
 وضعیت پايان نامه استاد راهنما سال تصويب  عنوان پايان نامه 

برسي میزان تاثیر هر يك از عوامل اقتصادي اجتماعي مؤثر بر نرخ مرگ و میر در كشورهاي 

 1372 - 1388منتخب : 
1390     

برآورد كارآيي اقتصادي واحدهاي راديولوژي بیمارستانهاي  دانشگاه علوم پزشكي مشهد با 

 1389تا  1388استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها در سالهاي 
1390     

     1390 1389تحلیل كمي تقاضا براي بیمه اختیاري سازمان تامین اجتماعي در استان گیالن :

     1390 برآورد اثرات اقتصادي بیماريهاي مزمن غیرواگیردار در كشورهاي منتخب

     1390 1390مطالعه تطبیقي نظام اطالعات ژنتیك دركشورهاي منتخب وارائه الگو براي ايران : 

اجتماعي بروز بیماري ايدز در ايران و كشورهاي منتخب در  -بررسي تاثیر عوامل اقتصادي 

 2009لغايت 2000طي سالهاي 
1390     

بررسي ارتباط بین توزيع هزينه هاي بهداشتي درماني و خوراكي با وضعیت سالمتي 

 1377-1388درخانوارهاي روستايي و شهري ايران :
1390     

     1390 1384-1389كارآيي و بهره وري بیمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي تهران بررسي 

اولويت بندي مطلوبیت خدمات از ديدگاه بیماران بستري در مجتمع بیمارستاني امام خمیني با 

 1391استفاده از مدل لجستیك 
1391     

     1391 كمي نقشه سرمايه انساني بر رفاه خانوار و رشد اقتصادي در كشور ايرانبررسي 

بررسي ارتباط بین متغیرهاي كالن اقتصادي با شاخصهاي بهداشتي دركشورهاي عضو 

 2009-2000سازمان ملل 
1391     

شهر مطالعه موردي: منطقه شش  GISمكان يابي بهینه ي مراكز درماني شهري با استفاده از 

 تهران
1391     

     1391 1995/2008اثر نابرابري توزيع درآمد بر وضعیت سالمتي كشورهاي در حال توسعه: 

     1391 اجتماعي با بروز سرطان هاي شايع در ايران -بررسي رابطه مولفه هاي اقتصادي 

بهبود -اقتصادي داروي آونكس و سینووكس در بیماران مبتال به ام اس عود كنندهارزيابي 

 يابنده در بیمارستان تخصصي و فوق تخصصي سینا با ابزار
1391     



بررسي رابطه ي بین مخارج سالمت و تولید ناخالص داخلي سرانه كشورهاي در حال توسعه : 

2009-1995 
1391     

     1391 1390هزينه بیماري و بار بیماري سل در تهران : محاسبه 

     1391 تخمین تابع تقاضاي داروهاي خاص در ايران از طريق بودجه خانوار

پرداخت هاي غیر رسمي بابت مراقبت هاي سالمت و تحلیل عوامل موثر بر آن در بیمارستان 

 94هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايران سال 
 در دست اجرا كتر ابوترابيد 1394

برآورد میزان تمايل به پرداخت افراد براي افزايش كیفیت هوا در شهر تهران با استفاده از 

 1394روش ارزش گذاري مشروط: 
 در دست اجرا دكتر هاديان 1394

 خاتمه يافته دكتر ابوترابي 1394 1395تعیین بار اقتصادي اسكیزوفرني در مراكز آموزشي درماني روانپزشكي رازي: 

برآورد میزان تمايل به پرداخت افراد براي بهبود كیفیت هوا در شهر تهران با استفاده از روش 

       1394ارزش گذاري مشروط: 
1394     

 در دست اجرا دكتر ابوترابي 1394       1394برآورد بار اقتصادي بیماري سرطان پروستات خوش خیم در ايران، سال 

تحلیل عوامل موثر بر پرداخت هاي غیررسمي مراقبت هاي سالمت بستري در بیمارستانهاي 

    94عمومي و اموزشي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي  ايران سال 
1394     

 در دست اجرا دكتر ابوترابي 1394  1394برآورد بار اقتصادي بیماري سرطان پروستات خوش خیم در ايران، سال 

 در دست اجرا دكتر رضاپور 1394 1393بار اقتصادي سرطان دهان و اوروفارنكس در ايران در سال  برآورد

ارائه مدل مفهومي هزينه يابي خدمات مراقبت سالمت مبتني بر گروه هاي تشخیصي مرتبط 

 در ايران
 خاتمه يافته دكتر ابوترابي 1395

 در دست اجرا دكتر هاديان 1395 رابطه بین شاخص هاي عدالت و عملكردي اورژانس پیش بیمارستاني ايرانتعیین 

تحلیل اثر چرخه هاي تجاري بر شاخص هاي سالمت در كشورهاي مورد نظر سند چشم 

 1404انداز ايران 
 در دست اجرا دكتر رضاپور 1395

اثر چرخه هاي تجاري بر شاخص هاي سالمت در كشورهاي سندچشم انداز ايران تحلیل 

1404 
 خاتمه يافته دكتر رضاپور 1395



 در دست اجرا دكتر هاديان 1395 بررسي رابطه شاخص هاي عدالت و عملكردي اورژانس پیش بیمارستاني ايران

 خاتمه يافته ر هادياندكت 1395 1393برآورد بار اقتصادي سرطان مري در ايران در سال 

بررسي رابطه بین محرومیت محل مسكن و سالمت عمومي با استفاده از رويكرد 

 اقتصادسنجي فضايي
 خاتمه يافته دكتر ابوترابي 1396

 خاتمه يافته دكتر هاديان 1396 1385-1395ارتباط بین متغیرهاي اجتماعي اقتصادي بروز سرطان مري در ايران: 

رابطه عوامل اقتصادي با میزان بروز سرطان سینه در زنان ايراني با رويكرد شبكه بررسي 

 عصبي مصنوعي
 خاتمه يافته دكتر ابوترابي 1396

بررسي همگرايي سرانه مخارج سالمت با پیامدهاي سالمت در كشورهاي عضو سازمان 

 2014الي  1995همكاري اقتصادي در فاصله سال هاي 
 تمه يافتهخا دكتر رضاپور 1396

 تمه يافتهخا دكتر ابوترابي 1396 امكان سنجي اجراي الگوي پرداخت كننده واحد در نظام سالمت ايران

 خاتمه يافته دكتر هاديان 1396 1380- 1393بررسي اثر تغییرات نرخ ارز بر واردات و صادرات دارو در كشور:

 خاتمه يافته دكتر هاديان 1396 1392-1385برآورد تابع تقاضاي بیمه عمركشور به روش داده هاي تابلويي ازسال 

برآورد پرداخت از جیب در زنان مبتال به سرطان سینه در بمارستان هاي آموزشي وابسته به 

 دانشگاه علوم پزشكي ايران
 خاتمه يافته دكتر ابوترابي 1396

در مقايسه با راديوگرافي   eosارزيابي هزينه اثربخشي تصويربرداري دو بعدي/سه بعدي 

 به اسكولیوز در كشور ايرانديجیتال در بیماران مبتال 
 خاتمه يافته دكتر ابوترابي 1397

تحلیل هزينه اثربخشي رتپالز در مقايسه با استرپتوكیناز در بیماران انفاركتوس حاد میو كارد 

 در ايران
 خاتمه يافته دكتر ابوترابي 1397

ابي مرتبط امكان سنجي پیاده سازي بودجه ريزي مبتني بر عملكرد و تدوين شاخص هاي ارزي

 در معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي ايران
 خاتمه يافته دكتر رضاپور 1397

بررسي تاثیر آلودگي هوا بر مخارج بهداشتي و درماني خانوارهاي استان تهران در فاصله 

1397-1375 
 خاتمه يافته دكتر هاديان 1397

موثر بر بروز هزينه هاي اسف بار سالمت قبل و بعد از اجراي طرح تحول سالمت در عوامل 

 ايران
 در دست اجرا دكتر رضاپور 1397

http://research.iums.ac.ir/payannameh/view_tarh_form.phtml?admin=mirchp&seed=xmDfDf2y3nTLNmHNnX8JEYFqJjlkzIVZnGX0PK6Kc6FKnV1FV&cod_tarh=9311552005
http://research.iums.ac.ir/payannameh/view_tarh_form.phtml?admin=mirchp&seed=57Lv71ujHflkawYKoEs6IQlPsx8OHZH1YuXFJcX36grIsbSlx&cod_tarh=9311552007


 در حال اجرا دكتر رضاپور 1399 هاي درماني بیماران مبتال به انفاركتوس میوكاردبر هزينه 19-تعیین تاثیر بیماري كوويد

ش فیستول شرياني در مقايسه با قرار دادن كاتتر وريد اثربخشي استفاده از رو-تحلیل هزينه

 مركزي به منظور دستیابي عروقي در بیماران هموديالیزي
 در حال اجرا دكتر علي پور 1399

 در حال اجرا دكتر ابوترابي 1399 عوامل اقتصادي موثر بر مخارج سالمت كشورهاي مديترانه شرقي

هاي ويژه بیماران كرونايي مركز آموزشي درماني بیمارستان تمام شده بخش مراقبتبهاي 

 پور شهر كرمانافضلي
1400 

دكتر علي 

 ابوترابي
 در حال اجرا

 


