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  عناوین دروس تدریس شده

                            اصول برنامھ ریزی بھداشت
                              شاخص ھای بھداشتی

                    روش تحقیق در علوم بھداشتی
                   درمانی- ارزیابی خدمات بھداشتی

                         روابط انسانی در مدیریت
                   اصول مدیریت و روانشناسی

         درمانی- نظام ارائھ خدمات بھداشتی
                       اصول خدمات بھداشتی

  اخالق پزشکی
       سازمان ومدیریت در بھداشت و درمان

  درمانی –مدیریت خدمات بھداشتی 
  ١٣٧٧دوره اختصاصی آموزش مدیران بیمارستانھای دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 

  اقتصاد سالمت
  مدیریت پروژه

  مدیریت صنعتی
  روابط انسانی در مدیریت خدمات بھداشتی

  ی و برون بخشیروابط درون بخش
  موازین اخالقی و حقوقی در سیاست گذاری سالمت

  بھداشت عمومی و اپیدمیولوژی
  بھداشت عمومی

  بھداشت عمومی و کمک ھای اولیھ
  کمک ھای اولیھ

  مقاطع تدریس شده

  )Ph.Dدکتری تخصصی(

MP.H  

  دکتری عمومی
     کارشناسی ارشد

  کارشناسی
  در رشتھ ھای اقتصاد سالمت و سیاست گذاری سالمتفعالیت ھای آموزشی برای اولین بار در کشور 

 ١۵/١١/١٣٨٧مورخھ  ۴٧٣۵۴٢/١۶/١با توجھ بھ گواھی شماره Ph.D مسئول تدوین برنامھ آموزشی رشتھ اقتصاد سالمت در مقطع تخصصی -١

  پزشکی صادره از طرف مدیر کل محترم دفتر گسترش و ارزیابی آموزش پزشکی و دبیر شورای عالی برنامھ ریزی علوم

مورخھ  ٢٧۵۶٧٠/١۶/١) با توجھ بھ نامھ شماره Ph.Dسیاستگذاری سالمت در مقطع دکتری تخصصی(  مسئول کمیتھ تدوین برنامھ آموزشی رشتھ -٢

  صادره از طرف مدیر کل محترم دفتر گسترش و ارزیابی آموزش پزشکی و دبیر شورای عالی برنامھ ریزی علوم پزشکی ١٣٨٨/١١/٠۶
  زشی کسب جوایز آمو

  عنوان: فرآیند نیازھای اطالعاتی و الگوھای رفتاری دانشجویان پزشکی در جستجوی اطالعات مراقبتی در آموزش بالینی -١
  ١٣٨٨مرجع اھدا کننده: وزیر محترم بھداشت و درمان(آقای دکتر لنکرانی) در سال 

  عنوان : استاد نمونھ -٢
  ١٣٨۶کی ایران در سال مرجع اھدا کننده: ریاست محترم دانشگاه علوم پزش



  عنوان: تحقیق در اھداف دانشگاه -٣
  مرجع اھدا کننده: ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ایران

  عنوان: تقدیر و قدردانی از خدمات آموزشی نمونھ -۴
  مرجع اھدا کننده: نھاد نمایندگی مقام معظم رھبری

  عنوان: استاد نمونھ -۵
  اشت و درمانمرجع اھدا کننده: وزیر محترم بھد

  شرکت در دوره ھای مقدماتی آموزش پزشکی
  رئوس مطالب دوره

  مقدمات برنامھ درسی -١
  طرح درس و برنامھ ریزی درسی -٢
  روش ھا و فنون تدریس -٣
  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی فراگیر -۴
  پژوھش در آموزش -۵
  آموزش بالینی -۶

٧-Medical informatics-BEME   

  روش تحقیق مقدماتی -٨
  روش تحقیق پیشرفتھ -٩

  spssکاربرد  -١٠

١١- ICDL  

توسط دفتر برنامھ ریزی و توسعھ آموزش دانشگاه علوم پزشکی  ٣٠/٩/٧٣لغایت  ٣٠/٨/٧٣شرکت در کارگاه مقدماتی آموزش پزشکی از تاریخ -١٢
  ایران در دانشکده پزشکی

  ونت پژوھشی وزارت بھداشت درمان و آموزش عالیساعت) در معا٣٠روز ( ۵بھ مدت  ٣/۴/٧۴از تاریخ  EPIآموزش دوره  -١٣

بھ مدت دو روز توسط دفتر برنامھ ریزی و توسعھ آموزش دانشگاه علوم  ٢٨/٣/١٣٧۴کارگاه توجیھی آموزش پزشکی جامعھ نگر در مورخھ -١۴
  پزشکی ایران با ھمکاری دبیرخانھ شورای آموزش پزشکی جامعھ نگر وزارت بھداشت درمان و آموزش پزشکی

  مقاالت چاپ شده در نشریات معتبر داخلی بھ زبان فارسی 

 عنوان مقالھ: بررسی تاثیر آموزش بر آگاھی و اعتقادات دانشجویان دختر ساکن خوابگاه ھای دانشگاه تھران در مورد غربالگری سرطان پستان -١
٨١-٨٢  

  ٨۴بھار   ١٩شماره -پژوھشی مدیریت و اطالع رسانی پزشکی-عنوان مجلھ وشماره مجلھ: مجلھ علمی -
عنوان مقالھ: مقایسھ تاثیر آموزشی پیشگیری از ایدز توسط گروه ھمساالن و بزرگساالن بر آگاھی ، نگرش و خودبندگی دانش آموزان دختر  - ٢

  ٨٢سال -آموزش و پرورش شھر تھران با استفاده از مدل تئوری شناختی ۴دبیرستانی منطقھ 
  ، شماره اول ٩١تا  ٧٧صفحات  ، ٨٢زمستان -امھ باروری و ناباروریعنوان مجلھ وشماره مجلھ: فصلن -
  تھران در خصوص بیماری ایدز ٣عنوان مقالھ: منابع اطالعاتی دانش آموزان دبیرستان ھای پسرانھ دولتی منطقھ  -٣
  ١٣٨٣بھار ،٣٠شماره عنوان مجلھ وشماره مجلھ: مجلھ علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ، سال ھشتم ، -
  عنوان مقالھ: بررسی تطبیقی استانداردھای مدارک پزشکی در کشورھای منتخب با ایران -۴
  ١٣٨٣، زمستان  ۵۵شماره -عنوان مجلھ وشماره مجلھ: طب و تزکیھ -
  انگلستان و نیوزلند-اطالعات مرگ ومیر ایران با کشورھای آمریکا  عنوان مقالھ: مقایسھ نظام مدیریت -۵
  ١٣٨٣، پاییز  ٣٢شماره سال ھشتم ،ره مجلھ: مجلھ علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،عنوان مجلھ وشما -
  عنوان مقالھ: مطالعھ تطبیقی نظام ملی مراقبت بیماری ھای عفونی گزارش دادنی در کشورھای منتخب و پیشنھاد الگوی مناسب برای ایران -۶
  ١٣٨۵تابستان ) ٣٩پی در پی ( ٢شماره  سال دھم ،کی قزوین ،عنوان مجلھ وشماره مجلھ: مجلھ علمی دانشگاه علوم پزش -
  عنوان مقالھ: ابزارھای ارزشیابی در مدیریت بالیا -٧
  شماره دھم-عنوان مجلھ وشماره مجلھ: فصلنامھ علمی کاربردی بینا -
  نتخب دانشگاه علوم پزشکی ایرانعنوان مقالھ: بررسی وضعیت ھزینھ تخت روز بستری و شاخص ھای عملکردی در بیمارستان ھای م -٨
  ۴۴تا  ٣٧صفحات  ، ٨٣زمستان  ، ٧دوره ،١٨شماره  -عنوان مجلھ و شماره مجلھ: فصلنامھ علمی و پژوھشی مدیریت اطالع رسانی پزشکی -

  در مرکز خدمات درمانی QFD/FMFAعنوان مقالھ: طراحی و مدل سازی یک ساختار یکپارچھ  -٩

  ١٣٠تا  ١١٧صفحات ،  ١٣٨٩، بھار  ٢شماره  سال نھم ، لھ: فصلنامھ علمی و پژوھشی پایش ،عنوان مجلھ وشماره مج -
  عنوان مقالھ : ارائھ یک الگو برای نظام ملی ثبت سرطان در ایران -١٠

  ٢٩تا  ٢٠ صفحات ، ١٣٨٣زمستان ، ١٨شماره  ، ٧دوره  عنوان مجلھ وشماره مجلھ : فصلنامھ علمی و پژوھشی مدیریت سالمت ، -
  عنوان مقالھ : بررسی میزان آگاھی، نگرش مدیران سالمت از مدیریت نظارت سالمت -١١

  ١٠تا  ٧صفحات ،١٣٨٧تابستان ، ١١دوره  ، ٣٢شماره  –عنوان مجلھ وشماره مجلھ : فصلنامھ علمی و پژوھشی مدیریت سالمت  -
ھ شده در مراکز بھداشتی درمانی سھرابعلی بخشی شھرستان شھریار با استفاده از روش : محاسبھ و تحلیل ھزینھ واحد خدمات ارائ  عنوان مقالھ -١٢

  ١٣٨۵ھزینھ یابی بر مبنای فعالیت 
  ۴٠تا  ٣١صفحات  ، ١٣٨۵بھار ، ٢٣شماره  ، ٩دوره  –پژوھشی مدیریت سالمت   عنوان مجلھ وشماره مجلھ : فصلنامھ علمی -

  ت اطالعات دیابت و ارائھ الگوی پیشنھادی برای ایرانعنوان مقالھ : بررسی نظام ملی ثب -١٣
  ١٣٨٧شماره سوم ، پاییز  –دوره ھشتم  -عنوان مجلھ و شماره مجلھ : مجلھ علمی پژوھشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل -



علوم پزشکی ایران بھ روش ھزینھ عنوان مقالھ : محاسبھ ھزینھ تمام شده آموزش دانشجو در دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی دانشگاه  -١۴

  )ABCیابی بر مبنای ( 

  ٢٨تا  ٢٣صفحات ، ١٣٨۵تابستان    ، ٢۴، شماره  ٩دوره عنوان مجلھ وشماره مجلھ : فصلنامھ مدیریت سالمت ، -
در بیمارستان امیرالمؤمنین دانشگاه عنوان مقالھ : تأثیر شبکھ رایانھ ای اطالعات بیمارستانی بر کیفیت خدمات درمانی کارکنان بخش ھای بالینی  -١۵

  علوم پزشکی سمنان
  ١۶تا  ٧صفحات ، ١٣٨٧بھار  ٣١شماره  ،١١دوره عنوان مجلھ و شماره مجلھ : فصلنامھ علمی پژوھشی مدیریت سالمت ، -

  عنوان مقالھ : نظرات کاربران در مورد سیستم رایانھ ای اطالعات بیمارستانی در بیمارستان ھای تھران -١۶
و فصلنامھ علمی پژوھشی  ١٨تا  ١١صفحات ، ١٣٨۵زمستان  شماره اول ، عنوان مجلھ وشماره مجلھ : فصلنامھ علمی پژوھشی پایش ، سال ششم ، -

  ویژه نامھ اولین کنفرانس بین المللی حسابداری مدیریت –حسابداری مدیریت 
  انشگاه علوم پزشکی ایرانعنوان مقالھ : ارزیابی مدیریت زبالھ در بیمارستان ھای د -١٧

  ٢٨٣تا  ٢٧٧صفحات ، ١٣٨۴پاییز شماره چھارم ، سال چھارم ، -عنوان مجلھ وشماره مجلھ : فصلنامھ علمی پژوھشی پایش -
  عنوان مقالھ : تأثیر آموزش بر آگاھی دانش آموزان دبیرستان از بیماری ایدز -١٨

  ۶٠تا  ۵٣صفحات  ، ١٣٨٢تابستان  ، ٢شماره  ، ۶دوره  –ی حکیم عنوان مجلھ وشماره مجلھ : فصلنامھ علمی و پژوھش -
  عنوان مقالھ : میزان رضایت بیماران در بیمارستان ھای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران -١٩

  ۴۵تا  ٣٨صفحات  ، ١٣٨٣سال  ، ٣شماره    ، ١١دوره  –پژوھشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند  –عنوان مجلھ و شماره مجلھ : مجلھ علمی  -
  عنوان مقالھ : مقایسھ کیفیت زندگی مرتبط با سالمت بیماران ھمودیالیزی و افراد سالم– ٢٠

  ۶٢تا  ۵۵صفحات ، ١٣٨۵، پاییز  ٢۵، شماره  ٩دوره  –عنوان مجلھ وشماره مجلھ : فصلنامھ علمی و پژوھشی مدیریت سالمت  -
  ١٣٨۶ب سایت ھای بیمارستان ھای آموزشی منتخب کشورعنوان مقالھ : تحلیل ساختار و محتوای و -٢١

  ١٨۴تا  ١٧۵صفحات  ) ،  ٢(  ۴،  ١٣٨۶سال –عنوان مجلھ وشماره مجلھ : فصلنامھ علمی پژوھشی مدیریت اطالعات سالمت  -

  )١٣٨٨) در خراسان رضوی (CCHFعنوان مقالھ: بررسی اپیدمیولوژیکی تب کریمھ کنگو ( - ٢٢

  ۶۶تا  ۶١صفحات  ،١٣٩٠بھار ،  ١شماره  ، ٢١دوره  ره مجلھ : فصلنامھ علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی ،عنوان مجلھ و شما -
  ١٣٨٧عنوان مقالھ: پایش طرح ملی پزشک خانواده و نظام ارجاع در شھرستان رباط کریم در سال  -٢٣

  ١٣٨٨بھار  ۵ماره ش-سال ھشتم-پژوھشی بیمارستان-عنوان مجلھ وشماره مجلھ: فصلنامھ علمی -
  درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران-عنوان مقالھ : پذیرش بیماران و رعایت نظام ارجاع در پنج مرکز آموزشی -٢۴

  ١٣٨١پاییز  ٢٣عنوان مجلھ وشماره مجلھ : مجلھ علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین شماره  -
یت و تنظیم خانواده " بر آگاھی و نگرش دانشجویان دانشکده مھندسی برق دانشگاه یزد عنوان مقالھ : ارزشیابی تاثیر آموزشی واحد درسی " جمع -٢۵

  ١٣٨٣، سال 
  ( ویژه نامھ ھفتمین ھمایش کشوری آموزش پزشکی ) ١۴، پیوست ١٣٨۴عنوان مجلھ و شماره مجلھ : مجلھ ایرانی آموزش در علوم پزشکی ، سال-

مدل اعتقاد بھداشتی بر ادراکات تغذیھ ای دانش آموزان دختر سال چھارم دبیرستان ھای نوشھر  عنوان مقالھ : بررسی تاثیر آموزش از طریق -٢۶
  درباره صرف صبحانھ و میان وعده غذایی

  ٢۴، شماره  ١٣٨٧عنوان مجلھ و شماره مجلھ : طلوع بھداشت ، بھار و تابستان  -
  ژانسوم پزشکی ایران در آموزش بالینی اورعنوان مقالھ : بررسی نیازھای اطالعاتی دانشجویان دانشگاه عل -٢٧

  ١٣٨٧، پاییز  ٣٣عنوان مجلھ و شماره مجلھ : مدیریت سالمت ، شماره -
  عنوان مقالھ : مطالعھ تطبیقی الگوی ارزیابی توسعھ مدیریت در نظام سالمت کشورھای منتخب -٢٨

  ١٣٩٠شماره دوم / سال عنوان مجلھ و شماره مجلھ : مدیریت اطالعات سالمت / دوره ی ھشتم /  -
 عنوان مقالھ : بررسی تاثیر آموزش بھداشت از طریق مدل اعتقاد بھداشتی بر آگاھی ، نگرش رابطین بھداشت درباره تست پاپ اسمیر در مراکز -٢٩

  شھری شھرستان قزوین
     ٣٠تا ٢۵صفحات ، ١٨سال ، ۶٣اره ،شم١٣٨٧زمستان  –عنوان مجلھ و شماره مجلھ : نشریھ دانشکده پرستاری و مامائی شھید بھشتی  -

  عنوان مقالھ : تاثیر آموزش بر میزان آگاھی و نگرش بھورزان زن در خصوص یائسگی و مشکالت ناشی از آن -٣١
  ٧٣تا  ۶٧صفحات   ، ١٣٨۴/ ۵۶عنوان مجلھ و شماره مجلھ : مجلھ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیالن / دوره چھارم شماره  -

بیمار بستری در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین با روش تخصیص نزولی  –نوان مقالھ : ھزینھ ھتلینگ و بار مالی روز ع -٣٢
  ١٨تا  ٨صفحات  ) ، ١٣٨٧گام بھ گام (سال 

  ٧۵-٧۴شماره  -١٣٨٨پاییز و زمستان  –عنوان مجلھ و شماره مجلھ : طب و تزکیھ  -
  العھ تاثیر اقدامات گروه ھای بھبود کیفیت بر شاخص ھای کارآیی بیمارستانعنوان مقالھ : مط -٣٣

  ١٣٨٩، پاییز  ٣، شماره  ٢پژوھشی علوم بھداشتی سال –عنوان مجلھ و شماره مجلھ : فصلنامھ علمی  -
  سالمت روان در نوجوانان دخترعنوان مقالھ : بررسی تاثیر مداخلھ آموزشی از طریق مدل بزنف بر رفتارھای پیشگیری کننده در زمینھ  -٣۴

  ١٣٨٩/ بھار  ٧٣شماره  ١٩عنوان مجلھ و شماره مجلھ : مجلھ دانشگاه علوم پزشکی گیالن / دوره  -
عنوان مقالھ : تاثیر طرح پزشک خانواده بر شاخص ھای بھداشتی مادر و کودک جمعیت روستایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی  -٣۵

  درمانی مشھد
  ٣۶تا  ٢٧) صفحات  ۴٣( ١۴، ١٣٩٠ان مجلھ و شماره مجلھ : مجلھ علمی پژوھشی مدیریت سالمت سالعنو -

  عنوان مقالھ : جستجوی منابع اطالعاتی دانشجویان پزشکی در طب اورژانس -٣۶
  ۴۴تا  ٣٧) صفحات ١( ١٠،  ١٣٨٩عنوان مجلھ و شماره مجلھ : مجلھ ایرانی آموزش در علوم پزشکی / بھار -

  عنوان مقالھ : نیازھای اطالعاتی و الگوی رفتاری دانشجویان در جستجوی اطالعات مراقبتی بیماران در آموزش بالینی بخش فوریت ھا  -٣٧
  ١٣٨٩ھفتم / شماره چھاردھم / زمستان  پژوھشی مدیریت اطالعات سالمت / دوره  –عنوان مجلھ و شماره مجلھ : مجلھ علمی  -



رختواره شاخص ھای ارزشیابی عملکرد بخش زنان و زایمان بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) بر اساس مدل فرایند عنوان مقالھ : تدوین د -٣٨
  ١٣٨٨تحلیل سلسلھ مراتبی سال 

  ٣٩/ شماره مسلسل ١٣٩٠/ زمستان ۴عنوان مجلھ و شماره مجلھ : فصلنامھ بیمارستان / سال دھم / شماره  -    
  دمات سالمت در استان اصفھانعنوان مقالھ :بھره مندی از خ -٣٩

  ٣٨/شماره مسلسل ١٣٩٠/پاییز ٣عنوان مجلھ وشماره مجلھ : فصلنامھ بیمارستان / سال دھم /شماره -
با حدود مورد انتظار شاخص ص )   عنوان مقالھ : بررسی و مقایسھ شاخصھای عملکردی بخش زنان و زایمان بیمارستان حضرت رسول اکرم ( -۴٠
   ١٣٨٨سال  –
  ۴٠/ شماره مسلسل  ١٣٩١/ بھار  ١ان مجلھ و شماره مجلھ : فصلنامھ بیمارستان / سال یازدھم /شماره عنو-

درمانی بوعلی سینا، دانشگاه علوم  -ھای دیالیز در ایران: ھزینھ ھمودیالیز بیماران مراجعھ کننده بھ مرکز آموزشی عنوان مقالھ : تحلیل ھزینھ -۴١
  پزشکی قزوین

  ماره مجلھ : پایش (فصلنامھ پژوھشکده علوم بھداشتی جھاد دانشگاھی)عنوان مجلھ و ش-
  ۴۴٢تا  ۴٣۵صفحات  -١٣٩١شھریور  - دوره یازدھم، شماره چھارم، مرداد

  ١٣٩١درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی تھران  -عنوان مقالھ : مطالعھ فرھنگ ایمنی بیمار در مراکز آموزشی  – ۴٢
  ۴١مسلسل ،شماره  ٢شماره سال یازدھم، ،١٣٩١نوان مجلھ و شماره مجلھ : فصلنامھ بیمارستان: تابستان ع-

  عنوان مقالھ : مطالعھ گردش وصول مطالبات در بیمارستانھای منتخب دانشگاه علوم پزشکی قم -۴٣
  ١٣٩١پاییز  -عنوان مجلھ و شماره مجلھ : فصلنامھ بیمارستان -

  : مطالعھ کارایی نظام سالمت ایران عنوان مقالھ -۴۴
  ١٣٩١زمستان  –عنوان مجلھ و شماره مجلھ : فصلنامھ بیمارستان -

  عنوان مقالھ :ھزینھ خدمت در کانون ھای ھزینھ بیمارستان بوعلی سینای قزوین -۴۵
  ١٣٩١ –عنوان مجلھ و شماره مجلھ : فصلنامھ طب و تزکیھ -

ل جراحی ترمورال اورولوژی در بیماران مراجعھ کننده بھ مراکز آموزشی درمانی شھید ھاشمی نژاد دانشگاه عنوان مقالھ : واریانس مالی اعما -۴۶
  علوم پزشکی و خدمات بھداشتی ایران

  ١٣٩١ –عنوان مجلھ و شماره مجلھ : فصلنامھ طب و تزکیھ -
  پوکی استخوان در زنان روستایی مالیرعنوان مقالھ : تاثیر الگوی اعتقاد بھداشتی در رفتارھای پیشگیری کننده از  -۴٧

  ۶۴-۵٨)):۶٣(پیاپی  ٢(١۶; ١٣٩١تابستان عنوان مجلھ و شماره مجلھ : مجلھ علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،
  محور ، پیش نیاز اجرای مدیریت دانش در بخش ھای مدارک پزشکی –عنوان مقالھ : مدل حافظھ سازمانی فرآیند  -۴٨

  ٧۵٣-٧۴٣):٢٢(پیاپی  ۶(٨ ;١٣٩٠بھمن و اسفند  مجلھ : مدیریت اطالعات سالمت، عنوان مجلھ و شماره-
  ٨٩-٨٨در سال تحصیلی پردیس ھمت )عنوان مقالھ : تعیین عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تھران ( - ۴٩

  ١٣٩٠سال ،  ٣، شمارۀ  ١٩دورۀ  عنوان مجلھ و شماره مجلھ : فصلنامھ علمی پژوھشی طب و تزکیھ ، -
  عنوان مقالھ : طراحی الگوی نظام مدیریت نظام ارجاع برای درمان مستقیم در سازمان تأمین اجتماعی -۵٠

  ١٣۵تا  ١٢٩، صفحات ١٣٩١تابستان  ،٢شماره  ،١۴دوره  عنوان مجلھ و شماره مجلھ : مجلھ طب نظامی،-
  گردش مطالبات بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی قم از سازمانھای بیمھ گر طی برنامۀ چھارم توسعھ عنوان مقالھ : مطالعۀ دورۀ وصول و -۵١

  ٣عنوان مجلھ و شماره مجلھ : فصلنامۀ بیمارستان ، سال یازدھم شمارۀ -
  عنوان مقالھ : اثر آموزش بر باورھای غربالگری سرطان پستان در دانشجویان دختر -۵٢

  ١٣٩١، ھفتھ اول آبان  ١٠- ١٧ره مجلھ : مجلھ ی زنان مامائی و نازائی ایران ، دوره پانزدھم ، شماره بیست و سوم ، صفحھ عنوان مجلھ و شما-
  عنوان مقالھ : طراحی مدل مفھومی نیازھای اطالعاتی کارکنان بالینی از سیستم اطالعات اورژانس-۵٣

-٢٢٧.  ١٣٩٢مرداد و شھریور  ٣شگاه علوم پزشکی تھران( پیاورد سالمت ) دورۀ شمارۀ عنوان مجلھ و شماره مجلھ : مجلھ دانشکده پیراپزشکی دان-
٢١٧  
  عنوان مقالھ : تخمین تابع تقاضای دارو در جمھوری اسالمی ایران -۵۴

  ٢شماره  ١۵عنوان مجلھ و شماره مجلھ : مجلھ طب نظامی دوره -
  مسئولیت شخصی در بیماران مراجعھ کننده بھ واحد اورژانس بیمارستان امیر اعلمعنوان مقالھ: بررسی عوامل موثر بر ترک بیمارستان با  -۵۵

  عنوان مجلھ و شماره مجلھ: بیمارستان سال دوازدھم شماره دوم -
اخت بھ پزشکان در نظام ارجاع کشورھای منتخب و ارائھ راھکار برای بخش درمان مستقیم سازمان تآمین بررسی روش ھای پردعنوان مقالھ : -۵۶

  اجتماعی ایران
  عنوان مجلھ و شماره مجلھ: بیمارستان سال یازدھم شماره دوم

بررسی ارتباط بین پرداخت بر اساس طرح نظام نوین اداره امور بیمارستانھا، نظریھ انتظار و رضایت شغلی در پرسنل بیمارستان   عنوان مقالھ: -۵٧
  ١٣٩٢منتخب دانشگاه علوم پزشکی تھران در سال 

  عنوان مجلھ و شماره مجلھ: بیمارستان سال سیزدھم شماره چھارم
  مندی و دسترسی بھ خدمات سالمت: مطالعھ مبتنی بر جمعیت شھر کرمانمؤثر در بھرهعنوان مقالھ: عوامل  -۵٨

  ١٣٩۴)۶٠(١٨عنوان مجلھ و شماره مجلھ: مدیریت سالمت 
  عنوان مقالھ: نابرابری در مخارج سالمت و اثرات فقر زایی ناشی از آن در جمعیت شھری کرمان -۵٩

  )١٣٩۵(٢شماره  ٧بیل، دوره عنوان مجلھ و شماره مجلھ: سالمت و بھداشت ارد
  ھای کمرشکن و منجر بھ فقر سالمت در جمعیت شھری تھرانعنوان مقالھ: مطالعھ ھزینھ -۶٠

  ١٣٩۵)۶٣(١٩عنوان مجلھ و شماره مجلھ: مدیریت سالمت 
س روش ھزینھ یابی بر مبنای فعالیت عنوان مقالھ: محاسبھ قیمت تمام شده خدمات بخش فیزیوتراپی بیمارستان آموزشی درمانی سینا تھران بر اسا -۶١

  ١٣٩٢و مقایسھ آنھا با تعرفھ ھای مصوب در سال 



  ) ١٣٩۵-٣(  - ٢، شماره ١۵عنوان مجلھ و شماره مجلھ: بیمارستان دوره 
  عنوان مقالھ: بررسی وضعیت بھداشت محیط در بیمارستان ھای وابستھ بھ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، -۶٢

  .١٣٨١، ١مجلھ پژوھش در علوم بھداشتی، سال دوم، شماره  ه مجلھ: عنوان مجلھ و شمار
  مقاالت چاپ شده در نشریات معتبر بین المللی خارجی 

١-Knowledge, attitude and performance of Health personnel in East Azerbaijan regarding continuous quality 
improvement plan (Iran, ٢٠٠٢), Journal of health and society-Vol: ١۵-No:١ (٢٠٠۵).                                                        
٢-Mentor-mentee relationship for student of Health Management: could it be useful? Journal of public health-Vol:٣-
No:٢(٢٠٠۵)                                                   
٣-Medical records standards in selected countries and Iran: A comparative study. The new journal, Vol: ۴۶, 
No:١(٢٠٠۵)  (UK).                                                             
۴-Resource Management: some aspects of health technology           assessment in developing countries. Health and 
Society journal, Vol: ١۴, No:٣ (٢٠٠۴)                                                             
۵-Educational intervention on  HIV/AIDS in a High School in         Tehran, Iran. Journal of Public Health, Vol ١ (MAY 
٢٠٠٣. 
۶ - Proposal for a modernized Iranian notifiable infectious diseases surveillance system:  in comparison with USA and 
Australia                . J.٢٠١٠ Jul : ١۶(٧): ٧-٧٧١    Health East Mediterranean. 
٧-Microeconomics analysis of healthcare services in Bou-Alisina teaching hospital. International Journal of Hospital 
Research  - Vol ٢٠١٢ . ١.                                       
٨-Cost analysis of services delivered to patients with end-stage renal disease referring to Bou- Ali-Sina hospital 
affiliated to Qazvin University of Medical Sciences. Babol Applied Science, ٢٠١٢. 
٩-Microeconomics analysis of health care services delivered to patients under urologic tumor surgeries. Health Med 
Journal – Vol ۶ . No ٢٠١٢ .١٢. 
١٠-Management of bio-medical waste. Awareness and practices in Shiras city, Iran. ٢nd  international conference on 
management,١١th – ١٢th June, ٢٠١٢. 
١١-Measuring patient safety culture in Iran using Hospital Survey on Patient Safety Culture (HSOPS): an Exploration of 
survey reliability and validity. International Journal of Hospital Research- Vol ٢٠١٢ , ١.                      
١٢- Needle sticks and sharps injuries among housekeeping workers in hospitals of Shiraz, Iran. BMC Research Notes -
٢٠١٢٬۵:٢٧۶. 
١٣- A cost-minimization analysis of  Day-Care versus in-patient surgery for five most common general surgical 
procedures. Journal of Health Policy and Sustainable Health Vol. ١, No. ٢ 
١۴- Studying Situation of Efficiency and Productivity of the Branches affiliated to Tehran Social Security Organization 
( ٢٠١١- ٢٠٠٨ ) , Life Science Journal.(١٠)١٠ .٢٠١٣ 
١۵- Effects of Health Out-of-Pocket Payment on HouseHolds in Iran; Catastrophic and Impoverishment: Population 
Based Study in Tehran (٢٠١٢). Life Science Journal.(٣)١٠;٢٠١٣. 
١۶- The Distribution Of Health Expenditures in Tehran Districts, Original Article, Journal of Community Health 
Research:٢٠١۴:(٢)٣: ١٣٢-۴۴ . 
١٧- Understanding of Medical Students' Information Needs in Emergency Cases: The Implications for Emergency 
Management in Teaching Hospitals of Iran, Iranian Red Crescent Journal ٢٠١١ ,١ , ١٣ 
١٨- A cost-minimization analysis of Day-Care versus in-patient surgery for five most common general surgical 
procedures, Journal of Health Policy and Sustainable Health Vol. ١, No. ٢, Spring ٢٠١۴ 
١٩- Does leadership effectiveness correlates with leadership styles in healthcare executives of Iran University of 
Medical Sciences. Med J Islam Repub Iran ٢٠١۵ (٢٧ January) . Vol. ٢٩:١۶۶. 
٢٠- The Distribution of Health Expenditures in Tehran’s Districts. Journal of Community Health Research. ٢٠١۴; 
(٢)٣: ١٣٢-۴۴ . 
٢١- Evaluation of Green Hospital Dimensions in Teaching and Private Hospitals Covered by Tehran University of 
Medical Sciences, Journal of Service Science and Management, ٢ ,٨۵٢-٩۶۶ .(٢٠١۵) 
٢٢-Technical efficiency and resources allocation in university hospitals in Tehran, ٢٠١٢-٢٠٠٩ , Med J Islam Repub Iran ٢٠١۵ 
٢٣- Patient safety culture in hospitals of Iran: a systematic review and meta-analysis, Med J Islam Repub Iran ٢٠١۵ 
٢۴- Measuring equity in household's health care payments (Tehran- Iran ٢٠١٣): technical points for health policy 
decision makers, Med J Islam Repub Iran ٢٠١۵ 
٢۵- Assessing the Awareness of Agents Involved in Issuance of Death Certificates About Death Registration Rules in 
Iran, Global Journal of Health Science; Vol. ٧, No. ۵; ٢٠١۵. 
٢۶- Acceptability of the Urban Family Medicine Project among Physicians: A Cross-Sectional Study of Medical Offices, 
Iran, Global Journal of Health Science; Vol. ٨, No. ٢٠١ ;١٠۶. 



٢٧- A Cross-sectional Study for Determinations of Prevention Behaviors of Domestic Accidents in Mothers with 
Children Less than ۵- year, Int J Pediatr ٢٠١۶; ۴(۵): ١۶٨-٧٩۵ . 
٢٨-  The productivity and its barriers in public hospitals: case study of Iran. Med J Islam Repub Iran ٢٠١۶ (۶ January). 
Vol. ٣٠:٣١۶. 
٢٩- Inequity in household's capacity to pay and health payments in Tehran-Iran-٢٠١٣. Med J Islam Repub Iran ٢٠١۵ 
(١٠ August). Vol. ۵٢٩:٢۴ . 
٣٠- Prevalence, etiology, and types of dental trauma in children and adolescents: systematic review and meta-analysis. 
Med J Islam Repub Iran. ٢٠١۵; (١) ٢٩ : ۵٩١ -۵٩۶ . 
٣١- A Survey on Hospitals' Environmental Health in Kermanshah University of Medical Sciences, Iran, ١٩٩٨. Journal of 
Research in Health Sciences, 
٣٢- Assessment the Effect of Educational Intervention on Preventive Behaviors of Home Accidents in Mothers with 
Children Less than ۵- Year Based on Protection Motivation Theory (PMT). Int J Pediatr ٢٠١۶; ۴(٧): ٢٠۵١-۵٩ . 
٣٣- The effect of Educational intervention based on protection motivation theory on mothers’ behaviors about 
prevention of home accidents in children under ۵ year old, Journal of Health Research in Community, Volume ١, Issue 
۴, Winter ٢٠١۵. 

 اجرا شده و مصوبھ دانشگاه   طرحھای پژوھشی

  استقرار نظام مدیریت مشارکتی (گروه ھای بھبود کیفیت)در بیمارستان لوالگر -١
  ٢٧/١٢/٨٢   مورخھ     /پ۴١١٠شماره مصوبھ :  

  مجری طرح:دکتر فربد عبادی
  یرش و مراقبت در بیمارستانھای آموزش مازندراناستقرار نظام مدیریت مبتنی بر عملکرد در بخش مدارک پزشکی و پذ -٢
  ١٩/١٢/٨٣    مورخھ        /الف٢١٩٣٢۶/۴شماره مصوبھ :  

  مجری طرح :دکتر فربد عبادی
  ١٣٨۴     بررسی مدیریت زبالھ در بیمارستانھای منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران -٣

  ۴/۴/٨۴      مورخھ       ١۴٢٩٠٢شماره مصوبھ : 
  فربد عبادیمجری طرح: دکتر 

  )فرایند در ارزشیابی عملکرد بخش زنان و زایمان بیمارستان حضرت رسول(ص)AHPاستفاده از مدل تحلیل سلسلھ مراتبی ( -۴

  ٢۵/٣/٨٧        ١١٣٣٠٨٠شماره مصوبھ :
  مجری طرح : دکتر فربد عبادی

  ١٣٨۶اشت و درمان استان کردستان درمانی در شبکھ ھای بھد-بررسی سیستم ارجاع در نظام عرضھ مراقبتھای بھداشتی -۵
  ۵/۵/٨٨     مورخھ     ١٣٣٠٧۴٨     شماره مصوبھ

  مجری طرح:دکتر فربد عبادی
یی بررسی تاثیر مداخلھ آموزشی از طریق مدل بزنف بر اتخاذ رفتارھای پیشگیری کننده در زمینھ سالمت روانی در نوجوانان دختر مدارس راھنما -۶

  تھران ۶دولتی منطقھ 
  ١٣٩۶٢٧۵- ٣١/۶/٨٨صوبھ: شماره م

  مجری طرح:دکتر فربد عبادی
  ١٣٨٧  میزان رضایت مندی مددجویان کمیتھ امداد امام خمینی از اجرای طرح پزشک خانواده در شھر تھران در سال -٧

  ٧/۵/٨٨-١٣٣۴١۵۶شماره مصوبھ: 
  مجری طرح: دکتر فربد عبادی

  ده و فرآیند نظام ارجاع در شھرستان رباط کریمارزشیابی کیفیت و ارتقاء اجرای طرح ملی پزشک خانوا -٨
  ١٧/١٢/٨٧-١١٧٨٢٧٠شماره مصوبھ: 

  مجری طرح: دکتر فربد عبادی
  و مقایسھ آن با استانداردھای بین المللی ١٣٨۶در سال  بھ دانشگاه علوم پزشکی ایرانبررسی نحوه عملکرد بخش اورژانس بیمارستانھای آموزش وابستھ  -٩

  ١/٨/٨٨  مورخھ    ١٣٣۶۶٠٣شماره مصوبھ :
  مجری طرح: دکتر فربد عبادی

  بررسی تاثیر برنامھ آموزشی بر اساس مدل بزنف بر شیوه ھای رفتاری مدیریت استرس در بیماران مالتیپل اسکلروزی -١٠
گاھھای منتخب وابستھ بھ طرح تحقیقاتی: بررسی میزان آگاھی مادران در ارتباط با تغذیھ تکمیلی دوران شیرخوارگی در مراجعین بھ درمان -١١

  ١٧٣کد طرح  ١٣٧۵دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی ایران در سال 
بررسی مقایسھ ای زمان سنجی ارائھ خدمات در اورژانس بیمارستانھای آموزشی درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مستقر در شھر  – ١٢

  ٢٩/۴/٨٩خھ /پ مصوبھ مور١٠٠٧شماره  ١٣٨٩تھران در سال 
  مجری طرح: دکتر فربد عبادی

مراکز کاھش آسیب  -در اتخاذ رفتارھای پیشگیرانھ از بیماری آمیزشی توسط زنان آسیب پذیر  PRECEDEبررسی تاثیر آموزش بر اساس الگوی  -١٣

  تحت پوشش معاونت بھداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  ٢٩/۴/٨٩مصوبھ :       /پ٧٣۵شماره : 

  دکتر فربد عبادی مجری طرح:



) در ارتقاء رفتارھای تغذیھ ای پیشگیری کننده از کم خونی فقر آھن در زنان باردار PRECEDEبررسی تاثیر مداخلھ بر اساس الگوی پرسید ( – ١۴

  ٨٩-٨٨درمانی شھر بندرعباس در سال  –مراجعھ کننده بھ مراکز بھداشتی 
  مجری طرح: دکتر فربد عبادی

  ایمنی بیمار از دیدگاه پرسنل درمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی تھرانارزیابی فرھنگ  -١۵
  ١٣٩٠مصوب: معاونت پژوھشی ، سال 

  مجری طرح: دکتر فربد عبادی
ت در شھر مطالعھ مبتنی بر جمعیت عدالت در حوزه ی تامین مالی و نابرابری در حوزه ھای دسترسی و بھره مندی از خدمات مراقبت سالم -١۶ 

  تھران
  ١٣٩٠مصوب : مرکز تحقیقات مدیریت اطالعات بھداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی تھران ، سال

  آموزشی شھر تھران –مطالعھ کارایی و وضعیت تخصیص منابع انسانی و سرمایھ ای در بیمارستان ھای عمومی  -١٧
  ٩/٨/٩١زشکی و خدمات بھداشتی درمانی تھران ، مورخ مصوب : شورای پژوھشی دانشگاه علوم پ

  ١٨٨١١-١۵٧-٠٣-٩١کد طرح :
  مجری طرح : دکتر فربد عبادی فردآذر

  مطالعھ اثرات عوامل اقتصادی و اجتماعی بر بھره مندی خدمات سالمت سرپایی -١٨
  ١۴/١٢/٩١تاریخ:  ۴٨۵٧/٢۴٠شماره:

  مجری طرح: دکتر فربد عبادی فرد آذر
  بطھ پرداخت کارانھ و انگیزش و رضایت شغلی در پرسنل بیمارستان شھید ھاشمی نژاد شھر تھرانبررسی را -١٩

  ١۴/١٢/٩١تاریخ:  ۴٨۵۶/٢۴٠شماره:
  مجری طرح: دکتر فربد عبادی فرد آذر

  ٩١بیمارستان امام خمینی در سال  MRIطراحی و اجرای سیستم ھزینھ یابی مبتنی بر فعالیت در بخش  -٢٠

  ٣٠/١١/٩١ریخ: تا ٣٢٢شماره: 
  مجری طرح: دکتر فربد عبادی فرد آذر

  بررسی تاثیر مداخلھ آموزشی بر اساس سازه منبع کنترل تئوری انتسابی بر رفتار خود مراقبتی افراد مبتال بھ دیابت شھرستان بابل -٢١
  ٢۵۵٩٣- ٢٧-٠١- ٩۴شماره طرح: 

  مجری طرح: دکتر فربد عبادی فرد آذر
سال مراجعھ کننده بھ  ۵تاثیر مداخلھ آموزشی بر اساس مدل انگیزش محافظت بر ارتقاء رفتار پیشگیری از سوانح و حوادث در کودکان زیر  -٢٢

  ٩٣مراکز بھداشتی درمانی شھرستان جویبار در سال 
  ١٣٩٣-١٣٩۴بررسی جامع وضعیت عملکرد مبتنی بر شواھد در بین ارائھ دھندگان خدمات سالمت در بیمارستانھای ایران:  -٢٣

  ٢۵۵۵٠- ١۶-٠۴- ٩٣شماره طرح: 
  آذر مجری طرح: دکتر فربد عبادی فرد

  ١٣٩۴بررسی سبک زندگی وعوامل مرتبط با آن در دانشجویان و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال  عنوان طرح: -٢۴
  ٢۶٠۴٠- ١۵-٠١- ٩۴شماره طرح: 

  مجری طرح: دکتر فربد عبادی فرد آذر
  ھای ایرانھای سالمت و رشد اقتصادی در استانبررسی رابطھ بین ھزینھ    عنوان طرح: -٢۵

  ٢٧٢۴٧- ١۶٣-٠۵- ٩۴شماره طرح: 
  مجری طرح: دکتر فربد عبادی فرد آذر

  بررسی وضعیت سالمت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران بر اساس اطالعات شناسنامھ سالمت دانشجو    عنوان طرح: -٢۶
  ٢۶۴١١- ١۵-٠۵- ٩۴شماره طرح: 

  مجری طرح: دکتر فربد عبادی فرد آذر

 و ریزدرونات (Alendronate) در مقایسھ با داروھای آلندرونات®) نھ اثربخشی داروی تری پاراتاید (سینوپارعنوان طرح: ارزیابی ھزی -٢٧

(Risedronate) در درمان زنان سالمند مبتال بھ استئوپوروز  

  ٢۶٨۴٨- ١۶٣-٠۴- ٩۴شماره طرح: 
  مجری طرح: دکتر فربد عبادی فرد آذر

ملکرد پزشکان جراحی عمومی در بیمارستان ھای منتخب دولتی،خصوصی وتامین اجتماعی در عنوان طرح: بررسی تاثیر روش پرداخت بر ع -٢٨
  ١٣٩٣تھران، سال 

  ٢۶١٧۵- ٢٧-٠٢- ٩۴شماره طرح: 
  مجری طرح: دکتر فربد عبادی فرد آذر

  شرکت در کنگره ھای بین المللی و داخلی( با ارائھ مقالھ)

  ١٧/١٠/١٣٨٣ر بھداشت،درمان و آموزش پزشکی با ارائھ مقالھ شرکت در دومین ھمایش کشوری مدیریت جامع کیفیت د -١
  ٢٨-٣٠ماه سپتامبر  ٢٠٠۵شرکت در ھمایش بین المللی مدیریت بھداشت در دانشگاه آنکارا با ارائھ مقالھ در سال  -٢
  ١٣٨٣شھریور ماه  ١٩لغایت  ١۶از تاریخ  ١۶/٠۶/١٣٨٣  شرکت در ھشتمین کنگره تغذیھ ایران بھ عنوان کمیتھ علمی در مورخھ -٣
  با ارائھ مقالھ ٢٢/٠٢/١٣٨۴لغایت  ٢١/٢/١٣٨۴تحقیقی مدیریت امداد و نجات از تاریخ -شرکت در دومین ھمایش علمی -۴
  ١٣٨٢آذر ماه لغایت اول دی ماه  ٣٠شرکت در ھمایش کشوری مدیریت جامع کیفیت در بھداشت درمان و آموزش پزشکی با ارائھ مقالھ در مورخھ  -۵
  ١٣٨۴فروردین ماه  ٢۴لغایت  ٢٣» اعتیاد و کاھش خسارات ناشی از آن«رکت در سمینار دانشجویی ش -۶



  با ارائھ مقالھ ١٣٨٢مھر ماه سال  ٢۴لغایت  ٢٣شرکت در ھمایش کشوری سالمت و توسعھ پایدار در مورخھ  -٧
  با ارائھ مقالھ ۵/٩/٨٣لغایت  ٣/٩/٨٣ر مترقبھ از تاریخ درمان و مدیریت بحران در حوادث غی-شرکت در دومین کنگره بین المللی بھداشت -٨
  با ارائھ مقالھ ١٣٨٣آذر ماه  ٣-۵درمان و مدیریت بحران در حوادث غیر مترقبھ -شرکت در کنگره بین المللی بھداشت -٩

  با مقالھ(پوستر) ٨۶اردیبھشت ماه  ٣،٢،١شرکت در ھمایش کشوری استاندارد،توسعھ و سالمت در  -١٠
  در آنکارا ٢٠٠٧کت در کنگره بین المللی مدیریت بھداشت و بیمارستان در سال شر -١١
  ماه سپتامبر ٢٠٠٨درمان کشور کره در سال - شرکت در کنگره بین المللی مدیریت خدمات بھداشت -١٢
  ١٠/١٢/٨۴)در دانشگاه علوم پزشکی شھید بھشتی در مورخھ ١١٠٠٠٢١شرکت در کنگره سراسری آموزش پزشکی (کد -١٣
  در موسسھ عالی پژوھش اجتماعی ١٠/٨/١٣٧٨الی  ٨شرکت در ھمایش اقتصاد بھداشت و درمان از تاریخ  -١۴
ساعت در  ٣٣شرکت در سمینار آموزشی سرفصل و محتوی دروس واحد جمعیت و تنظیم خانواده مصوب شورای عالی انقالب فرھنگی بھ مدت  -١۵

  وزارت بھداشت درمان و آموزش عالیارائھ دھنده معاونت بھداشتی  ٧/١١/٧٧مورخھ 
  توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی ایران ٢۵/٣/١٣٧٣لغایت  ٢٢شرکت در سمینار مراقبت ھای اولیھ بھداشتی در مورخھ  -١۶
  ر دانشگاه علوم پزشکی ایران)توسط اداره کل پیشگیری و مبارزه با بیماریھا بمدت یکروز د١١١٢٧۵۵شرکت در ھمایش بازآموزی ایدز (کد  -١٧
  توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران ٢۶/٩/١٣٧۵لغایت  ٢۴شرکت در کنگره علمی تحول در ادره ی امور بیمارستان از تاریخ  -١٨
  (ھشت ساعت) در دانشگاه علوم پزشکی شھید بھشتی ٢/١٢/٧٧شرکت در سمینار مشاوره و وازکتومی بدون تیغ جراحی در تاریخ  -١٩
  ٢٣/٣/٧۵) در دانشگاه علوم پزشکی ایران در مورخھ ١١٢٠٠٧٠رکت در کارگاه آموزشی پزشکی جامعھ نگر(کد ش -٢٠
  توسط معاونت امور درمان و دارو ١٣٧۵اسفند ماه  ٢۴-٢٢ارائھ مقالھ در اولین سمینار بھینھ سازی خدمات درمانی از تاریخ  -٢١
  از دانشگاه علوم پزشکی کرمان ٢/٣/٧٩لغایت  ٣١/٢/٧٩دمات بھداشتی درمانی از تاریخ ارائھ مقالھ در ھمایش نقش مدیریت در ارائھ خ -٢٢
  در سالن ھمایش ھای رازی. ١٢/٣/٩٠لغایت  ١١/٣/٩٠شرکت در کنگره بین المللی مدیریت بیمارستان از تاریخ  -٢٣

  

  کتابھای چاپ شده :

3  

  سال چاپ  نوع  نام ناشر  نام کتاب

  ١٣٧۴  تالیف  اه علوم پزشکی اصفھاندانشگ  شاخص ھای بھداشتی -١

  ١٣٧۵  ترجمھ  دانشگاه علوم پزشکی اصفھان  واکسیناسیون و واکنش ھای انسانی -٢

  ١٣٨٢  تالیف  عبادی فر  درمانی-استانداردھای مدیریت اطالعات بھداشتی -٣

  ١٣٨١  ترجمھ  جھان رایانھ  درمانی-مدیریت جامع کیفیت درخدمات بھداشتی -۴

  ١٣٧٩  تالیف  عبادی فر  در بھداشت درمان مدیریت فراگیر -۵

  ١٣٨٢  ترجمھ  عبادی فر  گندزدایی و دفع پسامندھای بیمارستانی-۶

  ١٣٧٨  تالیف  جھاد دانشگاھی  جمعیت و تنظیم خانواده -٧

  ١٣٨٠  تالیف  سماط  اصول خدمات بھداشتی -٨

  ١٣٨٢  تالیف  سماط با ویرایش جدید و افزودنی  اصول خدمات بھداشتی -٩

  ١٣٧٨  ترجمھ  سماط  صول برنامھ ریزی بھداشتیا -١٠

  ١٣٨٧  ترجمھ  عبادی فر  اصول برنامھ ریزی بھداشتی-١١

بھداشت عمومی و مبارزه با -اپیدمیولوژی پزشکی -١٢

  بیماریھا
  ١٣٧۵  ترجمھ  سماط

  ١٣٨٣  تالیف  عبادی فر  سیستمھای اطالعاتی بیماریھا -١٣

  ١٣٨٣  تالیف  عبادی فر  مبانی فن آوری اطالعات-١۴

  ١٣٧٨  ترجمھ  سماط  مدیریت و برنامھ ریزی بیمارستان -١۵

  ١٣٧۵  ترجمھ  درمان وآموزش پزشکی-وزارت بھداشت  روش تحقیق در علوم بھداشتی -١۶

  ١٣٩٠تابستان   تالیف  راه تندرستی  اقتصاد مراقبت سالمت -١٧

  ١٣٩٠زمستان   تالیف  عبادی فر  اقتصاد مراقبت سالمت – ١٨



  

  

  

  

  

  فعالیت در امور اجرائی آموزش و پژوھش و خدماتی

  ٨۵/٣/٢لغایت  ٧۵/۵/١٠خدمات بھداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران از مدیر گروه 
  تاکنون ١٣٧٧عضو بورد ھیات ممتحنھ و ارزشیابی رشتھ علوم مدیریت و اقتصاد سالمت در وزارت بھداشت درمان و آموزش پزشکی از سال 

  ١٣٨٧تا  ١٣٧٧کی ایران از تاریخ مشاور و سرپرست دفتر برنامھ ریزی و آینده نگری معاونت درمان دانشگاه علوم پزش
  ١٣٧٨- ١٣٨٧عضو شورای پژوھشی دانشکده بھداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران 
  ١٣٧٨- ١٣٨٧عضو شورای آموزشی دانشکده بھداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران 

  ١٣٨٠در سال   زشکی ایرانمسئول تاسیس دوره کارشناسی ارشد آموزش بھداشت و ارتقای سالمت در دانشکده بھداشت دانشگاه علوم پ
  ١٣٨٠- ١٣٨۵عضو شورای آموزشی دانشکده مدیریت دانشگاه علوم پزشکی ایران 

  ١٣٨١لغایت  ١٣٧۵مشاور معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران در امور برنامھ ریزی از سال 
  ١٣٧۶-٧٧دبیر کمیتھ راھبردی دانشگاه علوم پزشکی ایران 

  ٨٣/۶/٢٠لغایت  ٨١/١١/٢٠و اطالع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران از  معاون آموزشی دانشکده مدیریت
  ١٣٨٣-٨٢عضو کمیتھ منطقھ ای اخالق در پژوھش ھای علوم پزشکی در دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران 

  ١٣٨٢- ١٣٨۵عضو شورای آموزشی دانشکده مدیریت دانشگاه علوم پزشکی ایران 
  ١٣٨٢-٨۵عضو شورای پژوھشی دانشکده مدیریت دانشگاه علوم پزشکی ایران 

  ١٣٨٣عضو کمیتھ آموزش الکترونیک در دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

  ١٣٨٣-٨۴دانشگاه علوم پزشکی ایران  IKTعضو کمیتھ 

  ١٣٨٣- ٨۴پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران  عضو واحد مطالعات در دانشکده مدیریت و اطالع رسانی
  ١٣٨۴-٨٣عضو کمیتھ مدیریت و اطالع رسانی وزارت بھداشت 

  ٨۵-٨٩عضو کمیتھ مدیریت و تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی ایران 
  ٨٧/٧/١لغایت  ٨۶/۵/١از   ریاست دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

  ١٣٨۶زی ارزشیابی دانشگاه علوم پزشکی ایران عضو کمیتھ مرک
  ١٣٨٧لغایت  ١٣٨۶مسئول دبیرخانھ جذب اعضای ھیات علمی در دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال 

  ٨٧لغایت  ٨۶دبیر کمیتھ استراتژیک دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال 
  ١٣٨٧-١٣٨٨وم پزشکی ایران عضو مصاحبھ با داوطلبین شرکت در فراخوان عضو ھیات علمی دانشگاه عل

  ١٣٨٩معاون دانشجویی فرھنگی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 
  ١٣٩٢تا سال  ١٣٨٩مشاور معاون دانشجویی، فرھنگی دانشگاه علوم پزشکی تھران از سال 

  ١٣٩٠عضو شورای تدوین نقشھ علمی دانشگاه علوم پزشکی تھران در سال 
  اد سالمت در شورای پژوھشی دانشکده بھداشت تھران در زمان ادغامنماینده گروه علوم مدیریت و اقتص

  ٩٢مشاور رئیس دانشگاه و مدیر دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی بھ شکایات دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 

  1396بھداشتی دانشگاه از مھر  + با حفظ سمت معاون تاکنون ١٣٩٢معاون دانشجویی، فرھنگی دانشگاه علوم پزشکی ایران از آذرماه 

  تاکنون. ١٣٩٢مسئول دبیرخانھ ھیات اجرایی جذب ھیات علمی در دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال 
  تاکنون ٩٢از سال   عضو کمیتھ اعتبار بخشی و تضمین کیفیت بین المللی دانشگاه علوم پزشکی ایران

  تاکنون ٩٢یران از سال عضو کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه علوم پزشکی ا
  تاکنون ٩٢عضو شورای ستاد شاھد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال 

  تاکنون ٩٢عضو شورای بورس دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال 
  تاکنون ١٣٩٣مدیر گروه خدمات بھداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال 

  ١٣٩٣اداری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال  تخلفات رئیس ھیات تجدید نظر رسیدگی بھ 
  ٩٣عضو کمیتھ آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران از خرداد 

  عضو گروه تخصصی پزشکی ھیات مرکزی جذب استان تھران(دانشگاه آزاد اسالمی)
  وندی دانشگاهجانشین رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران در ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شھر
  تاکنون ٩٣عضو کارگروه تخصصی نظام پذیرش و بررسی پیشنھادات دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال 

  تاکنون ٩٣عضو ھیات ممیزه دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال 
  ٩٣نماینده رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران در کمیتھ مشورتی دانشکده بھداشت دانشگاه از خرداد 

  تاکنون ٩٣ی پژوھشی مرکز تحقیقات ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال عضو شورا
  ١٣٩٣نماینده وزارت بھداشت در ھیات نظارت بر تشکل ھای اسالمی دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال 

  تاکنون ٩٣عضو شورای عالی مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سالمت دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال 

  ١٣٩١  تالیف  مرکز تحقیقات بیمارستان  در مراقبت سالمت و بیمارستانمدیریت مالی  -١٩

  ١٣٩٣  ترجمھ  عبادی فر  مدیریت خدمات سالمت -٢٠

  ١٣٩٣  ترجمھ  عبادی فر  ارزیابی اقتصادی -٢١

  ١٣٩٣  ترجمھ  عبادی فر  واژه نامھ اقتصاد سالمت -٢٢



  تاکنون ٩٣مشاور رئیس و مسئول گروه علمی اقتصاد سالمت مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سالمت دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال 
  تاکنون ٩٣عضو تمام وقت مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سالمت دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال 

  تاکنون ٩٣ز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سالمت دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال عضو کمیتھ نشر و تالیف کتاب مرک
  تاکنون ٩٣عضو شورای پژوھشی مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سالمت دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال 

  تاکنون ٩٣معاونت ھای دانشجویی فرھنگی دانشگاه ھای علوم پزشکی کشور از سال  ١رئیس منطقھ 
  تاکنون ٩٣دبیر و عضو کمیسیون تخصصی ماده یک ارتقاء اعضای ھیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال 

  تاکنون ٩٣عضو کمیتھ ساختار و فناوری ھای مدیریتی دانشگاه علوم پزشکی ایران از خرداد 
  تاکنون ٩٣سال  عضو قطب علمی آموزشی مدیریت و اقتصاد سالمت دانشگاه علوم پزشکی ایران از

  تاکنون ٩٣عضو شورای ھماھنگی و پشتیبانی کانون بسیج جامعھ پزشکی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال 
  تاکنون ٩۴رئیس کمیتھ اجرایی انتخابات شورای صنفی دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال 

  ٩۴ه ھای علوم پزشکی کشور در سال نایب رئیس ستاد اجرایی بیستمین جشنواره قرآن و عترت(ع) دانشگا
  تا کنون ٩۴عضو کمیتھ مدیریت عملکرد دانشگاه علوم پزشکی ایران از خرداد سال 

  تاکنون ٩۴عضو شورای راھبردی دانشکده داروسازی بین المللی دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال 
  تاکنون ٩۴عضو کمیسیون تمام وقتی دانشگاه علوم پزشکی ایران از تیرماه سال 

  تاکنون ٩۴دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال  ICSجانشین دوم رئیس واحد عملیات در چارت 

  تاکنون ٩۴رئیس کمیتھ اجرایی انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال 
  تاکنون ٩۴عضو شورای سیاست گذاری پژوھش در نظام سالمت دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال 

  تاکنون ٩۴عضو شورای ھماھنگی و پشتیبانی کانون بسیج جامعھ پزشکی و حوزه مقاومت بسیج کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال 
  تاکنون ٩۴عضو کمیتھ غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال 

  تاکنون ١٣٩۴عضو کمیتھ جایزه ملی شھید دکتر رھنمون از سال 
  تاکنون ٩۴ساختار و فناوری ھای مدیریتی دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال عضو کمیتھ 

  تاکنون ٩۴مسئول کارگروه برنامھ ریزی دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال 

  تاکنون ١٣٩۴معاونت دانشجویی، فرھنگی دانشگاه علوم پزشکی ایران از  HSRعضو شورای طرح ھای 

  تاکنون ٩۴کی ایران از سال عضو ستاد برنامھ دانشگاه علوم پزش
  تاکنون ٩۴عضو شورای ورزش کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال 

  تاکنون ١٣٩۴رئیس شورای نظارت بر فعالیت ھای انجمن ھای علمی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال 
  تاکنون ١٣٩۴فرھنگی دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال  عضو کمیتھ اصلی پشتیبانی دانشگاه و دبیر کمیتھ فرعی معاونت دانشجویی،

  تاکنون ١٣٩۴عضو و دبیر کمیتھ انطباق دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال 
  تاکنون ٩۵عضو کمیسیون شناسایی و حمایت از نخبگان دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال 

  تاکنون ١٣٩۵نشگاه علوم پزشکی ایران از سال سرپرست کانون بسیج جامعھ پزشکی معاونت دانشجویی، فرھنگی دا
  سایر مسئولیت ھای علمی

  عضو کمیتھ علمی دومین ھمایش کشوری سالمت شیر از تولید تا مصرف و اھمیت تغذیھ ای آن-

  ١٣٨٩   در سال SDHعضو کمیتھ علمی در ھمایش 

  عضو کمیتھ علمی در ھمایش مدیریت بیمارستان
  ١٣٨٠ی عضو کمیتھ علمی در ھمایش سوختگ

  داوری بیش از پنجاه مقالھ
  داوری بیش از چھل پایان نامھ(کارشناسی ارشد)

  )Ph.Dرسالھ( ٣٠داوری بیش از 

  عضو ھیات تحریریھ مجلھ علمی و پژوھشی بیمارستان
  عضو ھیات تحریریھ مجلھ علمی و پژوھشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

  PHCبرگزار کننده کارگاه آموزش 

  مورد)١٠رگاه روش تحقیق در حوزه معاونت درمان(بیش از برگزار کننده کا
  ٨۵-٨٩مسئول تدوین برنامھ استراتژیک دانشگاه علوم پزشکی ایران 

  ٧۴/٨/٣مسئول برگزاری سمینارھا و کنفرانس ھای دانشکده بھداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران در مورخھ 
  ١٣٨٢تا سال  ٧٧/١٠/٢٣ن نامھ ھای دانشکده پزشکی از مورخھ مشاوره بھ منظور ھمکاری با مرکز مشاوره تحقیقات و پایا

  استاد راھنما/ استاد مشاور پایان نامھ ھای کارشناسی ارشد و رسالھ ھای دکتری

  خدمات درمانی با رویکرد تعالی سازمانی qfdتوسعھ ابزار کیفی گسترش در مراکز  -١

  ١٣٨٣طراحی الگوی سیستم اطالعات بیمارستانی برای ایران  -٢
  بررسی تطبیقی نظام ھای مدیریت اطالعات مرگ و میر در کشورھای آمریکا،انگلستان و نیوزلند و ارائھ الگوی مناسب برای ایران -٣
  مطالعھ تطبیقی نظام ملی مراقبت بیماریھای عفونی گزارش دادنی در کشورھای منتخب و ارائھ الگوی مناسب برای ایران -۴
  ١٣٨۴-٨۵یری و کنترل از طریق مدل اعتقاد بھداشتی بر آگاھی و نگرش دانش آموزان پسر در سال بررسی تاثیر آموزش پیشگ -۵

  ٢بر آگاھی و نگرش بیماران دیابتی نوع  VCDبررسی تاثیر آموزش از طریق  -۶

یت و نوآوری مدیران بیمارستان استاد مشاور پایان نامھ مقطع کارشناسی ارشد رشتھ مدیریت خدمات بھداشتی تحت عنوان "عوامل موثر بر خالق -٧
  السادات سجادیاصفھان" دانشجو: حانیھ



  ١٣٨٣بررسی شبکھ رھبری و بلوغ سازمانی در بیمارستانھای آموزشی د.ع.پ اردبیل  -٨
  مطالعھ تطبیقی نظام ملی ثبت اطالعات بھداشت روان در انگلستان،مالزی و ایران -٩

  و قصد رفتاری بھورزان شھرستان کوھرنگ درباره عفونتھای دستگاه تناسلیبررسی تاثیر مداخلھ آموزشی بر آگاھی  -١٠
  درمانی در بیمارستانھای دولتی و کشورھای منتخب-مقایسھ روشھای کاھش تصدی گری در ارائھ خدمات بھداشتی -١١
آموزش واحد درسی جمعیت و تنظیم خانواده  استاد راھنمای پایان نامھ مقطع کارشناسی ارشد رشتھ آموزش بھداشت تحت عنوان"ارزشیابی تاثیر -١٢

  " ١٣٨٣بر آگاھی و نگرش دانشجویان دانشکده مھندسی برق دانشگاه یزد، سال 
  بررسی تاثیر آموزش بر آگاھی دانش آموزان پسر پایھ اول راھنمایی در مورد تغذیھ -١٣
عنوان "بررسی تاثیر آموزش از طریق الگوی اعتقاد بھداشتی بر  استاد راھنمای پایان نامھ مقطع کارشناسی ارشد رشتھ آموزش بھداشت تحت -١۴

  آگاھی و نگرش پرستاران و بھیاران د.ع.پ ایران" دانشجو: فاطمھ نجفی پور مقدم
نان استاد مشاور پایان نامھ مقطع کارشناسی ارشد رشتھ مدیریت خدمات بھداشتی تحت عنوان "نقش طرح تکریم در تحول اداری از دیدگاه کارک -١۵

  شبکھ بھداشت و درمان بوکان و راھکار اجرایی" دانشجو: کمال لطیفی
  ١٣٨١-۶٢درمانی ایران از طریق بودجھ خانوار در طی سالھای - برآورد تابع تقاضای خدمات بھداشتی -١۶
ی تامین منابع مالی بیمھ درمانی در استاد راھنمای پایان نامھ مقطع کارشناسی ارشد رشتھ اقتصاد بھداشت تحت عنوان "بررسی تطبیقی شیوه ھا -١٧

  کشورھای منتخب و ارائھ الگوی مناسب برای ایران" دانشجو: محسن بارونی
  بررسی شیوه عملکرد بخش اورژانسی بیمارستانھای آموزشی وابستھ بھ دانشگاه علوم پزشکی ایران -١٨
  ام ارجاع در شھرستان رباط کریمارزشیابی کیفیت و ارتقاء اجرای طرح ملی پزشک خانواده و فرآیند نظ -١٩
  میزان رضایتمندی مددجویان کمیتھ امداد امام خمینی(ره)از اجرای طرح پزشک خانواده در شھر تھران -٢٠
ای استاد راھنمای پایان نامھ کارشناسی ارشد رشتھ آموزش بھداشت با عنوان" بررسی تاثیر مداخلھ آموزشی از طریق مدل بزنف بر اتخاذ رفتارھ -٢١

  پیشگیری کننده در زمینھ سالمت روانی در نوجوانان دختر مدارس راھنمایی" دانشجو: آزاده صادقی
  درمانی در شبکھ ھای بھداشت و درمان استان کردستان-بررسی سیستم ارجاع در نظام عرضھ مراقبتھای بھداشتی -٢٢
  ش زنان و زایمان بیمارستان حضرت رسول(ص)استفاده از مدل تحلیل سلسلھ مراقبتی فرآیند در ارزشیابی عملکرد بخ -٢٣
  مدیریت مواد زائد جامد بیمارستانی در بیمارستانھای آموزشی درمانی د.ع.پ تبریز -٢۴
و  استاد مشاور پایان نامھ کارشناسی ارشد رشتھ آموزش بھداشت با عنوان "بررسی تاثیر آموزش بھداشت از طریق مدل اعتقاد بھداشتی بر آگاھی -٢۵

  ابطین بھداشت درباره پاپ اسمیر در مراکز شھری شھرستان قزوین" دانشجو: افسانھ یخ فروش ھانگرش ر
 استاد مشاور پایان نامھ کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بھداشتی با عنوان "طراحی الگوی مدیریت نظام ارجاع برای درمان مستقیم در سازمان -٢۶

  تامین اجتماعی" دانشجو: علی ایوبیان
  رسی تاثیر طرح پزشک خانواده بر شاخص ھای بھداشت مادر و کودک جمعیت روستایی تحت پوشش د.ع.پ مشھدبر -٢٧
ھناز استاد راھنمای کارشناسی ارشد با عنوان "بررسی تطبیقی عملکرد مدیران بیمارستانھای وابستھ بھ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه "دانشجو ش-٢٨

  اجاقی
 ١٣٧۴ی ارشد با عنوان" بررسی نظام سیستم ارجاع در بیمارستانھای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال "استاد راھنمای کارشناس -٢٩

  دانشجو: صمد روحانی

مطالعھ مبتنی بر جمعیت عدالت در حوزه ی تامین مالی و نابرابری در حوزه « رشتھ اقتصاد سالمت تحت عنوان  Ph.Dاستاد راھنمای رسالھ ی  -٣٠

  ، دانشجو : عزیز رضاپور ١٣٩٠» : سترسی و بھره مندی از خدمات مراقبت سالمت در شھر تھران ھای د

ارزیابی فرھنگ ایمنی بیمار از دیدگاه پرسنل درمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات « تحت عنوان  MPHاستاد راھنمای پایان نامھ ی مقطع  -٣١ 

  دالرزاق بیاتدانشجو : عب ، ١٣٩١»بھداشتی درمانی تھران 
استاد راھنمای پایان نامھ ی مقطع کارشناسی ارشد رشتھ مدیریت خدمات بھداشتی و درمانی تحت عنوان "بررسی رابطۀ پرداخت کارانھ ،  -٣٢

  انگیزش و رضایت شغلی در پرسنل بیمارستان شھید ھاشمی نژاد شھر تھران" دانشجو : مرتضی بادلو
ارزیابی میزان آمادگی بیمارستان ھای « ع کارشناسی ارشد رشتۀ مدیریت خدمات بھداشت و درمانی تحت عنوان استاد راھنمای پایان نامۀ مقط -٣٣

  دانشجو : حسین صفری پلنگی  » دولتی و خصوصی شھر تھران برای اجرای حاکمیت بالینی 
ھ اثرات نھایی پرداخت از جیب بابت مصرف خدمات استاد راھنمای پایان نامھ مقطع کارشناسی ارشد رشتھ اقتصاد بھداشت تحت عنوان"مطالع -٣۴

  مراقبت سالمت در شھر تھران" دانشجو: سعید باقری
گانھ  ٢٢استاد راھنمای پایان نامھ مقطع کارشناسی ارشد رشتھ اقتصاد بھداشت تحت عنوان"مطالعھ توزیع نابرابری در مخارج سالمت در مناطق  -٣۵

  شھری تھران"دانشجو: محمدحسین غفوری
تحت عنوان"بررسی تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر بھره   مدیریت خدمات بھداشتی   استاد راھنمای پایان نامھ مقطع کارشناسی ارشد رشتھ -٣۶

  مندی از خدمات سرپایی در خانوارھای شھر تھران"دانشجو ندا ولی پور
بھداشتی تحت عنوان" بررسی عوامل موثر بر ترک بیمارستان با مسئولیت استاد مشاور پایان نامھ مقطع کارشناسی ارشد رشتھ مدیریت خدمات  -٣٧

  شخصی در بیماران مراجعھ کننده بھ واحد اورژانس بیمارستان امیر اعلم" دانشجو: مژگان عسکری

 CCUشده بھ بیماران بخش  استاد مشاور پایان نامھ مقطع کارشناسی ارشد رشتھ اقتصاد بھداشت تحت عنوان"تعیین بھای تمام شده خدمات ارائھ -٣٨

  بیمارستان شھید فقیھی شیراز و مقایسھ آن با تعرفھ ھای مصوب" دانشجو علی رضا یوسفی

رشتھ اقتصاد سالمت تحت عنوان" طراحی الگو و نظام رتبھ بندی سالمت برای شھرستان ھای کشور و پایلوت  Ph.Dاستاد راھنمای رسالھ ی  - -٣٩

  غالمحسن شعبانیآن در استان قزوین" دانشجو 

تحت عنوان: بررسی مقایسھ ای زمان سنجی ارائھ خدمات در اورژانس بیمارستان ھای آموزشی درمانی و  MPHاستاد راھنمای پایان نامھ دوره  -۴٠

  " دانشجو فریبا پاکزاد افشار٨٩بیمارستان ھای درمانی تحت پوشش دانشگاه ھای علوم پزشکی مستقر در شھر تھران در سال 
تحت عنوان"محاسبھ قیمت تمام شده اعمال جراحی تومورال   مدیریت خدمات بھداشتی   استاد راھنمای پایان نامھ مقطع کارشناسی ارشد رشتھ -۴١

  اورولوژی بیمارستان ھاشمی نژاد بر مبنای قیمت تمام شده و تطبیق آن با بودجھ بندی سنتی" دانشجو: افسانھ شیخ سفلی



تحت عنوان"ارزیابی میزان آمادگی بیمارستان ھای آموزشی و   مدیریت خدمات بھداشتی   امھ مقطع کارشناسی ارشد رشتھاستاد راھنمای پایان ن -۴٢
  غیر آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تھران برای اجرای استانداردھای بیمارستان ھای سبز و ارائھ یک مدل" دانشجو: مھناز بادپا

رشتھ مدیریت خدمات بھداشتی درمانی تحت عنوان" تحلیل عوامل درون سازمانی نظام سالمت موثر بر نقش  Ph.Dاستاد راھنمای رسالھ ی  -۴٣

  آفرینی پزشکان عمومی و متخصص بخش خصوصی در طرح پزشک خانواده شھری و پیشنھاد الگوئی مناسب برای ارتقاء آن" دانشجو: الھام موحدکر
تحت عنوان" بررسی تاثیر مداخلھ آموزشی براساس سازه منبع کنترل تئوری   ناسی ارشد آموزش بھداشتاستاد راھنمای پایان نامھ مقطع کارش -۴۴

  انتسابی بر رفتار خودمراقبتی افراد مبتال بھ دیابت نوع دو انجمن دیابت شھرستان بابل" دانشجو: حسن حیدری
عنوان" بررسی تاثیر مداخلھ اموزشی براساس مدل انگیزش محافظت بر تحت   استاد راھنمای پایان نامھ مقطع کارشناسی ارشد آموزش بھداشت -۴۵

مراجعھ کننده بھ مراکز بھداشتی درمانی شھرستان جویبار در سال  ۵ارتقاء رفتار پیشگیری از سوانح و حوادث خانگی در مادران کودکان زیر 
  " دانشجو: شھربانو ھاشمی١٣٩٣

ارشد مدیریت خدمات بھداشتی با عنوان" محاسبھ قیمت تمام شده خدمات بخش فیزیوتراپی بیمارستان استاد مشاور پایان نامھ مقطع کارشناسی  -۴۶
  " دانشجو: راضیھ بیرانوند١٣٩٢آموزشی درمانی سینا تھران بر اساس روش ھزینھ یابی بر مبنای فعالیت و مقایسھ آنھا با تعرفھ ھای مصوب در سال 

اموزش بھداشت تحت عنوان" تلفیق تئوری خودکارآمدی با نریھ خود مدیریتی بھ منظور ارتقاء کیفیت زندگی رشتھ  Ph.Dاستاد راھنمای رسالھ ی  -۴٧

  بیماران پیوند کلیھ" دانشجو: عقیل حبیبی
ر ارتقای استاد مشاور پایان نامھ مقطع کارشناسی ارشد آموزش بھداشت با عنوان" بررسی تاثیر مداخلھ آموزشی بر اساس تئوری خود کارآمدی ب -۴٩

  سبک زندگی زنان مراجعھ کننده بھ مرکز بھداشتی درمانی شھرستان فومن" دانشجو: سمیرا اسدپور

رشتھ اموزش بھداشت تحت عنوان" تلفیق نظریھ خود مدیریتی با الگوی پرسید و پروسید بھ منظور ارتقاء خود  Ph.Dاستاد راھنمای رسالھ ی  -۵٠

  بیل" دانشجو: نازیال نژاد دادگرمراقبتی بیماران دیابت شھرستان ارد

رشتھ اموزش بھداشت تحت عنوان" تبیین فرآیند سالمت اجتماعی خانواده محور در نوجوانان" دانشجو: مھرالسادات  Ph.Dاستاد مشاور رسالھ ی  -۵١

  مھدی زاده طرقدی
لھ آموزشی بر اساس تئوری حمایت اجتماعی بر ارتقاء کیفیت استاد مشاور پایان نامھ مقطع کارشناسی ارشد آموزش بھداشت با عنوان" تاثیر مداخ -۵٢

  زندگی بیماران ھمودیالیزی شھرستان ساری" دانشجو: لیال ژیانفر

  MPHداوری پایان نامھ ھا در مقاطع کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی و دوره 

  دانشجو: حوریھ فضلی  ع: مطالعھ کیفیبررسی مزایا و معایب استفاده از رایانھ جیبی بھ منظور ارزیابی پزشکان در حج تمت

  دانشجو: پروانھ موسیوند    در بیمارستان ھای منتخب شھر تھران JCLمطالعھ میزان رعایت استانداردھای مراقبت ھای جراحی و بیھوشی از نگاه 

دانشجو: المیرا    ماران مصرف کنندهبررسی میزان انطباق اطالعات موجود در وب سایت ھای شرکت ھای دارویی منتخب با نیازھا و انتظارات بی
  حسینی

در رشتھ مدیریت خدمات بھداشتی با عنوان "سنجش میزان شاخص ھای موثر بر ایمنی بیمار در بیمارستان ھای  Ph.Dداوری رسالھ دکتری تخصصی 

  "دانشجو: ژیال نجف پور WHOمنتخب دانشگاه علوم پزشکی تھران با پروتکل دوستدار ایمنی بیمار 

و  ی پایان نامھ کارشناسی ارشد در رشتھ مدیریت خدمات بھداشتی" با عنوان بررسی امکان اجرای استاندارد ھای بین المللی دسترسی بھ مراقبتداور
  دانشجو: سراج الدین گری    تداوم مراقبت در بیمارستان ھای دانشگاه علوم پزشکی تھران از دیدگاه مدیران"

ر رشتھ مدیریت خدمات بھداشتی با عنوان "ارزیابی ایمنی پسماندھای بیمارستانی در بیمارستان ھای دولتی د Ph.Dداوری رسالھ دکتری تخصصی 

  دانشجو: فرھاد حبیبی نوده    وابستھ بھ دانشگاه علوم پزشکی تھران"
 ٩٠از ھپاتیت ب در ایران در سال  داوری پایان نامھ کارشناسی ارشد در رشتھ اقتصاد بھداشت با عنوان "برآورد بار اقتصادی سیروز کبدی ناشی

  "دانشجو: علی کاظمی کریانی
یشگیری داوری پایان نامھ کارشناسی ارشد در رشتھ اقتصاد بھداشت "با عنوان بررسی اثربخشی بالینی و ھزینھ اثربخشی داروی زولدرونیک اسید در پ

  روھای رایج" دانشجو: فاطمھ رستمی گل محمدیو درمان پوکی استخوان در زنان در دوره بعد از یائسگی در مقایسھ با دا

در رشتھ مدیریت خدمات بھداشتی با عنوان "تحلیل روند تحول سیمای بازار و الگوی مصرف خدمات درمانی با  Ph.Dداوری رسالھ دکتری تخصصی 

  روز پورآقاتکیھ بر تعامل ارائھ کنندگان و مصرف کنندگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی ایران" دانشجو: بھ
ن با داوری پایان نامھ کارشناسی ارشد در رشتھ مدیریت خدمات بھداشتی با عنوان "بررسی وضعیت سرمایھ اجتماعی سالمندان شھر تھران و رابطھ آ

  دانشجو: زھرا نگھبان   سالمت روانی آن ھا"

  رائھ خدمات بھداشت باروری در ایران" دانشجو: ناھید اکبریدر رشتھ بھداشت باروری با عنوان "طراحی ساختار ا Ph.Dداوری رسالھ دکتری تخصصی 

 داوری پایان نامھ کارشناسی ارشد در رشتھ مدیریت خدمات بھداشتی با عنوان "طراحی الگوی ارزیابی عملکرد شبکھ بھداشت و درمان مازندران
  دانشجو: بھرام طھماسبی

ھداشتی با عنوان" بررسی وضعیت بیمارستان ھای منتخب آموزشی دانشگاه علوم پزشکی داوری پایان نامھ کارشناسی ارشد در رشتھ مدیریت خدمات ب
  تھران از نظر ایمنی و کیفیت مراقبت با استفاده از استاندارد ھای کمیسیون مشترک بین الملل" دانشجو: مینا کشاورز

ن زنی کاتالیزوری ھتروژنیکی با کاتالیست نانوذرات در رشتھ بھداشت محیط با عنوان "بررسی عملکرد از Ph.Dداوری رسالھ دکتری تخصصی 

  تثبیت شده روی بستر کربن فعال در حذف فنل از پساب سنتتیک"دانشجو: یوسف دادبان شھامت

در استان اردبیل" دانشجو:  ٢در رشتھ اقتصاد سالمت با عنوان "تحلیل ھزینھ اثربخشی غربالگری دیابت نوع  Ph.Dداوری رسالھ دکتری تخصصی 

  ھزاد نجفیب

در رشتھ اقتصاد سالمت با عنوان "تحلیل وضعیت انتخاب نا مساعد و مخاطرات اخالقی در بازار بیمھ ھای  Ph.Dداوری رسالھ دکتری تخصصی 

  سالمت پایھ اجباری و اختیاری" دانشجو: فرھاد لطفی

ستھای غربالگری کشوری فنیل کتونوری و ھزینھ در رشتھ سیاست گذاری سالمت با عنوان " تحلیل سیا Ph.Dداوری رسالھ دکتری تخصصی 

  اثربخشی آن در نوزادان ایران " دانشجو: علیرضا حیدری



ھجری در ایران"  ۵تا ٣داوری پایان نامھ کارشناسی ارشد در رشتھ تاریخ علوم پزشکی با عنوان" بررسی اخالق پزشکی دوره تمدن اسالمی، قرنھای 
  دانشجو: فاطمھ منادی

در رشتھ مدیریت خدمات بھداشتی با عنوان اشتغال ھمزمان پزشکان در بخش ھای دولتی و غیردولتی ایران:  Ph.Dکتری تخصصی داوری رسالھ د

  بررسی عوامل، پیامدھا، سیاست ھا و ابعاد مختلف قانون برنامھ پنجم توسعھ در این زمینھ"دانشجو: جواد مقری

د ر  (MCI)سیستم مدیریت ارتباطات و اطالعات   مات بھداشتی با عنوان " بررسیدر رشتھ مدیریت خد Ph.Dداوری رسالھ دکتری تخصصی 

و ارائھ الگوی مناسب بھ منظور ارتقاء و بھبود کارائی سیستم بر اساس مدل اعتبار بخشی"    ١٣٩٣-٩۴کشورایران طی سالھای  بیمارستانھای دولتی 
  دانشجو: سعید شجاعی

ھ مدیریت اطالعات سالمت با عنوان " طراحی، ایجاد و پیاده سازی سیستم مدیریت اطالعات ھپاتیت" در رشت Ph.Dداوری رسالھ دکتری تخصصی 

  دانشجو: جبرائیل فرضی"

 heuristicدر رشتھ سیاست گذاری سالمت با عنوان " بھ کارگیری روش ھای تحلیل سیاست گذاری و رویکرد  Ph.Dداوری رسالھ دکتری تخصصی 

generalization علل عدم تناسب توسعھ نظام ارجاع با توسعھ شبکھ مراقبت ھای بھداشت و شناسایی تئوری ھای کاربردی گسترش نظام  در بررسی

  ارجاع کشور " دانشجو: اسماعیل مشیری

یابی با ی در رشتھ مدیریت خدمات بھداشتی با عنوان " تحلیل شایستگی مدیران بیمارستان و ارائھ الگوی ارز Ph.Dداوری رسالھ دکتری تخصص 

  استفاده از تکنیک ھای تصمیم گیری چند معیاره و مدل سازی معادالت ساختاری" دانشجو: میالد شفیعی

در رشتھ اقتصاد سالمت با عنوان " عوامل موثر بر تجارت بین المللی ایران در صنعت دارو: با تاکید بر تجارت  Ph.Dداوری رسالھ دکتری تخصصی 

  زاده درون صنعت" دانشجو: حسن یوسف

در رشتھ آموزش بھداشت با عنوان" ارتقای سالمت سالمندان و حمایت اجتماعی در پیشگیری از سالمند آزاری"  Ph.Dداوری رسالھ دکتری تخصصی 

  دانشجو: فاطمھ استبصاری
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