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  عناوین دروس تدریس شده:

 اصول برنامه ریزي بهداشت                          -

 شاخص هاي بهداشتي                            -

 روش تحقيق در علوم بهداشتي                  -

 درماني                -ارزیابي خدمات بهداشتي -

 روابط انساني در مدیریت                       -

 اصول مدیریت و روانشناسي                 -

 درماني      -نظام ارائه خدمات بهداشتي - 

       اصول خدمات بهداشتي               -

 اخالق پزشكي  -

 سازمان ومدیریت در بهداشت و درمان     -

 درماني –مدیریت خدمات بهداشتي  -

 9311دوره اختصاصي آموزش مدیران بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي ایران در سال  -

 اقتصاد سالمت -

 مدیریت پروژه -

 روابط درون بخشي و برون بخشي -

 

 مقاطع تدریس شده:

 (Ph.Dتخصصي)دكتري -

-MP.H 

 پزشكي  -

 كارشناسي ارشد  - 

 كارشناسي -

 

 

 

 

 



 فعاليت هاي آموزشی براي اولين بار در كشور در رشته هاي اقتصاد سالمت و سياست گذاري سالمت:

با توجه بهه وهواهي   Ph.D در مقطع تخصصي  مسئول تدوین برنامه آموزشي رشته اقتصاد سالمت-9

صادره از طرف مدیر كل محترم دفتر وسترش و ارزیابي  93/99/9331مورخه  713374/91/9شماره 

 آموزش پزشكي و دبير شوراي عالي برنامه ریزي علوم پزشكي

در مقطههع دكتههري   مسههئول كميتههه تههدوین برنامههه آموزشههي رشههته  سياسههتگ اري سههالمت    -4

طهرف مهدیر   صهادره از   99/21/9333مورخه  413112/91/9( با توجه به نامه شماره Ph.Dتخصصي)

 كل محترم دفتر وسترش و ارزیابي آموزش پزشكي و دبير شوراي عالي برنامه ریزي علوم پزشكي

 

 كسب جوایز آموزشی :

فرآیند نيازهاي اطالعاتي و الگوهاي رفتاري دانشهوویان پزشهكي در جسهتووي اطالعهات      :عنوان -1

 مراقبتي در آموزش باليني  

 9333و درمان)آقاي دكتر لنكراني( در سال  وزیر محترم بهداشت مرجع اهدا كننده:

 استاد نمونه عنوان : -2

 9331ریاست محترم دانشگاه علوم پزشكي ایران در سال  مرجع اهدا كننده:

 تحقيق در اهداف دانشگاه عنوان: -3

 ریاست محترم دانشگاه علوم پزشكي ایران مرجع اهدا كننده:

 آموزشي نمونهتقدیر و قدرداني از خدمات  عنوان: -4

 نهاد نمایندوي مقام معظم رهبري مرجع اهدا كننده:

 استاد نمونه  :عنوان -5

 وزیر محترم بهداشت و درمان مرجع اهدا كننده:

 

 

 

 



 شركت در دوره هاي مقدماتی آموزش پزشكی 

 :رئوس مطالب دوره

 مقدمات برنامه درسي -9

 طرح درس و برنامه ریزي درسي -4

 تدریسروش ها و فنون  -3

 ارزشيابي پيشرفت تحصيلي فراوير -7

 پژوهش در آموزش -3

 آموزش باليني -1

1-Medical informatics-BEME  

 روش تحقيق مقدماتي -3

 روش تحقيق پيشرفته -1

 spssكاربرد  -92

99- ICDL 

توسط دفتر برنامهه   32/1/13لغایت  32/3/13شركت در كارواه مقدماتي آموزش پزشكي از تاریخ -94

 زي و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشكي ایران در دانشكده پزشكيری

سهاعت( در معاونهت پژوهشههي وزارت   32روز ) 3بهه مهدت    3/7/17از تهاریخ   EPIآمهوزش دوره   -93

 بهداشت درمان و آموزش عالي

به مهدت دو روز توسهط دفتهر     43/3/9317كارواه توجيهي آموزش پزشكي جامعه نگر در مورخه -97

زي و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشكي ایران با همكاري دبيرخانه شوراي آموزش پزشهكي  برنامه ری

 جامعه نگر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي

 

 

 

 

 



 : به زبان فارسی مقاالت چاپ شده در نشریات معتبر داخلی

 

بررسي تاثير آموزش بر آواهي و اعتقادات دانشهوویان دختهر سهاكن خوابگهاه ههاي       :عنوان مقاله -1

 39-34دانشگاه تهران در مورد غربالگري سرطان پستان 

بههار    91شماره -پژوهشي مدیریت و اطالع رساني پزشكي-موله علمي عنوان مجله وشماره مجله: -

37 

مقایسه تاثير آموزشي پيشگيري از ایهدز توسهط وهروه همسها ن و بزروسها ن بهر        عنوان مقاله: - 2

آموزش و پرورش شهر تهران بها   7آواهي ، نگرش و خودبندوي دانش آموزان دختر دبيرستاني منطقه 

 34سال -استفاده از مدل تئوري شناختي

شهماره  ،  19تها   11صهفحات   ، 34زمستان -فصلنامه باروري و ناباروري عنوان مجله وشماره مجله: -

 اول

تههران در   3منابع اطالعاتي دانش آموزان دبيرستان ههاي پسهرانه دولتهي منطقهه      عنوان مقاله: -3

 خصوص بيماري ایدز

بههار  ،32شماره ، سال هشتم ، موله علمي دانشگاه علوم پزشكي قزوین عنوان مجله وشماره مجله: -

9333 

 انداردهاي مدارك پزشكي در كشورهاي منتخب با ایرانبررسي تطبيقي است :عنوان مقاله -4

 9333، زمستان  33شماره -طب و تزكيه عنوان مجله وشماره مجله: -

انگلسهتان و  -مقایسه نظام مدیریت  اطالعات مرگ ومير ایران با كشهورهاي آمریكها   عنوان مقاله: -5

 نيوزلند

، پایيز  34شماره سال هشتم ،، موله علمي دانشگاه علوم پزشكي قزوین عنوان مجله وشماره مجله: -

9333 



مطالعه تطبيقي نظام ملي مراقبت بيماري هاي عفوني وزارش دادنهي در كشهورهاي    :عنوان مقاله -6

 منتخب و پيشنهاد الگوي مناسب براي ایران 

پهي در  ) 4شهماره   سال دهم ،، نموله علمي دانشگاه علوم پزشكي قزوی :عنوان مجله وشماره مجله -

 9333تابستان ( 31پي 

 ابزارهاي ارزشيابي در مدیریت بالیا   :عنوان مقاله -7

 شماره دهم-فصلنامه علمي كاربردي بينا :عنوان مجله وشماره مجله -

بررسي وضعيت هزینه تخت روز بستري و شهاخص ههاي عملكهردي در بيمارسهتان      :عنوان مقاله -8

 هاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي ایران

شهماره   -فصلنامه علمهي و پژوهشهي مهدیریت اطهالع رسهاني پزشهكي       :عنوان مجله و شماره مجله -

 77تا  31صفحات  ، 33زمستان  ، 1دوره ،93

در مركهز خهدمات    QFD/FMFAیه  سهاختار یكرار هه    طراحي و مدل سهازي   :عنوان مقاله -9

 درماني

،  9331، بههار   4شهماره   سال نههم ،  ، فصلنامه علمي و پژوهشي پایش :عنوان مجله وشماره مجله -

 932تا  991صفحات 

 : ارائه ی  الگو براي نظام ملي ثبت سرطان در ایران عنوان مقاله -11

 93شهماره   ، 1دوره  مهدیریت سهالمت ،   : فصلنامه علمي و پژوهشي عنوان مجله وشماره مجله -

 41تا  42صفحات  ، 9333زمستان ،

 بررسي ميزان آواهي، نگرش مدیران سالمت از مدیریت نظارت سالمت عنوان مقاله : -11

 99دوره  ، 34شماره  –: فصلنامه علمي و پژوهشي مدیریت سالمت  عنوان مجله وشماره مجله -

 92تا  1صفحات ،9331ابستان ت،



محاسبه و تحليل هزینه واحد خدمات ارائه شهده در مراكهز بهداشهتي درمهاني      عنوان مقاله  : -12

 9333سهرابعلي بخشي شهرستان شهریار با استفاده از روش هزینه یابي بر مبناي فعاليت 

 43شهماره   ، 1دوره  –: فصلنامه علمي  پژوهشي مهدیریت سهالمت    عنوان مجله وشماره مجله -

 72تا  39صفحات  ، 9333بهار ،

 بررسي نظام ملي ثبت اطالعات دیابت و ارائه الگوي پيشنهادي براي ایران عنوان مقاله : -13

 –دوره هشتم  -: موله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل عنوان مجله و شماره مجله -

 9331، پایيز  شماره سوم

محاسبه هزینه تمام شده آموزش دانشوو در دانشكده مدیریت و اطالع رسهاني   : عنوان مقاله -14

 (ABCپزشكي دانشگاه علوم پزشكي ایران به روش هزینه یابي بر مبناي ) 

تابسهتان            ، 47، شهماره   1دوره فصلنامه مهدیریت سهالمت ،  :  عنوان مجله وشماره مجله -

 43تا  43صفحات ، 9333

تأثير شبكه رایانه اي اطالعات بيمارستاني بر كيفيت خدمات درمهاني كاركنهان   عنوان مقاله :  -15

 بخش هاي باليني در بيمارستان اميرالمؤمنين دانشگاه علوم پزشكي سمنان

 39شهماره   ،99دوره ، : فصلنامه علمي پژوهشهي مهدیریت سهالمت    عنوان مجله و شماره مجله -

 91تا  1صفحات ، 9331بهار 

اطالعات بيمارسهتاني در بيمارسهتان    رایانه اينظرات كاربران در مورد سيستم  عنوان مقاله : -16

 هاي تهران

زمسهتان   ، شماره اول سال ششم ،، : فصلنامه علمي پژوهشي پایش  عنوان مجله وشماره مجله -

ویژه نامه اولين كنفهرانس   –و فصلنامه علمي پژوهشي حسابداري مدیریت  93تا  99صفحات ، 9333

 بين المللي حسابداري مدیریت



 ارزیابي مدیریت زباله در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي ایران عنوان مقاله : -17

  ههارم      شهماره   سهال  ههارم ،   -: فصلنامه علمي پژوهشي پایش عنوان مجله وشماره مجله -

 433تا  411صفحات ، 9337پایيز ،

 تأثير آموزش بر آواهي دانش آموزان دبيرستان از بيماري ایدز عنوان مقاله : -18

تابسهتان   ، 4شهماره   ، 1دوره  –: فصلنامه علمي و پژوهشهي حكهيم    عنوان مجله وشماره مجله -

 12تا  33صفحات  ، 9334

پزشهكي  ميزان رضایت بيماران در بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علهوم   عنوان مقاله : -19

 ایران

 99دوره  –پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي بيرجنهد   –: موله علمي  عنوان مجله و شماره مجله -

 73تا  33صفحات  ، 9333سال  ، 3شماره   ،

 مقایسه كيفيت زندوي مرتبط با سالمت بيماران همودیاليزي و افراد سالم عنوان مقاله :– 21

،  43شماره ،  1دوره  –: فصلنامه علمي و پژوهشي مدیریت سالمت  عنوان مجله وشماره مجله -

 14تا  33صفحات ، 9333پایيز 

تحليل ساختار و محتواي وب سایت هاي بيمارسهتان ههاي آموزشهي منتخهب      عنوان مقاله : -21

 9331كشور

،  9331سهال  –: فصلنامه علمي پژوهشي مدیریت اطالعات سهالمت   عنوان مجله وشماره مجله -

 937تا  913صفحات  ( ،  4)  7

 (9333( در خراسان رضوي )CCHF: بررسي اپيدميولوژیكي تب كریمه كنگو )عنوان مقاله - 22



شماره       ، 49دوره  ، : فصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسالميعنوان مجله و شماره مجله  -

 11تا  19صفحات  ،9312بهار ،  9

طرح ملي پزش  خانواده و نظام ارجاع در شهرستان رباط كریم در سال  : پایشعنوان مقاله -23

9331 

بهار  3شماره -سال هشتم-پژوهشي بيمارستان-فصلنامه علميعنوان مجله وشماره مجله:  -

9333 

درماني دانشگاه -پ یرش بيماران و رعایت نظام ارجاع در پنج مركز آموزشيعنوان مقاله :  -24

 علوم پزشكي ایران

 9339پایيز  43موله علمي دانشگاه علوم پزشكي قزوین شماره عنوان مجله وشماره مجله :  -

بر آواهي و  "جمعيت و تنظيم خانواده  ": ارزشيابي تاثير آموزشي واحد درسي عنوان مقاله  -25

  9333نگرش دانشوویان دانشكده مهندسي برق دانشگاه یزد ، سال 

)  97پيوست  ،9337، سال موله ایراني آموزش در علوم پزشكي عنوان مجله و شماره مجله :-

 ویژه نامه هفتمين همایش كشوري آموزش پزشكي (

: بررسي تاثير آموزش از طریق مدل اعتقاد بهداشتي بر ادراكات تغ یه اي دانش  عنوان مقاله -26

 غ ایيدختر سال  هارم دبيرستان هاي نوشهر درباره صرف صبحانه و ميان وعده آموزان 

 47شماره ،  9331طلوع بهداشت ، بهار و تابستان : عنوان مجله و شماره مجله  -

ن دانشگاه علوم پزشكي ایران در آموزش ابررسي نيازهاي اطالعاتي دانشوویعنوان مقاله :  -27

 ژانس باليني اور

 9331، پایيز  33: مدیریت سالمت ، شماره  عنوان مجله و شماره مجله-



ورهاي : مطالعه تطبيقي الگوي ارزیابي توسعه مدیریت در نظام سالمت كش مقالهعنوان  -28

 منتخب

ه دوم / سال العات سالمت / دوره ي هشتم / شمار: مدیریت اط عنوان مجله و شماره مجله -

9312 

، نگرش  : بررسي تاثير آموزش بهداشت از طریق مدل اعتقاد بهداشتي بر آواهي عنوان مقاله -29

 رابطين بهداشت درباره تست پاپ اسمير در مراكز شهري شهرستان قزوین

 تانزمس –كده پرستاري و مامائي شهيد بهشتي نش: نشریه دا عنوان مجله و شماره مجله -

    32تا 43صفحات ، 93سال ، 13،شماره 9331

 : تاثير آموزش بر ميزان آواهي و نگرش بهورزان زن در خصوص یائسگي و عنوان مقاله -13

 مشكالت ناشي از آن

وره  هارم : موله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ويالن / د عنوان مجله و شماره مجله -

13تا  11،  صفحات  9337 /31شماره   

 بيمار بستري در مراكز آموزشي درماني –: هزینه هتلينگ و بار مالي روز  عنوان مقاله -31

93تا  3صفحات  ، ( 9331دانشگاه علوم پزشكي قزوین با روش تخصيص نزولي وام به وام )سال   

  13-17شماره  -9333پایيز و زمستان  –: طب و تزكيه  عنوان مجله و شماره مجله -

ر اقدامات وروه هاي بهبود كيفيت بر شاخص هاي كارآیي : مطالعه تاثي عنوان مقاله -32

 بيمارستان 



، پایيز  3، شماره  4پژوهشي علوم بهداشتي سال –: فصلنامه علمي  عنوان مجله و شماره مجله -

9331 

يري : بررسي تاثير مداخله آموزشي از طریق مدل بزنف بر رفتارهاي پيشگ عنوان مقاله -33

ان در نوجوانان دختركننده در زمينه سالمت رو  

/ بهار  13شماره  91: موله دانشگاه علوم پزشكي ويالن / دوره  عنوان مجله و شماره مجله -

9331 

 : تاثير طرح پزش  خانواده بر شاخص هاي بهداشتي مادر و كودك جمعيت عنوان مقاله -34

 روستایي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مشهد

(  73) 97، 1293: موله علمي پژوهشي مدیریت سالمت سال و شماره مجلهعنوان مجله  -

13تا  41صفحات   

: جستووي منابع اطالعاتي دانشوویان پزشكي در طب اورژانس عنوان مقاله -53  

( 9) 92،  9331: موله ایراني آموزش در علوم پزشكي / بهار عنوان مجله و شماره مجله -

77تا  31صفحات   

اقبتي : نيازهاي اطالعاتي و الگوي رفتاري دانشوویان در جستووي اطالعات مر عنوان مقاله  -36

 بيماران در آموزش باليني بخش فوریت ها

/  هفتم  پژوهشي مدیریت اطالعات سالمت / دوره –: موله علمي  عنوان مجله و شماره مجله -

  9331شماره  هاردهم / زمستان



: تدوین درختواره شاخص هاي ارزشيابي عملكرد بخش زنان و زایمان  عنوان مقاله -37

  – 9333بيمارستان حضرت رسول اكرم )ص( بر اساس مدل فرایند تحليل سلسله مراتبي سال 

/ 9312/ زمستان 7: فصلنامه بيمارستان / سال دهم / شماره  عنوان مجله و شماره مجله -   

31شماره مسلسل   

  -:بهره مندي از خدمات سالمت در استان اصفهانعنوان مقاله  -38

/شماره 9312/پایيز 3: فصلنامه بيمارستان / سال دهم /شماره عنوان مجله وشماره مجله -

33مسلسل   

بخش زنان و زایمان بيمارستان حضرت بررسي و مقایسه شاخصهاي عملكردي عنوان مقاله :  -39

   9333سال  – با حدود مورد انتظار شاخصرسول اكرم )  ص (

/ شماره  9319/ بهار  9فصلنامه بيمارستان / سال یازدهم /شماره عنوان مجله و شماره مجله : -

 72مسلسل 

به  بيماران مراجعه كننده هاي دیاليز در ایران: هزینه همودیاليزتحليل هزینهعنوان مقاله :  -41

 قزوین درماني بوعلي سينا، دانشگاه علوم پزشكي -مركز آموزشي 

 (شكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهيفصلنامه پژوهپایش )عنوان مجله و شماره مجله : -

 554تا  534صفحات  -9319شهریور  -مرداد دوره یازدهم، شماره  هارم،

منتخب دانشگاه علوم  درماني -در مراكز آموزشي فرهنگ ایمني بيمار  مطالعه عنوان مقاله : – 41

  9319پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران 



            سال يازدهم ،،9319فصلنامه بيمارستان : تابستان :  عنوان مجله و شماره مجله-

 54مسلسل ،شماره  4شماره 

مطالعه وردش وصول مطالبات در بيمارستانهاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي  عنوان مقاله : -42

 قم

  9319پایيز  -فصلنامه بيمارستان  عنوان مجله و شماره مجله :-

  مطالعه كارایي نظام سالمت ایران عنوان مقاله : -43

 9319زمستان  –فصلنامه بيمارستان  عنوان مجله و شماره مجله :-

  هزینه خدمت در كانون هاي هزینه بيمارستان بوعلي سيناي قزوینعنوان مقاله : -44

  9319 –فصلنامه طب و تزكيه  مجله و شماره مجله :عنوان -

واریانس مالي اعمال جراحي ترمورال اورولوژي در بيماران مراجعه كننده به عنوان مقاله :  -45

 رانایمراكز آموزشي درماني شهيد هاشمي نژاد دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 

  9319 –فصلنامه طب و تزكيه  عنوان مجله و شماره مجله :-

تاثير الگوي اعتقاد بهداشتي در رفتارهاي پيشگيري كننده از پوكي استخوان عنوان مقاله :  -46

  در زنان روستایي

 4)91 ;9319تابستان موله علمي دانشگاه علوم پزشكي قزوین ،عنوان مجله و شماره مجله : 

 17-33((:13)پياپي 

محور ، پيش نياز اجراي مدیریت دانش در  –مدل حافظه سازماني فرآیند عنوان مقاله :  -47

 بخش هاي مدارك پزشكي 



)پياپي  1)3 ;9312بهمن و اسفند   مدیریت اطالعات سالمت ، عنوان مجله و شماره مجله :-

44:))173-133 

پزشكي تعيين عوامل مؤثر بر پيشرفت تحصيلي دانشوویان دانشگاه علوم عنوان مقاله :  - 48

 31-33در سال تحصيلي پردیس همت (تهران )

سال ،  3شمارۀ ،  91دورۀ  طب و تزكيه ،فصلنامه علمي پژوهشي  عنوان مجله و شماره مجله : -

9312 

طراحي الگوي نظام مدیریت نظام ارجاع براي درمان مستقيم در سازمان تأمين عنوان مقاله :  -49

 اجتماعي

، صفحات  9319تابستان  ، 4شماره  ، 97دوره  موله طب نظامي ، مجله :عنوان مجله و شماره -

 933تا  941

مطالعۀ دورۀ وصول و وردش مطالبات بيمارستان منتخب دانشگاه علوم  عنوان مقاله : -51

 پزشكي قم از سازمانهاي بيمه ور طي برنامۀ  هارم توسعه 

  3فصلنامۀ بيمارستان ، سال یازدهم شمارۀ  عنوان مجله و شماره مجله :-

 اثر آموزش بر باورهاي غربالگري سرطان پستان در دانشوویان دختر  

موله ي زنان مامائي و نازائي ایران ، دوره پانزدهم ، شماره بيست و  

 9319، هفته اول آبان  92-91سوم ، صفحه 

طراحي مدل مفهومي نيازهاي اطالعاتي كاركنهان بهاليني از سيسهتم اطالعهات      

 اورژانس



موله دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران) پياورد 

 491-441.  9314و شهریور مرداد  3سالمت ( دورۀ شمارۀ 

تقاضاي دارو در جمهوري اسالمي ایران:تخمين تابع  

 4شماره  93دوره موله طب نظامي 

بررسی عوامل موثر بر ترک بیمارستان با مسئولیت شخصی در بیماران  

 مراجعه کننده به واحد اورژانس بیمارستان امیر اعلم

 بيمارستان سال دوازدهم شماره دوم  -

بررسی روش های پرداخت به پزشکان در نظام ارجاع کشورهای منتخب و ارائه راهکار  -33

 برای بخش درمان مستقیم سازمان تآمین اجتماعی ايران

 بيمارستان سال یازدهم شماره دوم  -

بررسی ارتباط بین پرداخت بر اساس طرح نظام نوين اداره امور بیمارستانها، نظريه   -31

بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال انتظار و رضايت شغلی در پرسنل 

2931 

  هارمشماره  سيزدهمبيمارستان سال   -
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 : اهطرحهاي پژوهشی  اجرا شده و مصوبه دانشگ

 استقرار نظام مدیریت مشاركتي )وروه هاي بهبود كيفيت(در بيمارستان لو ور -9

 41/94/34/پ    مورخه   7992شماره مصوبه :   

 موري طرح:دكتر فربد عبادي

استقرار نظهام مهدیریت مبتنهي بهر عملكهرد در بخهش مهدارك پزشهكي و په یرش و مراقبهت در            -4

 بيمارستانهاي آموزش مازندران

 91/94/33/الف       مورخه   491341/7شماره مصوبه :   

 موري طرح :دكتر فربد عبادي

 9337بررسي مدیریت زباله در بيمارستانهاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي ایران     -3

 7/7/37مورخه           974124شماره مصوبه : 

 موري طرح: دكتر فربد عبادي

(فرایند در ارزشيابي عملكرد بخهش زنهان و زایمهان    AHPتبي )استفاده از مدل تحليل سلسله مرا -7

 بيمارستان حضرت رسول)ص(

 43/3/31       9933232شماره مصوبه :

 موري طرح : دكتر فربد عبادي

درماني در شبكه هاي بهداشت و درمان -بررسي سيستم ارجاع در نظام عرضه مراقبتهاي بهداشتي -3

 9331استان كردستان 

 3/3/33مورخه           9332173  شماره مصوبه  



 موري طرح:دكتر فربد عبادي

بررسي تاثير مداخله آموزشي از طریق مدل بزنف بر اتخاذ رفتارههاي پيشهگيري كننهده در زمينهه      -1

 تهران 1سالمت رواني در نوجوانان دختر مدارس راهنمایي دولتي منطقه 

 9311413-39/1/33شماره مصوبه: 

 عباديموري طرح:دكتر فربد 

ميزان رضایت مندي مددجویان كميته امداد امام خميني از اجراي طرح پزش  خهانواده در شههر    -1

 9331تهران در سال  

 1/3/33-9337931شماره مصوبه: 

 موري طرح: دكتر فربد عبادي

ارزشيابي كيفيت و ارتقاء اجراي طرح ملي پزش  خانواده و فرآیند نظام ارجاع در شهرستان ربهاط   -3

 كریم

   91/94/31-9913412شماره مصوبه: 

 : دكتر فربد عباديموري طرح

بررسي نحوه عملكرد بخش اورژانس بيمارستانهاي آموزش وابسته به دانشگاه علوم پزشهكي ایهران    -1

 و مقایسه آن با استانداردهاي بين المللي 9331در سال 

 9/3/33مورخه     9331123شماره مصوبه :

 : دكتر فربد عبادي  موري طرح

بررسي تاثير برنامه آموزشي بر اساس مدل بزنف بر شيوه هاي رفتاري مدیریت استرس در  -92

 بيماران مالتيرل اسكلروزي

: بررسي ميزان آواهي مادران در ارتباط با تغ یه تكميلهي دوران شهيرخواروي در   طرح تحقيقاتي -99

شگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشهتي درمهاني ایهران    مراجعين به درمانگاههاي منتخب وابسته به دان

 913كد طرح  9313در سال 



بررسي مقایسه اي زمان سنوي ارائه خدمات در اورژانس بيمارستانهاي آموزشي درمهاني تحهت    – 94

/پ مصهوبه مورخهه   9221شهماره   9331پوشش دانشگاه علوم پزشكي مستقر در شهر تهران در سهال  

41/7/31   

 فربد عبادي : دكترموري طرح

در اتخهاذ رفتارههاي پيشهگيرانه از بيمهاري      PRECEDEبررسي تاثير آموزش بر اساس الگوي  -93

مراكز كاهش آسيب تحت پوشش معاونت بهداشتي دانشهگاه علهوم    -آميزشي توسط زنان آسيب پ یر 

 پزشكي شيراز

 41/7/31/پ     مصوبه : 133شماره : 

 : دكتر فربد عباديموري طرح

( در ارتقهاء رفتارههاي تغ یهه اي    PRECEDEبررسي تاثير مداخله بر اساس الگهوي پرسهيد )   – 97

درماني شهر  –پيشگيري كننده از كم خوني فقر آهن در زنان باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي 

   31-33بندرعباس در سال 

 : دكتر فربد عباديموري طرح

ه پرسنل درماني دانشگاه علوم پزشكي و خهدمات بهداشهتي   ارزیابي فرهنگ ایمني بيمار از دیدوا -93

 درماني تهران

 9312: معاونت پژوهشي ، سال مصوب

 : دكتر فربد عباديموري طرح

حهوزه ههاي دسترسهي و    مطالعه مبتني بر جمعيت عدالت در حوزه ي تامين مالي و نابرابري در  -91 

 بهره مندي از خدمات مراقبت سالمت در شهر تهران 

: مركز تحقيقات مدیریت اطالعات بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشهتي   مصوب

 9312درماني تهران ، سال



 –مطالعه كارایي و وضعيت تخصيص منابع انسهاني و سهرمایه اي در بيمارسهتان ههاي عمهومي       -91

 آموزشي شهر تهران

 1/3/19بهداشتي درماني تهران ، مورخ مصوب : شوراي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات 

 93399-931-23-19كد طرح :

 موري طرح : دكتر فربد عبادي فردآذر

 مطالعه اثرات عوامل اقتصادي و اجتماعي بر بهره مندي خدمات سالمت سرپایي -93

 97/94/19تاریخ:  7331/472شماره:

 موري طرح: دكتر فربد عبادي فرد آذر

كارانه و انگيزش و رضایت شغلي در پرسنل بيمارستان شهيد هاشمي نژاد بررسي رابطه پرداخت  -91

 شهر تهران

 97/94/19تاریخ:  7331/472شماره:

 موري طرح: دكتر فربد عبادي فرد آذر

بيمارستان امهام خمينهي    MRIطراحي و اجراي سيستم هزینه یابي مبتني بر فعاليت در بخش  -42

 19در سال 

 32/99/19تاریخ:  344شماره: 

 موري طرح: دكتر فربد عبادي فرد آذر

 شركت در كنگره هاي بين المللی و داخلی) با ارائه مقاله(:

شركت در دومين همایش كشوري مدیریت جامع كيفيت در بهداشت،درمان و آموزش پزشهكي بها    -9

 91/92/9333ارائه مقاله 

مهاه   4223با ارائه مقاله در سال شركت در همایش بين المللي مدیریت بهداشت در دانشگاه آنكارا  -4

 43-32سرتامبر 



از تهاریخ   91/21/9333شركت در هشتمين كنگره تغ یه ایران به عنوان كميته علمي در مورخهه    -3

 9333شهریور ماه  91لغایت  91

لغایهت   49/4/9337تحقيقي مهدیریت امهداد و نوهات از تهاریخ     -شركت در دومين همایش علمي -7

 ئه مقالهبا ارا 44/24/9337

شركت در همایش كشوري مدیریت جامع كيفيت در بهداشت درمان و آمهوزش پزشهكي بها ارائهه      -3

 9334آذر ماه لغایت اول دي ماه  32مقاله در مورخه 

فهروردین مهاه    47لغایت  43« اعتياد و كاهش خسارات ناشي از آن»شركت در سمينار دانشوویي  -1

9337 

 9334مهر مهاه سهال    47لغایت  43و توسعه پایدار در مورخه شركت در همایش كشوري سالمت  -1

 با ارائه مقاله

درمان و مدیریت بحران در حهواد  غيهر مترقبهه از    -شركت در دومين كنگره بين المللي بهداشت -3

 با ارائه مقاله 3/1/33لغایت  3/1/33تاریخ 

آذر  3-3د  غيهر مترقبهه   درمان و مدیریت بحران در حهوا -شركت در كنگره بين المللي بهداشت -1

 با ارائه مقاله 9333ماه 

بهها  31اردیبهشههت مههاه  3،4،9شههركت در همههایش كشههوري استاندارد،توسههعه و سههالمت در    -92

 مقاله)پوستر(

 در آنكارا 4221شركت در كنگره بين المللي مدیریت بهداشت و بيمارستان در سال  -99

مهاه   4223درمان كشهور كهره در سهال    -داشتشركت در كنگره بين المللي مدیریت خدمات به -94

 سرتامبر

(در دانشهگاه علهوم پزشهكي شههيد     9922249شركت در كنگره سراسري آموزش پزشهكي )كهد   -93

 92/94/37بهشتي در مورخه 



در موسسهه عهالي    92/3/9313الهي   3شركت در همهایش اقتصهاد بهداشهت و درمهان از تهاریخ       -97

 پژوهش اجتماعي

موزشي سرفصل و محتوي دروس واحد جمعيهت و تنظهيم خهانواده مصهوب     شركت در سمينار آ -93

ارائه دهنهده معاونهت بهداشهتي     1/99/11ساعت در مورخه  33شوراي عالي انقالب فرهنگي به مدت 

 وزارت بهداشت درمان و آموزش عالي

ه توسط دانشهگا  43/3/9313لغایت  44شركت در سمينار مراقبت هاي اوليه بهداشتي در مورخه  -91

 علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ایران

(توسط اداره كل پيشگيري و مبارزه با بيماریهها  9994133شركت در همایش بازآموزي ایدز )كد  -91

 بمدت یكروز در دانشگاه علوم پزشكي ایران

توسهط   41/1/9313لغایت  47شركت در كنگره علمي تحول در ادره ي امور بيمارستان از تاریخ  -93

 نشگاه علوم پزشكي ایراندا

)هشهت سهاعت( در    4/94/11شركت در سمينار مشاوره و وازكتومي بدون تيغ جراحي در تاریخ  -91

 دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

( در دانشگاه علوم پزشكي ایهران در  9942212شركت در كارواه آموزشي پزشكي جامعه نگر)كد  -42

 43/3/13مورخه 

 9313اسهفند مهاه    47-44لين سمينار بهينه سهازي خهدمات درمهاني از تهاریخ     ارائه مقاله در او -49

 توسط معاونت امور درمان و دارو

لغایهت   39/4/11ارائه مقاله در همایش نقش مدیریت در ارائه خدمات بهداشتي درماني از تهاریخ   -44

 از دانشگاه علوم پزشكي كرمان 4/3/11

در سهالن   94/3/12لغایهت   99/3/12بيمارسهتان از تهاریخ   شركت در كنگره بين المللي مدیریت  -43

 .همایش هاي رازي

 



 

 كتابهاي چاپ شده:

 سال چاپ نوع نام ناشر نام كتاب

 

 شاخص هاي بهداشتي -9

 

 

 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

 

 تاليف

 

9317 

 

 9313 ترجمه اصفهان دانشگاه علوم پزشكي واكسيناسيون و واكنش هاي انساني -4

استانداردهاي مدیریت اطالعات  -3

 درماني-بهداشتي

 

 عبادي فر

 

 تاليف

 

9334 

مدیریت جامع كيفيت درخدمات  -7

 درماني-بهداشتي

 

 جهان رایانه

 

 ترجمه

 

9339 

 9311 تاليف عبادي فر مدیریت فراوير در بهداشت درمان -3

وندزدایي و دفع پسامندهاي -1

 بيمارستاني

 

 عبادي فر

 

 ترجمه

 

9334 

 9313 تاليف جهاد دانشگاهي جمعيت و تنظيم خانواده -1

 

 اصول خدمات بهداشتي -3

 

 سماط

 

 تاليف

 

9332 

 

سماط با ویرایش جدید و  اصول خدمات بهداشتي -1

 افزودني

 9334 تاليف



 9313 ترجمه سماط اصول برنامه ریزي بهداشتي -92

 9331 ترجمه عبادي فر اصول برنامه ریزي بهداشتي-99

بهداشت -اپيدميولوژي پزشكي -94

 عمومي و مبارزه با بيماریها

 

 سماط

 

 ترجمه

 

9313 

 9333 تاليف عبادي فر سيستمهاي اطالعاتي بيماریها -93

 9333 تاليف عبادي فر مباني فن آوري اطالعات-97

 9313 ترجمه سماط مدیریت و برنامه ریزي بيمارستان -93

درمان وآموزش -وزارت بهداشت روش تحقيق در علوم بهداشتي -91

 پزشكي

 9313 ترجمه

 9312تابستان  تاليف راه تندرستي اقتصاد مراقبت سالمت -91

 9312زمستان  تاليف عبادي فر اقتصاد مراقبت سالمت – 93

مدیریت مالي در مراقبت سالمت  -91

 و بيمارستان

 9319 تاليف مركز تحقيقات بيمارستان

 9313 ترجمه عبادي فر مدیریت خدمات سالمت -20

 9313 ترجمه عبادي فر ارزیابي اقتصادي -49

 9313 ترجمه عبادي فر واژه نامه اقتصاد سالمت -44

 

 فعاليت در امور اجرائی آموزش و پژوهش و خدماتی

 9331در سال علوم پزشكي ایران  معاون دانشوویي فرهنگي دانشگاه -



لغایت  9/3/31از   علوم پزشكي ایراندانشگاه  پزشكيریاست دانشكده مدیریت و اطالع رساني  -

9/1/31 

 9339لغایت  9313در امور برنامه ریزي از سال علوم پزشكي ایران مشاور معاون درمان دانشگاه  -

 42/99/39از  علوم پزشكي ایهران دانشگاه  معاون آموزشي دانشكده مدیریت و اطالع رساني پزشكي -

 42/1/33لغایت 

 4/3/33لغایت  92/3/13از  علوم پزشكي ایراندانشگاه  خدمات بهداشتيمدیر وروه  -

لغایهت   9331از سهال   علوم پزشهكي ایهران  دانشگاه مسئول دبيرخانه ج ب اعضاي هيات علمي در  -

9331 

 31لغایت  31از سال علوم پزشكي ایران دانشگاه دبير كميته استراتژی   -

 تاكنون. 9314پزشكي ایران از آذرماه معاون دانشوویي فرهنگي دانشگاه علوم  -

 تاكنون. 9314از سال  علوم پزشكي ایراندانشگاه مسئول دبيرخانه ج ب اعضاي هيات علمي در  -

مشاور رئيس دانشگاه و مدیر دفتر بازرسي، ارزیابي عملكرد و رسيدوي بهه شهكایات دانشهگاه علهوم      -

 14پزشكي ایران در سال 

دانشگاه علوم پزشهكي ایهران از سهال    كاركنان تخلفات اداري  هيات تودید نظر رسيدوي به رئيس  -

9313 

 در دانشهكده بهداشهت  آمهوزش بهداشهت و ارتقهاي سهالمت     مسئول تاسيس دوره كارشناسي ارشد  -

 9332در سال   علوم پزشكي ایراندانشگاه 

 9334-9333علوم پزشكي ایران دانشگاه  عضو شوراي عمومي دانشكده مدیریت -

-9333علوم پزشكي ایران دانشگاه  عضو مصاحبه با داوطلبين شركت در فراخوان عضو هيات علمي -

9331 

 9333-37علوم پزشكي ایران دانشگاه  IKTعضو كميته  -



 9311-11دبير كميته راهبردي دانشگاه علوم پزشكي ایران  -

-37علوم پزشهكي ایهران   دانشگاه  و اطالع رساني پزشكي عضو واحد مطالعات در دانشكده مدیریت -

9333 

علهوم پزشهكي   دانشگاه  و اطالع رساني پزشكي عضو كميته آموزش الكتروني  در دانشكده مدیریت -

 9333ایران

 9331عضو كميته مركزي ارزشيابي دانشگاه علوم پزشكي ایران  -

 9337-33عضو كميته مدیریت و اطالع رساني وزارت بهداشت  -

و اطهالع رسهاني    عضو كميته منطقه اي اخالق در پژوهش هاي علوم پزشكي در دانشكده مهدیریت  -

 9333-34 علوم پزشكي ایراندانشگاه  پزشكي

 SDH   9331عضو كميته علمي در همایش  -

 عضو كميته علمي در همایش مدیریت بيمارستان -

 9332عضو كميته علمي در همایش سوختگي  -

 مقا ت بيش از پنواه مقالهداوري  -

 داوري پایان نامه بيش از  هل پایان نامه)كارشناسي ارشد( -

 (Ph.Dرساله) 42داوري رساله بيش از  -

 عضو هيات تحریریه موله علمي و پژوهشي بيمارستان -

 عضو هيات تحریریه موله علمي و پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل -

 PHCش بروزار كننده كارواه آموز -

 مورد(92بروزار كننده كارواه روش تحقيق در حوزه معاونت درمان)بيش از  -

 33-31مسئول تدوین برنامه استراتژی  دانشگاه علوم پزشكي ایران  -  

 33-31دانشگاه علوم پزشكي ایران عضو كميته مدیریت و تحول اداري  -

 9334-33 اندانشگاه علوم پزشكي ایر عضو شوراي پژوهشي دانشكده مدیریت -



 9313-9331 دانشگاه علوم پزشكي ایران عضو شوراي پژوهشي دانشكده بهداشت -

 9332-9333 دانشگاه علوم پزشكي ایران عضو شوراي آموزشي دانشكده مدیریت -

 9313-9331 دانشگاه علوم پزشكي ایران عضو شوراي آموزشي دانشكده بهداشت -

دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي ایران در مورخه  مسئول بروزاري سمينارها و كنفرانس هاي -

3/3/17 

مشاور و سرپرست دفتر برنامه ریزي و آینده نگري معاونت درمان دانشهگاه علهوم پزشهكي ایهران از      -

 9331تا  43/3/9311تاریخ 

 مشاوره به منظور همكاري با مركز مشاوره تحقيقات و پایان نامه هاي دانشهكده پزشهكي از مورخهه    -

 9334تا سال  43/92/9311

عضو بورد هيات ممتحنه و ارزشيابي رشهته علهوم مهدیریت و اقتصهاد بهداشهت در وزارت بهداشهت        -

 تاكنون 9311درمان و آموزش پزشكي از سال 

 9312عضو شوراي تدوین نقشه علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال  -

 شوراي پژوهشي دانشكده بهداشت تهراننماینده وروه علوم مدیریت و اقتصاد سالمت در  -

 ي دكتريو رساله ها هاي كارشناسی ارشد پایان نامهاستاد راهنما/ استاد مشاور 

 خدمات درماني با رویكرد تعالي سازماني qfdتوسعه ابزار كيفي وسترش در مراكز  -9

 9333طراحي الگوي سيستم اطالعات بيمارستاني براي ایران  -4

نظام هاي مدیریت اطالعات مرگ و مير در كشورهاي آمریكا،انگلستان و نيوزلند و بررسي تطبيقي  -3

 ارائه الگوي مناسب براي ایران

مطالعه تطبيقي نظام ملي مراقبت بيماریهاي عفوني وزارش دادني در كشهورهاي منتخهب و ارائهه     -7

 الگوي مناسب براي ایران



مدل اعتقاد بهداشتي بر آواهي و نگهرش دانهش   بررسي تاثير آموزش پيشگيري و كنترل از طریق  -3

 9337-33آموزان پسر در سال 

 4بر آواهي و نگرش بيماران دیابتي نوع  VCDبررسي تاثير آموزش از طریق  -1

 عوامل موثر بر خالقيت و نوآوري مدیران بيمارستان اصفهان -1

 9333اردبيل  بررسي شبكه رهبري و بلوغ سازماني در بيمارستانهاي آموزشي د.ع.پ -3

 مطالعه تطبيقي نظام ملي ثبت اطالعات بهداشت روان در انگلستان،مالزي و ایران -1

بررسي تاثير مداخله آموزشي بر آوهاهي و قصهد رفتهاري بههورزان شهرسهتان كوهرنهگ دربهاره         -92

 عفونتهاي دستگاه تناسلي

در بيمارستانهاي دولتهي  درماني -مقایسه روشهاي كاهش تصدي وري در ارائه خدمات بهداشتي -99

 و كشورهاي منتخب

ارزشيابي تاثير آموزش واحد درسي جمعيت و تنظيم خانواده بر آواهي و نگهرش دانشهوویان در    -94

 دو وروه مورد و شاهد

 بررسي تاثير آموزش بر آواهي دانش آموزان پسر پایه اول راهنمایي در مورد تغ یه -93

وي اعتقاد بهداشهتي بهر آوهاهي و نگهرش پرسهتاران و بهيهاران       بررسي تاثير آموزش از طریق الگ -97

 د.ع.پ ایران

نقش طرح تكریم در تحول اداري از دیدواه كاركنان شبكه بهداشهت و درمهان بوكهان و راهكهار      -93

 اجرایي

-14درماني ایران از طریق بودجه خانوار در طهي سهالهاي   -برآورد تابع تقاضاي خدمات بهداشتي -91

9339 

بررسي تطبيقي شيوه هاي تامين منابع مالي بيمه درماني در كشورهاي منتخهب و ارائهه الگهوي     -91

 مناسب براي ایران



بررسي شيوه عملكرد بخش اورژانسي بيمارستانهاي آموزشي وابسته بهه دانشهگاه علهوم پزشهكي      -93

 ایران

م ارجهاع در شهرسهتان   ارزشيابي كيفيت و ارتقاء اجراي طرح ملي پزش  خانواده و فرآینهد نظها   -91

 رباط كریم

ميزان رضایتمندي مددجویان كميته امداد امام خميني)ره(از اجهراي طهرح پزشه  خهانواده در      -42

 شهر تهران

بررسي تاثير مداخله آموزشي از طریق مدل بزنف بر اتخاذ رفتارهاي پيشگيري كننهده در زمينهه    -49

 سالمت رواني در نوجوانان دختر مدارس راهنمایي

درمهاني در شهبكه ههاي بهداشهت و     -بررسي سيستم ارجاع در نظام عرضه مراقبتهاي بهداشهتي  -44

 درمان استان كردستان

استفاده از مدل تحليل سلسهله مراقبتهي فرآینهد در ارزشهيابي عملكهرد بخهش زنهان و زایمهان          -43

 بيمارستان حضرت رسول)ص(

 اي آموزشي درماني د.ع.پ تبریزمدیریت مواد زائد جامد بيمارستاني در بيمارستانه -47

بررسي تاثير آموزش بهداشت از طریق مدل اعتقاد بهداشتي بر آواهي و نگرش رابطين بهداشهت   -43

 درباره پاپ اسمير در مراكز شهري شهرستان قزوین

 طراحي الگوي مدیریت نظام ارجاع براي درمان مستقيم در سازمان تامين اجتماعي -41

پزش  خانواده بر شاخص هاي بهداشت مادر و كودك جمعيت روستایي تحت بررسي تاثير طرح  -41

 پوشش د.ع.پ مشهد

استاد راهنماي كارشناسي ارشد عنوان بررسي تطبيقي عملكرد مدیران بيمارستانهاي وابسهته بهه   -43

 9311دانشوو شهناز اجاقي سال -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه در رابطه با بهداشت محيط

اهنماي كارشناسي ارشد بررسي نظهام سيسهتم ارجهاع در بيمارسهتانهاي تحهت پوشهش       استاد ر -41

 دانشوو صمد روحاني 9317دانشگاه علوم پزشكي ایران در سال 



مطالعه مبتني بهر جمعيهت   » رشته اقتصاد سالمت تحت عنوان  Ph.Dاستاد راهنماي رساله ي  -32

عدالت در حوزه ي تامين مالي و نابرابري در حوزه هاي دسترسي و بههره منهدي از خهدمات مراقبهت     

 ، نام دانشوو : عزیز رضاپور 9312« : سالمت در شهر تهران 

هنهگ ایمنهي بيمهار از    ارزیهابي فر » تحهت عنهوان    MPHاستاد راهنماي پایان نامه ي مقطهع   -39 

نام دانشوو :  ، 9319«دیدواه پرسنل درماني دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران 

 عبدالرزاق بيات

پایان نامه ي مقطع كارشناسي ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشهتي و درمهاني    استاد راهنماي -34

و رضایت شهغلي در پرسهنل بيمارسهتان شههيد      بررسي رابطۀ پرداخت كارانه ، انگيزش» تحت عنوان 

 ، نام دانشوو : مرتضي بادلو«هاشمي نژاد شهر تهران 

استاد راهنماي پایان نامۀ مقطع كارشناسي ارشد رشتۀ مدیریت خدمات بهداشت و درماني تحت  -33

ارزیابي ميزان آمادوي بيمارستان هاي دولتي و خصوصي شهر تهران بهراي اجهراي حاكميهت    » عنوان 

 ، نام دانشوو : حسين صفري پلنگي« باليني 

مطالعهه  "رشته اقتصهاد بهداشهت تحهت عنهوان    استاد راهنماي پایان نامه مقطع كارشناسي ارشد  -37

نام دانشوو: سهعيد   "در شهر تهران اثرات نهایي پرداخت از جيب بابت مصرف خدمات مراقبت سالمت

 باقري

مطالعهه  "استاد راهنماي پایان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته اقتصهاد بهداشهت تحهت عنهوان     -33

 محمدحسين غفوري نام دانشوو: "وانه شهري تهران 44توزیع نابرابري در مخارج سالمت در مناطق 

ي  تحهت  تمهدیریت خهدمات بهداشه    استاد راهنماي پایان نامه مقطع كارشناسهي ارشهد رشهته     -31

بررسي تاثير عوامل اقتصادي و اجتماعي بر بهره مندي از خدمات سرپایي در خانوارههاي شههر   "عنوان

 دانشوو خانم ندا ولي پور"تهران



" پایان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشهتي تحهت عنهوان    مشاوراستاد  -31

بیمارستان با مسئولیت شخصی در بیماران مراجعه کنندده بده واحدد بررسی عوامل موثر بر ترک 

 " دانشجو: مژگان عسکریاورژانس بیمارستان امیر اعلم

"تعیدین بهدای قتصاد بهداشت تحت عنهوان استاد مشاور پایان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته ا -91

و مقايسده نن بدا  شهید فقیهی شیرازبیمارستان  CCUتمام شده خدمات ارائه شده به بیماران بخش 

 تعرفه های مصوب" دانشجو علی رضا يوسفی

" طراحدی الگدو و نظدام رشته اقتصاد سهالمت تحهت عنهوان    Ph.Dاستاد راهنماي رساله ي  - -93

غالمحسدن رتبه بندی سالمت برای شهرستان های کشور و پايلوت نن در استان قدزوين" دانشدجو 

 شعبانی

تحت عنوان: بررسدی مقايسده ای زمدان سدنجی ارائده  MPHاستاد راهنمای پايان نامه دوره  -04

تحدت پوشدش خدمات در اورژانس بیمارسدتان هدای نموزشدی درمدانی و بیمارسدتان هدای درمدانی 

 " دانشجو فريبا پاکزاد افشار13دانشگاه های علوم پزشکی مستقر در شهر تهران در سال 

يريت خدددمات بهداشددتی  تحددت اسددتاد راهنمددای پايددان نامدده مقادد  کارشناسددی ارشددد رشددته  مددد -02

محاسبه قیمت تمدام شدده اعمدال جراحدی تومدورال اورولدوژی بیمارسدتان هاشدمی ندژاد بدر عنوان"

 مبنای قیمت تمام شده و تابیق نن با بودجه بندی سنتی" دانشجو: افسانه شیخ سفلی

 

 داوري پایان نامه ها:

ارزيدابی پزشدکان در حدم تمتد : به منظدور بررسی مزايا و معايب استفاده از رايانه جیبی  -9

 ماالعه کیفی  دانشجو: حوريه فضلی

در  JCLماالعدده میددزان رعايددت اسددتانداردهای مراقبددت هددای جراحددی و بیهوشددی از نگدداه  -4

 پروانه موسیوندبیمارستان های منتخب شهر تهران   دانشجو: 

 

منتخدب بررسی میزان اناباق اطالعات موجود در وب سدايت هدای شدرکت هدای دارويدی  -3

 با نیازها و انتظارات بیماران مصرف کننده   دانشجو: المیرا حسینی

سنجش میزان شاخص های موثر بر ايمنی بیمار در بیمارستان های منتخب دانشگاه علدوم  -7

 ژيال نجف پوردانشجو:  WHOپزشکی تهران با پروتکل دوستدار ايمنی بیمار 



بررسی امکان اجرای استاندارد های بین المللی دسترسدی بده مراقبدت و تدداوم مراقبدت در  -3

سددراا الدددين بیمارسددتان هددای دانشددگاه علددوم پزشددکی تهددران از ديدددگاه مددديران   دانشددجو: 

 گری

ارزيابی ايمنی پسماندهای بیمارستانی در بیمارستان های دولتدی وابسدته بده دانشدگاه علدوم  -1

 نشجو: فرهاد حبیبی نودهپزشکی تهران   دا

دانشددجو:  34بددرنورد بددار اقتصددادی سددیروز کبدددی ناشددی از هیاتیددت ب در ايددران در سددال  -1

 علی کاظمی کريانی

بررسددی اثربخشددی بددالینی و هزيندده اثربخشددی داروی زولدددرونیش اسددید در پیشددگیری و  -3

ايددم در زنددان در دوره بعددد از يائسددگی در مقايسدده بددا داروهددای ردرمددان پددوکی اسددتخوان 

 دانشجو: فاطمه رستمی گل محمدی

تحلیل روند تحول سیمای بازار و الگوی مصرف خدمات درمانی با تکیده بدر تعامدل ارائده  -1

بهدروز کنندگان و مصرف کنندگان تحت پوشدش سدازمان تدامین اجتمداعی ايدران دانشدجو: 

 پورنقا

بررسدی وضدعیت سدرمايه اجتمداعی سدالمندان شدهر تهدران و راباده نن بدا سددالمت  -92

 روانی نن ها  دانشجو: زهرا نگهبان

 طراحی ساختار ارائه خدمات بهداشت باروری در ايران دانشجو: ناهید اکبری -99

طراحی الگوی ارزيابی عملکرد شبکه بهداشت و درمان مازندران دانشجو: بهدرام  -94

 طهماسبی

بررسی وضعیت بیمارستان های منتخب نموزشی دانشگاه علوم پزشدکی تهدران از  -93

کمیسددیون مشددترک بددین الملددل ده از اسددتاندارد هددای افتو کیفیددت مراقبددت بددا اسددنظددر ايمنددی 

 دانشجو: مینا کشاورز


