
 کد طرح سال ارسال مجری طرح های در حال اجرا

 1394تاثیر اعتباربخشی روی شاخص های بیمارستانی در سال 

 رئیسی پوران

 دهكردی
1393 94-01-136-25599 

ادراک پرستاران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشكی ایران از عملكرد مبتنی بر شواهد و 

 موانع و تسهیل کننده های آن
 25020-136-03-93 1393 مارنانی براتی احمد

جایگاه متخصصین طب اورژانس در ارائه خدمات اورژانسی و بررسی نقش، عملكرد و 

 مدیریت بخش های اورژانس در بیمارستان های تهران: یک مطالعه کیفی

 24464-13-02-93 1393 رواقی حمید

مقایسه کارائی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشكی یزد قبل و بعد از اجرای طرح تحول 

 سالمت

 25951-136-04-94 1394 مهدی جعفری

 بررسی تاثیر آموزش بر کاهش تجویز انتی بیوتیک در نسخ پزشكان عمومی شهر گرگان 

 سمابوالقا حسن

 گرجی
1394 94-02-136-26123 

تبیین پدیده مداخله افراد غیر حرفه ای در امداد رسانی به مجروحان حوادث ترافیكی جاده 

 ای

 27262-136-01-95 1394 خصال آرین آیدین

 27732-136-02-95 1394 حمید رواقی درمانی از منظر وظایف مدیریتی -آموزشی  بررسی و تبیین چالش های بیمارستان های

مقایسه کارائی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشكی یزد قبل و بعد از اجرای طرح تحول 

 سالمت

 25951-136-04-94 1394 مهدی جعفری

رابطه ادراک پرستاران از مدیریت دانش با گزارش خطاهای پزشكی بیمارستانهای 

 یابی معادالت ساختاریآموزشی و غیرآموزشی دانشگاه علوم پزشكی ایران: مدل

 28761-136-04-95 1395 پروین ابراهیمی

تحلیلی بر تاثیر هزینه های خصوصی و عمومی سالمت بر شاخص های بهداشتی در نظام 

 2014-2000های مختلف سالمت :

 رئیسی پوران

 دهكردی
1395 96-03-136-29798 

 آینده پژوهی خطر بالیای فناورزاد در ایران با رویكرد سناریو

احمد جنیدی 

 جعفری
1396 9321567001 

آوری و فرسودگی شغلی در کارکنان ستادی دانشگاه علوم هوش هیجانی، تابرابطه بین 

 پزشكی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران

 9411564003 1396 مهدی جعفری

مدیران و طراحان نقش طراحی در کاهش هزینه های مدیریتی بیمارستان از دیدگاه 

 بیمارستانی

 9311601003 1396 حمید رواقی

 540نقش استانداردهای اعمال شده در طراحی بیمارستان: مطالعه موردی بیمارستان 

 تختخوابی زاگرس

 9311601006 1396 اقیحمید رو

 در ایران برای دیپلماسی سالمت جهانی در حوزه بیماریهای غیر واگیر ارائه خالصه سیاستی
احمد احمدی 

 تیمورلویی
1397 97-3-37-12777 

  1397 آیدین آرین خصال طراحی الگوی همكاری شوراهای شهر و شهرداری ها با نظام سالمت در ایران
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تعیین رابطه تفكر استراتژیک و بهره وری از دیدگاه مدیران دربیمارستانهای آموزشی 

 دانشگاه علوم پزشكی ایران
 28977-136-01-97 1397 مهدی جعفری

های کارآموزی و کارورزی در عرصه رشته مدیریت خدمات بهداشتی و ارزیابی چالش

 درمانی
 33551-136-02-97 1397 مهدی جعفری

 12924-37-3-97 1397 مهدی جعفری ویژگی ها و شایستگی های مدیران بیمارستان های مستقل: یک مطالعه ی کیفی

 14687-37-1-98 1397 مهدی جعفری ای گرایی در مدیران سالمت و ارائه الگو برای ایران بررسی ساز و کارهای حرفه

 14428-37-4-97 1397 پروین ابراهیمی ارائه الگوی مشارکت سازمان های مردم نهاد در نظام سالمت ایران

 14252-37-4-97 1397 سودابه وطن خواه تحلیل سیاست های آموزش و توانمند سازی منابع انسانی نظام سالمت

تحلیل سیاست های کارآفرینی بخش حوزه سالمت ایران و ارائه راهكارهای سیاستی برای 

 توسعه
 14141-37-1-98 1397 سودابه وطن خواه

 13351-37-4-97 1397 محمدرضا ملكی تدوین الگوی مفهومی حكمرانی نظام سالمت ایران

برداری بیمارستان های منتخب تابعه دانشگاه  برآورد نیروی انسانی مورد نیاز واحد تصویر

 علوم پزشكی ایران
 13694-37-4-97 1397 پروین ابراهیمی

بررسی نقش داروساز بالینی در مراقبت دارویی و درمان بیماران قلبی عروقی بستری در 

 بیمارستان
 13589-37-4-97 1397 پروین ابراهیمی

 15544-37-2-98 1397 سوگند تورانی تامین اجتماعی در ایرانتحلیل سیاست شرکتی سازی بیمارستانهای 

 عضالنی¬اسكلتی اختالالت به مبتال پرستاران کار¬به¬تحلیل برای سیاست بازگشت

 ایران در کار با مرتبط

 12784-37-3-97 1397 حسین شعبانی نژاد

 13177-37-3-97 1397 محمد رضا ملكی ارائه الگوی مفهومی ارتباط پزشک و بیمار در مراکز بهداشتی درمانی در ایران

تحلیل سیاست های تاب آوری نظام سالمت برای مقابله با بحران های اقتصادی کشور و 

 ارائه راهكارهای سیاستی
 12709-37-3-97 1397 پروین ابراهیمی

علوم پزشكی های تابعه دانشگاه وری نیروی انسانی با عملكرد بیمارستانبررسی رابطه بهره

 1397ایران در سال 

 9511564009 1397 مهدی جعفری

ارائه الگوی مراقبت های یكپارچه و مردم محور بیمارستانی مبتنی بر چارچوب پیشنهادی 

 سازمان بهداشت جهانی: مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشكی ایران

 33026-136-01-97 1397 مهدی جعفری

تحلیل سیاست برنامه مقیمی پزشكان متخصص در نظام سالمت ایران و ارائه راهكار 

 سیاستی

 9421557002 1397 خصال آرین آیدین

تحلیل شاخص های مالی و عملكردی بیمارستان های منتخب تحت پوشش دانشگاه علوم 

 پزشكی ایران قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سالمت
 13326-37-4-97 1397 پوران رئیسی

 13141-37-3-97 1397 پوران رئیسی مختلف سالمتعوامل تعیین کننده هزینه های بخش بهداشت در بین نظام های 

 13072-9-3-97 1397 محمدرضا ملكی ارائه الگوی مفهومی سیاست ملی کیفیت خدمات سالمت در نظام سالمت ایران
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 ارائه الگو مدیریت هزینه ی درمان پیشگیری پس از مواجهه هاری
ایروان مسعودی 

 اصل
1398 98-3-37-16104 

 14340-37-1-98 1398 پروین ابراهیمی ارائه مدل پرداخت برای خدمات پزشكی فردمحور در نظام سالمت ایران

 15539-37-2-98 1398 محمدرضا ملكی ارائه فرا الگوی سیاست گذاری آگاه از شواهد در حوزه سالمت

 15939-37-3-98 1398 آیدین آرین خصال ارائه الگوی مدیریت تعارض منافع در نظام دارویی ایران

 16223-37-3-98 1398 وطن خواه سودابه ارائه الگوی تامین مالی بیماری های نادر در نظام سالمت

 بررسی وضعیت مبتنی بر شواهد در بین مدیران ستادی دانشگاه علوم پزشكی ایران
ایروان مسعودی 

 اصل
1398 98-3-37-15733 

 16007-37-3-98 1398 مهدی جعفری ارائه الگوی ساختار ارائه ی خدمات مراقبت بلند مدت سالمندی بر نظام سالمت ایران

 15630-37-2-98 1398 مهدی جعفری سیاست پیشگیری و تشخیص زود هنگام سرطان دهانه رحم در ایرانتحلیل 

 15943-37-3-98 1398 سودابه وطن خواه ارائه مدل برندینگ شهری برای توسعه گردشگری سالمت

های منتخب تابعه دانشگاه ی تعهد سازمانی با رفتار سیاسی کارکنان در بیمارستانرابطه

 علوم پزشكی ایران
 14527-37-1-98 1398 محمدرضا ملكی

ارزیابی فناوری سالمت درمان ترکیبی متفورمین به اضافه سیتاگلیپتین در مقایسه با درمان 

 با داروی متفورمین در بیماران مبتال به دیابت نوع دو
 15635-37-2-98 1398 مهدی جعفری

در دانشگاه های علوم پزشكی مستقر  طراحی الگوی تجاری سازی نتایج تحقیقات علمی

 در شهر تهران
 15742-31-3-98 1398 مسعود ایروانی اصل

 ارائه الگوی ایمنی مراجعین سالمت در نظام مراقبت های اولیه بهداشتی ایران
 رئیسی پوران

 دهكردی
1398 98-2-37-15327 

ارشد و میانی در شناسایی نیازهای آموزشی درک شده و ارزیابی شایستگی ها ی مدیران 

 بیمارستان های دولتی ایران
 19274-37-3-99 1399 پوران رئیسی

تحلیل سیاست های کاهش مرگ کودکان زیر پنج سال در ایران و ارائه راهكارهای 

 سیاستی
 19904-37-1-0 1399 سودابه وطن خواه

های منتخب ¬وضعیت ثبت و گزارش خطاهای پزشكی در اتاق های عمل بیمارستان

 دانشگاه علوم پزشكی ایران
 20002-37-1-0 1399 عسگر آقایی

 20152-37-1-0 1399 عسگر آقایی گیریی کیفیت خدمات بیمارستانی در شرایط همهی تاب آورارائه الگو

 20264-37-1-0 1399 آیدین آرین خصال ارائه مدل ارتقای فرهنگ سازمانی در دانشگاه علوم پزشكی ایران

های بهداشتی های غیر واگیر در نظام مراقبتتحلیل سیاست بسته مداخالت اساسی بیماری

 اولیه ایران )ایراپن(
 20491-37-1-0 1399 آیدین آرین خصال

 19512-37-3-99 1399 مهدی جعفری ارائه الگوی کنترل مخاطرات اخالقی مصرف کننده در نظام سالمت ایران



های کاهش مرگ کودکان زیر پنج سال درایران و ارائه راهكارهای تحلیل سیاست 

 سیاستی
 19904-37-1-0 1399 سودابه وطن خواه

بررسی رابطه مدیریت دانش با سالمت سازمانی در بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم 

 پزشكی ایران
 19597-37-3-99 1399 عسگر آقایی

راستای دستیابی به پوشش همگانی سالمت در تحلیل سیاستهای بودجه ریزی سالمت در 

 ایران و ارائه راهكارهای سیاستی
 19689-37-3-99 1399 آیدین آرین خصال

 ارائه الگوی کنترل بیماریهای زئونوتیک مبتنی بر برنامه ریزی استراتژیک
حسن ابوالقاسم 

 گرجی
1399 99-3-37-19652 

دولتی ایران برای بحرانهای همه گیری ، طراحی الگوی آمادگی مدیریت بیمارستانهای 

 19مطالعه موردی اپیدمی کووید

ایروان مسعودی 

 اصل
1399 99-3-37-19584 

ارزیابی اقدامات کشوری کاهش خطاهای پزشكی در بیمارستان های کشور و ارتقای 

 الگوی پیشگیری از تكرار خطا
 19058-37-2-99 1399 خصال آرین آیدین

 19114-37-2-99 1399 محمدرضا ملكی مشارکت بخش خصوصی در دستیابی به پوشش همگانی سالمتارائه الگوی ارتقای 

 18991-37-2-99 1399 محمدرضا ملكی ارائه ی چارچوب شفافیت نظام سالمت ایران

آینده پژوهی مواجهه ی خانوارها با هزینه های کمرشكن و فقرزای سالمت در ایران با 

 رویكرد سناریو نویسی

ایروان مسعودی 

اصل/ محمدرضا 

 ملكی
1399 99-2-37-18867 

بررسی تاثیر یادگیری و به اشتراک گذاری خطاهای دارویی یر میزان بروز آنها در حیطه 

 پرستاری
 18911-37-2-99 1399 عسگر آقایی

مطالعه نظام فنی اجتماعی اثرگذار بر مدیرت پیش دارویی در سالمندان مبتال به اختالالت 

 و ارائه راهكارهای سیاسی توأم
 18654-37-2-99 1399 خصال آرین آیدین

ارائه الگوی بیمارستان خودگران جهت بیمارستان های نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 

 ایران
 18371-37-1-99 1399 پوران رئیسی

 18480-37-1-99 1399 سودابه وطن خواه های کشورتدوین چارچوب ارائه خدمات گردشگری پزشكی برای بیمارستان

اجتماعی اثرگذار بر مدیریت بیش دارویی در سالمندان مبتال به اختالالت توام و ارائه -مطالعه نظام فنی

 راهكارهای سیاستی
 18654-37-2-99 1399 آیدین آرین خصال

بررسی ساز و کارهای اداری بیمارستان های زنجیره ای و ارائه الگو برای بیمارستان های 

 به دانشگاه علوم پزشكی ایران وابسته
 18132-37-1-99 1399 مهدی جعفری

طراحی الگوی سنجش عملكرد و پرداخت مبتنی بر آن برای پزشكان طرف قرارداد با 

 سازمان بیمه سالمت ایران
 18089-37-1-99 1399 آیدین آرین خصال

ارتقای الگوی پیشگیری از ارزیابی اقدامات کشوری کاهش خطاهای پزشكی در بیمارستان های کشور و 

 تكرار خطا
 19058-37-2-99 1399 آیدین آرین خصال



ارائه الگوی سیاستی نقش بیمه درمان تكمیلی برای دستیابی به پوشش همگانی سالمت در 

 ایران

حسن ابوالقاسم 

 گرجی
1400 1401-1-37-22947 

 سالمت ایرانارائه الگوی خلق منابع مالی پایدار مبتنی بر مالیات برای نظام 
حسن ابوالقاسم 

 گرجی
1400 1401-1-37-22944 

 22074-37-3-1400 1400 سید احمد احمدی های سالمت مدارس ایران و ارائه الگوتحلیل سیاست

 22128-37-3-1400 1400 سید احمد احمدی ارائه الگوی اعتباربخشی مراکز خدمات جامع سالمت شهری و روستایی ایران

به منابع انسانی نظام سالمت و اثرات ناشی از آن بر شاخص های  عدالت در دسترسی

 سالمت مادر و نوزاد در ایران
 19857-37-1-0 1400 پوران رئیسی

های اجرای سیاست ملی دهان و دندان کودکان و ارائه بررسی وضع موجود و چالش

 پزشكی کودکان در ایرانراهكارهای اجرای کامل پوشش همگانی خدمات دندان
 20640-37-1-0 1400 مهدی جعفری

گیری: مدیریت بیماریهای غیرواگیر در سطح اول ارائه خدمات سالمت در زمان همه

 هاها و راهكارالزامات، چالش
 20281-37-1-0 1400 پوران رئیسی

عدالت در دسترسی به منابع انسانی نظام سالمت و اثرات ناشی از آن بر شاخص های 

 در ایرانسالمت مادر و نوزاد 
 19857-37-1-0 1400 پوران رئیسی

 


