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پايان نامه
 بررسی شیوع وعوامل خونريزی غیرطبیعی رحمی(  (AUBدرمازندران( جهت اخذ دکترای پزشکی
عمومی)
 تعیین هزينه فايده و هزينه سود مندی واکسن هموفیلوس انفلوانزای تیپ ب در کودکان زير  6سال در
کشور (جهت اخذ دکترای تخصصی)
فعالیتهای پژوهشی:
 .1مجری پروژه هزينه اثر بخشی و هزينه سودمندی واکسن روتاويروس در کشور(با توصیه وزارت بهداشت وحمايت
مالی موسسه ملی تحقیقات سالمت با شماره گرانت /374م) 131/
 .1بررسی میزان شیوع روتاويروس در کشور( مرور سیتماتیك متون و متا انالیز)
 .4محاسبه بار بیماری (دالی) روتا ويروس در کودکان زير  6سال در کشور
 .4تعیین اثر بخشی واکسن روتا تك و روتا ريکس( مرور سیتماتیك متون و متا انالیز)
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 .3تعیین هزينه فايده و هزينه سودمندی واکسن هموفیلوس انفلوانزای تیپ در کودکان زير  6سال در کشور(پايان
نامه )
 .5تعیین اثر بخشی واکسن هموفیلوس انفلوانزای تیپ ب ( مرور سیتماتیك متون و متا انالیز)
 .6محاسبه بار بیماری (دالی) هموفیلوس انفلوانزای تیپ بی در کودکان زير  6سال در کشور
 .7همکار اصلی در پروژه تعیین هزينه اثربخشی و هزينه سودمندی واکسن سیاه سرفه در ايران (کودکان ،بوستر
 ،گروه پر خطر)(سال )24-21
 .8همکار طرح مونوتراپی با کاپسیتابین درسرطان پستان متاستاتیك يا موضعی پیشرفته؛ مرور سیستماتیك و
ارزيابی اقتصادی(سال )87-86
 .2همکار پروژه ملی الزامات سیاست های تعیین کننده های اجتماعی سالمت با رويکرد عدالت (وزارت بهداشت
،دپارتمان مولفه های اجتماعی موثر بر سالمت )(سال )82
 .11همکار اصلی پروژه ملی تدوين بومی ارزش نسبی خدمات سالمت در کشور(وزارت بهداشت  ،معاونت در
مان  ،دفتر ارزيابی فن اوری فناوری سالمت)
 .11همکار اصلی پروژه ملی نظام پرداخت(وزارت بهداشت  ،معاونت در مان  ،دفتر ارزيابی فن اوری فناوری
سالمت)
 .11همکار طرح تعیین پايايی و اعتبار پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران پارکینسونی در کشور(بخش پزشکی
اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ايران)
 .14همکار طرح تعیین کیفیت زندگی بیماران پارکینسونی در کشور(بخش پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی
ايران)(سال)88-87
 .13همکاری در پروژه ملی نقشه نظام سالمت و تحول در کشور ( وزارت بهداشت  ،شورای سیاستگذاری سالمت
)
 .15همکار طرح تعیین هرينه اثر بخشی و هرينه سودمندی واکسن های روتا ويروس روتاتك و روتا ريکس (مدل
 )Trivacبا همکاری سازمان جهانی بهداشت(وزارت بهداشت  ،دانشگاه علوم پزشکی ايران)(سال )21
 .16همکار طرح تدوين گايدالين سنجش الکل دررانندگان کشور (وزارت بهداشت)(سال )21
 .17همکار اصلی طرح ارزيابی فناوری سالمت  Aminsureبه منظور تشخیص پارگی کیسه آمنیوتیك در مقايسه
با روش های تشخیصی رايج( 23موسسه ملی تحقیقات سالمت و وزارت بهداشت)
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كسب موفقیتهای ويژه شامل (دريافت تأيیديه و جايزه از مراكز معتبر تخصصی مرتبط):
 مقاله علمی کاربردی (نويسنده اول همکار) (طرح پايان نامه جهت اخذ دكترای تخصصی)

برگزيده در هجدهمین جشنواره رازی (رتبه سوم )HSR
نويسنده مسئول  :جناب آقای دکتر مرادی
 Immunization against Haemophilus Influenzae Type b in Iran; Cost-utility
and Cost-benefit Analyses
مدرک زبان:
دارای مدرک زبان  MHLEاز وزارت بهداشت
كامپیوتر:
تسلط بر مهارت های ) Powerpoint, Word ,Exel,(ICDL
تسلط بر نرم افزار های تحلیل آماری
Spss
)Tree-Age (Decision making, economic evaluation
Stata
MaxQda
NVivo
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 فرهاد،  محمدرضا مبيني زاده، استقامتیعبدالرضا،الكهمراديمازيار،رستميشاكريان ساره.
 تعیین اثر بخشی وايمنی واکسن های روتا ويروسی (روتاتك و روتا، محسن يعقوبی،سعیده باباشاهی، شکرانه
33  هفته چهارم آبان/303 شماره/ سال سی ودوم اصفهانپزشكيدانشكده مجله،) ريکس

 تعیین اثر بخشی واکسن هموفيلوس. استقامتیعبدالرضا،الكهمراديمازيار،رستميشاكريان ساره.
 مجله دانشكده پزشكي اصفهان؛ سال بيست و.)انفلوانزاي تيپ بي(مرور سيستماتيك و متا اناليز
1482  شهريور109 /شماره/هشتم

:کتاب
)09 مشاركت در ترجمه و تالیف كتاب مستندات سالمت سازمان جهانی بهداشت (سال1
)..  ترجمه اصول مقدماتی اپیدمیولوژی (بیگل هول.2
( ترجمه مقدمه ای بر آمار حیاتی و روش های تحقیق.3
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 .3كتابچه تعرفه(وزارت بهداشت )
فعالیتهای آموزشی:
 .1کارگاههای آموزش نرم افزار  spssدر کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ايران
 .1تدريس و هدايت کارگاههای علمی هفتمین دوره المپیاد علمی دانشجويی حیطه مديريت
 .4برگزاری کالس های آمادگی هفتمین دوره المپیاد علمی دانشجويی حیطه مديريت
 .3تهیه مباحث آموزشی مديريت(  )DVDدانشکده آموزش پزشکی
 .5تدريس درس  1واحدی اقتصاد سالمت دانشجويان پزشکی دانشگاه شهید بهشتی سه دوره
 .6تدريس درس  4واحدی سیاستگذاری سالمت دانشجويان پزشکی دانشگاه شهید بهشتی سه دوره
 .7تدريس درس  4واحدی ساختار و فانکشن نظام سالمت دانشجويان پزشکی دانشگاه شهید بهشتی سه
دوره
 .8تدريس درس اقتصاد اموزش گروه دکترای آموزش پزشکی دانشکده اموزش پزشکی
 .2تدريس درس ارزشیابی دانشجو در جايگاه جامعه نگرگروه اموزش جامعه نگر
 .11تدريس درس روشها و الگو های يادگیری و ياد دهی در جامعه گروه اموزش جامعه نگر
 .11تدريس درس نظام ارائه خدمات سالمت گروه اموزش جامعه نگر
 .11سخنران کارگاه روش تحقیق در دانشکده آموزش پزشکی سال23-24
 .31مشارکت در دومین نشست ساالنه مستندات جهانی سالمت با موضوع:
The world health report 2010 – Health



_systems financing: the path to universal coverage
با همکاری انجمن علمی پزشکی اجتماعی ايران-موسسه ملی تحقیقات سالمت بهمن ماه1421
 .13سخنران کارگاه کشوری تدوين بومی ارزش نسبی خدمات سالمت (در تعدادی از کارگاهها )
 .15کارشناس فنی و اموزش نحوه بومی سازی خدمات و تحلیل ارزش های نسبی حاصل از کارگاه
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 .11تدوين دستورالعمل نحوه کد گذاری پروسیجرهای بیهوشی و جراحی در اتاق عمل به منظور کاهش
کسورات بیمارستانی (جزء فعالیت خروجی کمیته درامد)
 .17شرکت در فیلد های آموزشی کارآموزان وکارورزان
 .18داور مقاالت ژورنال Journal of Research in Medical Sciences
 .12مشاور پايان نامه هزينه اثر بخشی واکسن پنوموکوک در کودکان ايرانی(دانشگاه علوم پزشکی ايران)

فعالیت های اجرايی:
 .1رياست مرکز بهداشتی درمانی باقر شهر نیمه اول طرح پزشکی عمومی
 .1کارشناس دفتر سیاستگذاری تعرفه معاونت درمان وزارت بهداشت از آبان ماه 1421
 .4برگزاری کارگاههای تدوين بومی ارزش نسبی خدمات سالمت در  31گروه تخصصی و
کارشناس فنی آن ،شرکت به صورت سخنران در بعضی از کارگاهها(کشوری  31کارگاه)
 .3برگزاری کارگاه محاسبه جزء فنی خدمات سالمت (کشوری)
 .5عضو کارگروه کمیته درامد بیمارستانی در سال (29همکاری معاونت درمان و دفتر بودجه
وزارت)
 .6نماينده معاونت درمان در کمیته مرجع کدينگ خدمات سالمت در معاونت اطالعات و فن اوری
وزارت بهداشت
 .7نماينده معرفی شده از معاونت درمان در کارگروه قیمت تمام شده مستقر در شورايعالی بیمه
سالمت سال 21
 .8مديريت و هماهنگی تعیین مبانی قیمت تمام شده و جزء فنی خدمات سالمت در دفتر
سیاستگذاری تعرفه معاونت درمان وزارت بهداشت سال 21
 .2مدير اجرايی مجله journal of medical education
 .11مدير وب سايت مجله journal of medical education
 .11عضو شورای پژوهشی دانشکده اموزش پزشکی
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شركت دردوره های آموزشی :
 .1کارگاه هزينه اثربخشی در نظام سالمت و دارو( Cost-Effectiveness Workshop in Health
 ،)& Medicineبا مشارکت وزارت بهداشت و دانشگاه Queensland
 .1کارگاه کاربست نتايج پژوهش( )Research Utilization for policy makingتوسط سازمان
جهانی بهداشت
 .4کارگاه مديريت منابع انسانی
 .3پزشکی مبتنی برشواهد
 .5تدوين راهنما های بالینی
 .6توانمند سازی کارکنان بخش سالمت به منظور استقرار نظام پايش عدالت در سالمت در کشور
 .7تدوين بومی ارزش نسبی خدمات سالمت
 .8برنامه جامع سالمت استانها
 .2عدالت در سالمت از طريق بهینه سازی اقتصادی مراقبت از سالمت
 .11کارگاه ارزيابی فناوری سالمت
 .11کارگاه اموزشی نرم افزارstata
 .11کارگاه اموزشی نرم افزار انالیز مطالعات کیفی MAXQda
 .14کارگاه اموزشی نرم افزار انالیز مطالعات کیفیNVivo
 .13مطالعات کیفی و مبانی آنالیز آن
 .15کارگاه روش تحقیق
 .16نوپديدی و جهانگیری آنفلوانزای H1N1
 .17کارگاه Refrence Manager
 .18کارگاه جستجوی منابع الکترونیك )مقدماتی و پیشرفته
 .12ترويج تغذيه با شیر مادر
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 .11بودجه و بودجه بندی ( مقدماتی وپیشرفته دوره آموزشی(  /تعرفه گذاری
 .11مبانی اقتصاد درمان دوره آموزشی
 .11شاخص های کیفی واحد های اداری ،مالی  ،پشتیبانی مراکز درمانی
 .14صورتهای مالی تلفیقی
 .13اصول حسابداری تعهدی
 .15بستن قرارداد در نظام سالمت

شركت در سمینارها:
 .1شرکت درهمايش ارزيابی فناوری سالمت
 .1همايش بین المللی مديريت بیمارستانی با عنوان « ارزش افرينی مستمر بر تفکر ناب در مديريت
بیمارستانی تفکر ناب
 .4ديپلماسی سالمت
 .3سمینار نقش غربالگری در کنترل بیماريها
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