
نامه پايان عنوان تصويب سال  راهنما استاد  نامه پايان وضعیت   

وابسته به بررسي امنیت اطالعات در سیستم هاي اطالعات بیمارستاني بیمارستانهاي 

1390دانشگاه علوم پزشكي تهران و شهید بهشتي:  
1390     

بررسي انطباق سیستمهاي حسابداري بیمار با نیازهاي كاربران در بیمارستانهاي وابسته به 

1390 -دانشگاه علوم پزشكي تهران   
1390     

وج در بررسي ديدگاه پزشكان و پرستاران بیمارستان آموزشي درماني شهید بهشتي ياس

1390مورد اثر استفاده از سیستم كامپیوتري ثبت دستورات پزشك بر جريان كار آنان :   
1390     

بررسي عناصر اطالعاتي پرونده سالمت فردي ديابت مبتني بر تلفن همراه از ديد بیماران و 

 پزشكان : ارائه الگو
1390     

عوامل مرتبط بر پذيرش سیستم اطالعات بیمارستاني بر اساس مدل پذيرش بررسي 

1390فناوري :   
1390     

بررسي میزان انطباق سیستم هاي اطالعات جراحي با نیازهاي اطالعاتي كاربران در مراكز 

1390آموزشي درماني منتخب دانشگاه علوم پزشكي تهران و شهید بهشتي :   
1390     

سیستم مديريت اطالعات ايمن سازي در كشورهاي منتخب وارائه الگو  مطالعه تطبیقي

1390براي ايران:   
1390     

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

كیفیت كدگذاري حوادث سوختگي در پرونده بیماران فوتي و غیر فوتي در مقايسه 

89-90مركز آموزشي درماني سینا تبريز   
1390     

مقايسه میزان رضايت و انتظارات پرستاران از سیستم اطالعات بیمارستاني در بیمارستان 

 امام خمیني و فیروزگر دانشگاه علوم پزشكي تهران
1390     

گي كاركنان بخش مدارك پزشكي براي تصدي مشاغل جديد مرتبط با میزان آماد

1390مديريت اطالعات سالمت  در بیمارستانهاي تآمین اجتماعي شهر تهران :   
1390     

     1391 ارائه الگوي خدمات سالمت روان از راه دور براي جانبازان اعصاب و روان

     1391 ارائه الگوي سیستم غربالگري نوزادان 

     1391 ارزيابي خطرات تهديد كننده ي امنیت اطالعات در بیمارستانهاي شهر تبريز 

     1391 ارزيابي سیستم اطالعات انبار دارويي مراكز بهداشتي درماني شهر تهران 

ارزيابي قابلیت استفاده از سامانه اطالعات مصدومین ترافیكي از ديدگاه كاربران شاغل در 

 بیمارستانهاي دولتي 
1391     

امكان سنجي اجراي آسیب شناسي از راه دور در بیمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم 

1391پزشكي تهران :   
1391     

     1391 ايجاد سیستم خبره فازي براي تشخیص بیماري پسوريازيسي

     1391 بررسي الزامات مستند سازي پرستاري در پرونده الكترونیك سالمت



بررسي امكان اجراي مراقبت ديابت از راه دور براي سالمندان در مركز توانبخشي 

1391ونگهداري سالمندان وابسته به سازمان بهزيستي استان گلستان :   
1391     

بررسي سیستمهاي اطالعاتي توانبخشي عناصر اطالعاتي در اين سیستم وبررسي انتظارات 

 مشتريان در اين سیستم
1391     

     1391 بررسي نیازهاي امنیت اطالعات در فن آوري  پزشكي از راه دور

بررسي وضعیت بیمارستانهاي آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشكي ارومیه جهت 

1391استقرار مدارك پزشكي الكترونیكي:   
1391     

     1391 طراحي پروتكل ارزيابي سیستم ارتباط و ذخیره تصاوير پزشكي

     1391 مجموعه ي حداقل داده هاي سیستم اطالعات دوره پري ناتال

مقايسه آگاهي و ادارك ذهني كاربران بالیني از فن آوري پزشكي از راه دوردر مراكز 

1391درماني وابسته به سازمان تامین اجتماعي شهر تبريز:   
1391     

     1392 امكان سنجي اجري كیوسك هاي اطالعات سالمت 

بررسي تاثیر تدوين و اجراي خط مشي ها و رويه هاي مدارك پزشكي بر اعتبار بخشي 

1392واحد مدارك پزشكي :   
1392     

بررسي انطباق سیستم اطالعات پذيرش ترخیص و انتقال با نیازهاي كاربران در 

1392بیمارستانهاي آموزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران :   
1392     

فرايندهاي كاري پذيرش تا ترخیص بیمار در مركز تخصصي چشم پزشكي نور :  ارتقاي

1392 
1392     

بررسي وضعیت سیستم اطالعات بیمارستاني دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز : 

1392 
1392     

بررسي نیازهاي اطالعاتي و فني دوراپزشكي براي مديريت بیماري انسداد مزمن ريه در 

 بیمارستانهاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي تهران 
1392     

     1392 تعیین مجموعه حداقل داده سیستم گزارش دهي اكوكارديوگرافي براي ايران 

     1392 ارائه ي الگوي سیستم مراقبت جمعیت شناسي سالمت براي ايران 

تانهاي استان بررسي نقش مديريت اطالعات در اجراي حاكمیت بالیني در بیمارس

 خوزستان 
1392     

پیش نیازهاي يكپارچه سازي داده هاي ژنتیك با سامانه پرونده الكترونیك سالمت 

 )سپاس(
 خاتمه يافته دكتر آيت الهي 1394

بررسي عوامل مرتبط با پذيرش فناوري شناسايي با امواج راديويي در بخش مديريت 

بیمارستان هاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي ايراناطالعات   
 خاتمه يافته دكتر شیخ طاهري 1394

ارزشیابي آمادگي پیاده سازي سیستم مديريت دارو به وسیله باركد در بیمارستان هاي 

 آموزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي ايران
 خاتمه يافته دكتر شیخ طاهري 1394



ار براي مستند سازي گزارش هاي پرستاري در امكان سنجي اجراي تشخیص گفت

 بیمارستان هاشمي نژاد تهران
 خاتمه يافته دكتر شیخ طاهري 1394

 در دست اجرا دكتر شیخ طاهري 1394 ايجاد برنامه كابردي براي خودمديريتي بیماري صرع مبتني بر گوشي هوشمند

مدل مفهومي سیستم پرونده پزشكي الكترونیكي براي بیماران مبتال به اختالالت ارائه 

 رواني
 در دست اجرا دكتر شیخ طاهري 1394

عوامل مرتبط با  پذيرش فن آوري شناسايي با امواج راديويي در بخش مديريت اطالعات 

 سالمت  بیمارستان هاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي ايران      
شیخ طاهريدكتر  1394  در دست اجرا 

اثربخشي پرتو درماني حین عمل و بعد از  -مرور نظام مند مقايسه ايمني، اثربخشي و هزينه

 عمل در بیماران مبتال به سرطان پستان اولیه      
1394     

 در دست اجرا دكتر آيت الهي 1394 نیازهاي يكپارچه سازي داده هاي ژنتیك با سامانه پرونده الكترونیك سالمت      

ارائه مدل مفهومي براي سیستم پرونده پزشكي الكترونیكي بیماران مبتال به اختالالت 

 رواني
 در دست اجرا دكتر شیخ طاهري 1394

 در دست اجرا دكتر آيت الهي 1394 نیازهاي يكپارچه سازي داده هاي ژنتیك با سامانه پروند الكترونیك سالمت

مرتبط با پذيرش فناوري شناسايي با امواج راديويي در بخش مديريت اطالعات عوامل 

 سالمت بیمارستان هاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي ايران
 در دست اجرا دكتر شیخ طاهري 1394

ارزشیابي آمادگي پیاده سازي سیستم مديريت دارو بوسیله باركد در بیمارستان هاي 

م پزشكي ايرانآموزشي وابسته به دانشگاه علو  
 در دست اجرا دكتر شیخ طاهري 1394

بررسي محتوا و قابلیت هاي پرونده الكترونیك دندان پزشكي در درمانگاه هاي تخصصي 

 دندان پزشكي شهر تهران 
 در دست اجرا دكتر شیخ طاهري 1394

تدوين شاخص هاي آماري مورد نیاز واحدهاي معاونت درمان وزارت بهداشت درمان و 

ش پزشكي آموز  
 در دست اجرا دكتر شیخ طاهري 1394

ارزيابي فناوري سالمت داروي روزوواستاتین در مقايسه با آتوروواستاتین در پیشگیري 

 اولیه از بیماري عروق كرونر در ايران 
 در دست اجرا دكتر ابراهیمي 1394

چارچوب گزارش دهي يكسان سالنامه آماري دانشگاه هاي علوم پزشكي ايرانپیشنهاد   در دست اجرا دكتر شیخ طاهري 1394 

امكان سنجي اجراي سیستم تشخیص گفتار براي مستند سازي گزارش هاي پرستاري در 

 بیمارستان هاشمي نژاد تهران 
 در دست اجرا دكتر شیخ طاهري 1394

زارش دهي آزمايشگاه جهت تبادل داده با سامانه طراحي مدل مفهومي سیستم گ

 الكترونیك سالمت ايران 
 خاتمه يافته دكتر لنگري زاده 1394

 خاتمه يافته دكتر آيت الهي 1395 ايجاد برنامه آموزشي كاربردي مبتني بر تلفن همراه هوشمند براي خود مراقبتي سوختگي

سیستم تصمیم يار بالیني براي پیش بیني عوارض جراحي میني باي پس معدهايجاد   خاتمه يافته دكتر شیخ طاهري 1395 

 خاتمه يافته دكتر شیخ طاهري 1395 ارائه مدل پورتال اختصاصي براي زنان مبتال به سرطان پستان در ايران

 خاتمه يافته دكتر احمدي 1395 ارائه مجموعه حداقل داده ها براي پرونده الكترونیك سالمت معلوالن

http://research.iums.ac.ir/payannameh/view_tarh_form.phtml?admin=mirchp&seed=eVEFZRxjw5s6fkf09Rdyf6qWa4TnvcvEZui3wCsgnqueYoH&cod_tarh=9311304009


شت، درمان و تدوين شاخص هاي آماري مورد نیاز واحدهاي معاونت درمان وزارت بهدا

 آموزش پزشكي
 خاتمه يافته دكتر شیخ طاهري 1395

 خاتمه يافته دكتر شیخ طاهري 1395 ايجاد برنامه كاربردي براي خودمديريتي بیماري صرع مبتني بر گوشي هوشمند

طراحي مدل مفهومي سیستم گزارش دهي آزمايشگاه جهت تبادل داده با سامانه پرونده 

 الكترونیك سالمت ايران
 خاتمه يافته دكتر لنگري زاده 1395

امكان سنجي به كارگیري فن آوري هاي مبتني بر وب و تلفن همراه براي زنان باردار 

 پرخطر
 خاتمه يافته دكتر آيت الهي 1395

 در دست اجرا دكتر صدوقي 1395 ايجاد سیستم پیش بیني زردي نوزادان بر اساس الگوريتم ماشین بردار پشتیبان

مجموعه حداقل داده هاي نظام مديريت اطالعات براي مراكز سالمندان در ايرانايجاد   در دست اجرا دكتر احمدي 1395 

 در دست اجرا دكتر لنگري زاده 1395 ارائه مدل مفهومي پرونده سالمت فردي براي بیماران مبتال به اوتیسم

بي و تخصیص دلیريوم در ارائه برنامه كاربردي مبتني بر تلفن همراه هوشمند براي ارزيا

 بیماران سوختگي
 خاتمه يافته دكتر آيت الهي 1396

 خاتمه يافته دكتر لنگري زاده 1396 ارائه مدل مفهومي پرونده سالمت فردي براي بیماران مبتال به اوتیسم

ارزيابي وضعیت شاخص هاي عملكردي بخش راديولوژي قبل و بعد از پیاده سازي 

PACS م دي تربت حیدريهدر بیمارستان نه   
 خاتمه يافته دكتر شیخ طاهري 1396

 خاتمه يافته دكتر شیخ طاهري 1396 ارائه مدل مفهومي پرونده الكترونیك پزشكي براي بیماري هاي قلب و عروق

 خاتمه يافته دكتر آيت الهي 1396 بررسي عوامل موثر بر به كارگیري فناوري اطالعات سالمت در مديريت بیماري ديابت

 خاتمه يافته دكتر لنگري زاده 1396 ارائه مدل منطقي نرم افزار آموزشي خود مراقبتي بیماران مبتال به سیروز كبدي

 خاتمه يافته دكتر حسین احمدي 1397 ايجاد داشبورد مديريت بخش انكولوژي بیمارستان

 به سرطان پستان ارائه برنامه كاربردي خود مراقبتي مبتني بر تلفن همراه براي بیماران مبتال

 تحت شیمي درماني
 خاتمه يافته دكتر حسین احمدي 1397

 خاتمه يافته دكتر لنگري زاده 1397 ارائه برنامه كاربردي آموزشي مبتني بر تلفن همراه هوشمند براي اختالل طیف اوتیسم

ارائه برنامه كاربردي آموزشي مبتني بر تلفن همراه هوشمند براي زنان در معرض خطر 

 اندومتريوز
 خاتمه يافته دكتر لنگري زاده 1399

 خاتمه يافته دكتر لنگري زاده 1399 ارائه سیستم ارزيابي خطر عمل جراحي تعويض دريچه میترال با يادگیري ماشین

 در حال اجرا دكتر شیخ طاهري 1399 عوامل موثر بر پذيرش نسخه نويسي الكترونیكي سرپايي

ارائه مدل پیش بیني میزان موفقیت پیوند سلول هاي بنیادي خونساز در بزرگساالن مبتال به  

 لوسمي حاد میلوئیدي
 در حال اجرا دكتر لنگري زاده 1399

ارائه برنامه كاربردي مبتني بر تلفن همراه براي خود مراقبتي در بیماران مبتال به سندرم 

 تخمدان پلي كیستیك
يدكتر شیخ طاهر 1399  در حال اجرا 

 در حال اجرا دكتر آيت الهي 1399 ارائه سیستم تصمیم يار بالیني براي ارزيابي خطر خودكشي

 در حال اجرا دكتر آيت الهي 1399 ارائه سیستم اطالعات غربالگري نوزادان براي اختالالت ارثي سوخت و ساز



موثر بر پذيرش و به كارگیري فناوري سالمت همراه در مراقبت پس از سقط جنینعوامل   در حال اجرا دكتر آيت الهي 1399 

 در حال اجرا دكتر آيت الهي 1399 ارائه سیستم تصمیم يار بالیني براي ارزيابي خطر ابتال به سرطان دهانه رحم

مدل پیش بیني عوارض كوتاه مدت در بیماران آسیب نخاعي تروماتیك با استفاده ارايه 

 از داده كاوي
 در حال اجرا دكتر شیخ طاهري 1399

 در حال اجرا دكتر لنگري زاده 1399 ارائه برنامه كاربردي آموزشي براي خودمراقبتي بعد از عمل جراحي آب مرواريد

ن همراه هوشمند براي گزارش الكترونیكي پیامد هاي ارائه برنامه كاربردي مبتني بر تلف

 سرطان پروستات توسط بیماران
 در حال اجرا دكتر آيت الهي 1399

 در حال اجرا دكتر لنگري زاده 1399 ارائه نرم افزار آموزشي مبتني بر تلفن همراه براي تغذيه زنان نابارور

ايسكمیك نوزادي -ارائه مدل پیش بیني انسفالوپاتي هیپوكسي  در حال اجرا دكتر نصیري 1400 

19ارائه مدل پیش بیني ريسك مرگ بیماران ديابتي مبتال به كوويد  در حال اجرا دكتر لنگري زاده 1400 

19طراحي مدل پیش بیني مرگ در بیماران سیگاري مبتال به كوويد   در حال اجرا دكتر شیخ طاهري 1400 

داروهمراه براي مديريتهاي كاربردي مبتني بر تلفنارزيابي كیفیت برنامه  در حال اجرا دكتر آيت اللهي 1400 

هاي به كارگیري پزشكي از راه دور براي بیماران مبتال به ديابت در زمان ¬چالش

19-گیري بیماري كوويد¬همه  
 در حال اجرا دكتر آيت اللهي 1400

مدل پیش بیني نوع جراحي در بیماران مبتال به سنگ حالبارائه   در حال اجرا دكتر لنگري زاده 1400 

 در حال اجرا دكتر لنگري زاده 1400 عوامل موثر بر پذيرش پزشكي از راه دور در بیمارستانهاي نظامي شهرتهران

قلبي حاديش بیني پیامدهاي مداخله كرونري از راه پوست در بیماران مبتال به سكته   در حال اجرا دكتر شیخ طاهري 1400 

ارائه برنامه كاربردي خودمراقبتي چندرسانه اي مبتني بر گوشي هاي هوشمند براي 

 مبتاليان به بیماري مزمن كلیوي
 در حال اجرا دكتر لنگري زاده 1400

هاي بالیني و عالئم با تحلیل ويژگي 19-بیني شدت بیماري كوويدمدل پیشارائه 

 هشداردهنده اولیه بیماران
 در حال اجرا دكتر لنگري زاده 1400

 


