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 سوابق آموزشی 

شگاه علتو   درمتا  گروه مدیریت بهداشتت و عضو هیات علمی .1 دان

  1387تا  1383سال -پزشکی قزوین

شگاه علتو   گروه مدیریت بهداشتت و عضو هیات علمی .2 درمتا  دان

 1393 تا 1390سال  -بقیه هللا )عج( پزشکی

 -ایترا  دانشگاه علو  پزشکی اقتصاد سالمتگروه عضو هیات علمی  .3

 تا کنو  1393سال 

دانشتگاه  عضو هیات علمی مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد ستالمت .4

 تا کنو  1393سال  -ایرا  علو  پزشکی

اقتصتاد  ،سالمتاقتصاد  ،سالمت س اصول و مبانی اقتصادتدریس درو .5

ارزشیابی اقتصتاد  رتره هتا و برنامته هتا   بهداشت و بیمه،

، مدیریت خ ب اقتصاد سالمت رشته ها  آموزشی مقطع دکتر  -سالمت

کتابتدار  و ارتال   ،، اپیتدمیوووی سیاستگذار  سالمت ،درمانی

 (Ph.D by Researchو مقطع دکتر  پژوهشی) رسانی پزشکی

ارزیابی اقتصاد ، برنامه ریتز  و  بهداشت، اقتصاد دروستدریس  .6

اصتول و و  اصتول مبتانی اقتصتاد تحقیت،، روش توسعه اقتصاد ،

خدمات مدیریت رشته ها   کارشناسی ارشدمقطع  -حسابدار مبانی 

، ارزیابی فتن آور  ستالمت، بهداشتاقتصاد  ،یدرمان و یبهداشت

 . مامایی با گرایش مدیریت

، تخصتی  منتابع و تتامین متاوی در دروس اقتصاد بهداشتتدریس  .7

  MPH دانشجویا  - نظا  سالمت

، اقتصتاد خترد در مدیریت، ریاضیات و کاربرد آ  تدریس واحدها  .8

، اصول تنظیم اصول مبانی مدیریت اقتصاد بهداشت، اقتصاد کال ،

فه ختدمات  ، بیمته وکنترل بودجه دووتی، مدیریت متاوی و تعر

اصتول  ،درمتا  ، پترویه در بختش بهداشتت ودرمانیو  اشتیبهد

مقطتع  -انباردار  و تدارکات و مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

 .یدرمان و یبهداشتخدمات کارشناسی مدیریت 

 اقتصاد سالمت با تاکیتتد بتر اقتصتاد بیمارستتا ، تدریس مباحث .9

، عتتداوت در ستتالمت بتترا  مراقبتتت ستتالمت ارزیتتابی اقتصتتاد 

 1394سا  هالل احمر. وزارت بهداشت و درما . کارشنا



تدریس مباحث اصالحات در نظا  سالمت، حساب ها  ملی سالمت، بودجه  .10

در بخش سالمت و رویکردها  نتوین آ . بترا  متدیرا  دانشتگاه 

 1393علو  پزشکی ایرا . 

ستازما  بیمته ختدمات  -آموزشی اقتصاد سالمت ها  برگزار  دوره .11

 1391درمانی نیروها  مسلح 

رشتته  کارشناستی ارشتد و مقطتع کارشناستتی ها،مربی کارآموز   .12

 دانشگاه علو  پزشکی قزوین -یدرمان و یبهداشتخدمات مدیریت 

کارشناسی مدیریت بهداشتت مقطع استاد راهنما  پایا  نامه ها   .13

 و درما :

a)  ارزیتتابی میتتزا  آگتتاهی پرستتنم اتتتام عمتتم در زمینتته کی یتتت

زشی درمانی دانشگاه علو  پزشتکی استریلیزاسیو  در مراکز آمو

 قزوین

b)   محاستتبه بهتتا  تمتتا  شتتده ختتدمات ارایتته شتتده در بختتش هتتا

مغتز  مرکتز آموزشتی  رادیوووی ، سونوگرافی، ادیومتر  و نوار

 1385درمانی قدس 

c) مدیریت بحرا  در مراکز درمانی 

d)  بررسی میزا  تاثیر ارزشیابی بتر بهبتود عملکترد کارکنتا  در

  1388ی منتخب دانشگاه علو  پزشکی قزوینمراکز آموزشی درمان

e)  1383تحلیم شاخ  ها  ماوی در مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی 

f)  مطاوعه مدیریت بخش استریلیزاستیو  مرکتز  از نظتر عملکترد و

 مطابقت وضعیت موجود با اصول استاندارد

 کارشناسی ارشد:طع مقپایا  نامه ها  در  همشاورو  ییراهنما .14

عوامم اثر گذار بتر شتتاخ  هتا   -ک ارشد نامه راهنما  پایا  (1

پرداخت از جیب بابت مراقبت سالمت در بیمارا  مراجعته کننتده 

 (1392)به بیمارستا  ها  همدا 

محاستتبه بتار اقتصتاد  بیمتار   -ک ارشد راهنما  پایا  نامه (2

 (1393)کمردرد در پرسنم ناجا

 دها   سررامحاسبه بار اقتصاد   -ک ارشد راهنما  پایا  نامه (3

 (1393)و اروفارنکس در ایرا 

ها  داروئی مطلوبیت استنت هزینه -ک ارشد راهنما  پایا  نامه (4

ها  فلز  در بیمتارا  عتروم کرونتر  بتا در مقایسه با استنت

آنتتژین پایتتدار تحتتت آنژیوپالستتتی: بیمارستتتا  قلتتب شتتهید 

 (1393رجائی)

تجتار  مطاوعه اثرات چرخه هتا   -راهنما  پایا  نامه ک ارشد (5

بر شاخ  ها  سالمت کشورها  مورد تاکیتد در ستند چشتتم انتداز 

 (1395).1404ایرا  

بررستتی همگرایتی مختارا سترانه  -راهنما  پایا  نامه ک ارشد (6

 1396 -سالمت و شاخ  ها  بهداشتی در ایرا 

تخمین اثرات موو ه ها  سترمایه  -راهنما  پایا  نامه ک ارشد (7

 -ی بر جمعیت در استا  ارومیته: مطاوعه مبتناجتماعی بر سالمت

1396 

یابی فتن آور  ستالمت بترا  -مشاور پایا  نامته ک ارشتد (8  ارز

 1394 .در بیمارا  دارا  نق  ایمنیIVIG و  SCIG داروها 



یابی فتن آور  ستالمت بترا   -مشاور پایا  نامته ک ارشتد (9 ارز

در پتتیش گیتتر  اوویتته از  Atrovastatinو  Rosuvastatinداروهتتا  

 1394 .وم کرونر در ایرا بیمار  عر

اثربخشی آزمو  غرباوگر  هزینه -مشاور پایا  نامه ک ارشد (10

ا  در مقایسته بتا روش دو دیابت باردار  بته روش یتم مرحلته

ا   در زنا  باردار )مراجعه کننده بته مراکتز تشخیصتی مرحله

  .1394سال  درمانی( شهر تهرا  در

ر  ستالمت دارو  ارزیابی فن آو -مشاور پایا  نامه ک ارشد (11

الموتریژین در مقایسه با کاربامازوپین در درما  بیمار  صر . 

1395 

ارزیابی فنتاور  ستالمت دارو   -مشاور پایا  نامه ک ارشد (12

بواسیزوماب در مقایسه با ترکیب آ  با ارووتینیتب در درمتا  

 1395.بیمارا  مبتال به سررا  متاستاتیم کووورکتال

بتتار اقتصتتاد  بیمتتارا   -مشتتاور پایتتا  نامتته ک ارشتتد (13

  1395اسکیزوفرنی در ایرا . 

بررستی اوگتو  مصترن منتابع و  -مشاور پایا  نامه ک ارشد (14

بتترآورد هزینتته درمتتا  بیمتتارا  مبتتتال بتته ستتم در شهرستتتا  

  1394: آزادشهر

پرداخت غیررسمی بابت مراقبتت  -مشاور پایا  نامه ک ارشد (15

بیمارستتا  هتا   ها  سالمت و تحلیم عوامم اثرگذار بتر آ  در

 1394دانشگاه علو  پزشکی ایرا . 

مطاوعه تقاضا  خدمات درمتانی  -ک ارشد مشاور پایا  نامه (16

 .شهرستا  نایین استا  اص ها 

تحلیتتم هزینته هتا  توویتد  -ک ارشتد مشاور پایا  نامتته (17

 .ارالعات در شبکه بهداشت اوبرز استا  قزوین

برنامته ارزیتتابی اقتصتاد   -ک ارشتد مشاور پایا  نامته (18

 .معاینات دانش آموزا  بدو ورود به مقارع مختلف تحصیلی

ارزیتابی متدیریت ارالعتات از  -ک ارشد مشاور پایا  نامه (19

 (1387)شت تا مرکز بهداشت شهرستا  قزوین خانه ها  بهدا

تحلیم واریانس متاوی مراقبتت  -ک ارشد مشاور پایا  نامه (20

تومتورال ها  ارایه شده بتترا  بیمتارا  تحتتت اعمتال جراحتی 

 .ی  در بیمارستا  شهید هاشمی نژاداورووو

 :MPHاستاد مشاور پایا  نامه ها   .15

 . پیامد نظارت ها  دارویی در استا  قزوین -مطاوعه هزینه (1

ارزیابی فرهنت  ایمنتی بیمتار از دیتدگاه پرستنم درمتانی و  (2

درمانی دانشگاه علو  پزشکی تهرا   -پاراکلنیکی مراکز آموزشی

1390. 

 طع دکتر :مقدر پایا  نامه ها   هو مشاورراهنمایی  .16

مطاوعته نتابرابر  هتا  اجتمتاعی و  -ا  رستاوه دکتتر مراهن (1

بتا  تغذیه کودکتا  زیتر پتنج ستال در ایترا در سوء اقتصاد 

 1395. تمرکز رویکرد تجزیه شاخ 

ارایه اوگو  خرید راهبرد  خدمات سالمت  -راهنما  رساوه دکتر  (2

زشکی در سازما  ها  بیمه ستالمت. مرتبط با تجهیزات پیشرفته پ

1395 



پپتیتتد  ارزیتتابی اقتصتتاد  آزمتتایش -ه دکتتتر راهنمتتا  رستتاو (3

تشتخی  هتا  جتایگزین در در مقایسته بتا  Bناتریورتیم نتو  

پیگیر  درما  بیمارا  مبتال به نارسایی ها  قلبی در ایترا . 

1395 

تحلیم نابرابر  ها  بهره مند  مراقبت  -راهنما  رساوه دکتر  (4

  1395ها  سالمت. 

تحلیم نابرابر  ها  اجتماعی اقتصتاد   -راهنما  رساوه دکتر  (5

بارور  در  باردار  ها  برنامه ریتز  نشتده زنتا  در ستنین 

 1394تا  1379ایرا  ری سال ها  

ارزشتیابی اقتصتاد  روش هتا  تشخیصتی  -راهنما  رساوه دکتر  (6

قلبتی در غیرتهاجمی در درما  بیمارا  مبتال به نارسایی هتا  

 1395ایرا . 

تاثیر پرداخت مستقیم هزینه ها  درمتانی  -مشاور رساوه دکتر  (7

 1391خانوارها  ایرانی بر توزیع درآمد: 

ارزشتتیابی اقتصتتاد  مداخلتته درمتتانی  -مشتتاور رستتاوه دکتتتر  (8

ریواسکوالریزاسیو  در مقایسته بتا دارو درمتانی در بیمتارا  

 1395.مبتال به ایسکمی کاردیومیوپاتی

برآورد تمایم به پرداخت بابت بسته هتا   -ور رساوه دکتر مشا (9

 خدمتی در ساومندا  تحت پوشش تامین اجتماعی نیروها  مسلح.

رراحی بسته مراقبتی ساومندا  بترا   -مشاور رساوه دکتر  (10

سازما  بیمه خدمات درمانی نیروها  مسلح بتا رویکترد تحلیتم 

 مسیر.

 

  اجراییسوابق عضویت در کمیته ها و شوراها و 
دانشتکده بهداشتت  -درما  و بهداشتمدیریت  گروهاستاد راهنما   (1

 دانشگاه علو  پزشکی قزوین

متدیریت و ارتال  دانشتکده  -اقتصتاد ستالمت گروهاستاد راهنما   (2

 ایرا دانشگاه علو  پزشکی  رسانی پزشکی

دانشکده مدیریت و ارال  رستانی  -عضو شورا  معین تحصیالت تکمیلی (3

 1393-1394.ایرا علو  پزشکی دانشگاه  پزشکی

 بهداشت دانشگاه علو  پزشکی قزوین دانشکده - EDOکمیته  عضو (4

 عضو انجمن علمی اداره امور بیمارستا  ها و اقتصاد سالمت کشور (5

 عضو شورا  پژوهشی دانشکده بهداشت دانشگاه علو  پزشکی قزوین (6

اه ت و ارال  رسانی پزشکی دانشگیعضو شورا  پژوهشی دانشکده مدیر (7

 1394- 1393سال.علو  پزشکی ایرا 

 سازما  بیمه نیروها  مستلحمطاوعات اقتصاد   هسته مشاور تخصصی (8

 کشور

مدیر مجله تخصصی بیمته و اقتصتاد ستالمت ستازما  بیمته ختدمات  (9

 درمانی نیروها  مسلح

دانشکده بهداشت دانشگاه علتتو  پزشتکی  -عضو واحد کنترل پرویه (10

  بقیه هللا)عج(

ژوهشتتی مرکتتز تحقیقتتات متتدیریت بیمارستتتانی پ و علمتتیهمکتتار  (11

 1393اوی  1391سال  -ایرا دانشگاه علو  پزشکی 



مرکز تحقیقات علو  مدیریت و اقتصاد سالمت دانشگاه علتو   رئیس (12

 کنو تا 1393سال  از -پزشکی ایرا 

اجرائی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علو  پزشتکی  مشاور (13

  1396 تا 1393سال از  -ایرا 

عضو تما  وقت مرکتز تحقیقتات علتو  متدیریت و اقتصتاد ستالمت  (14

 کنو تا  1393از سال -دانشگاه علو  پزشکی ایرا 

مرکز تحقیقات علو  مدیریت و اقتصتاد ستالمت  شورا  پژوهشیعضو  (15

  کنو تا 1393از سال -دانشگاه علو  پزشکی ایرا 

کی عضو شورا  تحصیالت تکمیلی دانشکده مدیرت و ارال  رسانی پزشت (16

 تا کنو  1393علو  پزشکی ایرا  از سال دانشگاه

عضو قطب علمی آموزشی مدیریت و اقتصتاد ستالمت دانشتگاه علتو   (17

  کنو تا  1393از سال -پزشکی ایرا 

مدیر گروه اقتصاد سالمت. دانشکده مدیریت و ارال  رسانی پزشکی.  (18

 کنو تا  1393از سال  -دانشگاه علو  پزشکی ایرا 

  1393سال  -ا  دانشگاه علو  پزشکی ایرا عضو کمیته پشتیب (19

مشاور رره و دبیر گروه معاونتت دانشتجویی فرهنگتی در تتدوین  (20

  1393برنامه استراتژیم دانشگاه علو  پزشکی ایرا .

عضو کمیته ارزشیابی و برنامه ریتز  رشتته ارزیتابی فتن آور   (21

 کنو تا  1393 سالاز  .در وزارت بهداشت سالمت

یتم مشتاور، معاونتت دانشتجویی فرهنگتی مدیر مستوول نشتریه پ (22

 دانشگاه علو  پزشکی ایرا . 

مستتوول کمیتتته پتتایش و ارزیتتابی برنامتته استتتراتژیم معاونتتت  (23

تتا  1393دانشجویی فرهنگی دانشگاه علو  پزشکی ایرا . از ستال 

1395 

دانشگاه  تحقیقاتی معاونت دانشجویی فرهنگی عضو شورا  رره ها  (24

 1396تا  1394علو  پزشکی ایرا  از سال 

 1394 .عضو کارگروه بودجه ریز  دانشگاه علو  پزشکی ایرا  (25

عضو کارگروه خدمات عمومی در فضا  رقابتی دانشگاه علو  پزشکی  (26

  1394 .ایرا 

  1394عضو کارگروه برنامه ریز  دانشگاه علو  پزشکی ایرا  سال  (27

 ."حرکت به سو  دانشگاه ها  نسم سو "عضو کارگروه اجرایی بسته  (28

 کنو تا 1395 ز سالا

 

 

 

 سوابق پژوهشی 

a( بکت تالیف: 
معاونتت پژوهشت   :قتزوین ."درمتا  متدیریت بهداشتت و"کتاب  (1

رفترنس بترا  آزمتو  هتا  کتتاب  .1389 .دانشگاه علو  پزشك 

خدمات  مدیریت ارزیابی فن آور  سالمت،کارشناسی ارشد و دکتر  

وزارت  متسیاست گتذار  ستالو  سالمت بهداشتی و درمانی، اقتصاد

 (ه تم)چاپ  بهداشت و درما 

نشتر حتدیث  :قتزوین ."درمتا  برنامه ریتتز  بهداشتت و" کتاب (2

و کارشناستی ارشتد . کتاب رفرنس برا  آزمو  ها  1388 .امروز



 دکتر  مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و سیاست گتذار  ستالمت

 (سو )چاپ  وزارت بهداشت و درما 

 انتشتارات عبتاد  فتر. :تهترا  ."سالمتمراقبت اقتصاد " کتاب (3

.کتاب رفرنس برا  آزمتو  هتا  کارشناستی ارشتد و 1390زمستا 

و ارزیابی فن  سیاست گذار  سالمت سالمت، اقتصاد دکتر  مدیریت،

 چهار ()چاپ  وزارت بهداشت و درما  آور  سالمت

 تهترا : ."و بیمارستتا  ستالمت مراقبتمدیریت ماوی در " کتاب (4

. کتتاب رفترنس بترا  آزمتو  هتا  1391 .انتشارات عباد  فتر

کارشناسی ارشد و دکتر  مدیریت ختدمات بهداشتتی و درمتانی و 

 )چاپ دو (وزارت بهداشت و درما  سیاست گذار  سالمت

". تهترا : انتشتارات عبتاد  فتر. اصول خدمات بهداشتیکتاب " (5

 کتاب رفرنس برا  آزمو  ها  کارشناستی ارشتد و دکتتر  .1392

سیاستتت گتذار  هداشتی درمانی، اقتصاد سالمت و خدمات ب مدیریت

 )چاپ اول(سالمت وزارت بهداشت و درما 

. آرو تهرا : انتشارات  ."مدیریت و اقتصاد سالمت فرهن "کتاب  (6

 1394چاپ اول. 

چتاپ  .عبتاد  فتر". تهرا : انتشارات قیمت گذار  دارو" کتاب (7

 1394 اول.

چتاپ  .ت آرو تهترا : انتشتارا. "بودجه در نظا  ستالمت" کتاب (8

  1395اول. 

نظتر  و خدمات ستالمت: ادبیتات و مبتانی خرید راهبرد  "کتاب  (9

 1396. علمی و فرهنگیانتشارات  ". تهرا .مطاوعات تطبیقی

 

 

b ) بکتترجمه: 
 "Managing Health Services: Concepts and Practice" ترجمته کتتاب (10

کتتاب   1393. انتشارات عبتاد  فترتهرا : . تاویف مر  هاریس

ختدمات  مدیریت رفرنس برا  آزمو  ها  کارشناسی ارشد و دکتر 

سیاستت گتذار  ستالمت وزارت بهداشتی درمانی، اقتصاد ستالمت و 

 (1395)چاپ دو   بهداشت و درما 

تتتاویف  "Economics for Health Care Managers" ترجمتته کتتتاب (11

 1393. انتشارات آرو اچ. وی. تهرا : رابرت 

 ."Economic Evaluation: understanding public health" کتتاب ترجمه (12

   1393تاویف راشبی و کارینز. تهرا : انتشارات عباد  فر. 

. تتتاویف "The Dictionary of Health Economics" کتتتاب ترجمتته (13

  1393تهرا : انتشارات عباد  فر.  ویر.آنتونی کو

 ”Essentials of Economic Evaluation in Health Care” ترجمته کتتاب (14

. تهترا : انتشتارات آرو . ینپتکاترین ایلیوت و راشم تاویف 

1394 

. Decision Analysis For Health Care Managers"" ترجمتته کتتتاب (15

تاویف فرخ عاومی و دیوید گاستافسو . تهترا : ستازما  بیمته 

 (ویرایش)تحت  1397خدمات درمانی نیروها  مسلح. 

تتاویف اووریکتا .  ”Pharmaceutical Purchasing“ ترجمته کتتاب (16

تهتترا ،  .ِانمتتارک، آنیتتتا آوبتتا ، ِانریکتته ستتی. اس. وازکتتز

 1395 .انتشارات آرو 



 Cost Effectiveness Modeling for Health Technology"  ترجمتته کتتتاب (17

Assessment " تهترا : انتشتارات . تاویف ریچارد ادوین و همکارا

  1395. آرو 

بتاو   یوئم تیتمتاویف . Health Policy and Law"" ترجمه کتاب (18

  1395. آرو تهرا : انتشارات  .و همکارا 

 

c )داخلی و خارجی در مجالت چاپ شده تمقاال: 

شتاخ  هتا  عملکترد  روز بستتر  و  - بررسی وضعیت هزینه تختت (1

بیمارستا  ها  منتخب دانشگاه علتو  پزشتکی   مرتبط با آ  در

 زمستتا ، 18شتماره ،تستالممدیریت  پژوهشی -علمی مجله ایرا ،

1383. 

عملکرد نهاده ها  تووید در بیمارستا  هتا  عمتومی دانشتگاه  (2

 -مجلته علمتی ،1371 -1381علمو پزشکی ایترا  رتی ستال هتا  

 .1385پژوهشی دانشگاه علو  پزشکی قزوین، 

تخمین تابع تووید بیمارستا  ها  دانشگاه علو  پزشکی قتزوین  (3

پژوهشتی دانشتگاه علتو   -یمجله علم، 1375 -1383ری سال ها  

 .1385، پزشکی قزوین

  ها  هزینته نهتایی مرکتز آموزشتی هزینه یکا  خدمت در کانو (4

درمانی شهدا  ه تم تیر دانشگاه علتو  پزشتکی ایترا ، مجلته 

 .1385پژوهشی دانشگاه علو  پزشکی قزوین،  -علمی 

آموزشی دانشگاه  -مطاوعه رفتار اقتصاد  بیمارستا  ها  عمومی (5

 -مجلته علمتی ،1375- 1383پزشکی ایترا  رتی ستال هتا  علو  

 .1385پژوهشی دانشگاه علو  پزشکی شهرکرد، 

تابع هزینه مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علو  پزشکی برآورد  (6

پژوهشتی دانشتگاه  -مجله علمی، 1377 -1384قزوین ری سال ها  

 .1386زمستا علو  پزشکی قزوین، 

ها  مراقبتت از بیمتتار مرکتز  هزینه در بخش -تحلیم بهره دهی (7

آموزشی درمانی قدس با است اده از روش هزینه یابی بر مبنتا  

پژوهشی دانشگاه علو  پزشکی  -، مجله علمی1385فعاویت در سال 

 .7138 تابستا  ،قزوین

بعتد از متاه  حتین و یسه فراوانی عیوب انکسار  در قبتم،مقا (8

زوین در ستال رمضا  در مراجعین به بیمارستا  بوعلی سینا  قت

پژوهشتی دانشتگاه علتو  پزشتکی رفستنجا ،  -، مجله علمی1383

1385. 

کتز امتاوی در مر وابگاهی بیمارا  بستتر  و واریتانسهزینه خ (9

روش هزینته  بتا درمانی دانشگاه علو  پزشتتکی قتزوین -آموزشی

همتتا  علمتتی مجلتته  ،1383در ستتال  یتتابی بتتر مبنتتا  فعاویتتت

 .7138سالمت،

تصویري ارایته شتده  -خدمات تشخیص  تعیین قیمت تما  شده (10

همتتا   علمتتی مجلتته ،1386بتته بیمتتارا  در بیمارستتتا  قتتدس

 1389.سالمت

 برنامه ریزي استراتژیك در سیستم هاي مراقبتت بهداشتت . (11

 1389. هما  سالمتعلمی مجله 



هاي ختتدمات پزشتتك  و مطاوعتته اثتترات افتتزایش تعرفتته (12

 - داده رهیافتتها  اقتصتاد  بتا بخش قیمت بر شاخ  بیمارستان 

 1389پژوهشی دانشگاه علو  پزشکی قزوین ، -ستانده، مجله علمی

درمتانی دانشتگاه  -مطاوعه کارایی اقتصاد  مراکز آموزشی (13

 -مجلتته علمتی .1386تتا1377 هتا  علو  پزشکی قزوین رتی ستال

 .1388، گیال پژوهشی دانشگاه علو  پزشکی 

ک (14 ز تحلیم سر بته ستر  در کتانو  هتا  ختدمات نهتایی مر

 مجله ،1387درمانی آو ا   دانشگاه علو  پزشکی قزوین -آموزشی

 .8913 ایرا  دانشگاه علو  پزشکی سالمتپژوهشی مدیریت  -علمی

ارزیابی مدیریت ارالعات در سیستم ها  بهداشتتی از خانته  (15

 -، مجلته علمتی1387بهداشت تا مرکز بهداشتت شهرستتا  قتزوین

 9138. پژوهشی دانشگاه علو  پزشکی قزوین

هزینه تووید ارالعتات در سیستتم هتا  بهداشتتی از خانته  (16

پژوهشتی  -مجلته علمتی .بهداشت تا مرکز بهداشت شهرستا  قزوین

 1389،گیال دانشگاه علو  پزشکی 

هزینه ارایه خدمات در خانه ها  بهداشت شهرستا  اوبترز:  (17

 1390. 1. شماره2مطاوعه مورد . مجله تصویر سالمت. دوره

 -مجلته علمتی همودیتاویز در ایترا ،تحلیم هزینته هتا   (18

 .1391 ،پایش جهاد دانشگاهیپژوهشی 

بیمتار بستتر  در  -تعیین هزینه هتلین  و بار ماوی روز  (19

 مجلته .علتو  پزشتکی قتزوین درمانی دانشتگاه -مراکز آموزشی

   8138 .رب و تزکیه پژوهشی -علمی

 مووتد، ستالمتپیآمدهایی برا  ختدمات  -اصالحات نظا  سالمت (20

 1391 .هما  سالمتعلمی  مجله

دانشتتجو در دانشتتکده بهداشتتت و  ستترانه تربیتتت هزینتته (21

، مجله علمتی همتا  1387پیراپزشکی دانشگاه علو  پزشکی قزوین

 1390. سالمت

 .1388استتا  اصت ها  درمانیخدمات بهره مند  از  مطاوعه (22

 1390، بیمارستا  پژوهشی -علمی فصلنامه

ا  در دستتیابی بته سنجش کارایی شهرستا  ها  استا  کرمت (23

( با است اده از روش تحلیتم فراگیتر HDI) شاخ  توسعه انسانی

رتب پژوهشی  -مجله علمی ، 86و  80( در سال ها  DEA) داده ها

 1389 و تزکیه

ارزیابی اقتصاد  برنامه معاینات دانش آموزا  بتدو ورود  (24

 -مجله علمی  .1388به مقارع تحصیلی مختلف شهرستا  كمیجا  سال

       1913،قزوینی دانشگاه علو  پزشکی پژوهش

 بتوعلی ستینا مرکز آموزشی درمانی  خدمت در-تحلیم هزینه (25

علمی پژوهشی رتب مجله  ،1387دانشگاه علو  پزشکی قزوین در سال

  1139 و تزکیه.

 -علمتیفصتلنامه ، عه وضعیت تخصی  منابع نظا  ستتالمتمطاو (26

      1139 ،بیمارستا پژوهشی 

و گردش مطاوبات بیمارستا  از ستازما   مطاوعه دوره وصول (27

ها  بیمه گر: مطاوعه مورد  بیمارستا  منتخب دانشتگاه علتو  

پژوهشتی  -علمتی  فصتلنامه ،پزشکی قم ری برنامه چهار  توسعه

 1139،بیمارستا 



، در کشور جمهور  استالمی ایتترا تابع تقاضا  دارو  تخمین (28

  تابستا  1392،رب نظامیپژوهشی  -مجله علمی

 منتخب آموزشی هاي یمارستا بدر  بیمار ایمن  فرهن وعه مطا (29

. بیمارستا  پژوهشی  -علمی فصلنامه ،تهرا  پزشك  علو  دانشگاه

1391 

مطاوعه عوامم اثرگذار بر فعاویت ها  آموزشتی و پژوهشتی  (30

آموزش در علتو  اعضا  هیات علمی دانشگاه، مجله علمی پژوهشی 

 1390 تابستا  .اص ها علو  پزشکی دانشگاه پزشکی 

سوء مصرن مواد مخدر و ارتباط روش ها  مصترن بتا عوامتم  (31

سنی در معتادا  به مواد مخدر. مجله توسعه پژوهش در پرستار  

 1391و مامایی.

سنجش کارایی استا  ها  کشور در دستیابی به شاخ  توستعه  (32

 پتتذیرش از ( بتتا روش تحلیتتم فراگیتتر داده هتتا.HDIانستتانی)

   3901فصلنامه رب و تزکیه.

زمانی دانشگاه علو  پزشتکی تبریتز. ساماندهی پست ها  سا (33

 1392( .2)22.و تزکیهرب پژوهشی  -علمیفصلنامه 

ها  دارویتی اصتلی مطاوعه رابطة بتین ستهم بتازار شتترکت (34

، ها  رقتابتی آ  هتاوبرز و استتراتژ کننده شرکت پخش اتأمین

 1391پژوهشی رب و تزکیه.  -فصلنامه علمی پذیرش از

 زنتا  یائسته در یائسگی سن با كلیماتریك عالئم ارتباط یبررس (35

 1391زنا ، مامایی و نازایی علمی پژوهشی گرگا . مجله شهر

بررسی عوامم محیطی متوثر بتر بتروز استهال در شهرستتا   (36

. فصتلنامه علمتی پژوهشتی 1390تنگستا  استا  بوشهر در ستال 

 1392(. 2)11دانشکده بهداشت یزد. 

یابی محققین از عملکرد تعیین شتده در اعتبارسنجی خودارز (37

زمینه انتقال دانش در دانشگاه علتتو  پزشتکی گلستتا . مجلته 

 1392. 5. شماره 7علمی پژوهشی پیاورد سالمت. دوره

ارزیابی عملکرد مراکز آموزشی درمانی و بیمارستتا  هتا   (38

. استا  آذربایجا  شترقی بتر استاس متدل نمتودار پتابن الستو

 1391. (4)22.و تزکیهرب ی پژوهش -فصلنامه علمی

تاثیر آموزش تغذیه صحیح براساس مدل اعتقاد بهداشتی بتر  (39

. مجله کم خونی فقر آهن در دانش آموزا  دختر مدارس راهنمایی

 1392. 2شماره 1.سالسالمتارتقا  و  ی آموزش بهداشتپژوهشعلمی 

ارتباط پیشینه جر  شناختی با اعتیاد به متواد مختدر در  (40

عتترن. مجلتته دانشتتکده مامتتایی و پرستتتار  معتتتادا  ختتود م

 1393(. 1)12ارومیه.

مقایسه سالمت عمومی جانبازا  شهر ایال  بتا ستالمت عمتومی  (41

همسرا  آنا . مجله علمی پژوهشی رب جانباز. سال ششم. شتماره 

21 .1392 

بهبتود عملکترد کارکنتا  در مراکتز تاثیر ارزشیابی بتر  (42

مجله علمتی  ،کی قزوینمنتخب دانشگاه علو  پزشدرمانی  آموزشی

   8913 دانشگاه علو  پزشکی قزوین، ادراک

کز  (43 ارزیابی مهارت هتتا  متدیریتی کارشناستا  مستوول مرا

دانشگاه علتو   مجله علمی ادراک1387بهداشت استا  قزوین سال 

 9138 پزشکی قزوین،



بررسی میزا  آگاهی پرسنم بیمارستا  ها  دانشتگاه علتو   (44

مجلته علمتی  ووی استریلیزاستیو .پزشکی قزوین از فرایند اصت

 1390ادراک دانشگاه علو  پزشکی قزوین.

یریت بیمارستتا  از دیتتدگاه دفرآیند گا  به گا  تحلیم م (45

OPIK .1386،مجله هما  سالمت. 

مجلته همتا   ارزشیابی سیستم مدیریت کی یتت بیمارستتا ، (46

 .1387،سالمت

سیستتم  بهبود کی یت ختدمات سترپایی در بیمارستتا  هتا  (47

 )با در نظر گرفتن خط مشی ها  مربوره(. اشت ملی انگلستا بهد

 .1389 ،مجله هما  سالمت

برآورده نشده سالمت و موانع دسترستی مترتبط بتا نیازها   (48

 1393(. 57) 17. مجله علمی پژوهشی مدیریت سالمت .آ 

کشش درآمد  مخارا سالمت: پژوهش مقطعی مبتنی بر جمعیت در  (49

 1395.پژوهشی پیاورد سالمت در مجله علمی پذیرش -تهرا 

 اقتصاد  تعیین کننده وضعیت بهتره منتد  -عوامم اجتماعی (50

، از خدمات سالمت : مطاوعه مقطعی در کال  شهر تهترا  خانوارها

 1394، 2، شماره9، دورهپیاورد سالمتمجله علمی پژوهشی 

عوامم موثر بتر مواجهته خانوارهتا بتا تخمین نسبت شانس  (51

 .مجلته رتب نظتامی -جر به فقر ستالمت هزینه ها  کمرشکن و من

 1395، 1، شماره18دوره

ها  کشور جمهور  اسالمی ایرا ؛ میزا  توسعه یافتگی استا  (52

مجلته علمتی   .با تمرکز بر شاخ  ها  بختش بهداشتت و درمتا 

 1394(. 59) 18. پژوهشی مدیریت سالمت

تعیین عتدد پراکستید در روغتن هتتا  مصترفی قنتاد  هتا،  (53

. مجله 1390غذیه فروشی ها  شهر گرگا  در سال رستورا  ها و ا

 1سال سیزدهم. شماره .1393.رلو  بهداشت

بررسی مقایسه ا  علم و شیوه ها  خودکشی منجتر بته متر   (54

در استتا   1385تا  1383ارجاعی به پزشکی قانونی ری سال ها  

  1393. 4. شماره19ایال . مجله علمی پزشکی قانونی. دوره 

رفتتتار  متترتبط بتتا ستتبم زنتتدگی در شناستتایی اوگوهتتا   (55

. فصتلنامه 1388دانشجویا  دانشگاه ها  شتهر گرگتا  در ستال 

. 4علمی پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقا  سالمت. سال اول. شماره

 1393بهار

بررسی وضعیت سالمت و اقتصاد  اجتمتتاعی ستاومندا  استتا   (56

. مجلته دیابتت و متابوویستم ایترا . دوره 1390ایال  در سال 

 1393(. 6)شماره 13

وضعیت سالمت دها  و دندا  ستاومندا  شهرستتا  گرگتا  در  (57

)شتماره 13. مجله دیابت و متابوویستتم ایترا . دوره 1388سال 

6 .)1393 

ارتباط فاز آموزشی مدل پرسید با کی یت زندگی ستاومندا   (58

تحتتت پوشتتش فرهنتت  ستترا  ستتاومندا  تهتترا . مجلتته دیابتتت و 

 1393(. 6شماره )13متابوویسم ایرا . دوره 

بررسی وضعیت نگرش پزشکا  عمومی نسبت به پدیده ستاومند   (59

با است اده از پرسشنامه کوگتا . مجلته دیابتت و متابوویستم 

 1393(. 6)شماره 13ایرا . دوره 



ختدمات ستالمت: و دسترستی بته بهره منتد   عوامم موثر بر (60

مجلتته متتدیریت عتته مبتنتتی بتتر جمعیتتت در شتتهر کرمتتا . مطاو

 1394.(60)18سالمت

از آ  در نابرابر  در مخارا سالمت و اثرات فقرزایی ناشی  (61

بهداشت دانشگاه علو  پزشتکی سالمت و . مجله جمعیت شهر  کرما 

 1395 ،2، شماره7سال  اردبیم.

و ارتباط آ  با  اقتصاد ایرا  دربخش سالمت بررسی جایگاه  (62

 1393(. 58) 17 . مجله مدیریت سالمت.سایر بخش ها

یر اجرا  رره پزشم خانواده بر روند شاخ  هتا  بررسی تاث (63

 1382سالمت زیج حیاتی جمعیت روستایی استا  قزوین ری سال ها  

 1393. 126، شماره21. مجله علو  پزشکی راز . دوره1387تا 

 .استا  هتا  ایتترا : و نشانگرها  آ سالمت  مخارا مراقبت (64

 1395.(63)19مجله مدیریت سالمت

شکن و منجر به فقر سالمت در جمعیتت ا  کمرمطاوعه هزینه ه (65

 1395(.63)19مجله مدیریت سالمت .شهر  تهرا 

بیمه سالمت، مخارا دارویی و هزینه ها  فاجعه بار ستالمت:  (66

                                     1394(.62)18 مطاوعه مورد  در زابم. مجله مدیریت سالمت.

تا  ها  محرو  تاثیر هزینه ها  بهداشتی بر خانوارها  اس (67

دانشتگاه علتو  پزشتکی  سالمت و بهداشتدر مجله  پذیرشایرا . 

 1394.اردبیم

هتتا  مختلتتف متتدیریت پستتماندها   گزینتته اووویتتت بنتتد  (68

تصتمیم گیتر   تحلیمبیمارستانی در شهر تهرا  با است اده از 

 1396. 1، شماره 13سال سالمت. تحقیقات نظا . مجله چند معیاره

ل و تبادل دانش حاصم از پژوهش ها  بررسی وضعیت انتقا (69

. 1391تا  1387مصوب دانشگاه علو  پزشکی ایال  در سال ها  

 1393(. 4)7مجله تحقیقات نظا  سالمت حکیم. 

بررسی وضعیت سالمت و نیازها  بهداشتتی ستاومندا  استتا   (70

 1394. 5. شماره14. مجله رلو  بهداشت. سال1391ایال  در سال

بع و خدمات در بیمارا  مبتال به سم بررسی اوگو  مصرن منا (71

. پتذیرش در 1392-93ریو  اسمیر مثبت در شهرستتا  آزاد شتهر 

 1395مجله علمی پژوهشی حکیم سید اسماعیم جرجانی. 

عوامم فرد  و محیطی مستعد کننده گرایش بته مصترن متواد  (72

مخدر از دیدگاه معتادا  شهر اهواز: یم مطاوعه کی ی. مجلته 

 1395. 3ره. شما15پایش. سال

بررسی ارتباط سبم زندگی مرتبط بتا اینترنتت بتا احستاس  (73

تنهایی و حمایت اجتماعی در کاربرا  اینترنت دانشتگاه علتو  

( 1) 3; 139۴مجلته حکتیم سیداستماعیم جرجتانی.  .پزشکی ایتال 

:11۴-12۶ 

 

74) Measuring Patient Safety Culture in Hospitals Affiliated to Qazvin University of 

Medical Sciences. International journal of hospital research. No1,2012 

75) Microeconomic Analysis of Healthcare Services in Bou-Alisina Teaching Hospital 

affiliated to Qazvin University of Medical Science. International journal of hospital 

research.No1,2012 



76) 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.18(6).2012  

77) Microeconomic Analysis of Healthcare Services delivered to patients under urologic 

tumor surgeries. Health Med Journal.vol6.no12.2012 

78) Clinical Care Improvement with the Use of Health Information Technology Focusing 

on Evidence Based Medicine. Health care Informatics Research journal.2012:18(3) 
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Islamic Republic of Iran, Vol. 27, No.2, Spring, May. 2013, pp. 50-56 
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86) Collaboration in research and the influential factors in Golestan University of 
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91) Studying Effects of Production Factors in Hospitals Affiliated with Tehran University 
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and control in patients with type 2 diabetes in 2012, Journal of Diabetes & 

Metabolic Disorders 2014, 13:72 
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Infrastructure Indicators Using Standardized Scores Pattern Approach and Factor 

Analysis. Global Journal of Health Science; Vol. 7, No. 1; 2015 

99) The Healthcare Costs in the Aging Based on Data from the Urban Health Equity 

Assessment and Response Tool Project in Tehran, Iran (UHEART-2). International 

Journal of Medical Reviews. Volume 2, Issue 1, Winter 2015; 201-207 

100) Comparative Study of Pharmaceutical Costs in Iran's Insurance Systems: 
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101) Prevalence of Diabetic Peripheral Neuropathy in Iran: A Systematic Review 
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103) Developing Criteria for Complementary Health Insurance(CHI) Benefit 
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105) Measuring Equity in Household's health care payments (Tehran-Iran 2013): 
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Iran-2013. Medical Journal of The Islamic Republic of Iran.2015,vol29,245 

107) Patient Safety Culture in Hospitals of Iran: a systematic review and meta-

analysis. Medical Journal of The Islamic Republic of Iran.2015, vol29. 

108) Prevalence, etiology, and types of dental trauma in children and adolescents: 

systematic review and met analysis. Medical Journal of The Islamic Republic of 
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Pharmaceutical Industry of Iran. Global Journal of Health Science; Vol. 7, No. 6; 

2015 
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Medical Journal of The Islamic Republic of Iran.vol30,  2016 
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2016 
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d( طرح های پژوهشی و پایان نامه هاتمقاال داوری ،: 
علتو  پزشتکی  وهشت  دانشتگاهپژ -مجله علم  در داوري مقاالت  (1

 .1388تا  1383از سال قزوین

علو  پزشتکی  داور  رره ها و گزارشات نهایی پژوهش ، دانشگاه (2

 .1388تا  1383از سال قزوین

علتو   پژوهش  بیمارستا  دانشگاه -علم  فصلنامهداوري مقاالت  (3

 .1391سال تهرا  پزشکی 

 ت دانشتگاهپژوهشت  متدیریت ستالم -داوري مقاالت فصلنامه علم  (4

 .1393ایرا  از سال علو  پزشکی 

، Medical Journal of Islamic Republic of Iranمجلتته داوري مقتتاالت  (5

 .4139ایرا  از سال علو  پزشکی  دانشگاه

علو  پزشتکی  رره ها و گزارشات نهایی پژوهش ، دانشگاه  داور (6

 .1393تا  1391بقیه هللا )عج( از سال

  نامه ها  کارشناسی ارشد و دکتر  پایا ها و پروپوزال  داور (7

تا  1393دانشگاه علو  پزشکی ایرا  از سال  رشته اقتصاد سالمت

 کنو .

داور تحصیالت تکمیلی دانشکده مدیریت و ارال  رسانی پزشتکی در  (8

 1393پروپوزال ها  پایا  نامه ها  دانشجویا  دکتتر  از ستال

 تاکنو 

پژوهشتت ،   ارتتره هتتو گزارشتتات نهتتایی  داور  پروپتتوزال هتتا (9

ایرا . دانشکده متدیریت و ارتال  رستانی علو  پزشکی  دانشگاه

 تا کنو . 1393پزشکی از سال

پژوهشت ،   و گزارشات نهایی رتره هتا داور  پروپوزال ها (10

مرکتز تحقیقتات علتو  متدیریت و ایرا . علو  پزشکی  دانشگاه

 تا کنو . 1393از سال اقتصاد سالمت

 



e( و سمینارها: همایش ها در ارایه مقاالت 
درمتانی. همتایش  -عداوت در تامین ماوی مراقبت ها  بهداشتتی (1

سراسر  عداوت در نظا  سالمت. دانشگاه علتو  پزشتکی اصت ها . 

 1387اس ند 

، مدیریتی ومقیاس در مراکز آموزشی درمتانی کارایی فنی خمینت (2

مطاوعه تطبیقی کارایی بخش هتا   ودانشگاه علو  پزشکی قزوین 

رتی ستال بیمارستا  بوعلی سینا  قتزوین  2و1قلب ،2و1داخلی  

دانشتگاه علتو  پزشتکی قتزوین ،   HSR، سمینار1383-1375ها  

1385. 

 درآمد مراکز مراقبتت از بیمتار در بیمارستتا  -هزینه تحلیم (3

بتا رویکترد هزینته یتابی  آو ا   دانشگاه علو  پزشکی قزوین

علتو   همتایش اقتصتاد بیمارستتا  دانشتگاه ،تقلیلی مرحله ا 

 1389پزشکی شهید بهشتی

مطاوعه زیا  ها  ناشی از عد  بهینته ستاز  مقیتد منتابع در  (4

با رویکترد  درمانی دانشگاه علو  پزشکی قزوین -مراکز آموزشی

همتایش اقتصتاد بیمارستتا  دانشتگاه  ،تحلیم فراگیر داده ها

 1389علو  پزشکی شهید بهشتی

یه ا  بر هزینته اثرات بکارگیر  منابع انسانی و سرما مطاوعه (5

 دانشگاه علو  پزشکی ایترا  درمانی -مراکز آموزشی  برو  داد

همتایش اقتصتاد بیمارستتا   با رویکرد توابع تووید و هزینه،

 1389دانشگاه علو  پزشکی شهید بهشتی

ارزیابی عملکرد مراکز آموزشی درمانی و بیمارستا  ها  استا   (6

مقاوته  ستتو.آذربایجا  شرقی بتر استاس متدل نمتودار پتابن ال

برگزیتتده همتتایش. ویتتژه نامتته همتتایش بتتین اومللتتی متتدیریت 

 1390.  3شماره سال اول.. بیمارستانی

بررسی تاثیر آموزش بهداشت در وضعیت تغذیه ا  دانتش آمتوزا   (7

 .1384قزوین ، سمینار تغذیه دانشگاه علو  پزشکی تبریز، 

8( THE EFFICIENCY OF HEALTH NETWORKS IN «TABRIZ UNIVERSITY OF 

MEDICAL SCIENCES»APPLYING MATHEMATICAL MODEL OF DATA 

ENVELOPMENT ANALYSIS ,THE FIRST INTERNATIONAL & 4th 

NATIONAL CONGRESS ON HEALTH EDUCATION & PROMOTION, 16-19 

May 2011 , Tabriz-Iran Organized By: Faculty of Health and Nutrition& 

Nutrition Research Center Tabriz University of Medical Sciences. 

تحلیم هزینه ها  تووید ارالعات در سیستم هتا  مراقبتت ستالمت  (9

ایرا : سیستم مراقبت بهداشتی شهرستا  اوبرز استتا  قتزوین، 

همتایش سراستر  دانشتجویی حاکمیتت بتاوینی و . مطاوعه موردي

 1391.دانشگاه علو  پزشکی تبریز. ارتقا  مستمر کی یت

آسیب شناسی سیستم تتامین متاوی ستتازما  ختدمات درمتانی  (10

نیروها  مسلح. پنجمین همایش سراسر  بهداشت و درما  نیروها  

 95مسلح. مجموعه مقاالت.ص

مطاوعه وضعیت عداوت در تامین ماوی سالمت با رویکرد شاخ   (11

مشارکت منص انه ماوی خانوار و شاخ  تمرکز: مطاوعه مقطعی در 

ا . پنجمتین همتایش سراستر  بهداشتت و درمتا  کال  شتهر تهتر

 85نیروها  مسلح. مجموعه مقاالت.ص



مختتارا مراقبتتت ستتالمت و عواقتتب ناشتتی از آ  در شتتهر  (12

. پنجمین همایش سراسر  بهداشت و درمتا  نیروهتا  1392تهرا :

 89مسلح. مجموعه مقاالت.ص

بررسی هزینه ها  مستقیم پزشکی بیمارا  دیابتی نتو  یتم  (13

ات درمانی نیروها  مسلح : استتا  همتدا  در ستال سازما  خدم

. پنجمین جشنواره دانشجو و تحقی، دانشگاه علتو  91و  90ها  

 1392پزشکی ایرا .

تحلیم نقش متغیرهتا  اجتمتاعی و اقتصتاد  در نتابرابر   (14

پرداخت از جیب بابت مراقبت ها  سالمت و بروز هزینه ها  سالمت 

ایش کشور  عوامم اجتمتاعی و خالصه هم .اسف بار و منجر به فقر

 1393نابرابر  ها  سالمت. اس ند 

تحلیم نقش متغیرهتا  اجتمتاعی و اقتصتاد  در دسترستی و  (15

بهره مند  مراقبت ها  سالمت: مطاوعه مبتنی بر جمعیت در شتهر 

کرما . خالصه همایش کشور  عوامتم اجتمتاعی و نتابرابر  هتا  

 1393سالمت. اس ند 

16) Studying Equity in health with approach to out of pocket for health services 

utilization in Tehran Urban Population. 2nd International and 6th National Congress 

on Health Education and Promotion.HHP,Volume5, supplement, 2015, p253. 

بروز هزینته اثر ح اظتی بیمه خدمات درمانی نیروها  مسلح بر  (17

ها  سالمت اسف بار و فقر ناشتی از درمتا . همتایش بهداشتت و 

 1394درما  نیروها  مسلح. 
 

 

 

f(انجام شده طرح های پژوهشی: 
مطاوعه هزینه خوابگاهی بیمارا  بستتر  و واریتانس نامستاعد  (1

ماوی در مرکز آموزشی _ درمانی شتهید رجتایی دانشتگاه علتو  

ونتت پژوهشتی دانشتگاه علتو  ، معا1383پزشکی قزوین در ستال 

 پزشکی قزوین.

تخمین تابع تووید بیمارستا  ها  دانشگاه علو  پزشکی قتزوین  (2

معاونتت پژوهشتی دانشتگاه علتو   ، 1375 – 1383ری سال هتا  

 پزشکی قزوین.

تخمین تابع هزینه مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علو  پزشتکی  (3

دانشگاه علتو   معاونت پژوهشی ،1377 –1384قزوین ری سال ها  

 پزشکی قزوین.

تعیتتین کتتارایی فنتتی، مقیتتاس و متتدیریت در بیمارستتتا  هتتا   (4

، معاونتت 1383 –1375دانشگاه علو  پزشکی قزوین ری سال هتا  

سال  HSRرره برتر سمینار) پژوهشی دانشگاه علو  پزشکی قزوین.

 دانشگاه علو  پزشکی قزوین(.

وره شتتبانه هزینتته در تربیتتت دانشتتجو  د –تحلیتتم بهتتره دهتتی (5

 .1385سال  ،بهداشت دانشگاه علو  پزشکی قزویندانشکده 



برآورد میزا  هزینته هتا  ثابتت ومتغیتر رشتته هتا  شتبانه  (6

دانشکده بهداشت دانشگاه علو  پزشتکی قتزوین پیشتنهاد بترا  

 .1386وزارت بهداشت ودرما  وآموزش پزشکی، سال 

ارشتد رره تهیته درستنامه دوره کارشناستی  ارزیابی نیازها و (7

، درمانی )برا  اووین بتار در کشتور( برنامه ریز  بهداشتی و

 . 1386پژوهشی دانشگاه علو  پزشکی قزوین، معاونت 

انشگاه علو  پزشکی قزوین ، معاونت پژوهشی دبازنگر  رره ها   (8

 .1386پژوهشی دانشگاه علو  پزشکی قزوین، 

 بررسی مهمترین عوامم موثر بر خالقیتت و نتوآور  هیتات علمتی (9

 .1386 و ارایه راهکار جهت ارتقاء زشکی قزوینپدانشگاه علو  

برآورد قیمت تما  شده اعمال جراحی گلوبتال و تطبیت، آ   (10

 - با تعرفه ها  مصوب وزارت بهداشت و درما  در مرکز آموزشتی

 .1386درمانی شهید رجایی دانشگاه علو  پزشکی قزوین

 -آموزشتی تعیین هزینه هتلین  روز بیمار بستر  در مراکز (11

 . 1387درمانی شهرستا  قزوین در سال

بازنگر  و بازنویسی آیین نامته و ستر فصتم دروس  پژوهش، (12

 رشته جدیداالحداث کارشناسی ارشد برنامه ریز  بهداشت و درما 

   1387برا  اووین بار در کشور

برآورد هزینه سرانه تربیت دانشجو در دانشکده بهداشتت و   (13

 .1387پزشکی قزوین در سال پیراپزشکی دانشگاه علو  

درمتر کتز آموزشتتی در  همودیتاویز محاسبه قیمت تما  شده (14

 .1387مانی  بو علی سینا  دانشگاه علو  پزشکی  قزوین 

انجا  مشاوره و اجترا  فتاز اول رتره مشتارکت شتوراها   (15

اسالمی شهرها و روستاها در شناسایی مشکالت سالمت مترد  استتا  

 1387قزوین

اجترا  فتاز دو  رتره مشتارکت شتوراها  انجا  مشاوره و  (16

مشکالت سالمت مترد  استتا  اسالمی شهرها و روستاها در شناسایی 

 1388قزوین

تحلیم هزینه تووید و انتقال ارالعتتات در سیستتم مراقبتت  (17

استا  قزوین، معاونت پژوهشی دانشگاه  بهداشتی شهرستا  اوبرز

 1388،علو  پزشکی قزوین

دیابت نو  دو توسط رره پزشتك اثر بخش  غرباوگري  -هزینه (18

خانواده در جمعیت روستای  شهرستا  قتزوین، معاونتت پژوهشتی 

 1389دانشگاه علو  پزشکی قزوین

بررسی تاثیر ارزشیابی کارکنا  در بهبود عملکترد منتابع  (19

درمتانی منتختب  –انسانی از دیدگاه کارکنا  مراکتز آموزشتی 

  1388دانشگاه علو  پزشکی قزوین در سال 

پایا  نامته هتا   پژوهشی عناوینایی و اووویت بند  شناس (20

معاونتت پژوهشتی  دانشگاه ، MS, MPH دوره ها  تحصیالت تکمیلی

 دانشگاه علو  پزشکی قزوین

کارشناستا  واعضتا  هیتات  مشاوره پژوهشی با دانشجویا ، (21

 معاونت پژوهشی دانشگاه علو  پزشکی قزوین علمی،

خدمات ب (22 درمتانی -هداشتتیارزیابی درونتی گتروه متدیریت 

  1388دانشگاه علو  پزشکی قزوین 



مطاوعه کارایی و وضعیت تخصی  منابع نظا  ستالمت: تطبیت،  (23

نظا  سالمت ایرا  با کشورها  آسیا  جنوب غربی)مورد تاکید در 

معاونتت پژوهشتی  ، ستاوه ایترا (20سند چشتم انتداز توستعه 

                                                                     1389،دانشگاه علو  پزشکی قزوین

تحلیم هزینه ها  آموزش دانشجو در دانشتکده  پرستتار  و  (24

 ،1388 -1389مامایی دانشگاه علو  پزشکی قزوین در سال تحصیلی

 1389،معاونت پژوهشی دانشگاه علو  پزشکی قزوین

دانشگاه  بوعلی سینا اقتصاد  مرکز آموزشی درمانی  تحلیم (25

معاونت پژوهشی دانشگاه علتو   ،1387در سال پزشکی قزوین علو 

  1389،پزشکی قزوین

 -در بیمارستتا  هتا  عمتومی منتابع تخمین مصترن بهینته (26

مرکتتز  (،1385-1389) آموزشتتی دانشتتگاه علتتو  پزشتتکی تهتترا 

 دانشگاه علو  پزشکی تهرا . ارالعات سالمت تحقیقات مدیریت

ین ماوی و نابرابر  مطاوعه مبتنی بر جمعیت عداوت در تام (27

 22در دسترسی و مصرن مراقبت ها  سالمت در خانوارهتا  منتار، 

 1392گانه شهر تهرا . 

پیامتتدها  هزینتته هتتا  ختتدمات بهداشتتتی و درمتتانی در  (28

خانوارها  استا  ها  محرو  کشور. مرکز تحقیقات علو  مدیریت 

 1394و اقتصاد سالمت دانشگاه علو  پزشکی ایرا . 

ها  مختلف مدیریت پسماندها  بیمارستتانی  ارزیابی گزینه (29

اده از در شهر تهترا  و انتختاب بهتترین روش دفتع بتا استتت 

. مرکز تحقیقات علو  مدیریت و فرایند تصمیم گیر  چند معیاره

  1394اقتصاد سالمت دانشگاه علو  پزشکی ایرا . 

هتا  بیمارستتانی نتوزادا   بار اقتصاد  ناشی از مراقبتت (30

مرکز تحقیقات علتو  . 1392 در سال NICUنارس و زودرس در بخش 

 1394ایرا .  مدیریت و اقتصاد سالمت دانشگاه علو  پزشکی

هزینه اثربخش  و نتایج تعویض دریچه قلب با استت اده از  (31

. مرکز تحقیقات علو  دریچه هوموگرافت: مطاوعه مرور نظا  مند

  1394مدیریت و اقتصاد سالمت دانشگاه علو  پزشکی ایرا . 

 متتارا یب در درمتا  اپلته رنتو   دارو اثربخشتی –نهیهز (32

. مرکتز تحقیقتات علتو  دمنت : مطاوعه مرور نظا یعروق -یقلب

 1394مدیریت و اقتصاد سالمت دانشگاه علو  پزشکی ایرا . 

بررسی عادالنه بود  پرداخت بترا  مراقبتت ستالمت در بتین  (33

. معاونتتت پژوهشتتی 1380-90خانوارهتتا در استتتا  هتتا  ایتترا  

دانشکده مدیریت و ارال  رسانی پزشکی. دانشتگاه علتو  پزشتکی 

  1394ایرا .

ر  سالمت رادیوتراپی حین جراحی در مقایسته ارزیابی فن آو (34

با رادیوتراپی مرسو  در سررا  پستا . موسسته ملتی تحقیقتات 

 1394سالمت. تهرا . 

داروها  استاتین بترا  مطلوبیت  -اثربخشی و هزینه-هزینه (35

. مرکتز مند  مطاوعه مرور نظا ،ا  قلبی عروقیبیمار  ه درما 

دانشتگاه علتو  پزشتکی تحقیقات علو  مدیریت و اقتصاد ستالمت 

 1394ایرا . 

ارزیابی اقتصاد  داروهتا  متورد استت اده بترا  درمتا   (36

. مرکتز بیمارا  مبتال به سکته قلبی، مطاوعته مترور نظاممنتد

http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?admin=rezapoor_a57@yahoo.com&seed=617474619859021015439438639562036913285457981&cod_tarh=93-03-16-24744
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http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?admin=rezapoor_a57@yahoo.com&seed=617474619859021015439438639562036913285457981&cod_tarh=93-03-16-24744
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?admin=rezapoor_a57@yahoo.com&seed=617474619859021015439438639562036913285457981&cod_tarh=93-03-16-24744


تحقیقات علو  مدیریت و اقتصاد ستالمت دانشتگاه علتو  پزشتکی 

 1394ایرا . 

بررسی جامع وضعیت عملکرد مبتنی بر شواهد در بین ارائته  (37

ا  خدمات سالمت در بیمارستا  ها  ایرا . مرکز تحقیقتات دهندگ

  1394علو  مدیریت و اقتصاد سالمت دانشگاه علو  پزشکی ایرا . 

ارزیابی هزینه اثربخشی دارو  تر  پاراتاید)سینوپار( در  (38

مقایسه با داروها  آوندرونات و ریزدرونتات در درمتتا  زنتا  

ات علتو  متدیریت و ساومند مبتال به استووپوروز. مرکز تحقیقت

  1394اقتصاد سالمت دانشگاه علو  پزشکی ایرا . 

تاثیر نشانگرها  سالمت بر نرخ مشتارکت اقتصتاد  زنتتا  و  (39

. معاونتت پژوهشتی 1392تتا  1380مردا  در استا  ها  ایترا  

دانشکده مدیریت و ارال  رسانی پزشکی. دانشتگاه علتو  پزشتکی 

  1393ایرا .

درمتانی و غیردرمتانی و هزینته هزینه ها  مستقیم تحلیم  (40

ها  غیرمستقیم ساومندا  بستري شده در بیمارستا  هاي آموزش  

دانشگاه علو  پزشك  ایرا . مرکتز تحقیقتات علتو  متدیریت و 

  1394اقتصاد سالمت دانشگاه علو  پزشکی ایرا . 

ارزیابی اقتصاد  مداخالت تشخیصی و درمانی بیمارا  مبتتال  (41

(، مطاوعه مترور نظاممنتد. مرکتز DVTی)به ترومبوز ورید  عمق

تحقیقات علو  مدیریت و اقتصاد ستالمت دانشتگاه علتو  پزشتکی 

 (و مرادپور )حاا احمد  پور 1394ایرا . 

فایده: عملکرد ماوی بیمارستا  ها  منتختب  -بررسی هزینه (42

، تهترا ، موسسته عتاوی 1394سازما  تامین اجتمتاعی در ستال 

 1395. پژوهش سازما  تامین اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  کارگاه ها 

a )ها برگزاری کارگاه: 

روش تحقیتت، در سیستتتم هتتاي بهداشتتت  و "برگتتزار  كارگتتاه  (1

 .1386، پژوهشی دانشگاه علو  پزشکی قزوین ، معاونت"درمان 

تخمین توابع تووید، توابع هزینه و کتارایی " برگزار  كارگاه (2

ه علتو  پژوهشتی دانشتگا اقتصاد  سیستم ها  ستالمت"، معاونتت

 .1388، پزشکی قزوین

روش پتتژوهش و جستتتجو در بانتتم هتتا  "برگتتزار  كارگتتاه  (3

، هشی دانشتگاه علتو  پزشتکی قتزوینپژو ". معاونتاوکترونیکی

1389. 



تحلیم اقتصاد  و آشنایی با نر  افتزار "برگزار  کارگاه ها   (4

برا  مقتارع تحصتیالت تکمیلتی دانشتگاه، " Eviewsاقتصاد سنجی 

 .1389، دانشگاه علو  پزشکی قزوینپژوهشی  معاونت

. بیمارستتتا  نورافشتتار "عتتداوت در ستتالمت"برگتتزار  کارگتتاه  (5

 1393وابسته به سازما  هالل احمر جمهور  اسالمی ایرا . 

در برنامته هتا و پترویه  یابی اقتصاد شارز"برگزار  کارگاه  (6

بیمارستا  نورافشار وابسته به سازما  هالل احمتر  ."ها  سالمت

 1393اسالمی ایرا . جمهور  

اقتصتتاد ستتالمت بتتا تاکیتتد بتتر اقتصتتاد "برگتتزار  کارگتتاه  (7

بیمارستا  نورافشار وابسته به سازما  هالل احمر  ."بیمارستا 

 1393جمهور  اسالمی ایرا . 

ارزشیابی اقتصاد  در برنامته هتا و پترویه "برگزار  کارگاه  (8

ی متدیرا  دانشتگاه علتو  پزشتک در سه دوره بترا  "ها  سالمت

 1394ایرا . 

متتدرس حیطتته متتدیریت نظتتا  ستتالمت، ه تمتتین اومپیتتاد علمتتی  (9

دانشجویا  علو  پزشکی کشور، دبیرخانته استتعدادها  درخشتا  

 1394دانشگاه علو  پزشکی ایرا . 

 

bاعضای هیات علمی ی توانمندسازیها کارگاه ( شرکت در: 

مرکتتز توستتعه مطاوعتتات پزشتتکی  ،ارزشتتیابی درو  گروهتتی (10

 .1385 ،و  پزشکی قزویندانشگاه عل

، دانشکده بهداشت دانشتگاه علتو  پزشتکی  آمار ها   روش (11

 .1384قزوین ،

، معاونتت پژوهشتی دانشتگاه کارگاه مقاوه نویسی پیشرفته (12

 .1384علو  پزشکی قزوین، 

، دانشتکده بهداشتت دانشتگاه علتو  رراحی آزمتو کارگاه  (13

 .1383قزوین ،  پزشکی 

هشی دانشگاه علتو  پزشتکی ، معاونت پژوش تحقی،کارگاه رو (14

 .1385،قزوین

، معاونتت آموزشتی دانشتگاه علتو  کارگاه تدوین رره درس (15

 .1385،پزشکی قزوین

معاونتت پژوهشتی دانشتگاه  برنامه ریزي عملیات ، کارگاه (16

 .1387علو  پزشکی قزوین، 

معاونتتت آموزشتتی دانشتتگاه علتتو  پزشتتکی  ،MCQکارگتتاه (17

 .1387قزوین.

معاونتت آموزشتی  (،EBMاهد )پزشکی مبتنی بتر شتوکارگاه  (18

 .1387ندانشگاه علو  پزشکی قزوی

معاونتت پژوهشتی دانشتگاه علتو  پزشتکی  خالقیتت، کارگاه (19

 .1386قزوین، 

معاونت پژوهشی دانشگاه علو  پزشکی  همگرایی علم، کارگاه (20

 .1387قزوین، 

معاونتت پژوهشتی  ، پژوهشگر با تجربه و کم تجربه کارگاه (21

 .1387ن، دانشگاه علو  پزشکی قزوی



معاونت پژوهشی دانشگاه علو  پزشکی  ،رفرنس نویسی کارگاه (22

 .1387قزوین،

معاونت آموزشی دانشتگاه علتو   آموزش سیستم سما، کارگاه (23

  .1387پزشکی قزوین.

، دانشکده بهداشت دانشتگاه علتو  Reference Managerکن رانس  (24

 1392پزشکی بقیه هللا)عج(

". مرکتز مطاوعتتات و کارگاه "مرور نظا  مند و متاآناویز (25

توسعه آموزش پزشکی. معاونتت آموزشتی دانشتگاه علتو  پزشتکی 

 1393ایرا . 

کارگاه "نگارش متو  علمی: چکیده نویسی، بخش ها  مختلتف  (26

مقاالت علمی، ویژگی ها  متن علمی". مرکتز مطاوعتات و توستعه 

آموزش پزشکی. معاونت آموزشی دانشتگاه علتو  پزشتکی ایترا . 

1393 

رتباط موثر در عرصه آموزش". مرکتز مطاوعتتات و کارگاه "ا (27

توسعه آموزش پزشکی. معاونتت آموزشتی دانشتگاه علتو  پزشتکی 

 1393ایرا . 

کارگاه "سرقت ادبی و چگونگی کار با نر  افزارها  تشخی   (28

آ ". مرکز مطاوعات و توسعه آمتوزش پزشتکی. معاونتت آموزشتی 

 1393دانشگاه علو  پزشکی ایرا . 

و روش ها  ارائه آمتوزش و مشتاوره رفتتار کارگاه "اصول  (29

ها  ارتبتاط جمعتی". مرکتز  سالمتی به جامعه از رری، رستانه 

مطاوعات و توسعه آموزش پزشکی. معاونت آموزشی دانشگاه علتو  

 1393پزشکی ایرا . 

کارگاه "ارزشیابی ارزیتابی دانشتجو". مرکتز مطاوعتتات و  (30

و  پزشتکی توسعه آموزش پزشکی. معاونتت آموزشتی دانشتگاه علت

 1393ایرا . 

کارگاه "روش ها  نوین ارزیابی دانشجو". مرکز مطاوعات و  (31

توسعه آموزش پزشکی. معاونتت آموزشتی دانشتگاه علتو  پزشتکی 

 1393ایرا . 

کارگاه "ارزشیابی برنامه ها  آموزشی". مرکز مطاوعتات و  (32

توسعه آموزش پزشکی. معاونتت آموزشتی دانشتگاه علتو  پزشتکی 

 1393ایرا . 

پیشترفته". مرکتز مطاوعتات و  -رگاه "روش تحقی، کی تیکا (33

توسعه آموزش پزشکی. معاونتت آموزشتی دانشتگاه علتو  پزشتکی 

 1393ایرا . 

، دانشتکده "تتدوین برنامته استتراتژیم دانشتگاه"کارگاه  (34

دانشتتگاه علتو  پزشتکی ایترا . مدیریت و ارال  رسانی پزشکی، 

1394 

، مرکتز مطاوعتات و "(Factor Analysisتحلیتم عتاملی)"کارگاه  (35

توسعه آموزش پزشکی. معاونتت آموزشتی دانشتگاه علتو  پزشتکی 

 1395ایرا . 

پدیدارشناسی". مرکز مطاوعات و  -کارگاه "روش تحقی، کی ی (36

توسعه آموزش پزشکی. معاونتت آموزشتی دانشتگاه علتو  پزشتکی 

 1395ایرا . 



مرکتز " چگونه یم پایتا  نامته را هتدایت کنتیم کارگاه " (37

توسعه آموزش پزشکی. معاونت آموزشی دانشگاه علتو   مطاوعات و

 1396پزشکی ایرا . 

مرکتز مطاوعتات و " تکنیم ها  تواتر در یتادگیر کارگاه " (38

توسعه آموزش پزشکی. معاونتت آموزشتی دانشتگاه علتو  پزشتکی 

 1396ایرا . 

 

 


