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 سوابق کاری:

 عضو هیات علمی گروه اقتصاد سالمت  -دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی ایراناز فروردین ماه 1396
 سابقه تدریس به مدت دو سال و دو ماه در قالب هیئت علمی مشمول تعهدات قاانونی در دانشاگاه علاوم پزشاکیزابل از سال  88تا 91
 مسئول هسته تحقیقاتی اقتصاد سالمت دفتر تحقیقات تخصصی بیمه سالمت سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهاایمسلح به مدت  3سال از اردیبهشت ماه  91تا اسفند 94
 مشاور پژوهشی در زمینه علوم اقتصاد و ارزیابی فان ووری ساالمت و همکااری در هساته هاای پژوهشای اقتصاادسالمندی و اقتصاد بیماری های قلبی عروقای در مرکاز تحقیقاات علاوم مادیریت و اقتصااد ساالمت دانشاگاه علاوم
پزشکی ایران از خرداد ( 93ادامه دارد)
 -کارشناس دبیرخانه برنامه عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی ایران از دی ماه  1394تا اسفند 1395
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 تالیف و ترجمه کتب:

 ترجمه کتاب "سیاست گذاری مراقبت های بهداشتی درمانی" با همکاری دکتر ابوالقاسم پوررضا ،مجید خسرویو عبدالصالح جعفری ،انتشارات سازمان بیمه خدمات درمانی  -سال 1389
 ترجمه کتاب با عنوان "اقتصاد برای مدیران نظام سالمت" با همکاری دکتر عزیز رضاپور ،دکتر فرشاد نجفیپور ودکتر امیر نوروزی – انتشارات ورون – 1393
 ترجمه کتاب "اصول ارزیابی اقتصادی در نظام مراقبت هاای ساالمت" باا همکااری دکتار عزیاز رضااپور ،ماریمخرمروز ،مریم شیروانی و زیرنظر دکتر فربد عبادی فردوذر – انتشارات ورون – 1394
 ترجمه کتاب "تحلیل تصمیم برای مدیران نظام سالمت" با همکاری دکتر عزیز رضااپور ،دکتار امیار ناوروزی –انتشارات ورون – زیر چاپ
 مجری و همکار طرح های تحقیقاتی:

 مجری طرح تحقیقاتی "ارزیابی فناوری سالمت رادیوتراپی حین جراحی ( )IORTدر مقایسه باا رادیاوتراپیخارجی استاندارد ( )EBRTدر سرطان پستان" ،موسسه ملی تحقیقات سالمت1394 ،

 مجری طرح تحقیقاتی " تحلیل هزینه-اثربخشی و ارزیابی ایمنی وکیوم تراپی در مقایسه با پانسمان مرسوم دردرمان زخم پای دیابتی"  ،موسسه ملی تحقیقات سالمت1394 ،
 مجااری طاارح تحقیقاااتی " ارزیااابی فناااوری سااالمت داروی تااری پاراتایااد ( )Teriparatideدر درماااناستئوپوروز در مقایسه با داروهای ولندرونات ( )Alendronateو ریزندرونات ( ،")Risendronateموسسه
ملی تحقیقات سالمت1394 ،
 مجری طرح تحقیقاتی "طراحی و اجرای سیستم هزینه یاابی مبتنای بار فعالیات در مرکاز بهداشاتی و درماانیولیعصر دانشگاه علوم پزشکی شهرستان زابل در سال "1388
 مجری طرح تحقیقاتی "تعیین جایگاه کارایی نظام سالمت ایران در بین کشورهای مدیترانه شرقی" ،دانشکدهبهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تابستان 1391
 مجری طرح تحقیقاتی تحلیل هزینه های درمانی بیمارستانی بیمه شده های تحت پوشش سازمان بیمه خادماتدرمانی استان تهران ،پاییز ( 1395در حال انجام)
 همکار طرح تحقیقاتی "عدالت در تامین مالی مخارج ساالمت در خانوارهاای بیمااران قلبای عروقای" ،دفتارتحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سالمت دانشگاه علوم پزشکی ایران( 1394 ،در حال انجام)
 مجری طرح تحقیقاتی "وسایب شناسای تاامین ماالی ساازمان بیماه خادمات درماانی نیروهاای مسالح" ،دفتارتحقیقات بیمه سالمت ساخد ،تابستان ( 1392خاتمه یافته)
 مقاالت فارسی:

 ارزیابی وضعیت حمایت هاای ماالی و نقاش دولات در سیاسات هاای تاامین بیماه اجتمااعی درماان بارای بخاشغیررسمی اشتغال  -مجله حکیم1389 ،
 بیمه سالمت ،مخارج دارویی و هزینههای فاجعه بار سالمت :مطالعه موردی در زابل"  -مجلاه مادیریت ساالمت ،1394

 اولویت بندی گزینه های مختلف مدیریت پسماندهای بیمارستانی در شهر تهران با استفاده از تحلیل تصمیم گیری1395 ،چند معیاره – مجله تحقیقات نظام سالمت
 یک مطالعه کیفی – چااپ در مجموعاه: وسیب شناسی سیستم تامین مالی سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح1392  بهمن ماه30  و29 ،مقاالت پنجمین همایش سراسری بهداشت و درمان نیروهای مسلح
: مقاالت انگلیسی
1. “Equity in Household’s Health Payments: The Case of Hamedan Province, Iran
(2014)”
Authors: Authors: Rezapour A, Arabloo J, Tofighi Sh, Alipour V, Sepandy M, Mokhtari
P, Ghanbary A*
Archives of Iranian Medicine Journal, Year. 2016
2. “A Review on the Paper Entitled: “The Cost-Utility Analysis of PET-Scan in the
Diagnosis and Treatment of Non-Small Cell Lung Carcinoma in Iran”
Authors: V.Alipour; A. Fayaz Bakhsh*
The Iranian Journal of Radiology, Year. November 11, 2014
3. Aging and inpatient hospital expenditures: A study of steepening
Authors: V.Alipour; A. Pourreza, M. Koosheshi, H. Heydari, S. Emamgholipour, A.
Rahimi Foroushani
Medical Journal of the Islamic Republic of Iran, accepted, 2016
4. Cost-Effectiveness of Teriparatide Compared with Alendronate and Risedronate for
the Treatment of Postmenopausal Osteoporosis Patients in Iran
Authors: Jalal Arabloo; Farbod Ebadi fard azar; Aziz Rezapour; Vahid Alipour;
Serajaddin Gray; Mohammadreza Mobinizadeh
Medical Journal of the Islamic Republic of Iran, accepted, 2017
5. “Determination of Iran's health system efficiency among countries of eastern
mediterranean region (EMRO) of WHO (2004-2011)”
Authors: Pourreza A; Alipour V*; Bayati M; Arabloo J
The Eastern Mediterranean Health Journal- in press

: برگزاری کارگاه آموزشی و ژورنال کالب

 برگزاری کارگاه وموزشی "ارزیابی اقتصادی مداخالت باالینی" بارای مادیران بیمارساتان هاای دانشاگاه علاوم1394 پزشکی ایران – وبان ماه
 برگزاری کارگاه وموزشی "خرید راهباردی خادمات ساالمت" بارای مادیران بیمارساتان هاای دانشاگاه علاوم1394 پزشکی ایران – وبان ماه

برگزاری کارگاه وموزشی "وشنایی با نظام هدفمند کردن یارانه ها" به مدت  60سااعت بارای کارکناان دانشاگاه
علوم پزشکی زابل  -زمستان 1389
 برگزاری ژورنال کالب با عنوان "تاثیر سالمندی جمعیت بر رشد هزینه های ساالمت" در دفتار تحقیقاات بیماهسالمت نیروهای مسلح – تابستان 1393
 برگزاری ژورنال کالب با عنوان "چالشهای تامین مالی سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسالح" در دفتارتحقیقات بیمه سالمت نیروهای مسلح – وذر 1392
 برگزاری ژورنال کالب با عنوان "تحلیل هزینه های درمانی سال های پایانی عمار باا رویکارد فاصاله زماانی تاافوت" – دانشکده مدیریت دانشگاه علوم پزشکی ایران -پاییز 1393
 همکاری در پايان نامه ها:

 استاد مشاور پایان نامه دانشجوی دکتری اقتصاد سالمت دانشکده مدیریت و اطالع رساانی پزشاکی باا عناوان"ارزشیابی اقتصادی وزمایش پپتید ناتریورتیک نوع  Bدر مقایسه با تشخیص های جایگزین در پیگیاری درماان
بیماران مبتال به نارسایی های قلبی در ایران" – فروردین ماه 1396
 استاد مشاور پایان نامه دانشجوی دکتری اقتصاد سالمت دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشاکی باا عناوان"ارزشیابی اقتصادی روش تشخیصی مقطع نگاری رایانه ای تک فوتونی در برابار اکوکااردیوگرافی در درماان
بیماران مشکوک به نارسایی های قلبی" – فروردین ماه 1396
 ارايه مقاله و شرکت در کنفرانس ها و سمینارها:

 ارایه مقاله به صورت سخنرانی با عنوان" ارزیاابی سیاسات هاای گساترش پوشاش بیماه درماانی کارکناان بخاشغیررسمی اشتغال" در دومین سمینار عدالت در سالمت از طریق بهیناه ساازی اقتصاادی مراقبات از ساالمت – 7و 8
بهمن 1391

 ارایه مقاله به صورت سخنرانی در ششمین همایش سراسری دانشجویان مادیریت خادمات بهداشاتی و درماانی دردانشگاه علوم پزشکی ایران با عنوان " تاثیر سرمایه گذاری در بخش سالمت بر رشاد و توساعه اقتصاادی"  -اسافند
1387
 پذیرش دو مقاله در قالب پوستر در پنجمین کنفارانس باین المللای انجمان بیومتریاک منطقاه مدیتراناه شارقی دراستانبول – ترکیه با عناوین "تامین مالی مراقبت های سالمت" و "بیمه های اجتماعی سالمت"  20-24می 2009
 پذیرش دو مقاله در قالب پوستر در هشتمین کنفرانس بین المللی سالمت شهری در کنیا با عناوین "تخصیص منابعبرای عدالت در سالمت" و "ایدز در کشورهای در حال توسعه" با همکاری دکتر ابوالقاسم پوررضاا 18-23 .اکتبار
سال 2009
 ارایه و پذیرش مقاله در قالب پوستر با عناوان "عادالت جنسای در ساالمت و مراقبات هاای ساالمت" در دهمایناجالس وسیایی اخالق زیستی و چهارمین نشست وسیایی اقیانوسیه یونسکو در حوزه اخالق – دانشگاه علوم پزشکی
تهران  -اردیبهشت 1388
 ارایه دو مقاله به صورت پوستر در ششمین همایش سراسری دانشجویان مدیریت خدمات بهداشاتی و درماانی دردانشگاه علوم پزشکی ایران با عناوین " مشارکت بخش خصوصی در مراقبات هاای ساالمت کشاور هاای در حاال
توسعه" و "قیمت گذاری خدمات سالمت برای خریداران"  -اسفند 1387
 ارایه و پذیرش سه مقاله در قالب پوستر با عناوین" تامین مالی برنامه های ارتقای سالمت " و "سیاست تامین مالیمراقبت های سالمت" و"پایش عدالت در سالمت و مراقبت هاای ساالمت " در پنجماین هماایش تاازه هاای علاوم
بهداشتی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران  -اردیبهشت 1388
 ارایه مقاله با عنوان "وسیب شناسی تامین مالی سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح :مطالعه کیفای" در پنجماینهمایش سراسری بهداشت و درمان نیروهای مسلح – زمستان 1392
 شرکت در دهمین اجالس وسیایی اخالق زیستی و چهارمین نشست وسیایی اقیانوسیه یونسکو در حوزه اخالق باهمدت  36ساعت از تاریخ  88/2/9 – 88/2/6در مرکز همایش های بین المللی امام خمینی (ره)  -تهران

 شرکت در همایش سراسری عدالت در سالمت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  -اسفند 1387 شرکت در هفتمین کنگره بین المللی مدیریت بیمارستان به مادت دو روز از تااریخ  16تاا  17وگوسات  2015درسالن همایشهای رازی
 عنوان پايان نامه کارشناسی ارشد:

" ارزیابی سیاست های توسعه بیمه اجتماعی درمان در بخش غیر رسمی اشتغال "1375 -1386
 عنوان پايان نامه دکتری:

" تحلیل هزینه های درمانی سال های پایانی عمر با رویکرد فاصله زمانی تا فاوت ( :)TTDمادل اقتصااد سانجی دو
مرحله ای و انتخاب نمونه هکمن"
 عاليق کاری:

ارزیابی اقتصادی – اقتصاد سالمت سالمندی -اقتصاد بیماری ها

