
 وضعیت پايان نامه استاد راهنما سال تصويب  عنوان پايان نامه 

رابطه عوامل ساختاري و فرهنگي سازمان با استراتژي مديريت دانش در مراكز آموزشي درماني و عمومي 

 1390دانشگاه علوم پزشكي تهران :
1390     

بين ادراك ارائه دهندگان مراقبت از فرهنگ ايمني بيمار و ادراك بيماران بستري از كيفيت مراقبت رابطه 

دريافتي در مراكز آموزشي درماني عمومي وابسته به دانشگاههاي علوم پزشكي مستقر در شهر تهران : 

1390 

1390     

اعضاي هيئت علمي مجتمع بيمارستاني  رابطه مؤلفه هاي سرمايه انساني و مؤلفه هاي سازمان يادگيرنده در

 1390امام خميني )ره( : 
1390     

رابطه بين سرمايه اجتماعي و كار آفريني سازماني كاركنان معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي جندي 

 1390شاپور اهواز: 
1390     

سرمايه فكري در سطوح مختلف تعالي سازماني بيمارستانهاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي تهران: مقايسه 

1390 
1390     

     1390 1390سازمان و تعهد سازماني در بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي تهران:  -رابطه بين تناسب فرد 

     1390 1390اده سازي سيستم هاي مديريت كيفيت : رابطه بين بلوغ سازماني بيمارستانهاي شهر تهران با سطح پي

تحليل فرايندهاي كلي جريان بيمار در اتاق عمل بيمارستان سيد الشهدا سميرم با استفاده از روش تلفيقي 

 تحليل خطر گذشته نگر و آينده نگر
1390     

بت و ابزار مطالعه تخت سنجش روزهاي اقامت غير مقتضي بيماران با استفاده از پروتكل ارزيابي مناس

 1390آكسفورد در مركز آموزشي درماني شهيد بهشتي كاشان : 
1390     

بررسي رابطه فرهنگ هافتسد با آمادگي پذيرش تحول در بيمارستانهاي تك تخصصي دانشگاه علوم 

 91پزشكي تهران : 
1390     

رابطه حمايت سازماني ادراك شده و دلبستگي شغلي در پرستاران اورژانس بيمارستانهاي عمومي بررسي 

 1390شهر قم:
1390     

     1390 1391رابطه فرسودگي شغلي و عملكرد بهرورزان خانه هاي بهداشت استان آذربايجان شرقي: 

علوم پزشكي تهران و شهيد  عملكرد مديريت بخش خدمات استريل مركزي در بيمارستانهاي دانشگاه

 ) مطالعه كمي و كيفي ( 1391بهشتي:
1391     



روند توسعه يافتگي شاخصهاي ساختاري بخش بهداشت و درمان در استانهاي كشور با استفاده از مدل 

 85-89آناليز اسكالوگرام 
1391     

موثر بر طول اقامت در بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي تهران بر اساس مدل فرايند تحليل سلسله عوامل 

 AHP 1391مراتبي 
1391     

     1391 1391بررسي رابطه تناسب شغل و شخصيت كاركنان ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي: 

كيفيت خدمات اجتماعي با استفاده از روش سركوال در مراكز مداخله در بحرانهاي اجتماعي بررسي 

 سازمان بهزيستي استان تهران
1391     

در مركز  AHPاولويت بندي ارزشهاي اخالقي پرستاري با استفاده از رويكرد تحليل سلسله مراتبي 

 1391آموزشي درماني امير اعلم 
1391     

     1391 رابطه جو سازماني با عملكرد بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي تهران در نظام حاكميت باليني بررسي 

رابطه آگاهي و نگرش مديران با آمادگي مراگز بهداشتي و درماني شبكه بهداشت و درمان ري د ر برابر 

 1392زلزله 
1391     

سيون لجستيك دو متغيره در تشخيص توام بيماري مقايسه دقت پيش بيني شبكه هاي عصبي مصنوعي ورگر

 فشارخون و ديابت
1391     

     1391 1392عوامل موثر بر انتخاب پزشك توسط بيمار در شهر تهران : 

بررسي ارتباط بين خالقيت فردي كاركنان با فرهنگ سازماني و سبك رهبري مديران در بيمارستانهاي 

 1391قزوين در سال 
1391     

تاثير مقيم شدن متخصصين طب اورژانس بر زمان ارائه خدمات در بخش اورژانس بيمارستان شهداء 

 1391تجريش: 
1391     

     1391 1392بهينه يابي تعداد پرستاران بخش اورژانس بيمارستان سيناي تهران با استفاده از برنامه ريزي خطي : 

     1391 1392ارستانهاي عمومي شهرستان قزوين : بررسي مدت زمان ويزيت بيماران سرپائي در بيم

مقايسه تعداد و تركيب نيروي انساني بخش اورژانس با وضعيت مطلوب وارتباط آن با شاخصهاي ملي 

 1392اورژانس در بيمارستانهاي عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهران : 
1391     

هاي موثر بر خريد تجهيزات پزشكي در بيمارستانهاي منتخب شهر تهران و الويت بندي آنها با استفاده مولفه 

 1392از تحليل سلسله مراتبي : 
1391     



رابطه سالمت اجتماعي و كيفيت زندگي مرتبط با سالمت سالمندان بازنشسته دانشگاه علوم پزشكي تهران : 

1392 
1391     

پرستاران و هوش هيجاني سرپرستاران بخش اورژانس در مراكز آموزشي درماني دانشگاه رابطه بين تعارض 

 1392علوم پزشكي ايران : 
1391     

     1391 1391رابطه بين وضعيت استخدامي و سطح تعهد حرفه اي در كارمندان انستيتو پاستور ايران : 

     1391 1392و بعد از واگذاري مديريتي:  مقايسه كارآي و اثر بخشي بيمارستان شهيد رجائي كرج قبل

چالش ها و راههكارهاي نحوه طراحي و استقرار استانداردهاي اعتبار بخشي در بيمارستانهاي منتخب شهر 

 1392تهران 
1391     

درماني دانشگاه رابطه مهارتهاي مديريتي و نتايج ابزار ارزشيابي عملكرد مديران پرستاري مراكز آموزشي 

 1392علوم پزشكي ايران : 
1391     

رابطه مديريت استعداد با شاخصهاي عملكردي مراكز آموزشي درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي 

 1392ايران : 
1391     

بررسي روند استقرار استانداردهاي اعتبار بخشي آزمايشگاهي تشخيص پزشكي از ديدگاه مديران و 

 زمايشگاههاي منتخب داراي لوح ملي ارتقاء كيفيتكاركنان آ
1391     

رابطه يادگيري سازماني با كيفيت زندگي كاري پرستاران در بيمارستانهاي تخصصي دانشگاه علوم پزشكي 

 تهران 
1392     

     1392 1392تاثير مديريت كيفيت بر عملكرد بخش مراقبتهاي ويژه تنفسي بيمارستان شهيد لبافي نژاد در سال 

     1392 92تاثير مديريت كيفيت بر ايمني بيمار در بخش اطاق عمل بيمارستان قلب شهيد رجايي در سال 

بررسي رابطه ي مدت اقامت والگوي پذيرش بيماران در مراكز آموزشي و درماني دانشگاه علوم پزشكي 

 1392قزوين 
1392     

     1392 1392بيمارستانهاي شهر تهران  ارتباط بين فرهنگ سازماني و كيفيت خدمات در

 خاتمه يافته دكتر آيت الهي 1393 ايجاد سيستم خبره فازي براي تشخيص نوروپاتي ديابتي 

 خاتمه يافته دكتر جعفري 1393 1392رابطه وجهه سازماني و تعهد سازمان در كاركنان انستيتو پاستور ايران:

     1393 1393كيفيت وب سايت هاي فارسي حوزه سرطان بر اساس مقياس وب مد كوال :ارزشيابي 



مقايسه ميزان بهره مندي از خدمات مراقبت ادغام يافته سالمت مادران در پايگاه هاي بهداشتي مشاركتي و 

 1394دولتي دانشگاه علوم پزشكي ايران:
 خاتمه يافته دكتر ابراهيمي 1394

 در دست اجرا دكتر وطن خواه 1394 تهران( 22بيمارستان با رويكرد معماري پايدار )مطالعه موردي منطقه طراحي 

 خاتمه يافته دكتر شعباني نژاد 1394 اولويت بندي عوامل موثر بر جذب گردشگري سالمت در تهران

 خاتمه يافته دكتر ابراهيمي 1394 1391-1393شيراز:  بررسي كارايي اتاق هاي عمل بيمارستان هاي آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشكي

طراحي ابزاري براي ارزيابي فرآيند برون سپاري آزمايشگاه هاي بيمارستان هاي غيرآموزشي دانشگاه علوم 

 پزشكي ايران
 در دست اجرا دكتر رواقي 1394

ي غيرآموزشي دانشگاه علوم طراحي ابزاري براي ارزيابي فرآيند برون سپاري آزمايشگاه هاي بيمارستان ها

 پزشكي ايران
 خاتمه يافته دكتر رواقي 1394

هاي بهداشتي مشاركتي و يافته سالمت مادران در پايگاهمندي از خدمات مراقبت ادغاممقايسه ميزان بهره

  1394دولتي دانشگاه علوم پزشكي ايران: 
 در دست اجرا دكتر ابراهيمي 1394

تاثير افزايش حقوق پزشكان خانواده بر شاخص هاي منتخب برنامه پزشك خانواده روستايي استان بررسي 

 مركزي
 در دست اجرا دكتر ملكي 1394

     1394       1394رابطه سرمايه اجتماعي با ارتباطات سازماني پرستاران شاغل دربيمارستان هاي شهرستان بهبهان: 

 در دست اجرا دكتر شعباني نژاد 1394 رابطه رهبري تحول گرا و عملكرد شغلي كاركنان بيمارستان فارابيتعيين 

بررسي عملكرد بخش اورژانس در بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اروميه بعد از اجراي 

 برنامه حضور پزشكان متخصص مقيم طرح تحول نظام سالمت
 در دست اجرا دكتر جعفري 1394

ارزيابي عملكرد مركز بهداشت شهرستان گرگان با استفاده از راهبرد درمان كوتاه مدت تحت نظارت 

 1390-1393مستقيم بيماري سل: 
 در دست اجرا دكتر دلگشايي 1394

 در دست اجرا دكتر وطن خواه 1394 طراحي معماري بيمارستان با رويكرد معماري پايدار

 در دست اجرا دكتر جعفري 1394 اله مركز آموزشي درماني بهارلو وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران : مطالعه موردي بررسي عملكرد ده س

عوامل مرتبط با گزارش خطاي پزشكي توسط پرستاران با استفاده از تئوري رفتار برنامه ريزي شده در 

 هر كرج بيمارستانهاي عمومي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي البرز ش
 در دست اجرا دكتر سيدين 1394

 در دست اجرا دكتر سيدين 1394 1394رابطه بين مديريت دانش و خالقيت كاركنان در واحدهاي شبكه بهداشت و درمان شهرستان آبيك : 



علوم پزشكي تاثير طرح تحول نظام سالمت بر شاخص هاي زايمان در بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه 

 1391-1395ايران 
 خاتمه يافته دكتر آرين خصال 1395

رابطه استراتژي هاي خود رهبري با تعهد سازماني كاركنان در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي البرز 

 در شهر كرج
 خاتمه يافته دكتر ابراهيمي  1395

رابطه فرهنگ ایمنی بیمار و شرایط محیط کار از دیدگاه پرستاران در مراکز آموزشی درمانی 

 دانشگاه علوم پزشکی ایران
 خاتمه يافته دكتر وطن خواه 1395

 خاتمه يافته دكتر وطن خواه 1395 1395های شهر تهران:ارزیابی عملکرد واحد بیماران بین الملل بیمارستان

رابطه شاخص هاي عملكردي با پذيرش مجدد بيماران جراحي قلب باز در مركز آموزشي درماني آيت اله 

 1394روحاني بابل:
 خاتمه يافته دكتر ابراهيمي  1395

مقايسه ميزان پرداخت از جيب بيماران بستري در بيمارستان شهداي تجريش تهران، قبل و بعد از طرح تحول 

 نظام سالمت
 در دست اجرا دكتر دلگشايي 1395

بررسي رابطه مديريت دانش و كارآفريني سازماني در بيمارستانهاي منتخب دانشگاههاي علوم پزشكي شهر 

 1395تهران 
 در دست اجرا دكتر ملكي 1395

مقایسه تاثیر طرح تحول سالمت بر خدمات سرپایی کلینیکی و پاراکلینیکی سازمان بیمه سالمت 

 ایران در شهر تهران
 در دست اجرا دكتر سيدين 1395

مديريت تجربه مشتري با تمايالت رفتاري بيماران بخش جراحي در بيمارستان هاي دانشگاه علوم رابطه 

 1395پزشكي ايران: 
 خاتمه يافته دكتر سيدين 1395

تجربه رابطه مديريت مشتري با تمايالت رفتاري بيماران بخش جراحي در بيمارستان هاي دانشگاه علوم 

 1395پزشكي ايران، 
 در دست اجرا دكتر سيدين 1395

ارزيابي ميزان رعايت استانداردهاي طراحي بخش اورژانس در بيمارستانهاي عمومي آموزشي دانشگاه علوم 

 1396پزشكي ايران 
 خاتمه يافته دكتر گرجي  1395

مقايسه رنگ هاي انتخابي افراد مبتال به اختالل افسردگي اساسي در فضاهاي باليني با رنگ هاي انتخابي 

 مالافراد نر
 در دست اجرا دكتر دلگشايي 1395

رابطه رنگ فضاهاي كلينيكي با سالمت افراد مبتال به اختالل افسردگي اساسي در كلينيك روانپزشكي شهر 

 اصفهان
 در دست اجرا دكتر دلگشايي 1395

از اجراي بررسي عملكرد بخش اورژانس در بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اروميه بعد 

 برنامه حضور پزشكان متخصص مقيم طرح تحول نظام سالمت
 خاتمه يافته دكتر جعفري 1395
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 خاتمه يافته دكتر آرين  1395 رابطه كيفيت زنجيره ارجاع خدمات بيمارستاني و رضايت بيماران در بيمارستان شفا كرمان

و شهيدبهشتي در خصوص استفاده از  بررسي ديدگاه كتابداران دانشگاه هاي علوم پزشكي ايران، تهران

 در خدمات كتابخانه اي 2ابزارهاي وب 
 خاتمه يافته دكتر پناهي 1395

بررسي ميزان آگاهي و استفاده كتابداران و دانشجويان پزشكي عمومي دانشگاه علوم پزشكي ايران از برنامه 

 هاي همراه هوشمند هاي كاربردي اطالع رساني پزشكي بر روي گوشي
 خاتمه يافته دكتر نعمتي 1395

هاي آموزشي درماني دانشگاه علوم سازماني پرستاران شاغل در بيمارستان رابطه مديريت دانش با فرهنگ

 پزشكي ايران 
 در دست اجرا دكتر دلگشايي 1395

آموزشي درماني رابطه مولفه هاي مديريت دانش با ابعاد فرهنگ سازماني پرستاران شاغل در بيمارستان هاي 

 1395دانشگاه علوم پزشكي ايران 
 در دست اجرا دكتر دلگشايي 1395

تحليل وضعيت كميته هاي بيمارستاني بيمارستان هاي منتخب شهر تهران پس از استقرار اعتباربخشي 

 بيمارستاني
 خاتمه يافته دكتر رواقي 1395

 خاتمه يافته دكتر وطن خواه 1395 بين كارآفريني سازماني و خودشكوفايي در كاركنان دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ايرانرابطه 

 خاتمه يافته دكتر توراني 1395 بكارگيري اصول و روشهاي طراحي نوين در ارايه الگوهاي بيمارستاني آينده با تاكيد بر رويكرد تفكر ناب

 خاتمه يافته دكتر شعباني نژاد 1395 آموزش بر مصرف منطقي آنتي بيوتيك پروفيالكسي قبل از اعمال جراحي در بيمارستان سيناتاثير 

 در دست اجرا دكتر رواقي 1395 بررسي مفاهيم، چالش ها و فرصت هاي مشاركت بيماران در ايمني بيمار در ايران

واحدهاي تصويربرداري بيمارستان هاي تابعه سازمان تامين  مقايسه كارايي و اثربخشي سيستم ديجيتال در

 اجتماعي تهران
 در دست اجرا دكتر ابراهيمي 1395

 خاتمه يافته دكتر وطن خواه 1395 ارايه راهنماي طراحي معماري بخش دوستدار سالمند در بيمارستان هاي ايران

 در دست اجرا دكتر آرين 1395 ن در مركز آموزشي درمان واليت در قزوينتاثير استقرار طرح تحول نظام سالمت بر پرداخت رسمي بيمارا

ي بين اجزاي مختلف برنامه ترجمان دانش مراكز تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشكي ايران با استفاده از رابطه

 مدل منطقي
 در دست اجرا دكتر توراني 1395

 خاتمه يافته دكتر آرين 1395 ارائه الگوي طراحي مراكز جراحي محدود در كشور ايران

     1395 اولويت بندي عوامل موثر بر جذب گردشگري سالمت در تهران 

 خاتمه يافته دكتر شعباني نژاد 1395 اولويت بندي عوامل موثر بر جذب گردشگري سالمت در تهران

 خاتمه يافته دكتر ابراهيمي 1395 1391-1393كارايي اتاق هاي عمل بيمارستان هاي آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشكي شيراز بررسي 



طراحي ابزاري براي ارزيابي فرآيند برون سپاري آزمايشگاه هاي بيمارستان هاي غيرآموزشي دانشگاه علوم 

 پزشكي ايران
 خاتمه يافته دكتر رواقي 1395

 در دست اجرا دكتر وطن خواه 1395 راهنماي طراحي معماري بخش دوستدار سالمند در بيمارستان هاي ايران ارائه

 خاتمه يافته دكتر وطن خواه 1395 طراحي معماري بيمارستان با رويكرد معماري پايدار      

درماني دانشگاه علوم  رابطه فرهنگ ايمني بيمار و شرايط محيط كار از ديدگاه پرستاران در مراكز آموزشي

 پزشكي ايران
 خاتمه يافته دكتر وطن خواه 1395

بررسي رابطه مديريت دانش و كارآفريني سازماني در بيمارستان هاي منتخب دانشگاه هاي علوم پزشكي 

 1395شهر تهران 
 در دست اجرا دكتر ملكي 1395

ميزان پرداخت از جيب بيماران بستري در بيمارستان تجريش شهداي تهران قبل و بعد از طرح تحول مقايسه 

 نظام سالمت
 در دست اجرا دكتر دلگشايي 1395

 خاتمه يافته دكتر آرين 1395 كرمان  -رابطه كيفيت زنجيره ارجاع خدمات بيمارستاني و رضايت بيماران در بيمارستان شفا

 خاتمه يافته دكتر وطن خواه 1395 1395عملكرد واحد بيماران بين الملل بيمارستان هاي شهر تهران ارزيابي 

امل مرتبط بر حفظ خدمتگیران در واحدهای پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر مرکز عو

 بهداشت جنوب تهران
 خاتمه يافته دكتر آرين 1396

رابطه بين هوش هيجاني تاب آوري و فرسودگي شغلي در كاركنان ستادي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات 

 بهداشتي درماني تهران
 خاتمه يافته دكتر جعفري  1396

 خاتمه يافته دكتر رئيسي 1396 تاثير اجراي طرح ناب بر اخالق حرفه اي كادر پرستاري بيمارستان بهارلو

 خاتمه يافته دكتر گرجي 1396 رابطه ي هوش عاطفي با مشتري مداري در مراكز آموزشي درماني عمومي تابعه دانشگاه علوم پزشكي ايران

 خاتمه يافته دكتر ملكي 1396 امع  و فرهنگ ايمني بيمار در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي ايرانبررسي رابطه مديريت كيفيت ج

 خاتمه يافته دكتر ملكي 1396 بررسي رابطه مقتضي بودن خدمات سي تي اسكن سينوس هاي پارانازال با نوع بيمارستان

مديريت مشاركتي و توانمندسازي در كاركنان شاغل معاونت توسعه مديريت و تابع دانشگاه علوم رابطه 

 پزشكي ايران
 خاتمه يافته دكتر گرجي 1396

 خاتمه يافته دكتر شعباني نژاد 1396 ارتباط رفتارهاي خودمراقبتي با حمايت اجتماعي در بيماران مبتال به نارسايي قلبي در شهر قم

طه عوامل بروز خطاهاي دارويي با تعهد حرفه اي پرستاران در بيمارستان هاي غيرآموزشي بررسي راب

 دانشگاه علوم پزشكي ايران مستقر در شهر تهران
 خاتمه يافته دكتر توراني 1396
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رابطه بين اجزاي مختلف برنامه ترجمان دانش مراكز تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشكي ايران با استفاده از مدل 

 قمنط
 خاتمه يافته دكتر توراني 1396

بررسي رابطه فرهنگ سازماني و نوآوري از ديدگاه پرستاران در بيمارستان هاي منتخب دانشگاه علوم 

 1396پزشكي كردستان: 
 خاتمه يافته دكتر وطن خواه 1396

 خاتمه يافته دكتر دلگشايي 1396 1394بهبهان: رابطه سرمايه اجتماعي با ارتباطات سازماني پرستاران شاغل در بيمارستان هاي شهرستان 

 خاتمه يافته دكتر دلگشايي 1396 رابطه فرسودگي شغلي پرستاران با نوبت كاري آنان در بيمارستان هاي عمومي و تخصصي شهر همدان

 خاتمه يافته دكتر سيدين 1396 تعيين شاخص هاي شايستگي در برنامه ريزي جانشين پروري مديران بيمارستاني دانشگاه علوم پزشكي ايران

 خاتمه يافته دكتر گرجي 1396 تدوين معيارهاي طراحي معماري بخش تصويربرداري پزشكي

بررسي ميزان رعايت استانداردهاي وزارت بهداشت در طراحي معماري، تاسيسات مكانيكي و الكتريكي در 

 اتاق هاي جراحي بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل
 خاتمه يافته دكتر جعفري  1396

 خاتمه يافته دكتر رواقي 1396 تختخوابي زاگرس 540نقش استانداردهاي اعمال شده در طراحي بيمارستان: مطالعه موردي بيمارستان 

 خاتمه يافته دكتر گرجي 1396 طراحي بيمارستاني با قابليت توسعه گردشگري پزشكي با رويكرد بيمارستان سبز

 خاتمه يافته دكتر رواقي 1396 كاهش هزينه هاي مديريتي بيمارستان از ديدگان مديران و طراحان بيمارستانينقش طراحي در 

بررسي رابطه بهره وري نيروي انساني با عملكرد بيمارستان هاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي ايران در سال 

1397 
 خاتمه يافته دكتر جعفري 1397

های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی وکار با بهره وری سازمانی در بیمارستانرابطه الگوی کسب

 ایران 
 خاتمه يافته دكتر جعفري 1397

رضايتمندي از خدمات بيمارستاني با كيفيت زندگي در بيماران مبتال به سرطان دهانه رحم  بررسي رابطه بين

 1396مراجعه كننده به مجتمع بيمارستاني امام خميني ره:
 خاتمه يافته دكتر رئيسي 1397

 تعيين اثربخشي و هزينه يابي عمل جراحي آپاندكتومي با روش الپاراسكوپي در مقايسه با عمل جراحي باز

 در كودكان با رويكرد ارزيابي فناوري سالمت
 خاتمه يافته دكتر احمدي 1399

هاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي ¬وضعيت ثبت و گزارش خطاهاي پزشكي در اتاق هاي عمل بيمارستان

 ايران
 در حال اجرا دكتر آقايي 1399

وضعيت شاخص هاي مديريتي باليني كيفيت از ديدگاه كاركنان ارشد در بيمارستانهاي تابعه بررسي 

 دانشگاه علوم پزشكي ايران
 در حال اجرا دكتر آقايي 1399

 در حال اجرا دكتر آقايي 1399 بررسي رابطه مديريت دانش با سالمت سازماني در بيمارستان هاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي ايران
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هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي سي ميزان استقرار استانداردهاي نسل سوم اعتباربخشي در بيمارستانبرر

 قم
 در حال اجرا دكتر رئيسي 1399

مقايسه داروهاي گياهي با تركيبات سنجد، زردچوبه، سويا و آووكادو در درمان استئوآرتريت زانو در ايران 

 با رويكرد ارزيابي فناوري سالمت
 در حال اجرا دكتر رئيسي 1399

 در حال اجرا دكتر آقايي 1399 بررسي تاثير يادگيري فعال از خطاهاي دارويي بر ميزان بروز آنها در حيطه پرستاري

بررسي رابطه پرداخت مبتني بر عملكرد و رضايت شغلي دركاركنان مراكز آموزشي درماني دانشگاه علوم 

 پزشكي ايران
 در حال اجرا دكتر آرين خصال 1399

هاي دانشگاه علوم پزشكي ايران) از ديدگاه مقايسه عملكرد پرستاران طرحي و رسمي شاغل در بيمارستان

 1399ها( در سال آن
 در حال اجرا دكتر پوراصغري 1399

هاي سرپايي طرف قرارداد با ارائه الگوي سنجش و پرداخت مبتني بر عملكرد براي پزشكان درمانگاه

 مه سالمت ايرانسازمان بي
 در حال اجرا دكتر آرين خصال 1399

مقايسه بين تاثيرات ريتوكسيماب و طحال برداري در بيماران مبتال به پورپوراي ترومبوسيتوپنيك 

 ايديوپاتيك
 در حال اجرا دكتر آرين خصال 1399

رابطه دفع پسماند ويژه پزشكي و نيدل استيك شدن كاركنان بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي بررسي 

 ايران
 در حال اجرا دكتر ملكي 1399

 در حال اجرا دكتر آقايي 1400 بررسي تاثير ويروس كرونا بر ارائه خدمات دندان پزشكي 

ازمان جهاني بهداشت در استان هاي برگزيده س¬بررسي تاثير اجراي طرح تحول سالمت بر شاخص

 بويراحمد-و¬كهگيلويه
 در حال اجرا دكتر آقايي 1400

هاي دولتي دانشگاه رهبري مديران بيمارستان هاي رهبري بحران و سبكي ميان شايستگيرابطه

 پزشكي ايرانعلوم
 در حال اجرا دكتر جعفري 1400

گيري كاري آزمايشگاه باليني بيمارستان اميرالمومنين علي )ع( زابل: قبل و بعد از شروع همه حجم بررسي 

 19-كوويد
 در حال اجرا دكتر گرجي 1400

با حمايت سازماني ادراك شده در شرايط  19 -بررسي ارتباط تابآوري پرستاران شاغل در بخشهاي كوويد 

 منتخب دانشگاه علوم پزشكي ايراندر بيمارستان هاي  19 –پاندمي كوويد 
 در حال اجرا دكتر  پوراصغري 1400

پزشكي هاي دولتي دانشگاه علومرهبري مديران بيمارستان هاي رهبري بحران و سبكي ميان شايستگيابطه

 ايران
 در حال اجرا دكتر مهدي جعفري 1400



ولين در مديريت بيماران مبتال به كتواسيدوز ارزيابي فناوري تزريق زيرجلدي در مقايسه با تزريق وريدي انس

 ديابتي
 در حال اجرا دكتر آرين خصال 1400

ي تعهد سازماني و توانمندسازي ساختاري با فرهنگ ايمني بيمار در بخش مراقبت ويژه ¬بررسي رابطه

 مراكز آموزشي و درماني دانشگاه علوم پزشكي ايران
 در حال اجرا دكتر  پوراصغري 1400

 در حال اجرا دكتر آقايي 1400 19-گيري كوويد¬وضعيت مسئوليت هاي اجتماعي بيمارستان هاي شهر كاشان در همه بررسي

 در حال اجرا دكتر گرجي 1400 ارتباط بين نوبت كاري و فرسودگي شغلي درپرستاران بيمارستان هاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي ايران

بر رضايت شغلي كاركنان آزمايشگاه و مدت زمان چرخه كاري  5Sبررسي تاثير استقرار نظام آراستگي 

 براي آزمايش هاي اورژانسي: مطالعه موردي
 در حال اجرا دكتر گرجي 1400

 در حال اجرا دكتر وطن خواه 1400 بررسي عوامل موثر در جذب بيماران بين المللي در بيمارستانهاي شهرتبريز

 در حال اجرا دكتر گرجي 1400 : مطالعه ي موردي19-ي شاخص هاي عملكردي بيمارستان قبل و بعد از همه گيري كوويدمقايسه 

 در حال اجرا دكتر گرجي 1400 بررسي مديريت خطر بيمارستان شهيد فياض بخش در برابر زلزله

سبك رهبري مديران آزمايشگاه تشخيص طبي خصوصي از ديدگاه كاركنان و مقايسه ميزان تعهد بررسي 

 سازماني بر اساس آن
 در حال اجرا دكتر پوراصغري 1400

 1400 هاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي ايرانبررسي عوامل موثر بر بازاريابي گردشگري سالمت در بيمارستان
دكتر سيد احمد 

 احمدي
 اجرادر حال 

 در حال اجرا دكتر آرين خصال 1400 اي وقايع مرتبط با اعمال جراحي¬بررسي اثربخشي فرآيند تحليل علل ريشه

 در حال اجرا دكتر ملكي 1400 تاثير اصالح روند ترخيص بيمار بر متوسط زمان ترخيص در بيمارستان حضرت علي اصغر)ع(

هاي دانشگاه علوم شرايط ارگونوميكي محيط كار و كيفيت زندگي كاري پرستاران در بيمارستانارتباط 

 پزشكي ايران
 در حال اجرا دكتر آرين خصال 1400

 در حال اجرا دكتر آقايي 1401 بررسي عوامل مرتبط با تقاضاي غير ضروري خدمات پزشكي اورژانس پيش بيمارستاني

در مركز ارجاع بيماران كرونايي استان لرستان:  19-گيري كوويدمواجهه با همهتبيين اقدامات مديريتي در 

 يك مطالعه پديدارشناسي
 در حال اجرا دكتر احمدي 1401

برآورد تعداد نيروي انساني مراقب سالمت مورد نياز مراكز خدمات جامع سالمت شمالغرب تهران براساس 

 شاخص حجم كار
 در حال اجرا دكتر  پوراصغري 1401

 در حال اجرا دكتر جعفري 1401 ارتقاي فعاليت بدني كودكان و نوجوانان در ايران تحليل سياست هاي



 

 


