
 وضعیت سال ارسال مجری عنوان طرح

مدل سازی تقاضا و ظرفیت خدمات بیمارستانی برای سالمندان با استفاده از تکنیک های 

 شبیه سازی و بهینه سازی
 در حال اجرا 1401 دکتر علیپور

 حال اجرا در 1400 دکتر ابوترابی ارائه چارچوب ارتقای عدالت در تامین مالی سالمت برای جمعیت روستایی ایران

تاثیر متغیرهای کالن و خرد اقتصادی بر سودآوری شرکت های دارویی در بورس اوراق 

 بهادار تهران
 در حال اجرا 1400 دکتر هادیان

 یک:  کژنتی های بیماری تشخیص در جدید نسل یابی توالی های روش اقتصادی ارزیابی

 مند نظام مرور
 در حال اجرا 1400 دکتر رضاپور

 در حال اجرا 1400 دکتر هادیان مقایسه هزینه اثربخشی تله مدیسین سکته قلبی با خدمات بستری در اورژانس بیمارستان

 در حال اجرا 1399 دکتر رضاپور و تحلیل عوامل موثر بر آن در ایران SMA منافع غربالگری بیماریتخمین ارزش پولی 

 در حال اجرا 1399 دکتر ابوترابی بار اقتصادی کرونا ویروس بر سازمانهای بیمه سالمت

مطالعه تخمین ارزش پولی منافع انجام غربالگری فشارخون و تحلیل عوامل موثر بر آن در 

 ایران
 در حال اجرا 1399 دکتر رضاپور

تحلیل هزینه اثربخشی روش دارویی در مقایسه با جراحی سرپایی سقط درمانی جنین در سه 

 ماهه اول بارداری
 در حال اجرا 1399 دکتر هادیان

 در حال اجرا 1399 دکتر رضاپور منفعت غربالگری سرطان سینه در کشور ایران-تحلیل هزینه

 در حال اجرا 1399 دکتر رضاپور منفعت برنامه غربالگری سندروم داون در ایران -تحلیل هزینه 

 خاتمه یافته 1399 دکتر علیپور 1398تخمین بار اقتصادی سکته مغزی در ایران در سال 

اثربخشی ترمیم داخل عروقی در مقایسه با جراحی باز در بیماران مبتال به -تحلیل هزینه

 آنوریسم آئورت شکمی
 خاتمه یافته 1399 ابوترابیدکتر 

تحلیل هزینه اثربخشی پرتو درمانی با شدت تعدیل شده، رادیکال پروستاتکتومی و 

 رادیوتراپی متعارف سه بعدی در درمان سرطان پروستات
 در حال اجرا 1398 دکتر رضاپور

پیشگیری  های رایج برایاثربخشی استفاده از پلی پیل در مقایسه با مراقبت-تحلیل هزینه

 های قلبی و عروقی و تخمین اثرات بودجه ای آن در ایراناولیه و ثانویه در بیماری
 در حال اجرا 1398 دکتر رضاپور

بهینه سازی تصمیمات غربالگری سرطان پروستات در ایران: مقایسه دیدگاه نظام سالمت و 

 بیمار
 در حال اجرا 1398 دکتر هادیان

آدالیمومب در مقایسه با اینفلیکسیمب در درمان بیماری اثربخشی داروی -تحلیل هزینه

 کولیت السراتیو و کرون متوسط و شدید

دکتر عبادی فرد 

 آذر
 در حال اجرا 1398

 خاتمه یافته 1398 دکتر ابوترابی منفعت انجام آزمایش ژنتیک در غربالگری سرطان پستان در زنان -تحلیل هزینه
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تشخیص مولکولی به شیوه واکنش زنجیره پلی مراز در تحلیل هزینه اثربخشی آزمایش 

 مقایسه با شیوه های رایج در تشخیص بیماری مننژیت باکتریال
 1398 دکتر رضاپور

 خاتمه یافته

 1398 دکتر رضاپور منفعت غربالگری سرطان پروستات در ایران-تحلیل هزینه
 خاتمه یافته

-1397تقاضای واردات تجهیزات پزشکی سرمایه ای درجمهوری اسالمی ایران:تخمین تابع 

1374 
 یافته خاتمه 1398 دکتر هادیان

 ارائه الگوی تخصیص منابع مالی بخش بهداشت
دکتر عبادی فرد 

 آذر
 یافته خاتمه 1398

اثربخشی داروی ریواروکسابان در مقایسه با انوکساپارین جهت پیشگیری از -تحلیل هزینه

 ترومبوآمبولی وریدی بعد از عمل تعویض مفصل زانو
 خاتمه یافته 1398 دکتر ابوترابی

 واگیر غیر های¬بیماری خطر عوامل اقتصادی -اجتماعی های¬نابرابری تحلیل 

1395 سال: ایران در  
 1398 دکتر رضاپور

 خاتمه یافته

 تحلیل عوامل موثر برتخمین ارزش پولی منافع انجام غربالگری های سرطان دهانه رحم و 

 آن در ایران
 1398 دکتر رضاپور

 خاتمه یافته

تحلیل هزینه اعمال جراحی قبل و بعد از راه اندازی بخش جراحی روزانه در بیمارستان 

 شهدای هفتم تیر
 خاتمه یافته 1398 دکتر ابوترابی

 1397تیر: بارمالی خدمات درمانی غیرضروری در بخش اورژانس بیمارستان شهدای هفتم 
دکتر عبادی فرد 

 آذر
 یافته خاتمه 1398

ترجیحات و تمایل به پرداخت مصرف کنندگان برای محصوالت غذایی ارگانیک؛ مرور 

 نظام مند

دکتر سلیمانی 

 موحد
 یافته خاتمه 1398

 1392-1396هزینه های جبران نشده خدمات در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران: 
 دکتر سلیمانی

 موحد
 یافته خاتمه 1398

 بارداری اول ماهه سه در جنین درمانی سقط های روش اقتصادی ارزیابی 

مند نظام مرور: مادران  
 1398 دکتر رضاپور

 خاتمه یافته

ارزیابی اثر افزایش سهم مخارج دولت در بخش سالمت بر اقتصاد ایران با استفاده ازالگوی 

 محاسبهتعادل عمومی قابل
 در حال اجرا 1397 هادیاندکتر 

 در حال اجرا 1397 دکتر رضاپور طولی مطالعه یک:  ایران در معلولیت اقتصادی -اجتماعی های¬تحلیل نابرابری

تحلیل هزینه اثربخشی تعبیه دستگاه های ضربان ساز در بیماران مبتال به نارسایی کارکردی 

 قلبی در ایران
 در حال اجرا 1397 دکتر رضاپور
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اثربخشی داروی ریواروکسابان در مقایسه با وارفارین در بیماران مبتال به -تحلیل هزینه

 فیبریالسیون دهلیزی
 در حال اجرا 1397 دکتر ابوترابی

 کرونر عروق بیماران در دارویی و تهاجمی درمانی مداخالت اثربخشی هزینه مقایسه

 زودرس

دکتر عبادی فرد 

 آذر
 خاتمه یافته 1397

اثربخشی داروی ریواروکسابان در مقایسه با وارفارین در بیماران مبتال به -تحلیل هزینه

 فیبریالسیون دهلیزی
 خاتمه یافته 1397 دکتر ابوترابی

هزینه مراجعه مجدد بیماران بستری مبتال به عفونت محل جراحی در بیمارستان حضرت 

 1396-97رسول اکرم )ص( : 

دکتر عبادی فرد 

 آذر
 یافته خاتمه 1397

 یافته خاتمه 1397 دکتر هادیان ایران یافتگی درهای اصلی مواد غذایی براساس سطح توسعهبرآورد تابع تقاضای گروه

 1396:هزینه تمام شده خدمات ارائه شده در بخش فیزیوتراپی بیمارستان شفا یحیائیان 
دکتر عبادی فرد 

 آذر
 یافته خاتمه 1397

بار کهای یبار مصرف در مقایسه با بستهارزیابی اقتصادی استفاده از گان و شان چند 

 مصرف در اعمال جراحی ارتوپدی در بیمارستان شفایحیائیان
 خاتمه یافته 1397 دکتر ابوترابی

 خاتمه یافته 1397 ابوترابیدکتر  عوامل موثر بر هزینه های پرداخت از جیب برای دارو در میان خانوارهای دارای سالمند

تحلیل هزینه اثربخشی تعویض دریچه های قلب با دریچه های مکانیکی و زیستی در 

 بیماران مبتال به اختالالت دریچه های قلب
 1397 دکتر رضاپور

 خاتمه یافته

 وششپ تحت مناطق جمعیت سالمت وضعیت بر اجتماعی سرمایه های مولفه اثر تحلیل

 تهران شهر در ایران پزشکی علوم دانشگاه
 1397 دکتر رضاپور

 خاتمه یافته

 اشین سالمت های هزینه و سالمت بر سوخت قیمتی های سیاست اجرای اقتصادی ارزیابی

 تهران شهر در هوا آلودگی از
 یافته خاتمه 1397 دکتر هادیان

 خاتمه یافته 1397 دکتر رضاپور ایران در اجتماعی – روانی سالمت خدمات بسته گسترش پیامد _هزینه تحلیل

 به ابستهو آموزشی بیمارستانهای در سینه سرطان به مبتال زنان در: جیب از پرداخت برآورد

 ایران پزشکی علوم دانشگاه
 خاتمه یافته 1397 دکتر ابوترابی

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

1393-1365 
 یافته خاتمه 1397 دکتر هادیان

 رادیوگرافی با مقایسه در EOS بعدی سه/بعدی دو تصویربرداری اثربخشی– هزینه ارزیابی

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

 طریق از عروقی مداخله و کرونر عروق پس بای جراحی عمل اثربخشی -هزینه تحلیل

 میوکارد حاد انفارکتوس به مبتال بیماران در درمانی دارو با مقایسه در پوست

دکتر عبادی فرد 

 آذر
 یافته خاتمه 1397
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 در طمرتب ارزیابی های شاخص تدوین و عملیاتی ریزی بودجه سازی پیاده سنجی امکان

 ایران پزشکی علوم دانشگاه آموزشی معاونت
 1397 دکتر رضاپور

 خاتمه یافته

 – 1385) ایران های استان در سالمت بخش کننده مصرف قیمت شاخص بر موثر عوامل

1393 ) 
 1396 دکتر رضاپور

 خاتمه یافته

 خاتمه یافته 1396 دکتر رضاپور سنجیکتاب تحلیل ،(1396-1377)ایران در سالمت اقتصادی ارزشیابی

 در 2 نوع دیابت هب مبتال بیماران سالمتی با مرتبط زندگی کیفیت بر اثرگذار عوامل برآورد

 فراشبند شهرستان
 1396 دکتر رضاپور

 خاتمه یافته

 1380 رانای های استان در مردان و زنان اقتصادی مشارکت نرخ بر سالمت نشانگرهای تاثیر

 1392 تا
 1394 دکتر رضاپور

 خاتمه یافته

 رانای های استان در خانوارها بین در سالمت مراقبت برای پرداخت بودن عادالنه بررسی

90-1380 
 1394 دکتر رضاپور

 خاتمه یافته

 دو از ادهاستف با ایران و تهران پزشکی علوم های دانشگاه های بیمارستان بهروری تحلیل

 هرهب ارتقاء راهکارهای و ها چالش بررسی و کریمر–کندریک و کوئیست مالم شاخص

 1385-90: ها آن وری

 1392 دکتر هادیان

 

 خاتمه یافته

 رد عملکرد کلیدی های شاخص ارزیابی جهت گرافیکی و ریاضی مدلهای از استفاده

 وتهران ایران پزشکی علوم دانشگاه های بیمارستان
 1392 دکتر هادیان

 

 خاتمه یافته

 ورهایکش در مدت بلند پانلی مطالعه: مردان و زنان در کار نیروی عرضه بر سالمت تاثیر

 شرقی مدیترانه
 1392 دکتر هادیان

 

 خاتمه یافته

 1392 دکتر هادیان تهران شهر هوای کیفیت اقتصادی گذاری ارزش
 

 خاتمه یافته

 


