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 ردیف عنوان طرح کد طرح / رنک نام مجری اصلی

 دکتر مازیار مرادی الکه
 

91591-19-3-11 

میالدی  0202بررسی مرگ و میر اضافی در طول سال 

در ایران بر اساس الگوی تاریخی مرگهای ثبت شده 

 احوال کشورماهانه در سازمان ثبت 

9 

 11-2-19-94611 دکتر سلیمه گوهری نژاد

 تاثیر و مکانی -زمانی تغییرات الگوی بررسی

 ومیرمرگ و بستری میزان بر هوایی و آب پارامترهای

 دانشگاه پوشش تحت مناطق در 91-کووید بیماران

 اطالعات سیستم از استفاده با ایران پزشکی علوم

 (GIS) جغرافیایی

2 

 11-2-19-94612 آذر وندی سلیمان دکتر ندا
 دوران در دارخانه زنان های چالش و تجارب تبیین

 تهران شهر دار خانه زنان کیفی مطالعه: کرونا شیوع
3 

 11-2-19-91959 دکتر سید عباس متولیان

 پایش(: شانزدهم تا نهم نوبت) 91 کووید ملی پیمایش

 مولفه پیشگیرانه، رفتارهای شده، درک خطر آگاهی،

 لوازم به نیاز واکسن، پذیرش روانشناختی، های

 اپیدمی جریان در عمومی اعتماد و پزشکی و حفاظتی

 91کووید

1 

 11-9-19-91191 دکتر بابک عشرتی

 رسانی اطالع گویای تلفن سامانه اندازی راه و طراحی

 رضایت و بخشی آگاهی میزان ارزیابی و 91 -کوید

 سامانه از گیرندگان خدمت

5 

.IR.NIMAD.REC مرضیه نجومیدکتر 

1399.269 

 بیمارستان عملکرد روی 91-کووید بیماری اثر بررسی

 علوم دانشگاه های بیمارستان روی موردی مطالعه: ها

 ایران پزشکی

6 

 11-9-19-91114 دکتر بابک عشرتی

 بیماری RT-PCR آزمایش برداری نمونه نتایج مقایسه

COVID-19 یبیمار برداری نمونه کابین از استفاده با 

 مطالعه یک:  گیری نمونه کالسیک روش و عفونی های

 دار کنترل تجربی شبه

1 

 14-5-13-91531 دکتر بابک عشرتی

در  0291بررسی موارد قطعی کرونا ویروس جدید 

بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی 

 ایران

4 

 14-5-13-91549 دکتر امید پورنیک

 بالینی تشخیص بیماری کوروناسامانه تصمیم یار 

(COVID-19) از روی تصاویر CT Scan  با استفاده از

 هوش مصنوعی

1 

 14-5-13-91691 دکتر سید عباس متولیان

 درک خطر آگاهی، پایش: 91 کووید ملی پیمایش

 روانشناختی، های مولفه پیشگیرانه، رفتارهای شده،

 اپیدمی جریان در عمومی اعتماد و ضروری نیازهای

 جدید ویروس کرونا

99 



 دکترآرش طهرانی
95699-11-3-14 

 

 اچ بیماران به خدمت ارائه در تبعیض و انگ علل تبیین

: سالمت خدمات دهندگان ارائه توسط مثبت وی آی

 کیفی مطالعه یک

99 

 14-3-11-96962 دکتر مرضیه نجومی
 غربالگری در ترکیبی روش اثربخشی -هزینه تحلیل

 داون سندرم
92 

 دکتر سید عباس متولیان

 
95649-13-3-14 

 کوهورت) ایران کارکنان سالمت گروهی هم مطالعه

 9 فاز دوم مرحله -( اکسیر
93 

 14-3-11-95691 دکترآرش طهرانی
 مرگ با مرتبط عوامل و جغرافیایی الگوی بررسی

 9911سال  در ایران در نارس شده متولد نوزادان
91 

 دکتر مازیار مرادی الکه
91924-13-2-14 

 

بررسی هزینه اثربخشی سیستم های انگیزشی مبتنی 

بر نتیجه در کارکنان غیرپزشک ،بر ارتقای کیفیت 

اریهای زندگی و کاهش و کنترل عوامل خطر بیم

غیرواگیر در سطح جمعیت: تحلیل مبتنی بر مداخالت 

 اجتماعی

95 

 91192-11-9-14 آذر وندی سلیمان دکتر ندا

 عوامل و سالمت خدمات از مندی بهره وضعیت شناخت

 مراجعه ایدز/ وی ای اچ به مبتالیان در آن بر موثر

 در تهران شهر درمانی – بهداشتی مراکز به کنندگان

 کیفی مطالعه یک: 9911 سال

96 

 دکتر بتول طایفی

 

14-9-62-93111 

 

بررسی سالمت اجتماعی زنان و عوامل موثر بر آن در 

 جهان: مرور سیستماتیک
91 

 دکتر مژده رمضانی
 

93945-1-3-11 

بررسی تاثیر انجام فعالیت زیست محیطی بر روی عالیم 

 خفیف افسردگی
94 

15-93-229-21651 دکتر امید پورنیک  

 

 وسیله به شده گیری اندازه فشارخون میزان مقایسه

 اب ایران بازار در موجود دیجیتال بازویی های فشارسنج

 ای جیوه فشارسنج

91 

15-91-229-39231 دکتر امید پورنیک  
 در اشیا اینترنت فناوری کاربردهای مند نظام مرور

 (COPD) ریوی مزمن انسداد بیماری
29 

 دکتر جلیل کوهپایه زاده

 

 

39321-229-91-15  

میزان سواد سکته مغزی دانش بررسی تاثیر آموزش بر 

 آموزان مقطع ابتدایی
29 

15-91-229-39365 دکتر امید پورنیک  

 بر مبتنی دیجیتال ترازوی معماری مدل طراحی

 دیجیتال ترازوی اعتبارسنجی و همراه سالمت فناوری

 سالمت فناوری بر مبتنی دیجیتال ترازوی و معمولی

 همراه

22 

16-99-229-39113 دکتر امید پورنیک  

 هنمون توسعه و شده گرفته کار به های معماری تحلیل

 راه از مراقبت ی سامانه بهینه معماری پروتوتایپ ی

 اشیا اینترنت بر مبتنی دور

23 
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