عٌاٍیي پایاى ًاهِ ّای کارضٌاسی ارضذ داًطکذُ هذیزیت ٍ اعالع رساًی داًطگاُ علَم پشضکی اصفْاى
ردیف

عٌاٍیي

پذیذآٍرًذُ

سال اًتطار

1

ضٌاسایی ًیاسّای سغَح تلَغ ساسهاًی تز اساس هذل تالٌذگی تَاًوٌذی کارکٌاى در تخص هذارک پشضکی تیوارستاىّای دٍلتی ضْز اصفْاى۱۳۸۶- ۷ ،

حاتنپَر ،فزساًِ

۱۳۸۷

2

کاّص سهاى اًتظار تیواراى در فزآیٌذ اٍرصاًس تیوارستاى آیتاللِ کاضاًی اصفْاى تا استفادُ اس ضثیِساسی

تاقزیاى هحوَدآتادی ،حسیي

۱۳۸۷

3

هغالعِ تغثیقی ساختار ٍ فعالیت اًجوي هذیزیت اعالعات سالهت در کطَرّای هٌتخة

هٌشٍیتزسکی ،جَاد

۱۳۸۷

4

ارسیاتی سغح تکاهل ًظام اعالعات سالهت ضْزستاى تز اساس راٌّوای ساسهاى جْاًی سالهت در استاى اصفْاى۱۳۸۶-۸۷

احتطاهی ،اصغز

۱۳۸۷

5

هقایسِ قَاًیي ٍ خظ هطیّای هزتثظ تا افطاء اعالعات تْذاضتی درهاًی در کطَرّای هٌتخة

قادریًاًسا ،لیال

۱۳۸۷

6

هقایسِ کیفیت ثثت گَاّیّای فَت صادرُ در تیوارستاًْای آهَسضی تا غیز آهَسضی ضْز کزهاًطاُ در ضص هاُ اٍل سال۱۳۸۶

سردٍئیگلعٌثزی ،ضیزیي

۱۳۸۸

7

ارسیاتی عولکزد تخص هذارک پشضکی تیوارستاى فاعوِ سّزاء(س) ًجفآتاد تا رٍیکزد کارت اهتیاسی هتَاسى

عثاد سیچاًی ،افساًِ

۱۳۸۷

8

هقایسِ ضیَُ تایگاًی الکتزًٍیکی هذارک پشضکی تا ضیَُ سٌتی در تیوارستاًْای ضْزّای هٌتخة ٍ ارایِ چْارچَب هٌاسة

سارعی ،جَاد

۱۳۸۹

9

تْثَد فزآیٌذّای تخص هذارک پشضکی تیوارستاى آیت ا ...کاضاًی تَسیلِ "هذیزیت ًاب" در سال۱۳۸۸

صادقیاى ،اکزم

۱۳۸۸

10

هغالعِ تغثیقی ًظام هلی ثثت سٌذرم حاد کزًٍزی در کطَرّای هٌتخة ٍ ارائِ راّکارّای هٌاسة تزای ایزاى

تذیي ،حویذرضا

۱۳۸۹

11

هغالعِ تغثیقی حذاقل هجوَعِ دادُ ّای ًظام هذیزیت اعالعات پیًَذ اعضا در کطَرّای هٌتخة ٍ ارائِ راّکار هٌاسة تزای ایزاى

اسواعیلی قیَم آتادی ،هزین

۱۳۸۹

12

ارسضیاتی کیفیت آهَسضی گزٍُ ّای هذارک پشضکی کطَر تز اساس هذل تزًاهِ تْثَد کیفیت آهَسش ( ( AQIP

هظفزی اسکَیی ،هیٌا

۱۳۸۹

13

تزرسی رًٍذ تحَالت سْن ّشیٌِ ّای تْذاضت ٍ درهاى در تَدجِ خاًَار در فاصلِ سال ّای۱۳۶۱-۱۳۸۰

کالًتزی ،کزهعلی

۱۳۸۳

14

ارسیاتی ٍهقایسِ ًزم افشارّای سیستن اعالعات تیوارستاًی در تیوارستاى ّای ضْز اصفْاى در سال  ۱۳۸۹تزاساس هذل تعذیل یافتِ دلي ٍ هک لیي

حثیثی ،هحثَتِ

۱۳۹۰

15

هغالعِ تغثیفی ساختار ساسهاًی تخص هذیکال رکَرد در تیوارستاى ّای کطَرّای هٌتخة ٍ ارائِ الگَ تزای ایزاى؛۱۳۸۴

ضیخ عاّزی ،عثاس

۱۳۸۴

16

ارسیاتی آهادگی تیوارستاى تیوارستاى ّای هٌتخة ضْز اصفْاى تزای پیادُ ساسی پزًٍذُ الکتزًٍیک سالهت در سال۱۳۹۰

حیذری ،آسیِ

۱۳۹۱

17

تزرسی عَاهل هَثز تز پذیزش ٍ استفادُ اس سیستن پزًٍذُ پشضکی الکتزًٍیک (  EMRدر پلی کلیٌیک هزکشی صٌعت ًفت اصفْاى تا استفادُ اس هذل پذیزش تکٌَلَصی ()TAM

رفیعی،هزین

۱۳۹۱

18

تزرسی تغثیقی قَاًیي ٍ رٍیِّای هزتَط تِ ًگْذاری ٍ اهحای هذارک سالهت در کطَرّای هٌتخة ٍ ارائِ راّکار پیطٌْادی تزای ایزاى

حثیثی ،هحوذرضا

۱۳۹۱

19

ارسیاتی عولکزد سیستن اعالعات دارٍخاًِ تیوارستاى ّای آهَسضی خصَصی ٍ تاهیي اجتواعی ضْز اصفْاى در سال۹۰

هیزسائیاى تزٍجٌی ،راضیِ

۱۳۹۰

