
 کد طرح سال ارسال مجری عنوان طرح های خاتمه یافته

مالی و نابرابری در حوزه های دسترسی و بهره مندی از  مطالعه مبتنی بر جمعیت عدالت در حوزه تامین

1390خدمات مراقبت سالمت در شهر تهران: سال  
 17054-136-04-91 1390 حسین قادری

کلیدی عملکرد در بیمارستان های استفاده از مدلهای ریاضی و گرافیکی جهت ارزیابی شاخص های 

دانشگاه علوم پزشکی ایران وتهران  

هادیان محمد  1391 92-01-136-21231 

تحلیل بهروری بیمارستان های دانشگاه های علوم پزشکی تهران و ایران با استفاده از دو شاخص مالم 

1385-90: ها آن وری بهره ارتقاء راهکارهای و ها چالش بررسی و کریمر–کوئیست و کندریک  

دیانها محمد  1391 92-01-136-21228 

یتاثیر سالمت بر عرضه نیروی کار در زنان و مردان: مطالعه پانلی بلند مدت در کشورهای مدیترانه شرق هادیان محمد   1392 92-03-136-22183 

ارزش گذاری اقتصادی کیفیت هوای شهر تهران  هادیان محمد   1394 95-02-136-27823 

رضاپور عزیز  1380-90بررسی عادالنه بودن پرداخت برای مراقبت سالمت در بین خانوارها در استان های ایران   1394 94-02-136-26119 

1392تا  1380استان های ایران تاثیر نشانگرهای سالمت بر نرخ مشارکت اقتصادی زنان و مردان در  رضاپور عزیز   1394 94-02-136-26023 

سمقایسه هزینه اثربخشی مداخالت درمانی تهاجمی و دارویی در بیماران عروق کرونر زودر  14186-37-4-97 1397 فربد عبادی آذر 

 13111-37-3-97 1397 علی ابوترابی عوامل موثر بر هزینه های پرداخت از جیب برای دارو در میان خانوارهای دارای سالمند

ایران در اجتماعی –پیامد گسترش بسته خدمات سالمت روانی  _تحلیل هزینه  12423-37-2-1397 1397 عزیز رضاپور 

1392-1396هزینه های جبران نشده خدمات در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران:   
مریم سلیمانی 

 موحد
1397 97-4-37-14012 

قلب با دریچه های مکانیکی و زیستی در بیماران مبتال به تحلیل هزینه اثربخشی تعویض دریچه های 

 اختالالت دریچه های قلب
 13078-37-3-97 1397 عزیز رضاپور

هزینه مراجعه مجدد بیماران بستری مبتال به عفونت محل جراحی در بیمارستان حضرت رسول اکرم 

1397-1396)ص(:  
 13952-37-1-98 1397 فرید عبادی آذر

EOS بعدی سه/بعدی دو تصویربرداری اثربخشی–ارزیابی هزینه  در مقایسه با رادیوگرافی دیجیتال در  

 بیماران مبتال به اسکولیوز در کشور ایران
 33695-136-02-97 1397 عزیز رضاپور

 13322-37-4-97 1397 محمد هادیان برآورد تابع تقاضای گروه های اصلی مواد غذایی بر اساس سطح توسعه یافتگی در ایران

بار مصرف در اعمال های یکبار مصرف در مقایسه با بستهارزیابی اقتصادی استفاده از گان و شان چند 

ن جراحی ارتوپدی در بیمارستان شفایحیائیا  

 13169-37-3-97 1397 علی ابوترابی

 13060-37-3-97 1397 عزیز رضاپور تحلیل اثر مولفه های سرمایه اجتماعی مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران در شهر تهران

(1397هزینه تمام شده خدمات ارائه شده در بخش فیزیوتراپی بیمارستان شفا یحیائیان )  13187-37-3-97 1397 فرید عبادی آذر 

امکان سنجی پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی و تدوین شاخص های ارزیابی مرتبط در معاونت 

آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران  

 33864-136-02-97 1397 عزیز رضاپور

برآورد پرداخت از جیب: در زنان مبتال به سرطان سینه در بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم 

پزشکی ایران  

 33041-136-01-97 1397 علی ابوترابی

قتصادی اجرای سیاست های قیمت سوخت بر سالمت و هزینه های سالمت ناشی از آلودگی ارزیابی ا

 هوا در شهر تهران
 12847-11-3-97 1397 محمد هادیان

 15495-37-2-98 1398 عزیز رضاپور تخمین ارزش پولی منافع انجام غربالگری های سرطان دهانه رحم و تحلیل عوامل موثر بر آن در ایران

الگوی تخصیص منابع مالی بخش بهداشتارائه   15696-37-3-98 1398 فربد عبادی آذر 
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1397بار مالی خدمات درمانی غیر ضروری در بخش اورژانس بیمارستان شهدای هفتم تیر:  15171-48-2-98 1398 فربد عبادی آذر 

 16709-37-4-98 1398 علی ابوترابی تحلیل هزینه منفعت انجام آزمایش ژنتیک در غربالگری سرطان پستان در زنان ایرانی

منفعت غربالگری سرطان پروستات در ایران-تحلیل هزینه  16524-37-4-98 1398 عزیز رضاپور 

تحلیل هزینه اعمال جراحی قبل و بعد از راه اندازی بخش جراحی روزانه در بیمارستان شهدای هفتم تیر   15291-37-2-98 1398 علی ابوترابی 

1374-1397تخمین تابع تقاضای واردات تجهیزات پزشکی سرمایه ای کشور جمهوری اسالمی ایران:   16483-37-4-98 1398 محمد هادیان 

اقتصادی روش های سقط درمانی جنین در سه ماهه اول بارداری مادران: مرور نظام مندارزیابی   13956-37-1-98 1398 عزیز رضاپور 

 ترجیحات و تمایل به پرداخت مصرف کنندگان برای محصوالت غذایی ارگانیک؛ مرور نظام مند
مریم سلیمانی 

 موحد
1398 98-1-37-14446 

1395اقتصادی عوامل خطر بیماری های غیرواگیر در ایران: سال  -تحلیل نابرابری های اجتماعی   15502-37-2-98 1398 عزیز رضاپور 

تحلیل هزینه اثربخشی داروی ریواروکسایان در مقایسه با انوکساپارین جهت پیشگیری از ترومبوآمبولی 

 وریدی بعد از عمل تعویض مفصل زانو
 15593-37-2-98 1398 علی ابوترابی

هزینه اثربخشی آزمایش تشخیص مولکولی به شیوه واکنش زنجیره پلی مراز در مقایسه با شیوه تحلیل 

 های رایج در تشخیص بیماری مننژیت باکتریال
 16535-37-4-98 1398 عزیز رضاپور

اثربخشی ترمیم داخل عروقی در مقایسه با جراحی باز در بیماران مبتال به آنوریسم آئورت -تحلیل هزینه

 شکمی
 17446-37-1-99 1399 علی ابوترابی

1398تخمین بار اقتصادی سکته مغزی در ایران در سال   17535-37-1-99 1399 وحید علیپور 
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