یاقتصاد یابیارزش"کارگاه  یبرگزار (11

 1397. یرانا یدانشگاه علوم پزشکبهداشتی 

دانشاگاه علاوم    یو کارشناساان م اونات بهداشات    نیراماد  ی. برا"در سالمتو نابرابری عدالت "کارگاه  یبرگزار (12

 1397. یرانا یپزشک

 یو کارشناساان م اونات بهداشات    یرانماد  ی. بارا "تحلیل هزینه و هزینه یابی در نظاام ساالمت  "کارگاه  یبرگزار (13

         1397. یرانا یدانشگاه علوم پزشک

 

bی توانمندسازیها کارگاه ( شرکت در: 

 .1385 ،دانشگاه علوم پزشکی قزوینتوس ه مطال ات پزشکی  مرکز ،ارزشیابی درون گروهی (14

 .1384، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،یآمار های  روش (15

 .1384، م اونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، کارگاه مقاله نویسی پیشرفته (16

 .1383قزوین ،  ، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی طراحی آزمونکارگاه  (17

 .1385،، م اونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوینش تحقی،کارگاه رو (18

 .1385،، م اونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قزوینکارگاه تدوین طرح درس (19

 .1387م اونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین،  برنامه ریزی عملیاتی، کارگاه (20

 .1387.م اونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،MCQکارگاه (21

 .1387نم اونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قزوی (،EBMپزشکی مبتنی بر شواهد )کارگاه  (22

 .1386م اونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین،  خالقیت، کارگاه (23

 .1387م اونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین،  همگرایی علم، کارگاه (24



 .1387پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، م اونت  ،پژوهشگر با تجربه و کم تجربه کارگاه (25

 .1387م اونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، ،رفرنس نویسی کارگاه (26

   .1387م اونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین. آموزش سیستم سما، کارگاه (27

 1392، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل)عج(Reference Managerکنفرانس  (28

. مرکز مطال ات و توس ه آموزش پزشاکی. م اونات آموزشای دانشاگاه علاوم      "مرور نظام مند و متاآنالیز"گاه کار (29

 1393پزشکی ایران. 

. مرکاز  "نگارش متون علمی: چکیده نویسی، بخش های مختلف مقاالت علمی، ویژگی های ماتن علمای  "کارگاه  (30

 1393وم پزشکی ایران. مطال ات و توس ه آموزش پزشکی. م اونت آموزشی دانشگاه عل

. مرکز مطال ات و توس ه آموزش پزشکی. م اونت آموزشی دانشگاه علوم "ارتباط موثر در عرصه آموزش"کارگاه  (31

 1393پزشکی ایران. 

. مرکاز مطال اات و توسا ه آماوزش پزشاکی.      "سرقت ادبی و چگونگی کار با نرم افزارهای تشخیص آن"کارگاه  (32

 1393زشکی ایران. م اونت آموزشی دانشگاه علوم پ

. "اصول و روش های ارائه آموزش و مشاوره رفتار سالمتی به جام ه از طری، رسانه های ارتبااط جم ای  "کارگاه  (33

 1393مرکز مطال ات و توس ه آموزش پزشکی. م اونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران. 

زشاکی. م اونات آموزشای دانشاگاه علاوم      . مرکز مطال ات و توس ه آموزش پ"ارزشیابی ارزیابی دانشجو"کارگاه  (34

 1393پزشکی ایران. 

. مرکز مطال ات و توس ه آموزش پزشکی. م اونات آموزشای دانشاگاه    "روش های نوین ارزیابی دانشجو"کارگاه  (35

 1393علوم پزشکی ایران. 

شگاه علاوم  . مرکز مطال ات و توس ه آموزش پزشکی. م اونت آموزشی دان"ارزشیابی برنامه های آموزشی"کارگاه  (36

 1393پزشکی ایران. 

. مرکز مطال ات و توس ه آموزش پزشکی. م اونت آموزشی دانشگاه علاوم  "پیشرفته -روش تحقی، کیفی"کارگاه  (37

 1393پزشکی ایران. 

دانشاگاه علاوم پزشاکی    ، دانشکده مدیریت و اطالع رساانی پزشاکی،   "تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه"کارگاه  (38

 1394ایران. 

، مرکاز مطال اات و توسا ه آماوزش پزشاکی. م اونات آموزشای        "(Factor Analysisتحلیل عااملی) "کارگاه  (39

 1395دانشگاه علوم پزشکی ایران. 

. مرکز مطال ات و توس ه آموزش پزشکی. م اونت آموزشی دانشاگاه  "پدیدارشناسی -روش تحقی، کیفی"کارگاه  (40

 1395علوم پزشکی ایران. 

مرکز مطال اات و توسا ه آماوزش پزشاکی. م اونات آموزشای       " را هدایت کنیم؟چگونه یک پایان نامه "کارگاه  (41

 1396دانشگاه علوم پزشکی ایران. 



مرکز مطال ات و توس ه آموزش پزشکی. م اونت آموزشی دانشگاه علاوم  " تکنیک های تئاتر در یادگیری"کارگاه  (42

 1396پزشکی ایران. 

ه آماوزش پزشاکی. م اونات آموزشای دانشاگاه علاوم       مرکز مطال ات و توسا  " روش تدریس مقدماتی"کارگاه  (43

 1396پزشکی ایران. 

مرکز مطال ات و توس ه آموزش پزشکی. م اونت آموزشی دانشگاه علوم پزشاکی  " روش تحقی، مقدماتی"کارگاه  (44

 1396ایران. 

مرکز مطال اات و توسا ه آماوزش پزشاکی. م اونات آموزشای       " روش جستجو در بانک های اطالعاتی"کارگاه  (45

 1396نشگاه علوم پزشکی ایران. دا

 1396دانشگاه علوم پزشکی ایران.  پژوهشیم اونت ". مرور نظام مند"کارگاه  (46

. م اونت تحقیقات و فنااوری دانشاگاه علاوم پزشاکی     "ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش"شرکت در سمینار  (47

 1396ایران. 

. دانشاکده مادیریت و اطاالع    "هاا و راهکارهاا   بداخالقی در دانشگاه، مصادی،، علات "شرکت در جلسه مباحبه  (48

 1397رسانی پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی ایران. 

. یاران ا ی. دانشگاه علوم پزشکیپزشک یو اطالع رسان یریتدانشکده مد. "پژوهش در آموزش"شرکت در کارگاه  (49
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دانشاگاه علاوم    یزشا . م اونات آمو یمرکز مطال ات و توسا ه آماوزش پزشاک    "تفکر طراحی"کارگاه شرکت در  (50

 1397. یرانا یپزشک

دانشاگاه   ی. م اونات آموزشا  یمرکز مطال ات و توس ه آموزش پزشک "و کار تیمی کارآفرینی"شرکت در کارگاه  (51

 1397. یرانا یعلوم پزشک


