
 کد طرح سال ارسال مجری طرح های در حال اجرا

 30531-136-03-96 1395 رضاپور عزیز در شهرستان فراشبند 2سالمتی بیماران مبتال به دیابت نوع برآورد عوامل اثرگذار بر کیفیت زندگی مرتبط با 

 30068-136-01-96 1395 رضاپور عزیز ( 1393 – 1385عوامل موثر بر شاخص قیمت مصرف کننده بخش سالمت در استان های ایران )

ارزیابی اثربخشی و ایمنی فناوری دهانشویه های غیر الکلی در مقایسه با دهانشویه های الکلی در افراد 

 بزرگسال. مرور نظام مند و متاآنالیز کارآزمایی های بالینی

 28662-136-01-96 1395 محمد هادیان

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

 زشکی ایرانپ

 33041-136-01-1397 1396 علی ابوترابی

 31056-136-02-96 1396 رضاپور عزیز سنجی (، تحلیل کتاب1396-1377ارزشیابی اقتصادی سالمت در ایران)

 33865-136-02-97 1397 عزیز رضاپور در ایران های کمرشکن سالمت قبل و بعد از اجرای طرح تحول سالمتعوامل موثر در بروز هزینه

ارزیابی اثر افزایش سهم مخارج دولت در بخش سالمت بر اقتصاد ایران با استفاده از الگوی تعادل عمومی 

 قابل محاسبه
 14300-37-4-97 1397 محمد هادیان

 14383-37-1-98 1397 علی ابوترابی مبتال به فیبریالسیون دهلیزیتحلیل هزینه اثربخشی داروی ریواروکسایان در مقایسه با وارفارین در بیماران 

تحلیل هزینه اثربخشی داروی آدالیمومب در مقایسه با اینفلیکسمب در درمان بیماری کولیت السراتیو و کرون 

 متوسط و شدید
 14606-37-1-98 1397 فرید عبادی آذر

 14186-37-1-98 1397 فربد عبادی آذر دارویی در بیماران عروق کرونر زودرسمقایسه هزینه اثربخشی مداخالت درمانی تهاجمی و 

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

 12841-37-3-97 1397 رضاپورعزیز  تحلیل نابرابری های اجتماعی اقتصادی معلولیت در ایران: یک مطالعه طولی

 12819-37-3-97 1397 عزیز رضاپور تحلیل هزینه اثربخشی تعبیه دستگاههای ضربان ساز در بیماران مبتال به نارسایی کارکردی قلبی

اثربخشی عمل جراحی بای پس عروق کرونر و مداخله عروقی از طریق پوست در مقایسه با  -تحلیل هزینه

 رمانی در بیماران مبتال به انفارکتوس حاد میوکارددارو د

 9421504006 1397 فربد عبادی آذر

ن در مقایسه با رادیوگرافی دیجیتال در بیمارا EOSبعدی/سه بعدی  دو تصویربرداری اثربخشی–ارزیابی هزینه 

 مبتال به اسکولیوز در کشور ایران

 9311552004 1397 علی ابوترابی

 2122641495 1397 عزیز رضاپور ایران در اجتماعی –پیامد گسترش بسته خدمات سالمت روانی  _تحلیل هزینه

 33865-136-02-97 1397 عزیز رضاپور های کمرشکن سالمت قبل و بعد از اجرای طرح تحول سالمت در ایرانعوامل موثر در بروز هزینه

 9511552010 1397 محمد هادیان 1365-1393استان تهران در فاصله: بررسی تاثیر آلودگی هوا بر مخارج بهداشتی و درمانی خانوارهای 

 17365-37-4-98 1398 عزیز رضاپور سندروم داون در ایرانمنفعت غربالگری -تحلیل هزینه 

تحلیل هزینه اثربخشی روش دارویی در مقایسه با روش جراحی سرپایی سقط درمانی جنین در سه ماهه اول 

 بارداری
 17515-37-1-99 1398 محمد هادیان

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

 شکمی
 17446-37-4-98 1398 علی ابوترابی

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

تحلیل هزینه اثربخشی پرتو درمانی با شدت تعدیل شده رادیکال پروستاتکتومی و رادیو تراپی متعارف سه 

 سرطان پروستاتبعدی در درمان 
 16180-37-3-98 1398 عزیز رضاپور
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تحلیل هزینه اثربخشی استفاده از پلی پیل در مقایسه با مراقبت های رایج برای پیشگیری اولیه و ثانویه در 

 بیماری های قلبی و عروقی و تخمین اثرات بودجه ای آن در ایران
 15974-37-3-98 1398 عزیز رضاپور

 15970-37-3-98 1398 محمد هادیان غربالگری سرطان پروستات در ایران: مقایسه دیدگاه بیمار و نظام سالمتبهینه سازی تصمیمات 

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

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

 17508-37-1-99 1399 رضاپورعزیز  منفعت غربالگری سرطان سینه در کشور ایران-تحلیل هزینه

 18702-37-2-99 1399 عزیز رضاپور و تحلیل عوامل موثر بر آن در ایران SMAتخمین ارزش پولی منافع غربالگری بیماری 

 17869-37-1-99 1399 عزیز رضاپور تخمین ارزش پولی منافع انجام غربالگری فشارخون و تحلیل عوامل موثر برآن در ایران

 22291-37-3-1400 1400 علی ابوترابی چارچوب ارتقای عدالت در تامین مالی سالمت برای جمعیت روستایی ایرانارائه 

 21386-37-2-1400 1400 محمد هادیان مقایسه هزینه اثربخشی تله مدیسین سکته قلبی با خدمات بستری در اورژانس بیمارستان

 21550-37-2-1400 1400 محمد هادیان شرکت های دارویی در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر متغیرهای کالن و خرد اقتصادی بر سودآوری

 18017-37-1-0 1400 علی ابوترابی بار اقتصادی کرونا ویروس بر سازمانهای بیمه سالمت
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