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سیاسات  و  ادخادمات بهداشاتی و درماانی، اقتصا     برای آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری مادیریت 

 )چاپ چهارم( وزارت بهداشت و درمان گذاری سالمت

. کتا  رفرنس برای آزمون های 3133 .نشر حدیث امروز :قزوین ."درمان برنامه ریزی بهداشت و" کتا  (1

)چااپ   وزارت بهداشت و درماان  دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و سیاست گذاری سالمت

 (سوم

.کتا  رفرنس برای آزمون های 3131زمستان انتشارات عبادی فر. :تهران ."متسالمراقبت اقتصاد  " کتا  (1

 و ارزیابی فن آوری سالمت سیاست گذاری سالمت سالمت، اقتصاد کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت،

 چهارم()چاپ  وزارت بهداشت و درمان

. کتا  رفارنس  3133 .ی فرانتشارات عباد تهران: ."و بیمارستان سالمت مراقبتمدیریت مالی در " کتا  (1

برای آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری مادیریت خادمات بهداشاتی و درماانی و سیاسات گاذاری       

 )چاپ دوم(وزارت بهداشت و درمان سالمت

کتا  رفارنس بارای آزماون هاای      .3131. تهران: انتشارات عبادی فر. "اصول خدمات بهداشتی "کتا   (1

 سیاست گذاری سالمت وزارت بهداشت و درمان کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت،

 3131. آرونتهران: انتشارات  ."مدیریت و اقتصاد سالمت فرهنگ"کتا   (6

 3131. عبادی فر. تهران: انتشارات "قیمت گذاری دارو" کتا  (1

 (ویرایش)تحت  3131 . " بودجه در نظام مراقبت سالمت " کتا  (3

 

bترجمه ای ب( کت: 
تاالی  ماری    "Managing Health Services: Concepts and Practice"ترجماه کتاا    (3

   3131. انتشارات عبادی فرتهران: . هاریس

اچ. لای. تهاران:   تاالی  رابارت    "Economics for Health Care Managers"ترجمه کتاا   (1

 3131. انتشارات آرون

تالی  راشابی   ."Economic Evaluation: understanding public health"کتا  ترجمه (1

   3131ارینز. تهران: انتشارات عبادی فر. و ک

تهاران: انتشاارات    لیر.. تالی  آنتاونی کاو  "The Dictionary of Health Economics"ترجمه  (1

  3131عبادی فر. 

راشال  تاالی    ”Essentials of Economic Evaluation in Health Care”ترجمه کتاا   (1

 3131. تهران: انتشارات آرون. ینپکاترین ایلیوت و 



. تالی  فار  عاالمی و   Decision Analysis For Health Care Managers""ترجمه کتا  (6

 (ویرایش)تحت  3131دیوید گاستافسون. تهران: سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح. 

تالی  اولریکا اِنمارک، آنیتا آلبان، اِنریکه سای.  .   ”Pharmaceutical Purchasing“ ترجمه کتا  (1

 (ویرایش)تحت  3131. اس. وازکز

" Cost Effectiveness Modeling for Health Technology Assessment" ترجمه کتاا   (3

 (ویرایش)تحت  3131تهران: انتشارات عبادی فر. . تالی  ریچارد ادلین و همکاران

تهران: انتشارات عبادی  .ژوئل تیتلباوم و همکارانتالی  . Health Policy and Law""ترجمه کتا  (3

 (تحت ویرایش) 3131. فر

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



c )داخلی و خارجی در مجالت چاپ شده تمقاال: 

بیمارساتان هاای     شاخص های عملکردی مرتبط باا آن در روز بستری و  - بررسی وضعیت هزینه تخت .3

 .3131 نزمستا، 33شماره ،سالمتمدیریت  پژوهشی -علمی مجله منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران،

 -3133عملکرد نهاده های تولید در بیمارستان های عمومی دانشگاه علمو پزشکی ایران طی ساال هاای    .1

 .3131پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین،  -مجله علمی ،3113

مجلاه  ، 3111 -3131تخمین تاب  تولید بیمارستان های دانشگاه علوم پزشاکی قازوین طای ساال هاای       .1

 .3131، علوم پزشکی قزوین پژوهشی دانشگاه -علمی

ن های هزینه نهایی مرکز آموزشی درمانی شهدای هفاتم تیار دانشاگاه علاوم     هزینه یکای خدمت در کانو .1

 .3131پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین،  -پزشکی ایران، مجله علمی 

 3131ل های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران طی سا -مطالعه رفتار اقتصادی بیمارستان های عمومی .1

 .3131پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد،  -مجله علمی ،3111-

مجله ، 3111 -3131تاب  هزینه مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین طی سال های برآورد  .6

 .3136زمستانپژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین،  -علمی

مار مرکز آموزشی درمانی قدس با اساتفاده از روش  هزینه در بخش های مراقبت از بی -تحلیل بهره دهی .1

 تابستان ،پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین -، مجله علمی3131هزینه یابی بر مبنای فعالیت در سال 

1313. 

بعد از ماه رمضان در مراجعین به بیمارستان بوعلی سینای  حین و یسه فراوانی عیو  انکساری در قبل،مقا .3

 .3131پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان،  -مجله علمی ،3131قزوین در سال 

 درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین -کز آموزشیامالی در مر وابگاهی بیماران بستری و واریانسهزینه خ .3

 .1313همای سالمت،علمی مجله  ،3131در سال  روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت با

 مجله ،1363ویری ارایه شده به بیماران در بیمارستان قدستص -تعیین قیمت تمام شده خدمات تشخیصی .31

 3133.همای سالمت علمی

 3133. همای سالمتعلمی مجله  برنامه ریزی استراتژیم در سیستم های مراقبت بهداشتی. .33

های اقتصادی باا  بخش قیمت بر شاخص های خدمات پزشکی و بیمارستانیمطالعه اثرات افزایش تعرفه .31

 3133پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ، -نده، مجله علمیستا - داده رهیافت

 هااای درماانی دانشاگاه علاوم پزشاکی قازوین طای ساال        -مطالعاه کاارایی اقتصاادی مراکاز آموزشای      .31

 .3133، گیالنپژوهشی دانشگاه علوم پزشکی  -مجله علمی .3136تا3111

لفاای  دانشاگاه علاوم پزشاکی     درمانی آ-تحلیل سر به سری در کانون های خدمات نهایی مرکز آموزشی .31

 .3331 ایران دانشگاه علوم پزشکی سالمتپژوهشی مدیریت  -علمی مجله ،3131قزوین 

ارزیابی مدیریت اطالعات در سیستم هاای بهداشاتی از خاناه بهداشات تاا مرکاز بهداشات شهرساتان          .31

 3133. پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین -، مجله علمی3131قزوین



مجله  .عات در سیستم های بهداشتی از خانه بهداشت تا مرکز بهداشت شهرستان قزوینهزینه تولید اطال .36

 3133،گیالنپژوهشی دانشگاه علوم پزشکی  -علمی

. 1هزینه ارایه خدمات در خانه های بهداشت شهرستان البرز: مطالعه موردی. مجله تصویر ساالمت. دوره  .31

 3131. 3شماره

 .3133 ،پایش جهاد دانشگاهیپژوهشی  -مجله علمی ن،تحلیل هزینه های همودیالیز در ایرا .33

علاوم پزشاکی    درمانی دانشاگاه  -بیمار بستری در مراکز آموزشی -تعیین هزینه هتلینگ و بار مالی روز  .33

   3313 .طب و تزکیه پژوهشی -علمی مجله .قزوین

 3133 .همای سالمتمجله علمی  مولد، سالمتپیآمدهایی برای خدمات  -اصالحات نظام سالمت .11

، مجله 3131دانشجو در دانشکده بهداشت و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین سرانه تربیت هزینه .13

 3131. علمی همای سالمت

 3131، بیمارستان پژوهشی -علمی فصلنامه .3133استان اصفهان درمانیخدمات بهره مندی از  مطالعه .11

( باا اساتفاده از   HDI) شاخص توسعه انسانیسنجش کارایی شهرستان های استان کرمان در دستیابی به  .11

 3133 طب و تزکیهپژوهشی  -مجله علمی ، 36و  31( در سال های DEA) روش تحلیل فراگیر داده ها

ارزیابی اقتصادی برنامه معاینات دانش آموزان بدو ورود به مقاط  تحصیلی مختلا  شهرساتان کمیجاان     .11

       3331،قزوینشکی پژوهشی دانشگاه علوم پز -مجله علمی  .3133سال

 ،3131دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال بوعلی سینایمرکز آموزشی درمانی  خدمت در-تحلیل هزینه .11

  3313 علمی پژوهشی طب و تزکیه.مجله 

      3313 ،بیمارستانپژوهشی  -علمیفصلنامه ، عه وضعیت تخصیص مناب  نظام سالمتمطال .16

یمارستان از سازمان هاای بیماه گار: مطالعاه ماوردی بیمارساتان       مطالعه دوره وصول و گردش مطالبات ب .11

 3313،بیمارستانپژوهشی  -علمی  فصلنامه ،منتخب دانشگاه علوم پزشکی قم طی برنامه چهارم توسعه

 3131،طاب نظاامی  پژوهشای   -مجله علمی، در کشور جمهوری اسالمی ایرانتاب  تقاضای دارو  تخمین .13

  تابستان

 فصالنامه  ،تهاران  پزشاکی  علوم دانشگاه منتخب آموزشی های یمارستانبدر  یمارب ایمنی فرهنگمطالعه  .13

 3133. بیمارستان پژوهشی  -علمی

مطالعه عوامل اثرگذار بر فعالیت های آموزشی و پژوهشی اعضای هیاات علمای دانشاگاه، مجلاه علمای       .11

 3131 تابستان .اصفهانعلوم پزشکی دانشگاه آموزش در علوم پزشکی پژوهشی 

مصرف مواد مخدر و ارتباط روش های مصرف با عوامل سانی در معتاادان باه ماواد مخادر. مجلاه       سوء  .13

 3133توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی.

( با روش تحلیل فراگیر داده HDIسنجش کارایی استان های کشور در دستیابی به شاخص توسعه انسانی) .11

   3131فصلنامه طب و تزکیه. پذیرش از ها.



( 1)11.و تزکیهطب پژوهشی  -علمیفصلنامه زمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. ت های ساساماندهی پس .11

.3131 

هاای  لبارز و اساتراتژی  کننده شرکت پخش اهای دارویی اصلی تأمینمطالعه رابطة بین سهم بازار شرکت .11

 3133پژوهشی طب و تزکیه.  -فصلنامه علمی پذیرش از، رقابتی آن ها

زناان،   علمی پژوهشای  گرگان. مجله شهر زنان یائسه در یائسگی سن با یماتریمکل عالئم ارتباط بررسی .11

 3133مامایی و نازایی

. فصالنامه  3131بررسی عوامل محیطی موثر بر بروز اسهال در شهرستان تنگستان استان بوشهر در ساال   .16

 3131(. 1)33علمی پژوهشی دانشکده بهداشت یزد. 

لکرد تعیین شده در زمینه انتقال دانش در دانشگاه علوم پزشکی اعتبارسنجی خودارزیابی محققین از عم .11

 3131. 1. شماره 1گلستان. مجله علمی پژوهشی پیاورد سالمت. دوره

ارزیابی عملکرد مراکز آموزشی درمانی و بیمارستان های استان آذربایجان شرقی بر اساس مادل نماودار    .13

 3133. (1)11.و تزکیهطب پژوهشی  -. فصلنامه علمیپابن السو

تاثیر آموزش تغذیه صحیح براساس مدل اعتقاد بهداشتی بر کم خونی فقر آهن در دانش آماوزان دختار    .13

 3131. 1شماره 3.سالسالمتارتقای و  ی آموزش بهداشتپژوهشعلمی . مجله مدارس راهنمایی

ماماایی و   ارتباط پیشینه جرم شناختی با اعتیاد به مواد مخدر در معتادان خاود معارف. مجلاه دانشاکده     .11

 3131(. 3)31پرستاری ارومیه.

مقایسه سالمت عمومی جانبازان شهر ایالم با سالمت عمومی همسران آنان. مجله علمای پژوهشای طاب     .13

 3131. 13جانباز. سال ششم. شماره 

 ،منتخب دانشگاه علوم پزشکی قزویندرمانی  بهبود عملکرد کارکنان در مراکز آموزشیتاثیر ارزشیابی بر  .11

   3331 دانشگاه علوم پزشکی قزوین، می ادراکمجله عل

مجلاه علمای   3131ارزیابی مهارت های مدیریتی کارشناسان مسئول مراکز بهداشت اساتان قازوین ساال     .11

 3313 دانشگاه علوم پزشکی قزوین، ادراک

 .بررسی میزان آگاهی پرسنل بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی قزوین از فرایند اصولی استریلیزاسیون .11

 3131مجله علمی ادراک دانشگاه علوم پزشکی قزوین.

 .3136،مجله همای سالمت. OPIKیریت بیمارستان از دیدگاه دفرآیند گام به گام تحلیل م .11

 .3131،مجله همای سالمت ارزشیابی سیستم مدیریت کیفیت بیمارستان، .16

)با در نظر گرفتن خاط   سیستم بهداشت ملی انگلستان بهبود کیفیت خدمات سرپایی در بیمارستان های .11

 .3133 ،مجله همای سالمت مشی های مربوطه(.

 31. مجله علمی پژوهشی مدیریت ساالمت  .نیازهای برآورده نشده سالمت و موان  دسترسی مرتبط با آن .13

(11 .)3131 



در مجلاه علمای    پاذیرش  -کشش درآمدی مخارج سالمت: پژوهش مقطعی مبتنی بر جمعیت در تهاران  .13

 3131.متپژوهشی پیاورد سال

از خدمات سالمت : مطالعه مقطعی  خانوارها اقتصادی تعیین کننده وضعیت بهره مندی -عوامل اجتماعی .11

 3131، 1، شماره3، دورهپیاورد سالمتمجله علمی پژوهشی ، در کالن شهر تهران

 -تخمین نسبت شانس عوامل موثر بر مواجهه خانوارها با هزینه های کمرشکن و منجر به فقار ساالمت    .13

 3131.در مجله طب نظامی پذیرش

های کشور جمهوری اسالمی ایران؛ با تمرکز بر شاخص های بخش بهداشت و میزان توسعه یافتگی استان .11

 3131(. 13) 33. مجله علمی پژوهشی مدیریت سالمت  .درمان

در تعیین عدد پراکسید در روغن های مصرفی قنادی ها، رستوران ها و اغذیه فروشی های شاهر گرگاان    .11

 3سال سیزدهم. شماره .3131.. مجله طلوع بهداشت3131سال 

بررسی مقایسه ای علل و شیوه های خودکشی منجر به مرگ ارجاعی به پزشکی قانونی طای ساال هاای     .11

  3131. 1. شماره33در استان ایالم. مجله علمی پزشکی قانونی. دوره  3131تا  3131

. 3133در دانشجویان دانشگاه های شهر گرگان در سال  شناسایی الگوهای رفتاری مرتبط با سبم زندگی .11

 3131. بهار1فصلنامه علمی پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت. سال اول. شماره

. مجلاه دیابات و   3131بررسی وضعیت سالمت و اقتصادی اجتمااعی ساالمندان اساتان ایاالم در ساال       .16

 3131(. 6)شماره 31متابولیسم ایران. دوره 

. مجله دیابت و متابولیسم ایران. 3133مت دهان و دندان سالمندان شهرستان گرگان در سال وضعیت سال .11

 3131(. 6)شماره 31دوره 

ارتباط فاز آموزشی مدل پرسید با کیفیت زندگی سالمندان تحت پوشش فرهنگ سرای سالمندان تهاران.   .13

 3131(. 6)شماره 31مجله دیابت و متابولیسم ایران. دوره 

ت نگرش پزشکان عمومی نسبت به پدیده سالمندی با استفاده از پرسشنامه کوگاان. مجلاه   بررسی وضعی .13

 3131(. 6)شماره 31دیابت و متابولیسم ایران. دوره 

مجلاه  عه مبتنی بر جمعیت در شهر کرمان. خدمات سالمت: مطالو دسترسی به بهره مندی  عوامل موثر بر .61

 3131.(61)33مدیریت سالمت

ساالمت و  . مجلاه  از آن در جمعیات شاهری کرماان   سالمت و اثرات فقرزایی ناشی  نابرابری در مخارج .63

 3131 ،1، شماره1سال  بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

 31 . مجله مادیریت ساالمت.  و ارتباط آن با سایر بخش ها اقتصاد ایران دربخش سالمت بررسی جایگاه  .61

(13 .)3131 

بر روند شاخص های سالمت زیج حیاتی جمعیات روساتایی    بررسی تاثیر اجرای طرح پزشم خانواده .61

 3131. 316، شماره13. مجله علوم پزشکی رازی. دوره3131تا  3131استان قزوین طی سال های 

 3131.(61)33مجله مدیریت سالمت .استان های ایران: و نشانگرهای آنسالمت  مخارج مراقبت .61



مجلاه ماادیریت   .ر جمعیات شاهری تهاران   مطالعاه هزیناه هاای کمرشاکن و منجار باه فقار ساالمت د         .61

 3131.(61)33سالمت

مطالعاه ماوردی در زابال. مجلاه مادیریت      بیمه سالمت، مخارج دارویی و هزینه های فاجعه بار سالمت:  .66

                                     3131(.61)33 سالمت.

 تحلیال هاران باا اساتفاده از    های مختل  مدیریت پسماندهای بیمارستانی در شهر ت گزینه اولویت بندی .61

 3131سالمت. تحقیقات نظامدر مجله  پذیرش .تصمیم گیری چند معیاره

بررسی وضعیت انتقال و تبادل دانش حاصل از پژوهش های مصو  دانشگاه علوم پزشکی ایالم در سال  .63

 3131(. 1)1. مجله تحقیقات نظام سالمت حکیم. 3133تا  3131های 

. مجله طلاوع بهداشات.   3133های بهداشتی سالمندان استان ایالم در سالبررسی وضعیت سالمت و نیاز .63

 3131. 1. شماره31سال

بررسی الگوی مصرف مناب  و خدمات در بیماران مبتال به سل ریوی اسمیر مثبت در شهرستان آزاد شهر  .11

 3131پذیرش در مجله علمی پژوهشی حکیم سید اسماعیل جرجانی. . 31-3131

مستعد کننده گرایش به مصرف مواد مخدر از دیدگاه معتاادان شاهر اهاواز: یام      عوامل فردی و محیطی .13

 3131. 1. شماره31مطالعه کیفی. مجله پایش. سال

11. J Arabloo , A Rezapour,  F Ebadifard Azar, H Safari. Measuring Patient Safety 

Culture in Hospitals Affiliated to Qazvin University of Medical Sciences. 
International journal of hospital research. No3,1131 

11. A Rezapour, F Ebadifard Azar, J Arabloo, H Safari. Microeconomic Analysis 

of Healthcare Services in Bou-Alisina Teaching Hospital affiliated to Qazvin 

University of Medical Science. International journal of hospital 

research.No3،1131 

11. Rezapour A, Ebadifardazar F, Safari H. 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. World Applied Science 

Journal.33(6).1131  
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d( طرح های پژوهشی و پایان نامه هاتمقاال داوری ،: 
 .3133 تا 3131از سال علوم پزشکی قزوین پژوهشی دانشگاه -مجله علمی در داوری مقاالت  .3

 .3133تا  3131از سال علوم پزشکی قزوین داوری طرح ها و گزارشات نهایی پژوهشی، دانشگاه .1

 .3133سال تهران علوم پزشکی  پژوهشی بیمارستان دانشگاه -علمی فصلنامهداوری مقاالت  .1

 .3131ایران از سال علوم پزشکی  پژوهشی مدیریت سالمت دانشگاه -داوری مقاالت فصلنامه علمی .1

علااوم  دانشاگاه ، Medical Journal of Islamic Republic of Iranمجلاه  ری مقااالت  داو .1

 .1313ایران از سال پزشکی 

 .3131تا  3133بقیه اهلل )عج( از سالعلوم پزشکی  داور طرح ها و گزارشات نهایی پژوهشی، دانشگاه .6

دانشگاه علوم پزشکی  سالمتپایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری رشته اقتصاد  ها و پروپوزالداور  .1

 تا کنون. 3131ایران از سال 

ایران. دانشکده مدیریت علوم پزشکی  داوری پروپوزال های طرح ها و گزارشات نهایی پژوهشی، دانشگاه .3

 تا کنون. 3131و اطالع رسانی پزشکی از سال

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e( همایش ها و سمینارها: شرکت در 

درمانی. همایش سراسری عدالت در نظام سالمت. دانشگاه  -مالی مراقبت های بهداشتی عدالت در تامین .3

 3131علوم پزشکی اصفهان. اسفند 

مطالعاه   و، مدیریتی ومقیاس در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی قازوین  کارایی فنی خمینت .1

-3111طی سال هاای  ای قزوین بیمارستان بوعلی سین 1و3قلب ،1و3تطبیقی کارایی بخش های داخلی  

 .3131دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،   HSR، سمینار3131

با رویکرد  آلفای  دانشگاه علوم پزشکی قزوین درآمد مراکز مراقبت از بیمار در بیمارستان -هزینه تحلیل .1

 3133همایش اقتصاد بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،هزینه یابی تقلیلی مرحله ای

درمانی دانشگاه علوم پزشاکی   -مطالعه زیان های ناشی از عدم بهینه سازی مقید مناب  در مراکز آموزشی .1

هماایش اقتصااد بیمارساتان دانشاگاه علاوم پزشاکی شاهید         قزوین با رویکرد تحلیل فراگیر داده هاا ، 

 3133بهشتی

دانشاگاه   درماانی  -اکز آموزشی مر اثرات بکارگیری مناب  انسانی و سرمایه ای بر هزینه برون داد مطالعه .1

همایش اقتصاد بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی شهید  با رویکرد تواب  تولید و هزینه، علوم پزشکی ایران

 3133بهشتی



ارزیابی عملکرد مراکز آموزشی درمانی و بیمارستان های استان آذربایجان شرقی بر اساس مادل نماودار    .6

.  1شاماره  سال اول.. ویژه نامه همایش بین المللی مدیریت بیمارستانیمقاله برگزیده همایش.  پابن السو.

3131 

بررسی تاثیر آموزش بهداشت در وضعیت تغذیه ای دانش آموزان قزوین ، سمینار تغذیه دانشاگاه علاوم    .1

 .3131پزشکی تبریز، 

 3133 شرکت در همایش کشوری مدیریت و فن آوری بیمارستان. .3

قش رهبری و مناب  انسانی در اعتباربخشی بیمارساتان. مرکاز تحقیقاات    شرکت در همایش بین المللی ن .3

 3133مدیریت بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی تهران. 

دانشاگاه علاوم پزشاکی تهاران باا همکاااری وزارت       شارکت در سامینار حساا  هاای ملای ساالمت.       .31

 3131بهداشت.

 3131 شرکت در همایش عدالت خواهی. دانشگاه علوم پزشکی قزوین. .33

31. THE EFFICIENCY OF HEALTH NETWORKS IN «TABRIZ UNIVERSITY 

OF MEDICAL SCIENCES»APPLYING MATHEMATICAL MODEL OF 

DATA ENVELOPMENT ANALYSIS ,THE FIRST INTERNATIONAL & 

1th NATIONAL CONGRESS ON HEALTH EDUCATION & PROMOTION, 

36-33 May 1133 , Tabriz-Iran Organized By: Faculty of Health and Nutrition& 

Nutrition Research Center Tabriz University of Medical Sciences. 

تحلیل هزینه های تولید اطالعات در سیساتم هاای مراقبات ساالمت ایاران: سیساتم مراقبات بهداشاتی          .31

الینی و ارتقای مستمر همایش سراسری دانشجویی حاکمیت ب. شهرستان البرز استان قزوین، مطالعه موردی

 3133.دانشگاه علوم پزشکی تبریز. کیفیت

آسیب شناسی سیستم تامین مالی سازمان خدمات درمانی نیروهاای مسالح. پنجماین هماایش سراساری       .31

 31بهداشت و درمان نیروهای مسلح. مجموعه مقاالت.ص

ماالی خاانوار و   مطالعه وضعیت عدالت در تامین مالی سالمت باا رویکارد شااخص مشاارکت منصافانه       .31

شاخص تمرکز: مطالعه مقطعی در کالن شهر تهران. پنجمین همایش سراسری بهداشت و درمان نیروهای 

 31مسلح. مجموعه مقاالت.ص

. پنجمین همایش سراسری بهداشت و 3131مخارج مراقبت سالمت و عواقب ناشی از آن در شهر تهران: .36

 33درمان نیروهای مسلح. مجموعه مقاالت.ص

زینه های مستقیم پزشکی بیماران دیابتی نوع یم سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح : استان بررسی ه .31

 3131. پنجمین جشنواره دانشجو و تحقیق دانشگاه علوم پزشکی ایران.33و  31همدان در سال های 

و تحلیل نقش متغیرهای اجتماعی و اقتصادی در نابرابری پرداخت از جیب بابت مراقبت هاای ساالمت    .33

خالصه همایش کشوری عوامال اجتمااعی و ناابرابری     .بروز هزینه های سالمت اس  بار و منجر به فقر

 3131های سالمت. اسفند 



تحلیل نقش متغیرهای اجتماعی و اقتصادی در دسترسی و بهره مندی مراقبت های سالمت: مطالعه مبتنی  .33

و ناابرابری هاای ساالمت. اسافند     بر جمعیت در شهر کرمان. خالصه همایش کشوری عوامل اجتمااعی  

3131 

شرکت در ژورنال کال : تحلیل هزینه های درمانی سال های پایانی عمر با رویکرد فاصله زمانی تا فوت.  .01

 3131مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سالمت. آبانماه 

08. Studying Equity in health with approach to out of pocket for health services 

utilization in Tehran Urban Population. 1nd International and 6th National 

Congress on Health Education and Promotion.HHP,Volume1, supplement, 

1131, p111. 

اثر حفاظتی بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح بر بروز هزینه های سالمت اسا  باار و فقار ناشای از      .00

 3131بهداشت و درمان نیروهای مسلح.  درمان. همایش

 

 

 

 

 

 

 

 

f(طرح های پژوهشی: 

 الف( طرح های اتمام یافته

درماانی شاهید    _مطالعه هزینه خوابگاهی بیماران بستری و واریانس نامسااعد ماالی در مرکاز آموزشای      .3

 .، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین3131رجایی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال 

معاونات   ، 3111 – 3131تخمین تاب  تولید بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی قزوین طی سال های  .1

 پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین.

 ،3111 –3131تخمین تاب  هزینه مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی قازوین طای ساال هاای      .1

 معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین.

رایی فنی، مقیاس و مدیریت در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشاکی قازوین طای ساال هاای      تعیین کا .1

سال دانشگاه  HSRبرتر سمینار ) طرح  ، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین.3131 –3111

 علوم پزشکی قزوین(.

 ،علوم پزشکی قزوینبهداشت دانشگاه هزینه در تربیت دانشجوی دوره شبانه دانشکده  –تحلیل بهره دهی .1

 .3131سال 



برآورد میزان هزینه های ثابت ومتغیر رشته های شبانه دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشاکی قازوین    .6

 .3136پیشنهاد برای وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی، سال 

)برای اولین بار  درمانی طرح تهیه درسنامه دوره کارشناسی ارشد برنامه ریزی بهداشتی و ارزیابی نیازها و .1

 . 3136پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، ، معاونت در کشور(

انشگاه علوم پزشکی قزوین ، معاونت پژوهشای دانشاگاه علاوم پزشاکی     پژوهشی دبازنگری طرح های  .3

 .3136قزوین، 

 و ارایاه  زشاکی قازوین  پبررسی مهمترین عوامل موثر بر خالقیت و نوآوری هیات علمی دانشگاه علاوم   .3

 .3136 راهکار جهت ارتقاء

برآورد قیمت تمام شده اعمال جراحی گلوبال و تطبیق آن با تعرفه های مصو  وزارت بهداشت و درمان  .31

 .3136درمانی شهید رجایی دانشگاه علوم پزشکی قزوین - در مرکز آموزشی

 . 3131سالدرمانی شهرستان قزوین در  -تعیین هزینه هتلینگ روز بیمار بستری در مراکز آموزشی .33

بازنگری و بازنویسی آیین نامه و سر فصل دروس رشته جدیداالحداث کارشناسی ارشد برناماه   پژوهش، .31

   3131برای اولین بار در کشور ریزی بهداشت و درمان

برآورد هزینه سرانه تربیت دانشجو در دانشکده بهداشت و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در   .31

 .3131سال 

درمر کز آموزشی در مانی  بو علای ساینای دانشاگاه علاوم پزشاکی        همودیالیز یمت تمام شدهمحاسبه ق .31

 .3131قزوین 

انجام مشاوره و اجرای فاز اول طرح مشارکت شوراهای اسالمی شهرها و روستاها در شناسایی مشکالت  .31

 3131سالمت مردم استان قزوین

مشکالت اسالمی شهرها و روستاها در شناسایی انجام مشاوره و اجرای فاز دوم طرح مشارکت شوراهای  .36

 3133سالمت مردم استان قزوین

استان قزوین، معاونات   تحلیل هزینه تولید و انتقال اطالعات در سیستم مراقبت بهداشتی شهرستان البرز .31

 3133،پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

ه در جمعیت روستایی شهرساتان  اثر بخشی غربالگری دیابت نوع دو توسط طرح پزشم خانواد -هزینه .33

 3133قزوین، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

درمانی  –بررسی تاثیر ارزشیابی کارکنان در بهبود عملکرد مناب  انسانی از دیدگاه کارکنان مراکز آموزشی  .33

  3133منتخب دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال 

 MS, MPH ایان نامه هاای دوره هاای تحصایالت تکمیلای    پ پژوهشی عناوینشناسایی و اولویت بندی  .11
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