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 و مسئولیت های اجرایی کاری سوابق: 

علاو   دانشاااه   دانشکده مدیریت و اطالع رساانی پزشاکی   -عضو هیات علمی گروه اقتصاد سالمت  

 پزشکی ایران 

 هیات علمی در گروه مدیریت خدمات بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشااه علو  پزشکی زابل  عضو 

 معاون پژوهشی مرکز تحقیقات علو  مدیریت و اقتصاد سالمت دانشااه علو  پزشکی ایران  

 ایران پزشکی علو  دانشااهسالمت  عضو شورایعالی مرکز تحقیقات علو  مدیریت و اقتصاد 

 دانشکده بهداشت دانشااه علو  پزشکی ایران MPHعضو شورای برنامه ریزی  

 علاو   دانشاااه  ساالمت  اقتصاد و مدیریت علو  تحقیقات مرکزمسئول هسته پژوهشی اقتصاد سرطان  

 ایران پزشکی

 دانشااه علو  پزشکی ایرانتاد نماینده و سرگروه دانشکده در کمیته ساماندهی خدمات بیمه ای س 

نماینده معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشااه علو  پزشکی ایران در کارگروه اقتصاد درمان معاونات   

 درمان 

 حرفه ایتحصیلی و سوابق 

Curriculum vita 
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در مرحله دو  آزمون دکتری تخصصی رشته هاای علاو  پایاه     تیم مصاحبه رشته اقتصاد سالمتعضو  

 پزشکی و بهداشت 

 قتصاد سالمت در دانشااه علو  پزشکی ایران عضو هیئت ممتحنه آزمون جامع رشته ا 

مسئول هسته تحقیقاتی اقتصاد سالمت دفتر تحقیقات تخصصی بیماه ساالمت ساازمان بیماه خادمات       

 درمانی نیروهای مسلح 

و همکاری در هسته های پژوهشای   مشاور پژوهشی در زمینه علو  اقتصاد و ارزیابی فن آوری سالمت 

در مرکز تحقیقات علو  مدیریت و اقتصاد سالمت  اری های قلبی عروقیاقتصاد سالمندی و اقتصاد بیم

 دانشااه علو  پزشکی ایران 

  برنامه عملیاتی دانشااه علو  پزشکی ایراندبیرخانه  کارشناس 

 مسئول دفتر امور فرهنای دانشکده بهداشت دانشااه علو  پزشکی زابل 

 دانشااه علو  پزشکی ایران یشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکعضو شورای معین دان 

 

 دروس نظری( سوابق آموزشی(  : 

 تدریس نظری 

 س(در )نا 
 برای دانشجویان رشته

 مقطع تدریس مقطع تدریس
 محل تدریس

 کارشناسی کاردانی
تعداد 

 تر 

تعداد 

 واحد
و  ارشد

MPH 
 تعداد تر  یدکتر

تعداد 

 واحد

 MPH - - - - * - 3 9 اقتصاد بهداشت 

دانشکده 

داشت به

 ایران

 3 1 * - - - - - دکتری اپیدمیولوژی اقتصاد سالمت

دانشکده 

بهداشت 

 ایران

ارزشیابی اقتصادی 

خدمات و فناوری 

 سالمت
MPH - - - - * - 1 3 

دانشکده 

بهداشت 

 ایران

روش های تامین مالی 

 MPH - - - - * - 1 3 نظا  سالمت

دانشکده 

بهداشت 

 ایران

 MPH - - - - * - 1 3 تخصیص منابع

دانشکده 

بهداشت 

 ایران



 

 تدریس نظری 

 س(در )نا 
 برای دانشجویان رشته

 مقطع تدریس مقطع تدریس
 محل تدریس

 کارشناسی کاردانی
تعداد 

 تر 

تعداد 

 واحد
و  ارشد

MPH 
 تعداد تر  یدکتر

تعداد 

 واحد

 3 2 * - - - - - دکتری اقتصاد سالمت اقتصاد بهداشت

 دانشکده

 مدیریت

 ایران

 1 1 - * - - - - ارشد ارزیابی فناوری ارزشیابی اقتصادی

 دانشکده

 مدیریت

 ایران

 3 1 - * - - - - ارشد اقتصاد بهداشت 2اقتصاد سالمت 

 دانشکده

 مدیریت

 ایران

 2 3 - * - - - - فناوری ارزیابی ارشد سالمتاقتصاد 

 دانشکده

 مدیریت

 ایران

مدیریت مالی در بخش 

 سالمت
 2 1 * - - - - - سالمت اقتصاد دکتری

 دانشکده

 مدیریت

 ایران

اقتصاد عمومی و اقتصاد 

 بهداشت
 3 1 - * - - - - بهداشت اقتصاد ارشد

 دانشکده

 مدیریت

 ایران

 3 1 - * - - - - اد بهداشتارشد اقتص 2اقتصاد سالمت 

 دانشکده

 مدیریت

 ایران

 2 1 - * - - - - ارشد اقتصاد بهداشت ارزیابی فناوری سالمت

 دانشکده

 مدیریت

 ایران

 2 1 - * - - - - فناوری ارزیابی ارشد اقتصادی ارزشیابی

 دانشکده

 مدیریت

 ایران

 2 2 * - - - - - دکتری اقتصاد سالمت سمینار

 دانشکده

 تمدیری

 ایران

 دانشکده ساعت 5 المپیاد علمی مدیریت نظا  سالمت



 

 تدریس نظری 

 س(در )نا 
 برای دانشجویان رشته

 مقطع تدریس مقطع تدریس
 محل تدریس

 کارشناسی کاردانی
تعداد 

 تر 

تعداد 

 واحد
و  ارشد

MPH 
 تعداد تر  یدکتر

تعداد 

 واحد

 مدیریت

 ایران

مدیریت و اقتصاد در 

 داروسازی
 1 1 * - - - - - داروسازی

دانشااه علو  

 پزشکی زابل

اصول و کلیات خدمات 

 بهداشتی

مدیریت خدمات 

 بهداشتی
- - - - - * 1 2 

دانشااه علو  

 پزشکی زابل

 اقتصاد کالن
دمات مدیریت خ

 بهداشتی
- * 2 3 - - - - 

دانشااه علو  

 پزشکی زابل

 اقتصاد بهداشت
مدیریت خدمات 

 بهداشتی
- * 2 2 - - - - 

دانشااه علو  

 پزشکی زابل

 اقتصاد خرد
مدیریت خدمات 

 بهداشتی
- * 2 3 - - - - 

دانشااه علو  

 پزشکی زابل

نظا  عرضه خدمات 

 بهداشتی

مدیریت خدمات 

 بهداشتی
- * 1 2 - - - - 

دانشااه علو  

 پزشکی زابل

مدیریت خدمات 

 بهداشتی

مدیریت خدمات 

 بهداشتی
- * 1 2 - - - - 

دانشااه علو  

 پزشکی زابل

بیمه و تعرفه خدمات 

 بهداشتی و درمانی

مدیریت خدمات 

 بهداشتی
- * 1 1 - - - - 

دانشااه علو  

 پزشکی زابل

 اصول خدمات بهداشتی
مدیریت خدمات 

 بهداشتی
- * 1 2 - - - - 

دانشااه علو  

 پزشکی زابل

 - - - - 2 1 *  بهداشت عمومی اقتصاد بهداشت

دانشااه علو  

پزشکی 

 سمنان

 

 واحدهای عملی( سوابق آموزشی( : 

 محل کارآموزی تعداد کل واحد تعداد واحد تر  تعداد مقطع کارشناسی نا  واحد 

 دانشااه علو  پزشکی زابل 96 16 6 مدیریت خدمات بهداشتی کارآموزی در عرصه

 



 

  کتبتالیف و ترجمه: 

 

 1397 -انتشارات آرون  –اقتصاد اپیدمیولوژی  

 1396 – آرون انتشارات – سالمت نظا  مدیران برای تصمیم تحلیل 

  139۴ –آرون  انتشارات –اصول ارزیابی اقتصادی در نظا  مراقبت های سالمت  

  1393 –آرون  تانتشارا – اقتصاد برای مدیران نظا  سالمت 

  1389سال  - تشارات سازمان بیمه خدمات درمانیان -سیاست گذاری مراقبت های بهداشتی درمانی 

 

 مجری و همکار طرح های تحقیقاتی: 

 سیساتم  باا  مقایسه درSentinella  پرتابل کمرای گاما سیستم فناوری ارزیابیمجری طرح تحقیقاتی  

 1397ها، سرطان انواع به مبتال بیماران درمان و تشخیص در Blue dyeو  ثابت کمرای گاما

( در مقایساه باا   IORTارزیاابی فنااوری ساالمت رادیاوتراپی حاین جراحای )      تحقیقاتی مجری طرح  

  139۴( در سرطان پستان، موسسه ملی تحقیقات سالمت، EBRTرادیوتراپی خارجی استاندارد )

باا پانسامان    ساه یدر مقا یتراپا  و یا وک یمنیاو ارزیابی  یاثربخش-نهیهزتحلیل تحقیقاتی مجری طرح  

  1396موسسه ملی تحقیقات سالمت، ی، ابتید یمرسو  در درمان زخم پا

( در درماان  Teriparatideارزیابی فنااوری ساالمت داروی تاری پاراتایاد )    تحقیقاتی مجری طرح  

( و ریزناااادرونات Alendronateاسااااتئوپوروز در مقایسااااه بااااا داروهااااای آلناااادرونات )  

(Risendronate ،موسسه ملی تحقیقات سالمت ،)139۴  

 مرکاز ، عدالت در تامین مالی مخارج سالمت در خانوارهای بیماران قلبی عروقیتحقیقاتی طرح  مجری 

  1396ایران، تحقیقات علو  مدیریت و اقتصاد سالمت دانشااه علو  پزشکی 

الیت در مرکز بهداشتی و درمانی طراحی و اجرای سیستم هزینه یابی مبتنی بر فعتحقیقاتی مجری طرح  

  1388ولیعصر دانشااه علو  پزشکی شهرستان زابل در سال 

تعیین جایااه کارایی نظا  ساالمت ایاران در باین کشاورهای مدیتراناه شارقی،       تحقیقاتی مجری طرح  

  1391دانشکده بهداشت دانشااه علو  پزشکی تهران، تابستان 

 ماه یتحت پوشش سازمان ب یشده ها مهیب یمارستانیب یدرمان یها نهیهز لیتحلتحقیقاتی مجری طرح  

 پزشاکی  علاو   دانشاااه  سالمت اقتصاد و مدیریت علو  تحقیقات مرکز ،استان تهران یخدمات درمان

  1395پاییز ایران، 



 

اقتصادی موثر بر وضعیت امنیت غذایی سالمندان شهر  -بررسی عوامل اجتماعیتحقیقاتی مجری طرح  

 پزشاکی  علو  دانشااه سالمت اقتصاد و مدیریت علو  تحقیقات مرکز ،سیون لجستیکتهران: مدل رگر

  1396 ایران،

  مندنظا  مروری مطالعه: سالمت هایهزینه بر سالمندی تأثیر بررسیتحقیقاتی طرح مجری  

 مطالعاه :  ساالمندان  عضالنی اسکلتی اختالالت های بیماری های هزینه تخمینتحقیقاتی مجری طرح  

  ایران یمورد

 بیمارساتان  رادیولاوژی  بخاش  نهاایی  فعالیات  مرکاز  شاده  تماا   بهای محاسبه تحقیقاتی مجری طرح 

 فعالیت مبنای بر یابی هزینه روش اساس بر مطهری سوختای

تحلیل حاشیه سود عملیاتی بخش های بستری مرکز آموزشی درماانی حضارت   تحقیقاتی مجری طرح  

  ایران پزشکی علو  دانشااه سالمت اقتصاد و مدیریت علو  تحقیقات مرکزفاطمه، 

مجری طرح تحقیقاتی مقایسه بار اقتصادی بیماری های قلبی عروقی قبل و بعد از طرح تحول سالمت  

 در استان اردبیل

مجری طرح تحقیقاتی محاسبه بهای تما  شده خدمات بخاش رادیولاوژی بیمارساتان فیروزآباادی بار       

 1397الیت در سال اساس روش هزینه یابی بر مبنای فع

بررسی زیان درآمدی در اثر عد  ثبت مداخالت بالینی: مطالعه موردی در مرکز "همکار طرح تحقیقاتی  

  1397آموزشی درمانی حضرت فاطمه زهرا در سال 

همکار طرح تحقیقاتی تحلیل نسبت ها و صورتحساب های مالی مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه  

 1396تا  1390ردها در سال های و مطالبقت آن با استاندا

منفعت واحد رادیولوژی مرکز آموزشی درمانی شفایحیائیان پیش  –همکار طرح تحقیقاتی تحلیل هزینه  

 و پس از برونسپاری

همکار طرح تحقیقاتی تعیین نقطه تجدید سفارش کاالهای منتخب در مجموعه مدد ایران با اساتفاده از   

 شبکه عصبی مصنوعی

یقاتی الاوی مصرف آنتی بیوتیک پیشایرانه در بیماران بخش هاای جراحای: مطالعاه    همکار طرح تحق 

 موردی بیمارستان حضرت رسول اکر 

همکار طرح تحقیقاتی تحلیل هزینه فعالیات هاای آموزشای دانشاجویان دکتاری عماومی پزشاکی در         

 بیمارستان های مستقل دانشااه علو  پزشکی ایران 

 



 

 فارسی تمقاال  : 

ارزیابی وضعیت حمایت های مالی و نقش دولت در سیاست های تامین بیماه اجتمااعی درماان بارای      

 1389، مجله حکیم -بخش غیررسمی اشتغال 

مدیریت مجله  - "مطالعه موردی در زابل های فاجعه بار سالمت:یی و هزینهبیمه سالمت، مخارج دارو 

 139۴ ،سالمت

اولویت بندی گزینه های مختلف مدیریت پسماندهای بیمارستانی در شهر تهران باا اساتفاده از تحلیال     

 1395، مجله تحقیقات نظا  سالمت –تصمیم گیری چند معیاره 

، مجلع علمی پاژوهش در  ایران -مراغه شهرستان موردی طالعهم: جر  اقتصادی -اجتماعی نشانارهای 

  1397، بهار 11علو  انسانی و مطالعات اجتماعی، شماره 

ر چاپ د –آسیب شناسی سیستم تامین مالی سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح: یک مطالعه کیفی  

 1392بهمن ماه  30و  29سری بهداشت و درمان نیروهای مسلح، مجموعه مقاالت پنجمین همایش سرا

 انگلیسی تمقاال  : 

 

1. Effectiveness of revascularization interventions compared with medical 

therapy in patients with ischemic cardiomyopathy: A systematic review 

protocol 

Authors: Rezapour A, Bagheri S, Alipour V, Yousefvand M 
Medicine (2018) 97:10 

 

2. Cost-effectiveness of single-photon emission computed tomography for 

diagnosis of coronary artery disease: A systematic review of the key drivers 

and quality of published literature 

Authors: Javan-Noughabi J, Rezapour A, Hajahmadi M, Alipour V 
Clinical Epidemiology and Global Health (2018) 

 

3. Health production and determinants of health systems performance in WHO 

Eastern Mediterranean Region 

Authors: Pourreza, A, Alipour, V, Arabloo, J, Bayati, M, Bahman A 

The Eastern Mediterranean Health Journal. Vol. 23, Iss. 5, (2017): 368-374 

4. Cost-effectiveness of teriparatide compared with alendronate and 

risedronate for the treatment of postmenopausal osteoporosis patients in 

Iran 



 

Authors: Ebadi Fard Azar A, Rezapour A, Alipour V, Sarabi-Asiabar A, Gray S, 

Mobinizadeh M, Yousefvand M, Arabloo J.  

Medical Journal of the Islamic Republic of Iran. Volume 31, Number 1 (1-2017)   

5. Equity in Household’s Health Payments: The Case of Hamedan Province, Iran 

(2014) 

Authors: Rezapour A, Arabloo J, Tofighi Sh, Alipour V, Sepandy M, Mokhtari P, 

Ghanbary A* 

Archives of Iranian Medicine (AIM), 2016, Vol. 19 Issue 7, p480-487. 8p  

 

6. 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 
 

7. 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, Volume 32, Issue 1 (2-2018)   

 

 و ژورنال کالب برگزاری کارگاه آموزشی: 

برگزاری کارگاه آموزشی اقتصاد سالمت برای مدیران و کارکنان معاونات بهداشات دانشاااه علاو       

 1397تیرماه  –پزشکی ایران 

بالیا برای مدیران و کارکنان معاونت بهداشت دانشااه علو  پزشکی برگزاری کارگاه آموزشی اقتصاد  

  1396اسفند ماه  –ایران 

برگزاری کارگاه آموزشی ارزشیابی اقتصادی مداخالت سالمت بارای پژوهشااران مرکاز تحقیقاات      

 1396دی ماه  –علو  مدیریت و اقتصاد سالمت 

برگزاری کارگاه آموزشی مدیران و کارکنان بیمارستان نورافشار با عناوان ارزیاابی اقتصاادی، تحلیال      

 هزینه ها و سیستم های پرداخت 

برای مدیران بیمارستان هاای دانشاااه    "ارزیابی اقتصادی مداخالت بالینی"برگزاری کارگاه آموزشی  

  139۴آبان ماه  – علو  پزشکی ایران

برای مدیران بیمارساتان هاای دانشاااه     "خرید راهبردی خدمات سالمت"آموزشی  برگزاری کارگاه 

 139۴آبان ماه  –علو  پزشکی ایران 



 

بارای کارکناان دانشاااه علاو       "آشنایی با نظا  هدفمند کردن یاراناه هاا  "برگزاری کارگاه آموزشی  

 1389زمستان  -پزشکی زابل 

در دفتار   "ی جمعیت بار رشاد هزیناه هاای ساالمت     تاثیر سالمند"برگزاری ژورنال کالب با عنوان  

 1393 تابستان –تحقیقات بیمه سالمت نیروهای مسلح 

 نیروهاای  درماانی  خادمات  بیماه  ساازمان  ماالی  تامین هایچالش"برگزاری ژورنال کالب با عنوان  

 1392 آذر – مسلح نیروهای سالمت بیمه تحقیقات دفتر در "مسلح

تحلیل هزینه های درمانی سال های پایانی عمر با رویکارد فاصاله   "با عنوان  ژورنال کالببرگزاری  

 1393پاییز  -دانشکده مدیریت دانشااه علو  پزشکی ایران – "زمانی تا فوت

 

 :همکاری در پایان نامه ها 

تحلیال هزیناه اثربخشای تعاوی      "مشاور پایان نامه دانشجوی دکتری اقتصاد سالمت با عناوان   

های مکانیکی و زیستی در بیمااران مباتال باه اخاتالالت دریچاه هاای       دریچه های قلب با دریچه 

 دانشااه علو  پزشکی ایران پزشکی رسانی اطالع و مدیریت دانشکده –"قلب

ارزشایابی اقتصاادی آزماایش پپتیاد     "مشاور پایان نامه دانشجوی دکتری اقتصاد سالمت با عنوان  

درماان بیمااران مباتال باه      ن در پیایاری در مقایسه با تشاخیص هاای جاایازی    Bناتریورتیک نوع 

دانشاااه علاو  پزشاکی     پزشکی رسانی اطالع و مدیریت دانشکده – "های قلبی در ایراننارسایی

 ایران

روش تشخیصای   یاقتصاد یابیارزش"اقتصاد سالمت با عنوان  یدکتر ینامه دانشجو انیمشاور پا 

درماان بیمااران مشاکوک باه      گرافی درمقطع نااری رایاناه ای تاک فوتاونی در برابار اکوکااردیو     

 دانشااه علو  پزشکی ایران پزشکی رسانی اطالع و مدیریت دانشکده – "های قلبینارسایی

بررسی هزیناه اثربخشای ماداخالت    "اقتصاد سالمت با عنوان  یدکتر ینامه دانشجو انیشاور پام 

 مادیریت  دانشکده – "زودرسدرمانی ریواسکوالریزاسیون و دارو درمانی در بیماران قلبی عروقی 

 دانشااه علو  پزشکی ایران پزشکی رسانی اطالع و

بررسای همارایای سارانه مخاارج      " باا عناوان  مشاور پایان نامه دانشجوی ارشد اقتصاد سالمت  

 دانشاکده  –سالمت با پیامدهای سالمت در کشورهای عضو ساازمان همکااری اقتصاادی )اکاو(     

 نشااه علو  پزشکی ایراندا پزشکی رسانی اطالع و مدیریت



 

عوامل موثر بر بروز هزینه "مشاور پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت با عنوان  

 و مادیریت  دانشاکده  - "های اسف بار سالمت قبل و بعد از اجرای طرح تحول سالمت در ایران

 ایران پزشکی علو  دانشااه پزشکی رسانی اطالع

مقایساه روش  "کارشناسی ارشد ارزیابی فنااوری ساالمت باا عناوان      نشجوین نامه دامشاور پایا 

 دانشاکده  -"با رویکرد ارزیابی فناوری سالمتتوراکوسکوپی با توراکوتومی در درمان آمپیم مزمن 

 ایران پزشکی علو  دانشااه پزشکی رسانی اطالع و مدیریت

ارزیاابی فنااوری ساالمت    " عناوان باا  دانشجوی ارشد ارزیابی فناوری سالمت پایان نامه مشاور  

 دانشاکده  -"داروی ملوکسیکا  در مقایسه با دیکلوفناک در درمان بیماری استئوآرتریت در ایاران 

 ایران پزشکی علو  دانشااه پزشکی رسانی اطالع و مدیریت

 

 پایان نامه ها: یداور 

ی مداخلاه درماانی   ارزشایابی اقتصااد  "باا عناوان    دکتاری اقتصااد ساالمت    در مقطاع داور پایان نامه  

، دانشاکده  "ریواسکوالریزاسیون در مقایسه با دارودرمانی در بیماران مبتال به ایسکمی کاردیومیوپاتی

     مدیریت و اطالع رسانی پزشکی دانشااه علو  پزشکی ایران

 برآورد پرداخت از جیب در زنان"با عنوان  اقتصاد بهداشت کارشناسی ارشد در مقطعداور پایان نامه   

، دانشاکده  "مبتال به سرطان سینه در بیمارستان های اموزشی وابسته به دانشااه علو  پزشاکی ایاران  

      مدیریت و اطالع رسانی پزشکی دانشااه علو  پزشکی ایران

امکان سنجی پیاده ساازی بودجاه   "با عنوان  اقتصاد بهداشت کارشناسی ارشد در مقطعداور پایان نامه  

د و تدوین شاخص های ارزیابی مرتبط در معاونات آموزشای دانشاااه علاو      ریزی مبتنی بر عملکر

     ، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی دانشااه علو  پزشکی ایران"پزشکی ایران

ارایه مادل مفهاومی هزیناه یاابی     "با عنوان  اقتصاد بهداشت کارشناسی ارشد در مقطعداور پایان نامه  

، دانشکده مادیریت و اطاالع   "بر گروه های تشخیصی مرتبط در ایران خدمات مراقبت سالمت مبتنی

  رسانی پزشکی دانشااه علو  پزشکی ایران

عوامال ماوثر بار پرداخات هاای      "با عنوان  اقتصاد بهداشت کارشناسی ارشد در مقطعداور پایان نامه  

پوشش دانشاااه  غیررسمی مراقبت های سالمت بستری در بیمارستان های عمومی و آموزشی تحت 

  ، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی دانشااه علو  پزشکی ایران"علو  پزشکی ایران



 

تخمین بار اقتصادی کمار درد در  "با عنوان  اقتصاد بهداشت کارشناسی ارشد در مقطعداور پایان نامه  

الع رساانی پزشاکی   ، دانشکده مادیریت و اطا  "ظامی جمهوری اسالمی ایران )ناجا(پرسنل نیروی انت

  دانشااه علو  پزشکی ایران

امکاان سانجی اجارای الااوی     "باا عناوان    اقتصاد بهداشت کارشناسی ارشد در مقطعداور پایان نامه  

، دانشاکده مادیریت و اطاالع رساانی پزشاکی      "کننده واحد در نظا  سالمت ایرانپرداخت پرداخت

  دانشااه علو  پزشکی ایران

تعیین بار اقتصاادی اساکیزوفرنی   "با عنوان  اقتصاد بهداشت کارشناسی ارشد در مقطعان نامه داور پای 

دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی دانشااه علو  ، "در مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی

      پزشکی ایران

 

 هاشرکت در کنفرانس ها و سمیناره مقاله و ارای:   

ارزیابی سیاست های گسترش پوشش بیمه درماانی کارکناان    "نرانی با عنوانمقاله به صورت سخارایه  

 ر عدالت در سالمت از طریق بهینه سازی اقتصادی مراقبت ازدر دومین سمینا "لبخش غیررسمی اشتغا

 1391بهمن  8و 7 –سالمت 

ششمین همایش سراسری دانشجویان مدیریت خادمات بهداشاتی و    ارایه مقاله به صورت سخنرانی در 

تاثیر سرمایه گاذاری در بخاش ساالمت بار رشاد و       "درمانی در دانشااه علو  پزشکی ایران با عنوان 

 1387اسفند  - "توسعه اقتصادی

پوستر در پنجمین کنفرانس بین المللای انجمان بیومتریاک منطقاه مدیتراناه       در قالب دو مقاله پذیرش 

 اجتمااعی  هاای  بیماه " و "ساالمت  هاای  مراقبات  ماالی  تامین" عناوین با ترکیه –شرقی در استانبول 

 2009 می  20-2۴ "سالمت

هشتمین کنفرانس بین المللی سالمت شاهری در کنیاا باا عنااوین     در پذیرش دو مقاله در قالب پوستر  

باا همکااری دکتار     "ساعه ایدز در کشورهای در حال تو"و  "تخصیص منابع برای عدالت در سالمت"

 2009اکتبر سال  18-23 ابوالقاسم پوررضا.

 در "ساالمت  هاای  مراقبت و سالمت در جنسی عدالت"و پذیرش مقاله در قالب پوستر با عنوان  ارایه 

 – اخالق حوزه در یونسکو اقیانوسیه آسیایی نشست چهارمین و زیستی اخالق آسیایی اجالس دهمین

 1388اردیبهشت  - ه علو  پزشکی تهراندانشاا

http://ipte.ir/fa/files.php?rid=7
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مقاله به صورت پوستر در ششمین همایش سراسری دانشجویان مدیریت خدمات بهداشاتی و  دو  ارایه 

ای ساالمت  مشارکت بخش خصوصی در مراقبت ه "درمانی در دانشااه علو  پزشکی ایران با عناوین 

 1387د اسفن  - "قیمت گذاری خدمات سالمت برای خریداران"و  "کشور های در حال توسعه

و  "تاامین ماالی برناماه هاای ارتقاای ساالمت        "باا عنااوین  در قالب پوستر مقاله سه  و پذیرش ارایه 

در  "پایش عدالت در سالمت و مراقبت هاای ساالمت   "و "سیاست تامین مالی مراقبت های سالمت"

یبهشات  ارد -علو  پزشکی تهاران   پنجمین همایش تازه های علو  بهداشتی دانشکده بهداشت دانشااه

1388 

 "کیفای  مطالعاه : مسلح نیروهای درمانی خدمات سازمان مالی تامین شناسی آسیب"ارایه مقاله با عنوان  

 1392 زمستان – مسلح نیروهای درمان و بهداشت سراسری همایش پنجمین در

شرکت در دهمین اجالس آسیایی اخالق زیستی و چهاارمین نشسات آسایایی اقیانوسایه یونساکو در       

 اماا   المللای  باین  هاای  همایش مرکز در 9/2/88 – 6/2/88ساعت از تاریخ  36ق به مدت حوزه اخال

 تهران – (ره) خمینی

 1387اسفند  - شرکت در همایش سراسری عدالت در سالمت دانشااه علو  پزشکی اصفهان 

ت آگوسا  17تاا   16به مدت دو روز از تااریخ  شرکت در هفتمین کناره بین المللی مدیریت بیمارستان  

 های رازیدر سالن همایش 2015

ارزیابی کارایی اقتصادی مراکز آموزشی درماانی دانشاااه علاو     "ارایه مقاله به صورت پوستر با عنوان  

 –در دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت بیمارستان  "پزشکی ایران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

 1397مرداد  8الی  7

بررسای مقایساه ای میازان ارزش افازوده سارمایه فکاری در       "ر باا عناوان   ارایه مقاله به صورت پوست 

بیمارستان های آموزشی و غیرآموزشی دانشااه های علو  پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی منتخاب  

 1397مرداد  8الی  7 –در دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت بیمارستان  "کشور

 1396بهمن ماه  –ان دانش در دانشااه علو  پزشکی ایران شرکت در سمینار دانشااه کارآفرین و ترجم 

 

 شرکت در کارگاه ها: 

شرکت در کارگاه آموزشی اصول سیاست گذاری سالمت و تدوین سند سیاست در مرکاز مطالعاات و    

 139۴ -توسعه آموزش دانشااه علو  پزشکی ایران 



 

ر دانشکده بهداشت دانشااه علاو   د TreeAge اثربخشی هزینه افزار نر  با آشناییشرکت در کارگاه  

 1391 - پزشکی تهران

شرکت در بیست و نهمین کارگاه استراتژی های آموزش و فنون تدریس در دانشکده بهداشت دانشااه  

 1392 –علو  پزشکی تهران 

( در معاونت پژوهشای  EndNote X7شرکت در کارگاه یک روزه آموزش جامع نر  افزار اندنوت ) 

 1392 –دانشااه علو  پزشکی تهران پردیس بین الملل 

 دانشاااه  بهداشات  دانشاکده  در Stata12.0شرکت در کارگاه آموزشی دو روزه آشنایی با نر  افزار  

  1393 – تهران پزشکی علو 

  و مطالعات موسسه – ر تحقیقات علو  اجتماعی و بهداشتمطالعات کیفی دشرکت در کارگاه آموزشی  

 1392 -شورک جمعیت تخصصی و جامع مدیریت

 دانشااه پزشکی علو  آموزش توسعه و مطالعات مرکز در تدریس فنون و ها مهارتشرکت در کارگاه  

 1389 – زابل درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علو 

 علاو   دانشاااه  پزشاکی  علاو   آماوزش  توساعه  و مطالعاات  مرکز در 2 درس طرحشرکت در کارگاه  

 1389 – بلزا درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی

در مرکز مطالعات و توساعه آماوزش علاو  پزشاکی      شرکت در کارگاه طراحی سواالت آزمون درسی 

 1389 –دانشااه علو  پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زابل 

 OVID,EBSCO and Primalروزه منابع الکترونیکی و اطالعاتی  شرکت در کارگاه آموزشی یک 

pictures 1389 -ی زابلدر دانشااه علو  پزشک 

 -شرکت در کارگاه جستجو در وب و پایااه های اطالعاتی پزشکی در دانشاااه علاو  پزشاکی زابال     

1389 

 –در موسساه کاار و تاامین اجتمااعی تهاران       شرکت در دوره های آموزشی مهارت های کسب و کار 

1388 

دانشاااه علاو     شرکت در کارگاه آموزشی روش تحقیق مقدماتی در مرکز مطالعات و توسعه آماوزش  

 1396مرداد ماه  –پزشکی ایران 

شرکت در کارگاه آموزشی روش تدریس مقدماتی در مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشاااه علاو     

 1396مرداد ماه  –پزشکی ایران 



 

 -در مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشااه علو  پزشاکی ایاران    MMIشرکت در کارگاه آموزشی  

 1397تیر ماه 

در کارگاه آموزشی تفکر طراحی در مرکز مطالعات و توسعه آماوزش دانشاااه علاو  پزشاکی     شرکت  

 1397اردیبهشت ماه  -ایران 

در مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشاااه علاو    شرکت در کارگاه آمورزشی جستجوی الکترونیکی  

 1396مرداد ماه  –پزشکی ایران 

 آماوزش  توساعه  و مطالعات مرکزه را هدایت کنیم در شرکت در کارگاه آموزشی چاونه یک پایان نام 

 1396اردیبهشت ماه  – ایران پزشکی علو  دانشااه

 

 کارشناسی ارشد عنوان پایان نامه:   

 "1375 -1386 اشتغالبخش غیر رسمی  دراجتماعی درمان سیاست های توسعه بیمه ارزیابی  

 عنوان پایان نامه دکتری: 

: مادل اقتصااد   (TTDی پایانی عمر با رویکرد فاصله زمانی تا فوت )تحلیل هزینه های درمانی سال ها 

 "سنجی دو مرحله ای  و انتخاب نمونه هکمن

 :عالیق کاری 

 مدیریت مالی -بودجه ریزی  - هزینه یابی خدمات سالمت -ارزیابی اقتصادی  

 و من اهلل التوفیق


