
 وضعیت استاد راهنما تصویب سال پایان نامهعنوان 

 در حال اجرا دکتر آقایی 1401 بیمارستان در ارزش بر مبتنی سالمت مراقبت کیفیت بهبود توسعه

 به بتالم دربیماران زردچوبه ترکیبات با گیاهی داروهای ی هزینه و ایمنی اثربخشی، ررسیب

 متاآنالیزها از مند نظام مرور:  زانو استئوآرتریت
 در حال اجرا دکتر رئیسی 1401

 های تابعهگرا با میزان تحقق اهداف استراتژیک بیمارستانرابطه سبک رهبری تحول

 دانشگاه علوم پزشکی ایران 
1401 

دکتر  

 پوراصغری
 در حال اجرا

 در حال اجرا رئیسی دکتر 1401 19چالش ها و نیازهای آموزشی مدیران بیمارستان در خصوص مدیریت پاندمی کووید

شده در پرستاران بیمارستان های آموزشی بررسی رابطه سبک رهبری و عدالت سازمانی درک

 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
1401 

دکتر  

 پوراصغری
 در حال اجرا

بررسی رابطه ی آمادگی سازمانی به پذیرش تغییرات با عملکرد بیمارستان های دانشگاه علوم 

 پزشکی ایران
1401 

دکتر 

مسعودی 

 اصل

 در حال اجرا

 در حال اجرا دکتر آقایی 1401 بررسی عوامل مرتبط با تقاضای غیر ضروری خدمات پزشکی اورژانس پیش بیمارستانی

در مرکز ارجاع بیماران کرونایی  19-گیری کوویدتبیین اقدامات مدیریتی در مواجهه با همه

 استان لرستان: یک مطالعه پدیدارشناسی
 در حال اجرا دکتر احمدی 1401

برآورد تعداد نیروی انسانی مراقب سالمت مورد نیاز مراکز خدمات جامع سالمت شمال غرب 

 تهران براساس شاخص حجم کار
1401 

دکتر  

 پوراصغری
 در حال اجرا

های برگزیده سازمان جهانی بهداشت در ¬بررسی تاثیر اجرای طرح تحول سالمت بر شاخص

 بویراحمد-و¬کهگیلویهاستان 
 در حال اجرا دکتر آقایی 1400

پزشکان در مورد اصول کنترل عفونت با ابتالی ی آگاهی، نگرش و عملکرد دندانبررسی رابطه

 های تابعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیدر درمانگاه 19-به بیماری کووید
1400 

دکتر 

مسعودی 

 اصل

 در حال اجرا

 در پاندمی هایبیماری مدیریت در بهداشتی مراقبت های¬ضعف سیستمبررسی نقاط قوت و 

 تهران
 در حال اجرا دکتر رئیسی 1400

 داشتیبه خدمات و پزشکی علوم دانشگاه در کارآفرینی و رهبری سبک بین رابطه بررسی

 ایران درمانی
 خاتمه یافته دکتر جعفری 1400



 وضعیت استاد راهنما تصویب سال پایان نامهعنوان 

ی های تابعه دانشگاه علوم پزشکدر بیمارستانرابطه سالمت روان با عملکرد شغلی پرستاران 

 کرمانشاه
 خاتمه یافته دکتر جعفری 1400

 1400 بر درآمد اختصاصی مجتمع بیمارستانی امام خمینی تهران 19-گیری ویروس کوویدتاثیر همه
دکتر آرین 

 خصال
 در حال اجرا

های دولتی دانشگاه بیمارستانرهبری مدیران  های رهبری بحران و سبکی میان شایستگیرابطه

 پزشکی ایرانعلوم
 در حال اجرا دکتر جعفری 1400

 زمان مدت و آزمایشگاه کارکنان شغلی رضایت بر 5S آراستگی نظام استقرار تاثیر بررسی

 موردی مطالعه: اورژانسی های آزمایش برای کاری چرخه
1400 

دکتر آرین 

 خصال
 خاتمه یافته

آزمایشگاه بالینی بیمارستان امیرالمومنین علی )ع( زابل: قبل و بعد از شروع کاری بررسی حجم 

 19-گیری کوویدهمه 
 در حال اجرا دکتر گرجی 1400

با حمایت سازمانی ادراک شده  19 -بررسی ارتباط تابآوری پرستاران شاغل در بخشهای کووید 

 در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران 19 –در شرایط پاندمی کووید 
1400 

دکتر  

 پوراصغری
 یافته خاتمه

ارزیابی فناوری تزریق زیرجلدی در مقایسه با تزریق وریدی انسولین در مدیریت بیماران مبتال به 

 کتواسیدوز دیابتی
1400 

دکتر آرین 

 خصال
 در حال اجرا

توانمندسازی ساختاری با فرهنگ ایمنی بیمار در بخش ی تعهد سازمانی و ¬بررسی رابطه

 مراقبت ویژه مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران
1400 

دکتر  

 پوراصغری
 در حال اجرا

 خاتمه یافته دکتر آقایی 1400 19-گیری کووید¬بررسی وضعیت مسئولیت های اجتماعی بیمارستان های شهر کاشان در همه

 خاتمه یافته گرجی دکتر 1400 تاثیر ویروس کرونا بر ارائه خدمات دندان پزشکی بررسی 

ارتباط بین نوبت کاری و فرسودگی شغلی درپرستاران بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم 

 پزشکی ایران
 در حال اجرا دکتر گرجی 1400

بر رضایت شغلی کارکنان آزمایشگاه و مدت زمان  5Sبررسی تاثیر استقرار نظام آراستگی 

 چرخه کاری برای آزمایش های اورژانسی: مطالعه موردی
1400 

دکتر آرین 

 خصال
 در حال اجرا

 1400 بررسی عوامل موثر در جذب بیماران بین المللی در بیمارستانهای شهرتبریز
دکتر وطن 

 خواه
 خاتمه یافته



 وضعیت استاد راهنما تصویب سال پایان نامهعنوان 

های انسدادی راه دور بر کیفیت زندگی بیماران مبتال به بیماریمقایسه تاثیر پایش بیماران از 

 مزمن ریوی در مقایسه روش مرسوم با رویکرد ارزیابی فناوری سالمت
1400 

دکتر وطن 

 خواه
 خاتمه یافته

: مطالعه ی 19-مقایسه ی شاخص های عملکردی بیمارستان قبل و بعد از همه گیری کووید

 موردی
 یافتهخاتمه  دکتر گرجی 1400

 خاتمه یافته دکتر گرجی 1400 بررسی مدیریت خطر بیمارستان شهید فیاض بخش در برابر زلزله

بررسی سبک رهبری مدیران آزمایشگاه تشخیص طبی خصوصی از دیدگاه کارکنان و مقایسه 

 میزان تعهد سازمانی بر اساس آن
1400 

دکتر 

 پوراصغری
 یافته خاتمه

م پزشکی های تابعه دانشگاه علوبازاریابی گردشگری سالمت در بیمارستانبررسی عوامل موثر بر 

 ایران
1400 

دکتر سید 

 احمد احمدی
 یافته خاتمه

ران های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایبررسی کیفیت خدمات بخش اورژانس در بیمارستان

 گیری کروناقبل و بعد از بروز همه
 در حال اجرا دکتر آقایی 1400

 1400 ای وقایع مرتبط با اعمال جراحی¬بررسی اثربخشی فرآیند تحلیل علل ریشه
دکتر آرین 

 خصال
 خاتمه یافته

 خاتمه یافته دکتر ملکی 1400 تاثیر اصالح روند ترخیص بیمار بر متوسط زمان ترخیص در بیمارستان حضرت علی اصغر)ع(

های کاری پرستاران در بیمارستانارتباط شرایط ارگونومیکی محیط کار و کیفیت زندگی 

 دانشگاه علوم پزشکی ایران
1400 

دکتر آرین 

 خصال
 خاتمه یافته

تعیین اثربخشی و هزینه یابی عمل جراحی آپاندکتومی با روش الپاراسکوپی در مقایسه با عمل 

 جراحی باز در کودکان با رویکرد ارزیابی فناوری سالمت
 خاتمه یافته دکتر احمدی 1399

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

 علوم پزشکی ایران
 در حال اجرا دکتر آقایی 1399

بررسی وضعیت شاخص های مدیریتی بالینی کیفیت از دیدگاه کارکنان ارشد در بیمارستانهای 

 تابعه دانشگاه علوم پزشکی ایران
 یافته خاتمه دکتر آقایی 1399

بررسی رابطه مدیریت دانش با سالمت سازمانی در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی 

 ایران
 در حال اجرا دکتر آقایی 1399



 وضعیت استاد راهنما تصویب سال پایان نامهعنوان 

ه دانشگاه های وابسته ببررسی میزان استقرار استانداردهای نسل سوم اعتباربخشی در بیمارستان

 علوم پزشکی قم
 خاتمه یافته دکتر رئیسی 1399

مقایسه داروهای گیاهی با ترکیبات سنجد، زردچوبه، سویا و آووکادو در درمان استئوآرتریت 

 زانو در ایران با رویکرد ارزیابی فناوری سالمت
 خاتمه یافته دکتر رئیسی 1399

 یافته خاتمه دکتر آقایی 1399 بررسی تاثیر یادگیری فعال از خطاهای دارویی بر میزان بروز آنها در حیطه پرستاری

بررسی رابطه پرداخت مبتنی بر عملکرد و رضایت شغلی درکارکنان مراکز آموزشی درمانی 

 دانشگاه علوم پزشکی ایران
1399 

دکتر آرین 

 خصال
 خاتمه یافته

) های دانشگاه علوم پزشکی ایرانمقایسه عملکرد پرستاران طرحی و رسمی شاغل در بیمارستان

 1399ها( در سال از دیدگاه آن
1399 

دکتر 

 پوراصغری
 خاتمه یافته

ف های سرپایی طرارائه الگوی سنجش و پرداخت مبتنی بر عملکرد برای پزشکان درمانگاه

 قرارداد با سازمان بیمه سالمت ایران
1399 

دکتر آرین 

 خصال
 خاتمه یافته

رومبوسیتوپنیک تمقایسه بین تاثیرات ریتوکسیماب و طحال برداری در بیماران مبتال به پورپورای 

 ایدیوپاتیک
 خاتمه یافته رئیسی دکتر 1399

بررسی رابطه دفع پسماند ویژه پزشکی و نیدل استیک شدن کارکنان بیمارستان های دانشگاه 

 علوم پزشکی ایران
 خاتمه یافته دکتر ملکی 1399

پزشکی ایران  علومبررسی رابطه بهره وری نیروی انسانی با عملکرد بیمارستان های تابعه دانشگاه 

 1397در سال 
 خاتمه یافته دکتر جعفری 1397

شکی های وابسته به دانشگاه علوم پزوکار با بهره وری سازمانی در بیمارستانرابطه الگوی کسب

 ایران 
 خاتمه یافته دکتر جعفری 1397

بررسی رابطه بین رضایتمندی از خدمات بیمارستانی با کیفیت زندگی در بیماران مبتال به سرطان 

 1396امام خمینی ره:دهانه رحم مراجعه کننده به مجتمع بیمارستانی 
 خاتمه یافته دکتر رئیسی 1397

 در دست اجرا دکتر جعفری  1397 ارزیابی فناوری داروی ساکساگلیپتین در درمان بیماران مبتال به دیابت نوع دو در ایران

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

 هرانبهداشت جنوب ت
 خاتمه یافته دکتر آرین 1396

http://iresearch.iums.ac.ir/show_stat_tarh.phtml?xyz=Y29kX3Rhcmg9MTQ0Nzc-TWpNek9BJTNEJTNE
http://iresearch.iums.ac.ir/show_stat_tarh.phtml?xyz=Y29kX3Rhcmg9MTQ0Nzc-TWpNek9BJTNEJTNE
http://research.iums.ac.ir/payannameh/view_tarh_form.phtml?admin=mirchp&seed=EGt8XlY8pUM02AAMXMdVlOy2vjmD5x6IQipfkKQ3LhlJt5sDY&cod_tarh=9311564004
http://research.iums.ac.ir/payannameh/view_tarh_form.phtml?admin=mirchp&seed=EGt8XlY8pUM02AAMXMdVlOy2vjmD5x6IQipfkKQ3LhlJt5sDY&cod_tarh=9311564004


 وضعیت استاد راهنما تصویب سال پایان نامهعنوان 

رابطه بین هوش هیجانی تاب آوری و فرسودگی شغلی در کارکنان ستادی دانشگاه علوم 

 پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
 خاتمه یافته دکتر جعفری  1396

 خاتمه یافته دکتر رئیسی 1396 تاثیر اجرای طرح ناب بر اخالق حرفه ای کادر پرستاری بیمارستان بهارلو

رابطه ی هوش عاطفی با مشتری مداری در مراکز آموزشی درمانی عمومی تابعه دانشگاه علوم 

 پزشکی ایران
 خاتمه یافته دکتر گرجی 1396

بررسی رابطه مدیریت کیفیت جامع  و فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان های دانشگاه علوم 

 پزشکی ایران
 خاتمه یافته دکتر ملکی 1396

ارزیابی فناوری سالمت داروی راملتئون در مقایسه با آلپارازوالم در درمان بیماران مبتال به بی 

 خوابی
1396 

دکتر شعبانی 

 نژاد
 خاتمه یافته

 خاتمه یافته دکتر ملکی 1396 بررسی رابطه مقتضی بودن خدمات سی تی اسکن سینوس های پارانازال با نوع بیمارستان

ارزیابی فناوری سالمت ترکیب داروی بواسیزوماب وارلوتینیب در مقایسه با بواسیزوماب در 

 درمان نگهدارنده سرطان متاستاتیک کولورکتال 
1396 

دکتر 

 ابراهیمی
 خاتمه یافته

ارزیابی فناوری سالمت اندازه گیری تهاجمی و غیر تهاجمی هموگلوبین خون در بیماران تحت 

 جراحی
1396 

 شعبانیدکتر 

 نژاد
 خاتمه یافته

رابطه مدیریت مشارکتی و توانمندسازی در کارکنان شاغل معاونت توسعه مدیریت و تابع 

 دانشگاه علوم پزشکی ایران
 خاتمه یافته دکتر گرجی 1396

ارزیابی فناوری سالمت هیپترونیک دکستروز پرولوتراپی در مقایسه با اریترو پوئیتین پالسمای 

 رادیو فرکوئنسی پرولوتراپی در درمان استئو آرتریت زانو در ایران غنی از پالکت و
 خاتمه یافته تورانیدکتر  1396

ارزیابی فناوری سالمت مقایسه کاربرد سیستم پیام کوتاه با روش مراجعه حضوری در مراقبت 

 بیماران دیابتی
1396 

دکتر شعبانی 

 نژاد
 خاتمه یافته

 1396 حمایت اجتماعی در بیماران مبتال به نارسایی قلبی در شهر قمارتباط رفتارهای خودمراقبتی با 
دکتر شعبانی 

 نژاد
 خاتمه یافته

ارزیابی فناوری سالمت داروی ملوکسیکام در مقایسه با دیکلوفناک در درمان بیماری استئو 

 آرتریت در ایران
 خاتمه یافته دکتر آرین 1396



 وضعیت استاد راهنما تصویب سال پایان نامهعنوان 

با تعهد حرفه ای پرستاران در بیمارستان های بررسی رابطه عوامل بروز خطاهای دارویی 

 غیرآموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران مستقر در شهر تهران
 خاتمه یافته دکتر تورانی 1396

رابطه بین اجزای مختلف برنامه ترجمان دانش مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ایران با 

 استفاده از مدل منطق
 یافتهخاتمه  دکتر تورانی 1396

بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و نوآوری از دیدگاه پرستاران در بیمارستان های منتخب دانشگاه 

 1396علوم پزشکی کردستان: 
1396 

دکتر وطن 

 خواه
 خاتمه یافته

رابطه سرمایه اجتماعی با ارتباطات سازمانی پرستاران شاغل در بیمارستان های شهرستان بهبهان: 

1394 
1396 

دکتر 

 دلگشایی
 خاتمه یافته

رابطه فرسودگی شغلی پرستاران با نوبت کاری آنان در بیمارستان های عمومی و تخصصی شهر 

 همدان
1396 

دکتر 

 دلگشایی
 خاتمه یافته

تعیین شاخص های شایستگی در برنامه ریزی جانشین پروری مدیران بیمارستانی دانشگاه علوم 

 پزشکی ایران
 یافتهخاتمه  دکتر سیدین 1396

 خاتمه یافته دکتر گرجی 1396 تدوین معیارهای طراحی معماری بخش تصویربرداری پزشکی

بررسی میزان رعایت استانداردهای وزارت بهداشت در طراحی معماری، تاسیسات مکانیکی و 

 الکتریکی در اتاق های جراحی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
 یافتهخاتمه  دکتر جعفری  1396

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

 زاگرس
 خاتمه یافته دکتر رواقی 1396

 1396       ایران شهری اولیه بهداشتی مراقبت خدمات ارائهدهندگان به پرداخت نظام الگوی ارائه
دکتر وطن 

 خواه
 خاتمه یافته

 خاتمه یافته جعفری دکتر 1396       ایران برای بیمارستانی پیش پزشکی های فوریت خدمات تأمین الگوی ارائه

 ولتید بیمارستانهای برای پزشکی خطاهای افشای و دهی گزارش ثبت، مدیریتی الگوی ارائه

       ایران
 خاتمه یافته دکتر گرجی 1396

 خاتمه یافته دکتر گرجی 1396       ایران دولتی بیمارستانهای داروخانهی برونسپاری الگوی ارائه

 1396       ایران در کمبینایان و نابینایان توانبخشی خدمات الگوی ارائه
دکتر وطن 

 خواه
 خاتمه یافته



 وضعیت استاد راهنما تصویب سال پایان نامهعنوان 

 خاتمه یافته دکتر گرجی 1396       تهران شهر بیمارستانهای در بالینی داوطلب نیروهای از استفاده الگوی طراحی

 خاتمه یافته دکتر گرجی 1396       طبیعی بالیای در ایران دولتی غیر های سازمان بشردوستانه  های کمک هماهنگی مدل ارایه

 و سالمت کلی سیاستهای بر مبتنی سالمت نظام کارکردهای عملیاتی -نهادی وضعیت تحلیل

   سیاستی های گزینه ارایه
 خاتمه یافته جعفری دکتر 1396

 خاتمه یافته دکتر گرجی 1396 با قابلیت توسعه گردشگری پزشکی با رویکرد بیمارستان سبزطراحی بیمارستانی 

 خاتمه یافته جعفری دکتر 1396 ایران سالمت نظام در بستری غیر درمانی خدمات ارائه مراکز بر نظارت الگوی ارائه

 خاتمه یافته رئیسی دکتر 1396        سالمت مراقبت مالی تأمین در عدالت حیطه در سالمت تحول طرح سیاستگذاری تحلیل

 خاتمه یافته دکتر رواقی 1396 نقش طراحی در کاهش هزینه های مدیریتی بیمارستان از دیدگان مدیران و طراحان بیمارستانی

 خاتمه یافته دکتر رواقی 1396 ایران بیمارستانهای در بستری تختهای تخصیص سیاستهای تحلیل

 خاتمه یافته تورانیدکتر  1396 آیندهنگاری رویکرد با ایران بیمارستانهای مدیران شایستگی الگوی ارائه“ 

 خاتمه یافته ملکیدکتر  1396       ایران جامعه سالمت های پایگاه در اولیه بهداشتی خدمات کیفیت تضمین الگوی ارائه

 خاتمه یافته دکتر سیدین 1395       ایران برای  سیاستی های گزینه ارائه و دارو منطقی تجویز های سیاست تحلیل

 1395 یاستیس راهکارهای ارائه و  ایران در سرطان تسکینی و حمایتی مراقبتهای سیاست تحلیل   "
دکتر وطن 

 خواه
 خاتمه یافته

 1395       ایران در پرستاران خروج جریانات مدل طراحی
دکتر وطن 

 خواه
 خاتمه یافته

 1395 ایران اجتماعی تأمین سازمان بیمارستانهای عملکرد ارزیابی الگوی ارائه
دکتر 

 دلگشایی
 خاتمه یافته

 اساس بر سالمت جامع خدمات مراکز نیاز مورد خانواده سالمت مراقبین برآورد الگوی ارائه

       کار حجم شاخص رویکرد
 خاتمه یافته ملکیدکتر  1395

 تاناس برای استراتراتژیک چارچوب طراحی و ایران در مادری مرگ کاهش های سیاست تحلیل

         وبلوچستان سیستان
 خاتمه یافته رئیسیدکتر  1395

 سالمت دماتخ به مالی دسترسی در بضاعت بی افراد از حمایت سیاستگذاری شبکه الگوی ارائه

       ایران در
 خاتمه یافته گرجیدکتر  1395



 وضعیت استاد راهنما تصویب سال پایان نامهعنوان 

 خاتمه یافته دکتر رواقی 1395        ایران در  دندان و دهان سالمت های سیاست تحلیل

 1395       یرانا دولتی های بیمارستان در پاراکلینیک خدمات سپاری برون گیری تصمیم مدل ارائه
دکتر 

 دلگشایی
 خاتمه یافته

تاثیر طرح تحول نظام سالمت بر شاخص های زایمان در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم 

 1391-1395پزشکی ایران 
1395 

دکتر آرین 

 خصال
 خاتمه یافته

 با ایه استان برای سیاستی پیشنهادهای ارائه و ایران نوزادان مرگ کاهش های سیاست تحلیل

 نوزادی مرگ میزان باالترین
 خاتمه یافته دکتر رواقی 1395

 خاتمه یافته دکتر رواقی 1395        ایران در آموزشی های بیمارستان مدیریت الگوی ارایه

 خاتمه یافته جعفریدکتر  1395       ایران در قلبی  کرونر های بیماری های مراقبت در چهارم سطح پیشگیری مدل ارائه

 خاتمه یافته جعفریدکتر  1395        ایران در خانواده پزشک برنامه مالی تامین بر اثرگذار های سیاست تحلیل

 خاتمه یافته جعفریدکتر  1395 ایران  سالمت نظام در بیماران غیررسمی های پرداخت  کنترل الگو ارائه

ارزیابی فناوری سالمت داروی ورزو واستاتین در مقایسه با آتورواستاتین در پیشگیری اولیه از 

 بیماری عروق کرونر در ایران
1395 

دکتر  

 ابراهیمی
 خاتمه یافته

 1395 با روش مراجعه حضوری در مراقبت بیماران دیابتیمقایسه کاربرد سیستم پیام کوتاه 
دکتر شعبانی 

 نژاد
 خاتمه یافته

 1395 زلزله وقوع هنگام در معلولیت دارای افراد نیازهای تحقق مدل ارائه
دکتر آرین 

 خصال
 خاتمه یافته

 1395        ای جاده ترافیک حوادث صحنه در ای حرفه غیر کنندگان مداخله مدیریت مدل ارایه
دکتر آرین 

 خصال
 خاتمه یافته

 1395 ایران در سال پنج زیر تغذیهکودکان سوء از پیشگیری الگوی ارائهی
دکتر آرین 

 خصال
 خاتمه یافته

رابطه استراتژی های خود رهبری با تعهد سازمانی کارکنان در بیمارستان های دانشگاه علوم 

 پزشکی البرز در شهر کرج
1395 

دکتر  

 ابراهیمی
 خاتمه یافته

ی نرابطه فرهنگ ایمنی بیمار و شرایط محیط کار از دیدگاه پرستاران در مراکز آموزشی درما

 دانشگاه علوم پزشکی ایران
1395 

دکتر وطن 

 خواه
 خاتمه یافته
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 وضعیت استاد راهنما تصویب سال پایان نامهعنوان 

 1395 1395های شهر تهران:الملل بیمارستانارزیابی عملکرد واحد بیماران بین 
دکتر وطن 

 خواه
 خاتمه یافته

رابطه شاخص های عملکردی با پذیرش مجدد بیماران جراحی قلب باز در مرکز آموزشی 

 1394درمانی آیت اله روحانی بابل:
1395 

دکتر  

 ابراهیمی
 خاتمه یافته

کو سرولوژی برای تشخیص عفونت هلیمقایسه هزینه اثربخشی روش تست تنفسی اوره با روش 

 باکتر پیلوری
1395 

دکتر آرین 

 خصال
 خاتمه یافته

ارزیابی پیامدهای پیاده سازی سیستم پیام کوتاه در خودمراقبتی و مراقبت مزمن بیماری ها بر 

 اساس مالحظات، اقتصادی، اخالقی، اثربخشی و ایمنی
1395 

دکتر شعبانی 

 نژاد
 خاتمه یافته

میزان پرداخت از جیب بیماران بستری در بیمارستان شهدای تجریش تهران، قبل و بعد از مقایسه 

 طرح تحول نظام سالمت
1395 

دکتر 

 دلگشایی

 خاتمه یافته

بررسی رابطه مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی در بیمارستانهای منتخب دانشگاههای علوم 

 1395پزشکی شهر تهران 
 دکتر ملکی 1395

یافتهخاتمه   

 یافته خاتمه دکتر آرین 1395 مقایسه قدرت تشخیص دستگاه تست تنفسی اوره ساخت ایران با مشابه خارجی

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

 تهرانایران در شهر 
 دکتر سیدین 1395

 خاتمه یافته

رابطه مدیریت تجربه مشتری با تمایالت رفتاری بیماران بخش جراحی در بیمارستان های 

 1395دانشگاه علوم پزشکی ایران: 
 خاتمه یافته دکتر سیدین 1395

ارزیابی میزان رعایت استانداردهای طراحی بخش اورژانس در بیمارستانهای عمومی آموزشی 

 1396دانشگاه علوم پزشکی ایران 
 خاتمه یافته دکتر گرجی  1395

مقایسه رنگ های انتخابی افراد مبتال به اختالل افسردگی اساسی در فضاهای بالینی با رنگ های 

 انتخابی افراد نرمال
1395 

دکتر 

 دلگشایی
 خاتمه یافته

ینیک افسردگی اساسی در کلرابطه رنگ فضاهای کلینیکی با سالمت افراد مبتال به اختالل 

 روانپزشکی شهر اصفهان
1395 

دکتر 

 دلگشایی
 خاتمه یافته

بررسی عملکرد بخش اورژانس در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه بعد از 

 اجرای برنامه حضور پزشکان متخصص مقیم طرح تحول نظام سالمت
 خاتمه یافته دکتر جعفری 1395
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 وضعیت استاد راهنما تصویب سال پایان نامهعنوان 

 خاتمه یافته دکتر آرین  1395 کیفیت زنجیره ارجاع خدمات بیمارستانی و رضایت بیماران در بیمارستان شفا کرمانرابطه 

بررسی دیدگاه کتابداران دانشگاه های علوم پزشکی ایران، تهران و شهیدبهشتی در خصوص 

 در خدمات کتابخانه ای 2استفاده از ابزارهای وب 
 خاتمه یافته دکتر پناهی 1395

بررسی میزان آگاهی و استفاده کتابداران و دانشجویان پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی 

 های همراه هوشمند ایران از برنامه های کاربردی اطالع رسانی پزشکی بر روی گوشی
 خاتمه یافته دکتر نعمتی 1395

 بیمارستان های رابطه مولفه های مدیریت دانش با ابعاد فرهنگ سازمانی پرستاران شاغل در

 1395آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران 
1395 

دکتر 

 دلگشایی
 خاتمه یافته

تحلیل وضعیت کمیته های بیمارستانی بیمارستان های منتخب شهر تهران پس از استقرار 

 اعتباربخشی بیمارستانی
 خاتمه یافته دکتر رواقی 1395

خودشکوفایی در کارکنان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم رابطه بین کارآفرینی سازمانی و 

 پزشکی ایران
1395 

دکتر وطن 

 خواه
 خاتمه یافته

بکارگیری اصول و روشهای طراحی نوین در ارایه الگوهای بیمارستانی آینده با تاکید بر رویکرد 

 تفکر ناب
 خاتمه یافته دکتر تورانی 1395

ان پروفیالکسی قبل از اعمال جراحی در بیمارست تاثیر آموزش بر مصرف منطقی آنتی بیوتیک

 سینا
1395 

دکتر شعبانی 

 نژاد
 خاتمه یافته

 خاتمه یافته دکتر رواقی 1395 بررسی مفاهیم، چالش ها و فرصت های مشارکت بیماران در ایمنی بیمار در ایران

ای تابعه همقایسه کارایی و اثربخشی سیستم دیجیتال در واحدهای تصویربرداری بیمارستان 

 سازمان تامین اجتماعی تهران
1395 

دکتر 

 ابراهیمی
 خاتمه یافته

 1395 ارایه راهنمای طراحی معماری بخش دوستدار سالمند در بیمارستان های ایران
دکتر وطن 

 خواه
 خاتمه یافته

تاثیر استقرار طرح تحول نظام سالمت بر پرداخت رسمی بیماران در مرکز آموزشی درمان 

 قزوین والیت در
 خاتمه یافته دکتر آرین 1395

ی بین اجزای مختلف برنامه ترجمان دانش مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ایران با رابطه

 استفاده از مدل منطقی
 خاتمه یافته دکتر تورانی 1395

 خاتمه یافته دکتر آرین 1395 ارائه الگوی طراحی مراکز جراحی محدود در کشور ایران



 وضعیت استاد راهنما تصویب سال پایان نامهعنوان 

 1395 بندی عوامل موثر بر جذب گردشگری سالمت در تهران اولویت
دکتر شعبانی 

 نژاد
 خاتمه یافته

بررسی کارایی اتاق های عمل بیمارستان های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

1393-1391 
1395 

دکتر 

 ابراهیمی
 خاتمه یافته

های بیمارستان های غیرآموزشی  طراحی ابزاری برای ارزیابی فرآیند برون سپاری آزمایشگاه

 دانشگاه علوم پزشکی ایران
 خاتمه یافته دکتر رواقی 1395

 1395 ارائه راهنمای طراحی معماری بخش دوستدار سالمند در بیمارستان های ایران
دکتر وطن 

 خواه
 خاتمه یافته

 1395 طراحی معماری بیمارستان با رویکرد معماری پایدار      
دکتر وطن 

 خواه
 خاتمه یافته

 1395       ایران سالمت درنظام درمانی خدمات  برندسازی  مفهومی مدل ارایه
دکتر وطن 

 خواه
 خاتمه یافته

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

 دانشگاه علوم پزشکی ایران
1395 

دکتر وطن 

 خواه
 خاتمه یافته

رابطه مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی در بیمارستان های منتخب دانشگاه های علوم  بررسی

 1395پزشکی شهر تهران 
 دکتر ملکی 1395

 خاتمه یافته

 یافته خاتمه گرجی دکتر 1395       ایران در ها فوریت و بالیا وقوع از بعد سالمت وضعیت ارزیابی نظام الگوی ارائه

از جیب بیماران بستری در بیمارستان تجریش شهدای تهران قبل و بعد از  مقایسه میزان پرداخت

 طرح تحول نظام سالمت
1395 

دکتر 

 دلگشایی

 خاتمه یافته

 خاتمه یافته دکتر آرین 1395 کرمان  -رابطه کیفیت زنجیره ارجاع خدمات بیمارستانی و رضایت بیماران در بیمارستان شفا

 1395 1395بین الملل بیمارستان های شهر تهران ارزیابی عملکرد واحد بیماران 
دکتر وطن 

 خواه
 خاتمه یافته

 یافته خاتمه گرجی دکتر 1394        سالمت ظامن جایگاه بر تمرکز با ایران در ترافیکی حوادث از پیشگیری سیاستی الگوی ارائه

 در رپتوکینازاست و رتپالز,  آلتپالز داروهای با مقایسه در تنکتپالز داروی سالمت فناوری ارزیابی

       ایران در میوکارد حاد انفارکتوس به مبتال بیماران درمان
 یافته خاتمه دکتر تورانی 1394



 وضعیت استاد راهنما تصویب سال پایان نامهعنوان 

مقایسه میزان بهره مندی از خدمات مراقبت ادغام یافته سالمت مادران در پایگاه های بهداشتی 

 1394مشارکتی و دولتی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
1394 

 دکتر

 ابراهیمی
 خاتمه یافته

 1394 تهران( 22طراحی بیمارستان با رویکرد معماری پایدار )مطالعه موردی منطقه 
دکتر وطن 

 خواه
 خاتمه یافته

 1394 اولویت بندی عوامل موثر بر جذب گردشگری سالمت در تهران
دکتر شعبانی 

 نژاد
 خاتمه یافته

آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز: بررسی کارایی اتاق های عمل بیمارستان های 

1393-1391 
1394 

دکتر 

 ابراهیمی
 خاتمه یافته

اثربخشی پرتودرمانی حین عمل و بعد از عمل  -مرور نظام مند مقایسه ایمنی، اثربخشی و هزینه

 در بیماران مبتال به سرطان پستان اولیه
 خاتمه یافته دکتر رئیسی 1394

روش های درمانی ایمونوگلوبولین زیر جلدی و وریدی در بیماران نقص ارزیابی فناوری سالمت 

 ایمنی اولیه در ایران
1394 

دکتر شعبانی 

 نژاد
 خاتمه یافته

طراحی ابزاری برای ارزیابی فرآیند برون سپاری آزمایشگاه های بیمارستان های غیرآموزشی 

 دانشگاه علوم پزشکی ایران
 خاتمه یافته دکتر رواقی 1394

 های بهداشتییافته سالمت مادران در پایگاهمندی از خدمات مراقبت ادغاممقایسه میزان بهره

  1394مشارکتی و دولتی دانشگاه علوم پزشکی ایران: 
1394 

دکتر 

 ابراهیمی
 خاتمه یافته

بررسی تاثیر افزایش حقوق پزشکان خانواده بر شاخص های منتخب برنامه پزشک خانواده 

 مرکزی روستایی استان
 خاتمه یافته دکتر ملکی 1394

 1394 زلزله در سالمندان از مراقبت های شاخص ارائه
دکتر وطن  

 خواه
 خاتمه یافته

رابطه سرمایه اجتماعی با ارتباطات سازمانی پرستاران شاغل دربیمارستان های شهرستان بهبهان: 

1394       
1394 

دکتر  

 دلگشایی
 خاتمه یافته

 1394 رهبری تحول گرا و عملکرد شغلی کارکنان بیمارستان فارابیتعیین رابطه 
دکتر شعبانی 

 نژاد
 خاتمه یافته

بررسی عملکرد بخش اورژانس در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه بعد از 

 اجرای برنامه حضور پزشکان متخصص مقیم طرح تحول نظام سالمت
 دکتر جعفری 1394

یافتهخاتمه   



 وضعیت استاد راهنما تصویب سال پایان نامهعنوان 

 1394 رعص بیماری درمان در کاربامازوپین با مقایسه در الموتریژین داروی سالمت فناوری ارزیابی
دکتر 

 ابراهیمی

یافته خاتمه  

ارزیابی عملکرد مرکز بهداشت شهرستان گرگان با استفاده از راهبرد درمان کوتاه مدت تحت 

 1390-1393نظارت مستقیم بیماری سل: 
1394 

دکتر 

 دلگشایی

 خاتمه یافته

 1394 طراحی معماری بیمارستان با رویکرد معماری پایدار
دکتر وطن 

 خواه

 خاتمه یافته

بررسی عملکرد ده ساله مرکز آموزشی درمانی بهارلو وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران : 

 مطالعه موردی 
 دکتر جعفری 1394

 خاتمه یافته

عوامل مرتبط با گزارش خطای پزشکی توسط پرستاران با استفاده از تئوری رفتار برنامه ریزی 

 شده در بیمارستانهای عمومی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی البرز شهر کرج 
 دکتر سیدین 1394

 خاتمه یافته

ان سترابطه بین مدیریت دانش و خالقیت کارکنان در واحدهای شبکه بهداشت و درمان شهر

 1394آبیک : 
 دکتر سیدین 1394

 خاتمه یافته

 خاتمه یافته دکتر ملکی 1393 ایران در آبی منابع به نفت نشت: ساخت انسان بالیای به پاسخ الگوی طراحی

 1393 1392: تهران شهر در بیمار توسط پزشک انتخاب بر موثر عوامل
مصدق دکتر 

 راد

 خاتمه یافته

 1393 ایران دولتی بیمارستانهای مدیران نیاز مورد های شایستگی الگوی طراحی
دکتر 

 دلگشایی

 خاتمه یافته

 خاتمه یافته دکتر گرجی 1393 یریپیشگ مدل ارائه و بیمارستانی پیش اورژانس کارکنان علیه خشونت فرایند تبیین: 

یافته خاتمه دکتر ملکی 1393 کشور بیمارستانی پیش فوریتهای زمانی فواصل کاهش الگوی ارائه  

 خاتمه یافته دکتر ملکی 1393 سناریوسازی تکنیک از استفاده با سالمندان بهداشتی مراقبتهای نگاری آینده

 خاتمه یافته دکتر جعفری 1393 1392رابطه وجهه سازمانی و تعهد سازمان در کارکنان انستیتو پاستور ایران:

 در انمدیر رهبری سبک و سازمانی فرهنگ با کارکنان فردی خالقیت بین ارتباط بررسی

 1391 سال در قزوین بیمارستانهای
1392 

مصدق دکتر

 راد

 خاتمه یافته

 خاتمه یافته تورانی دکتر 1392 ایران طبیعی بالیای خطر مدیریت در جنسیتی تحلیل شاخصهای تبیین



 وضعیت استاد راهنما تصویب سال پایان نامهعنوان 

 1392   ستانخوز استان بیمارستانهای در بالینی حاکمیت اجرای در اطالعات مدیریت نقش بررسی:  
مصدق دکتر

 راد

 خاتمه یافته

 خاتمه یافته رواقی دکتر 1392 ایران در دخانیات کنترل سیاستهای تحلیل

 1392 1392:  تهران شهر بیمارستانهای در خدمات کیفیت و سازمانی فرهنگ بین ارتباط:  
مصدق دکتر

 راد

 خاتمه یافته

 انیدرم آموزشی مراکز در اورژانس بخش سرپرستاران هیجانی هوش و پرستاران تعارض رابطه

 1392 ایران پزشکی علوم دانشگاه
 ملکیدکتر 1392

 خاتمه یافته

 خاتمه یافته یدلگشایدکتر 1392   ایران برای الگو ارائه:  بیمارستانی ترخیص برنامه اثربخش مدیریت

 سال در جائیر شهید قلب بیمارستان عمل اتاق بخش در بیمار ایمنی بر کیفیت مدیریت تاثیر

1392 
1392 

مصدق دکتر

 راد

 خاتمه یافته

 انبیمارست اورژانس بخش در خدمات ارائه زمان بر اورژانس طب متخصصین شدن تاثیرمقیم

 1391: تجریش شهدا
 ملکیدکتر 1392

 خاتمه یافته

 1392   سالمت دهنده ارتقا بیمارستانهای برای مدلی آزمون و توسعه
مصدق دکتر

 راد

 خاتمه یافته

 لومع دانشگاه درمانی و  آموزشی مراکز در بیماران پذیرش الگوی و اقامت مدت رابطه بررسی

 1392:  قزوین پزشکی
1392 

توطن دکتر

 خواه

 خاتمه یافته

 گاهدانش به وابسته درمانی و آموزشی مراکز عملکردی  های شاخص با استعداد مدیریت رابطه

 1392:  ایران پزشکی علوم
1392 

توطن دکتر

 خواه

 خاتمه یافته

 بندی تاولوی و تهران شهر منتخب بیمارستانهای در پزشکی تجهیزات خرید بر موثر های مولفه

 1392 مراتبی سلسله تحلیل از استفاده با آنها
 تورانیدکتر 1392

 خاتمه یافته

 علوم گاهدانش بازنشسته سالمندان سالمت با مرتبط زندگی کیفیت و اجتماعی سالمت رابطه

 1392: تهران پزشکی
 تورانیدکتر 1392

 خاتمه یافته

:  خطی ریزی رنامهب از استفاده با تهران سینای بیمارستان اورژانس بخش تعدادپرستاران یابی بهینه

1392 
 براتی دکتر 1392

 خاتمه یافته



 وضعیت استاد راهنما تصویب سال پایان نامهعنوان 

 یریتیمد واگذاری از بعد و قبل کرج رجائی شهید بیمارستان بخشی اثر و کارایی مقایسه:  

:1392 
 گرجیدکتر 1392

 خاتمه یافته

 خاتمه یافته یدلگشایدکتر 1392 1392: قزوین شهرستان عمومی بیمارستانهای در سرپائی بیماران ویزیت زمان مدت بررسی: 

 در نژاد لبافی هیدش بیمارستان تنفسی ویژه های مراقبت بخش عملکرد بر کیفیت مدیریت تاثیر

   1392 سال
1392 

مصدق دکتر

 راد

 خاتمه یافته

 خاتمه یافته رواقی دکتر 1392   1391 -1366:  ایران در ایدز/  وی آی اچ سیاستگذاری تحلیل

 1392 1392:   ایران پاستور انستیتو کارکنان در سازمانی تعهد و سازمانی ی وجهه میان ی رابطه
جعفری  دکتر

 پویان

 خاتمه یافته

 خاتمه یافته جعفری دکتر 1392 بالیا از پس اول ساعت 72 در بیمارستانی ظرفیت افزایش برآورد ابزار طراحی

 خاتمه یافته جعفری دکتر 1392 ایران در سالمت خدمات بندی جیره الگوی طراحی

 راساسب تهران پزشکی علوم دانشگاه درمانی آموزشی مراکز در بیمار اقامت طول بر موثر عوامل

 1391:مراتبی سلسله تحلیل فرآیند مدل
 یدلگشایدکتر 1391

 خاتمه یافته

 ; جتماعیا تامین های هزینه بر تاکید با ایران در جمعیت سالمندی پدیده اقتصادی آثار تحلیل

 نسلی بین اقتصادی مدل
 رئیسی دکتر 1392

 خاتمه یافته

 وآموزش درمان بهداشت وزارت مدیریتی کلیدی مشاغل باری پروری جانشین الگوی طراحی

 پزشکی
 یدلگشایدکتر 1391

 خاتمه یافته

 زمانسا مفاهیم چارچوب اساس بر ایران روان سالمت نظام قانونگذاری و سیاست الگوی طراحی

 جهانی سالمت
 جعفری دکتر 1391

 خاتمه یافته

 علوم دانشگاه یتخص بیمارستانهای در پرستاران کاری زندگی کیفیت با سازمانی یادگیری رابطه

   تهران پزشکی
1391 

آرین  دکتر

 خصال

 خاتمه یافته

 رمانید بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه بیمارستانهای عملکرد با سازمانی جو رابطه

 1391-بالینی حاکمیت نظام در تهران
1391 

آرین  دکتر

 خصال

 خاتمه یافته

 موزشیآ مراکز پرستاری مدیران "عملکرد ارزشیابی"ابزار نتایج و مدیریتی مهارتهای  رابطه

 1392:  ایران پزشکی علوم دانشگاه درمانی
1391 

آرین  دکتر

 خصال

 خاتمه یافته



 وضعیت استاد راهنما تصویب سال پایان نامهعنوان 

 1391 خانوار بودجه طریق از ایران در خاص داروهای تقاضای تابع تخمین
آرین  دکتر

 خصال

 خاتمه یافته

 خاتمه یافته رواقی دکتر 1391 ایران در دیابت کنترل و پیشگیری های برنامه و سیاستها تحلیل

 خاتمه یافته رواقی دکتر 1391   ایران در تغذیه سیاستگذاری تحلیل

 خاتمه یافته تورانی دکتر 1391 ایران سالمت دولتی بخش مالی مدیریت جامع نظام طراحی

: کشور سالمت نظام در عادالنه مالی تامین بر گذار تاثیر سالمت های سیاست تحلیل و بررسی

 گذاری سیاست تحلیل مطالعه
 جعفری دکتر 1391

 خاتمه یافته

 ری اندرم و بهداشت شبکه درمانی و بهداشتی مراکز آمادگی با مدیران نگرش و آگاهی رابطه

 1392زلزله، خطر برابر در
1391 

آرین  دکتر

 خصال

 خاتمه یافته

 به وابسته های بیمارستان در( BSC)متوازن امتیاز کارت بر مبتنی استراتژیک کنترل سیستم

 تهران پزشکی علوم دانشگاه
 جعفری دکتر 1391

 خاتمه یافته

 خاتمه یافته دکتر براتی 1391 رانای پزشکی علوم های دانشگاه پوشش تحت های بیمارستان در دانش انتقال الگوی ارائه

 در سال کبزر بیماران اقامت و پذیرش) ایران در مناسبت ارزیابی پروتکل گیری بکار و طراحی

 (بیمارستان
 دکتر رواقی 1391

 خاتمه یافته

 1391 کشور سالمت نظام در غیرعامل پدافند راهبردی سند تدوین
وطن دکتر

 خواه

 خاتمه یافته

 1391 کشور سالمت نظام برای دارو راهبردی خرید اقتضایی مدل طراحی
وطن دکتر

 خواه

 خاتمه یافته

 میزان و مراتبی سلسله تحلیل رویکرد از استفاده با پرستاری اخالقی ارزشهای بندی اولویت

 1391:امیراعلم مانی در آموزشی مرکز در آنها رعایت
 براتی دکتر 1391

 خاتمه یافته

 ازمانس بحران در مداخله مراکز در سروکوال مدل از استفاده با اجتماعی خدمات کیفیت بررسی

 تهران استان بهزیستی
 سیدین دکتر 1391

 خاتمه یافته

 فادهکشوربااست دراستانهای ودرمان بهداشت بخش ساختاری شاخصهای یافتگی توسعه روند

 1385-1389: آنالیزاسکالوگرام ازمدل
 سیدین دکتر 1391

 خاتمه یافته



 وضعیت استاد راهنما تصویب سال پایان نامهعنوان 

 و رانمدی دیدگاه از پزشکی تشخیص های آزمایشگاه بخشی اعتبار استقرار روند بررسی: 

 کیفیت ارتقاء ملی لوح دارای منتخب های آزمایشگاه کارکنان
 رواقی دکتر 1391

 خاتمه یافته

 علوم گاهدانش های بیمارستان عملکرد پاسخگویی نظام با مدیران روانشناختی توانمندی رابطه

 1392تهران پزشکی
 سیدین دکتر 1391

 خاتمه یافته

 خاتمه یافته خالصیدکتر  1391 ایران در "شهرستان بیمارستانهای " ضروری جراحی خدمات یکپارچه مدیریت سیستم طراحی

 خاتمه یافته گرجیدکتر  1391 1390:تهران در سل بیماری بار و بیماری هزینه محاسبه

 ایه بیمارستان در بخشی اعتبار های استاندارد استقرار و طراحی نحوه های راهکار و ها چالش

 1390 تهران شهر منتخب
 رواقیدکتر  1391

 خاتمه یافته

 ارینگهد و توانبخشی مراکز در سالمندان برای دور راه از دیابت مراقبت اجرای امکان بررسی

 1391: گلستان استان بهزیستی سازمان به وابسته سالمندان
 گرجیدکتر  1391

 خاتمه یافته

 پزشکی علوم دانشگاه بیمارستانهای کارکنان سازمانی تعهد و سازمان فرد، تناسب بین رابطه

 1390:تهران
 رواقی دکتر 1390

 خاتمه یافته

 در سازی شبیه های مدل اساس بر رحم دهانه سرطان غربالگری های استراتژی تصمیم تحلیل

   ایران
 دکتر براتی 1390

 خاتمه یافته

 شاپور ندیج پزشکی علوم دانشگاه کارکنان سازمانی کارآفرینی و اجتماعی سرمایه بین رابطه

 .1390 سال اهواز
 دکتر رواقی 1390

یافته خاتمه  

 مدل از ستفادها با نژاد هاشمی شهید بیمارستان ویژه مراقبتهای بخش در بالینی ریسکهای مدیریت

 .پاپیونی ریسک مدیریت
1390 

دکتر 

 دلگشایی

 خاتمه یافته

 زا بستری بیماران ادراک و بیمار ایمنی فرهنگ از مراقبت دهندگان ارائه ادراک بین رابطه

 پزشکی ومعل های دانشگاه به وابسته عمومی آموزشی،درمانی مراکز در دریافتی مراقبت کیفیت

 1390:تهران شهر در مستقر

 دکتر رواقی 1390

 خاتمه یافته

 خاتمه یافته دکتر ملکی 1390 ایران در ای توسعه های طرح بهداشتی اثرات ارزیابی الگوی طراحی

 1390 ایران در اول سطح سالمت پایه خدمات بسته طراحی برای الگو ارائه
وطن دکتر

 خواه

 خاتمه یافته



 وضعیت استاد راهنما تصویب سال پایان نامهعنوان 

 پزشکی معلو دانشگاه آموزشی بیمارستانهای در بالینی حاکمیت استقرار ارزیابی نظام طراحی

 مشهد
 تورانی دکتر 1390

 خاتمه یافته

 ویکردر با کشور در  سالمت کننده تعیین اجتماعی عوامل تحلیل برای مفهومی الگوی طراحی

 معیاره چند گیری تصمیم
 دکتر تورانی 1390

یافته خاتمه  

 خاتمه یافته دکتر براتی 1390 کشور دارویی صنعت ارتقای برای پذیری رقابت الگوی طراحی

 با متخصص به سرپایی بیماران ارجاع در خانواده پزشکان رفتار کننده بینی پیش عوامل بررسی

 .شده ریزی برنامه رفتار نظریه از استفاده
 خالصیدکتر  1390

 خاتمه یافته

 خاتمه یافته ملکیدکتر  1390 کشور پزشکی علوم های دانشگاه امنای هیأت عملکرد ارزیابی الگوی طراحی

 خاتمه یافته دکتر براتی 1390 مازندران استان های شهرستان درمان و بهداشت شبکه عملکرد ارزیابی الگوی طراحی

 زشکیپ علوم دانشگاه منتخب درمانی آموزشی مراکز سازمانی تعالی سطح دو در فکری سرمایه

 1390:تهران
 جعفریدکتر  1390

 خاتمه یافته

 زشیآمو درمانی مراکز در دانش مدیریت استراتژی با سازمان ساختاری و فرهنگی عوامل رابطه

 1390: تهران پزشکی علوم دانشگاه عمومی و
 جعفریدکتر  1390

 خاتمه یافته

 خاتمه یافته جعفریدکتر  1390 شرقی آذربایجان استان بهداشت های خانه بهورزان عملکرد و شغلی فرسودگی رابطه

 یتمدیر های سیستم سازی پیاده سطح با تهران شهر بیمارستانهای سازمانی بلوغ مقایسه

 1391:کیفیت
 جعفریدکتر  1390

 خاتمه یافته

 تهران پزشکی علوم دانشگاه های بیمارستان در مرکزی استریل خدمات بخش مدیریت عملکرد

 1391:بهشتی شهید و
 خالصیدکتر  1390

 خاتمه یافته

 خاتمه یافته طبیبی دکتر 1390 ایران برای الگو ارائه و منتخب کشورهای در دارو نظام تطبیقی مطالعه

یافته خاتمه دکتر  خالصی 1389 درمانی و آموزشی مرکز در ناخواسته وقایع کنترل و مدیریت سیستم استقرار  

 لشغ در شدن درگیر و کارکنان دیدگاه از ارشد مدیران خدمتگزار رهبری میزان بین رابطه

 1389: کردستان پزشکی علوم دانشگاه درمانی و آموزشی مراکز پرسنل
 دکتر  خالصی 1389

 خاتمه یافته

 یآموزش عمومی های بیمارستان پرستاران سازمانی شهروندی رفتار و سازمانی عدالت از ادراک

 1389:تهران پزشکی علوم دانشگاه  تابعه
 دکتر  سیدین 1389

 خاتمه یافته



 وضعیت استاد راهنما تصویب سال پایان نامهعنوان 

 لومع دانشگاه منتخب آموزشی بیمارستانهای در کارکنان وری بهره با سازمانی عدالت رابطه

 1389:تهران پزشکی
 نسیدیدکتر   1389

 خاتمه یافته

 علوم دانشگاه منتخب درمانی آموزشی مرکز یک در بالینی خدمات حاکمیت سازیپیاده

 سیستمی رویکردی: تهران پزشکی
 ملکیدکتر   1389

 خاتمه یافته

 1389 .تهران بیمارستانهای در مدیریتی تیمهای اثربخشی و تعارض مدیریت
دکتر  

 دلگشایی

 خاتمه یافته

 و شکیپز گردشگران دیدگاه از تهران استان در پزشکی گردشگری عملکرد اهمیت تحلیل: 

 1389:پزشکی خدمات کنندگان ارائه
1389 

دکتر  

 دلگشایی

 خاتمه یافته

 گاهدانش به وابسته درمانی آموزشی مراکز در عملکردی های شاخص با سازمانی سالمت رابطه

 1390:تهران پزشکی علوم
 براتیدکتر   1389

 خاتمه یافته

 1389 تهران یپزشک علوم دانشگاه آموزشی بیمارستانهای برای بیمار ایمنی اقتضایی الگوی طراحی
دکتر وطن 

 خواه

 خاتمه یافته

 خاتمه یافته دکتر  خالصی 1389 1389:ایران برای متخصص پزشک توزیع الگوی طراحی

 زشکیپ علوم دانشگاه بیمارستانهای در درمانی خدمات ارائه برای مدیریت پیمان الگوی طراحی

 تهران
1388 

دکتر  وطن 

 خواه

 خاتمه یافته

 خاتمه یافته دکتر  طبیبی 1387 ایران برای تروما سیستم مدیریت الگوی طراحی

 خاتمه یافته ملکیدکتر   EFQM 1387 مدل با کشور پزشکی علوم های دانشگاه بهداشتی معاونت عملکرد ارزیابی

 خاتمه یافته ملکیدکتر   1386 1389:  سالمت بخش انسانی منابع سیاستگذاری الگوی ارائه

 


