
نامه پايان عنوان تصويب سال  راهنما استاد  نامه پايان وضعیت   

     1390 ارائه الگو جهت ارتقاء رقابت پذيري صنعت داروي ايران 

     1390 طراحي الگوي ارزيابي اثرات بهداشتي طرحهاي توسعه اي براي كشور ايران

     1391 تحلیل سیاست هاي سالمت تاثیر گذار بر تامین مالي عادالنه در نظام سالمت ايران 

     1391 طراحي و بكارگیري پروتكل ارزيابي مناسبت در ايران

     1392 تحلیل سیاست ها و برنامه هاي پیشگیري و كنترل ديابت در ايران 

     1392 1366-1392تحلیل سیاستگذاري بیماري ايدز در ايران : 

     1392 تحلیل سیاست هاي كنترل دخانیات در ايران 

     1392 تحلیل سیاستگذاري تغذيه در ايران

خصوصي در توسعه تخت هاي بیمارستاني بخش دولتي  -ارائه الگوي مشاركت عموم

 خاتمه يافته دكتر جعفري 1393 راه اندازي انتقال -ايران: رويكرد ساخت

ارائه الگوي سیاستي پیشگیري از حوادث ترافیكي در ايران با تمركز بر جايگاه نظام 

 خاتمه يافته  دكتر گرجي 1394 سالمت       

ارائه الگوي شبكه سیاستگذاري حمايت از افراد بي بضاعت در دسترسي مالي به 

     1394 خدمات سالمت در ايران      

     1394 كودكان زير پنج سال در ايران تغذيهي الگوي پیشگیري از سوء ارائه

 خاتمه يافته دكتر سیدين 1394       1409آينده نگاري نظام بیمه سالمت جمهوري اسالمي ايران تا افق 

نهادي حمايت از افراد بي بضاعت در دسترسي مالي به  -الگوي سیاستگذاري شبكه اي

 يافتهخاتمه  دكتر گرجي 1394 خدمات سالمت در ايران

 خاتمه يافته دكتر آرين 1394 ارائه الگوي پیشگیري از سوء تغذيه زير پنج سال در ايران

تحلیل سیاست هاي اثرگذار بر تامین مالي برنامه پزشک خانواده در ايران و ارائه خالصه 

 خاتمه يافته دكتر جعفري 1394 سیاستي

طراحي چارچوب تحلیل سیاست هاي كاهش میزان مرگ مادري در ايران و 

 خاتمه يافته دكتر رئیسي 1394 استراتژيک براي سیستان و بلوچستان

 خاتمه يافته دكتر رئیسي 1395 تحلیل سیاستگذاري طرح تحول سالمت در حیطه عدالت در تامین مالي مراقبت سالمت

تحلیل سیاست مراقبت هاي حمايتي و تسكیني سرطان در ايران و ارائه راهكارهاي 

 خاتمه يافته دكتر وطن خواه 1395 سیاستي

 1395 تحلیل سیاست هاي سالمت دهان و دندان در ايران

دكتر  -دكتر رواقي

 خاتمه يافته رئیسي
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تحلیل وضعیت نهادي عملیاتي كاركردهاي نظام سالمت مبتني بر سیاستهاي كلي 

 خاتمه يافته دكتر جعفري 1395 سالمت و ارائه گزينه هاي سیاستي

 خاتمه يافته دكتر ملكي  1395 تدوين الگوي مفهومي حكمراني نظام سالمت ايران

ارائه گزينه هاي سیاستي جهت منطقي نمودن آن براي تحلیل سیاست هاي تجويز دارو و 

 خاتمه يافته دكتر سیدين 1395 ايران

تحلیل سیاست هاي كاهش مرگ نوزادان ايران و ارائه پیشنهاد هاي سیاستي براي استان 

 خاتمه يافته دكتر رواقي 1395 هاي با باالترين میزان مرگ نوزادي

ايران و طراحي چارچوب استراتراتژيک تحلیل سیاست هاي كاهش مرگ مادري در 

 خاتمه يافته دكتر رئیسي 1395 براي استان سیستان وبلوچستان

هاي كلي عملیاتي كاركردهاي نظام سالمت مبتني بر سیاست -تحلیل وضعیت نهادي

 خاتمه يافته دكتر جعفري 1395 سالمت و ارايه گزينه هاي سیاستي      

 خاتمه يافته دكتر رئیسي 1395 بر عدالت در تامین مالي مراقبت سالمتتحلیل تاثیر طرح تحول سالمت 

 خاتمه يافته دكتر رئیسي 1395 تحلیل سیاستگذاري بسته كاهش سهم پرداختي بیمار در طرح تحول سالمت ايران

 خاتمه يافته دكتر ملكي 1395 ارائه الگوي ادغام طب سنتي در مراقبت هاي بهداشتي اولیه در ايران

 خاتمه يافته دكتر رئیسي 1395 تحلیل سیاستگذاري طرح تحول سالمت در حیطه عدالت در تامین مالي مراقبت سالمت 

 خاتمه يافته دكتر رواقي 1395 طراحي چارچوب اخالقي سیاستگذاري اصالحات پوشش فراگیر سالمت در ايران

ارتقاء سواد سالمت تحلیل سیاست هاي سواد سالمت و ارائه راهكارهاي سیاستي براي 

 خاتمه يافته دكتر رواقي 1395 در ايران

ارائه الگوي سیاستي پیشگیري از حوادث ترافیكي در ايران با تمركز  بر جايگاه سیستم 

 خاتمه يافته دكتر گرجي 1395 سالمت

 خاتمه يافته آريندكتر  1396 ارائه الگوي بهبود كیفیت اعمال جراحي بیمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي ايران

تحلیل سیاست مقیمي پزشكان متخصص در بیمارستان هاي دانشگاهي ايران و تدوين 

 خاتمه يافته دكتر آرين 1396 راهكار سیاستي

 1396 تدوين الگوي همكاري شوراهاي شهر و شهرداري ها با نظام سالمت

دكتر آرين / دكتر 

 خاتمه يافته دلگشايي

 خاتمه يافته دكتر گرجي 1396 ارائه الگوي تصمیم گیري مبتني بر شواهد در حوزه سالمت با رويكرد بازاريابي اجتماعي

 خاتمه يافته دكتر گرجي 1396 در ايران و ارائه راهكارهاي سیاستي Cتحلیل سیاست ها ي برنامه هپاتیت 

 خاتمه يافته دكتر آرين 1396 طراحي الگو جهت استقرار فراگیر برنامه پزشک خانواده شهري در كشور 

 خاتمه يافته دكتر رواقي 1396 ايرانتحلیل سیاست هاي تخصیص تخت هاي بستري در بیمارستان هاي 
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