
 وضعیت استاد راهنما تصویب سال پایان نامهعنوان 

 در حال اجرا دکتر رضاپور 1401 1401برآورد بار اقتصادی فیبریالسیون دهلیزی در ایران در سال 

 در حال اجرا دکتر رضاپور 1401 الکلی غیر چرب کبد غربالگری منافع پولی ارزش تخمین

 و 1396 هایسال در پزشکی علوم هایدانشگاه آموزشی هایستانده تولید توابع برآورد

1397 
 در حال اجرا دکتر علی پور 1401

های ویژه بیماران کرونایی مرکز آموزشی درمانی بهای تمام شده بخش مراقبت

 پور شهر کرمانبیمارستان افضلی
 در حال اجرا دکتر ابوترابی 1400

 یافته خاتمه دکتر رضاپور 1399 بیماران مبتال به انفارکتوس میوکاردهای درمانی بر هزینه 19-تعیین تاثیر بیماری کووید

اثربخشی استفاده از روش فیستول شریانی در مقایسه با قرار دادن کاتتر -تحلیل هزینه

 ورید مرکزی به منظور دستیابی عروقی در بیماران همودیالیزی
 یافته خاتمه دکتر علی پور 1399

 یافته خاتمه دکتر ابوترابی 1399 مخارج سالمت کشورهای مدیترانه شرقیعوامل اقتصادی موثر بر 

در مقایسه با رادیوگرافی   eosارزیابی هزینه اثربخشی تصویربرداری دو بعدی/سه بعدی 

 دیجیتال در بیماران مبتال به اسکولیوز در کشور ایران
 خاتمه یافته دکتر ابوترابی 1397

میو  در مقایسه با استرپتوکیناز در بیماران انفارکتوس حادتحلیل هزینه اثربخشی رتپالز 

 کارد در ایران
 خاتمه یافته دکتر ابوترابی 1397

امکان سنجی پیاده سازی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و تدوین شاخص های ارزیابی 

 مرتبط در معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 خاتمه یافته دکتر رضاپور 1397

بررسی تاثیر آلودگی هوا بر مخارج بهداشتی و درمانی خانوارهای استان تهران در فاصله 

1397-1375 
 خاتمه یافته دکتر هادیان 1397

عوامل موثر بر بروز هزینه های اسف بار سالمت قبل و بعد از اجرای طرح تحول سالمت 

 در ایران
 یافته خاتمه دکتر رضاپور 1397

محرومیت محل مسکن و سالمت عمومی با استفاده از رویکرد بررسی رابطه بین 

 اقتصادسنجی فضایی
 خاتمه یافته دکتر ابوترابی 1396

 خاتمه یافته دکتر هادیان 1396 1385-1395ارتباط بین متغیرهای اجتماعی اقتصادی بروز سرطان مری در ایران: 
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بکه زنان ایرانی با رویکرد شبررسی رابطه عوامل اقتصادی با میزان بروز سرطان سینه در 

 عصبی مصنوعی
 خاتمه یافته دکتر ابوترابی 1396

بررسی همگرایی سرانه مخارج سالمت با پیامدهای سالمت در کشورهای عضو سازمان 

 2014الی  1995همکاری اقتصادی در فاصله سال های 
 خاتمه یافته دکتر رضاپور 1396

 خاتمه یافته هادیاندکتر  1396       ایران دولتی های بیمارستان در کاتاراکت جراحی ناهمگونی اقتصادی تحلیل

 خاتمه یافته هادیاندکتر  1396       ایران داروی صنعت در مقاومتی اقتصاد بومی مدل ارائه

برآورد پرداخت از جیب در زنان مبتال به سرطان سینه در بمارستان های آموزشی وابسته 

 ایرانبه دانشگاه علوم پزشکی 
 خاتمه یافته دکتر ابوترابی 1396

 خاتمه یافته دکتر هادیان 1396 بررسی رابطه شاخص های عدالت و عملکردی اورژانس پیش بیمارستانی ایران

 خاتمه یافته دکتر ابوترابی 1395 امکان سنجی اجرای الگوی پرداخت کننده واحد در نظام سالمت ایران

گرافی ای تک فوتونی در برابر اکوکاردیوارزشیابی اقتصادی روش تشخیصی مقطع نگاری رایانه

 اران مشکوک به نارسایی های قلبی در درمان بیم
 خاتمه یافته دکتر رضاپور 1395

 در کیپزش پیشرفته تجهیزات با مرتبط سالمت خدمات راهبردی خرید الگوی ارائه“  

          ایران درمان بیمه سازمانهای
 خاتمه یافته دکتر رضاپور 1395

اقتصادی در بارداری های برنامه ریزی نشده در ایران:  -مطالعه نابرابری های اجتماعی

1394-1379 
 خاتمه یافته دکتر رضاپور 1395

 های روش سایر  با مقایسه در B نوع ناتریورتیک پپتید آزمایش اقتصادی ارزیابی

       ایران در قلبی نارسایی به مبتال بیماران در تشخیصی
 خاتمه یافته دکتر رضاپور 1395

 خاتمه یافته دکتر هادیان 1395       ایران در کلیوی پیشرفته های نارسایی درمانی مداخالت اقتصادی ارزشیابی“ 

 خاتمه یافته دکتر هادیان 1395 1380- 1393بررسی اثر تغییرات نرخ ارز بر واردات و صادرات دارو در کشور:

 رد بستری سالمت های مراقبت غیررسمی های پرداخت بر موثر عوامل تحلیل    عنوان

   94 سال ایران  پزشکی علوم دانشگاه پوشش تحت اموزشی و عمومی بیمارستانهای
 خاتمه یافته دکتر ابوترابی 1395
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ارائه مدل مفهومی هزینه یابی خدمات مراقبت سالمت مبتنی بر گروه های تشخیصی 

 مرتبط در ایران
 خاتمه یافته دکتر ابوترابی 1395

 لفمخت گروههای بین سالمت منابع تخصیص بندی اولویت برای جامعه ترجیحات ارزیابی

       بیماران
 خاتمه یافته دکتر هادیان 1395

 خاتمه یافته دکتر هادیان 1395 1392-1385تابلویی ازسال برآورد تابع تقاضای بیمه عمرکشور به روش داده های 

 یافته خاتمه دکتر هادیان 1395 تعیین رابطه بین شاخص های عدالت و عملکردی اورژانس پیش بیمارستانی ایران

تحلیل اثر چرخه های تجاری بر شاخص های سالمت در کشورهای مورد نظر سند چشم 

 1404انداز ایران 
 یافته خاتمه رضاپوردکتر  1395

تحلیل اثر چرخه های تجاری بر شاخص های سالمت در کشورهای سندچشم انداز ایران 

1404 
 خاتمه یافته دکتر رضاپور 1395

 اب ایران در سالمت خدمات از بهرهمندی در اقتصادی ـ اجتماعی های¬نابرابری تحلیل

        تمرکز شاخص تجزیه رویکرد
 خاتمه یافته دکتر رضاپور 1395

 خاتمه یافته دکتر ابوترابی 1395 1395تعیین بار اقتصادی اسکیزوفرنی در مراکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی: 

ارزشیابی اقتصادی مداخله درمانی ریواسکوالریزاسیون در مقایسه با دارو درمانی در بیماران مبتال 

 سکمی کاردیومیوپاتی به ای
 خاتمه یافته دکتر عبادی  1395

 با ایران رد سال پنج زیر کودکان تغذیه سوء در اقتصادی -اجتماعی های نابرابری مطالعه

       تمرکز شاخص تجزیه رویکرد
 دکتر رضاپور 1394

 خاتمه یافته

آن در پرداخت های غیر رسمی بابت مراقبت های سالمت و تحلیل عوامل موثر بر 

 94بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران سال 
 دکتر ابوترابی 1394

 خاتمه یافته

 خاتمه یافته دکتر هادیان 1394 1393برآورد بار اقتصادی سرطان مری در ایران در سال 

 برآورد میزان تمایل به پرداخت افراد برای افزایش کیفیت هوا در شهر تهران با استفاده از

 1394روش ارزش گذاری مشروط: 
 دکتر هادیان 1394

 خاتمه یافته

 خاتمه یافته دکتر ابوترابی 1394       1394 سال ایران، در خیم خوش پروستات سرطان بیماری اقتصادی بار برآورد
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 خاتمه یافته دکتر رضاپور 1394 1393 سال در ایران در اوروفارنکس و دهان سرطان اقتصادی بار برآورد

 خاتمه یافته دکتر هادیان 1393 1391: درآمد توزیع بر ایرانی خانوارهای درمانی های هزینه مستقیم پرداخت تاثیر

 ایران اسالمی جمهوری انتظامی نیروی پرسنل در کمردرد اقتصادی بار تخمین

 1392 سال(:ناجا)
 رضاپوردکتر  1393

 خاتمه یافته

مقایسه با استنت های فلزی در بیمارن عروق هزینه مطلوبیت استنت های دارویی در 

 1393-1394کرونری با آنژین پایدار تحت آنژیوپالستی: بیمارستا قلب شهید رجایی:
 خاتمه یافته دکتر رضاپور 1393

 الح در کشورهای سرانه داخلی ناخالص تولید و سالمت مخارج بین ی  رابطه بررسی

 1995-2009 توسعه
 دکتر هادیان 1392

یافتهخاتمه   

 توسعه حسط اساس بر استانها شهری مناطق در درمان مکمل بیمه از استفاده الگوی تحلیل

 الجیت و بندی طبقه درختهای مدلهای از کاربردی:  یافتگی
 قادری دکتر 1392

 خاتمه یافته

 فقرزای و بار اسف های هزینه برابر در ایرانی خانوارهای از حمایت الگوی ی ارائه

 سالمت خدمات
 دکتر هادیان 1392

 خاتمه یافته

 خاتمه یافته دکتر هادیان 1392 انهداوطلب و اجباری پایه درمانی های بیمه بازار در نامتقارن اطالعات وضعیت تحلیل

 اثر رب تاکید با اوپک عضو کشورهای در اقتصادی رشد و سالمت های هزینه ی رابطه

   سالمت خصوصی و عمومی های هزینه بر نفتی درآمدهای
 قادری دکتر 1392

 خاتمه یافته

 وندر تجارت  بر تاکید با:  دارو صنعت در ایران المللی بین تجارت بر موثر عوامل

 صنعت
 دکتر هادیان 1392

 خاتمه یافته

 مندیک بهره جهت بیماران مهاجرت الگوی تعیین در الجیت و جاذبه مدلهای از استفاده

 1390 سال کرمان استان مورد: بیمارستانی بستری خدمات از
 قادری دکتر 1391

 خاتمه یافته

 بهداشتی دوم و اول سطح های مراقبت برای ریسک با شده تعدیل سرانه مدل طراحی

 خانواده پزشک سرانه بر تاکید با درمانی
 دکتر هادیان 1391

 خاتمه یافته

 سال 20در کشور 2 نوع دیابتی بیماران زندگی کیفیت و اقتصادی بار تعیین مدل طراحی

 آینده
 دکتر هادیان 1391

 خاتمه یافته
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 با ینیخم امام بیمارستانی مجتمع در بیماران دیدگاه از خدمات مطلوبیت بندی اولویت

 1391:لجستیک مدل از استفاده
 دکتر هادیان 1391

 خاتمه یافته

 خاتمه یافته دکتر هادیان 1391 1995-2008: توسعه حال در کشورهای سالمتی وضعیت بر درآمد توزیع نابرابری اثر

 عضو ورهایکش در بهداشتی های شاخص با اقتصادی کالن متغیرهای بین ارتباط بررسی

 2002-2009:متحد ملل سازمان
 دکتر هادیان 1391

 خاتمه یافته

 خاتمه یافته قادری دکتر 1391 ایران در اقتصادی رشد و خانوارها رفاه بر انسانی سرمایه نقش کمی بررسی

 – نندهک عود اس ام به مبتال بیماران در سینووکس و آونکس داروی اقتصادی ارزیابی

   EO-51 ابزار با سینا تخصصی فوق و تخصص بیمارستان در یابنده بهبود
 قادری دکتر 1391

 خاتمه یافته

 شهر 11 منطقه موردی مطالعه: GIS از استفاده با شهری درمانی مراکز بهینه یابی مکان

   تهران
 قادری دکتر 1391

 خاتمه یافته

 بر سالمتی با طمرتب زندگی کیفیت گیری اندازه مختلف ابزارهای از استفاده تاثیر بررسی

 شیمی موردی مطالعه:ایران در پستان سرطان به مبتال بیماران در تصمیم تحلیل مدلهای

 تراستوزماب بعالوه درمانی شیمی مقابل در درمانی

 قادری دکتر 1391

 خاتمه یافته

 ارستانبیم در افزار نرم طراحی از استفاده با بیمارستان خدمات شده تمام هزینه محاسبه

 شهرکرد کاشانی اله آیت
 قادری دکتر 1391

 خاتمه یافته

 سرطان هب مبتال بیماران درمان در تراستوزومب داروی از استفاده اثربخشی هزینه تحلیل

 1390:سال در ایران در سینه
 دکتر هادیان 1390

 خاتمه یافته

 خاتمه یافته قادری دکتر 1390 اردبیل استان در 2 نوع دیابت غربالگری اثربخشی هزینه تحلیل

 عمری تعادل مدل از استفاده با ایران در داروئی محصوالت بر تجاری آزادسازی آثار

 محاسبه قابل
 قادری دکتر 1390

 خاتمه یافته

 و رسیدست های حوزه در نابرابری و مالی تأمین حوزه در عدالت جمعیت بر مبتنی مطالعه

 1390:تهران شهر سالمت خدمات مندی بهره
 قادری دکتر 1390

 خاتمه یافته

 خاتمه یافته قادری دکتر 1390 منتخب کشورهای در واگیر غیر مزمن بیماریهای اقتصادی اثرات برآورد
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-1388منتخب کشورهای در میر و مرگ نرخ بر اجتماعی -اقتصادی عوامل تأثیر بررسی

1377 
 دکتر هادیان 1390

 خاتمه یافته

 یپزشک علوم دانشگاه های بیمارستان رادیولوژی واحدهای اقتصادی کارایی  برآورد

 1389 تا 1385 سال در ها داده فراگیر تحلیل روش از استفاده با مشهد
 دکتر هادیان 1390

 خاتمه یافته

 وعض کشورهای در ایدز بیماری  روی بر اجتماعی – اقتصادی عوامل تأثیر بررسی

 2000-2009:جهانی بهداشت سازمان
 دکتر هادیان 1390

 خاتمه یافته

 خاتمه یافته دکتر هادیان 1390 1389:گیالن استان اجتماعی تأمین سازمان اختیاری بیمه برای تقاضا کمی تحلیل

 در المتیس وضعیت با خوراکی و درمانی بهداشتی های هزینه توزیع بین ارتباط بررسی

 .1388-1377:ایران روستایی و شهری خانوارهای
 دکتر هادیان 1390

 خاتمه یافته

 خاتمه یافته قادری دکتر 1390 1384-1389: تهران پزشکی علوم دانشگاه های بیمارستان وری بهره و کارائی بررسی

 در آن  پیامدهای با سالمت بخش در شده صرف های هزینه بین ارتباط بررسی

 2009 تا 1995 سالهای طی منتخب کشورهای
 دکتر هادیان 1389

 خاتمه یافته

 روش به اسبندرعب شهر بیماران دیدگاه از بیمارستانی خدمات کیفیت های اولویت تعیین

 گسسته، انتخابهای آزمون
 دکتر هادیان 1389

 خاتمه یافته

 خاتمه یافته دکتر هادیان HDI 1389 انسانی توسعه شاخص بر دولت ای سرمایه و مصرفی های هزینه اثرات

 روش از ادهاستف با ماموگرافی با سینه سرطان غربالگری برای پرداخت به تمایل تخمین

 1389:مشروط گذاری ارزش
 قادری دکتر 1389

 خاتمه یافته

 بیماران ایبر بیمارستان در مراقبت با مقایسه در منزل در مراقبت اثربخش هزینه تحلیل

 .تهران شهر در مغزی سکته
 قادری دکتر 1389

 خاتمه یافته

 زا استفاده با منتخب کشورهای و ایران در سالمت بخش های هزینه کارایی مقایسه

 1377-1378 سالهای ملی های داده فراگیر تحلیل روش
 قادری دکتر 1389

 خاتمه یافته

 


