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استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از سال 1610
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عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از اواخر سال 1616
عضو حیطه مدیریت نظام سالمت المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
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 عضو کمیته پژوهشی و تحقیقات دانشجویی دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی دانشگاه علوم
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 عضو هیأت داوران مجله تخصصی "پژوهش و سالمت" مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سالمت
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 -1رحیمی ب ،یوسف زاده ح (نویسنده مسئول) و خالصی ن .تحلیل کارایی و مصرف بهینه منابع در بیمارستان
های منتخب استان آذربایجان غربی با استفاده از مدل تحلیل فراگیر داده ها ) ،(DEAمجله علمی پژوهشی
مدیریت سالمت دانشگاه علوم پزشکی تهران.1611 ،
 -1عبادی فرد آذر ف ،محبوب اهری ع و یوسف زاده ح .محاسبه هزینه تمام شده آموزش دانشجو در دانشکده
مدیریت و اطالع رسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران به روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت (،)ABC
مجله علمی پژوهشی مدیریت حسابداری.1611 ،
 -11هادیان م ،حقانی ح و یوسف زاده ح .تخمین و مقایسه بهره وری شعب سازمان تامین اجتماعی تهران طی
سال های ،1651-16مجله علمی پژوهشی مدیریت سالمت.1615 ،
 -11هادیان م ،رحیمی ب ،یوسف زاده ح (نویسنده مسئول) .تحلیل بهره وری بیمارستان های دانشگاه های علوم
پزشکی ایران و تهران ،1617-1611 :مجله مدیریت سالمت.)71(15 :1616 ،
 -15رئیسیان ش ،اسالمیان م ،لطفی ف ،یوسف زاده ح ،مرادی ن و کلهر ر .مقایسۀ بهره وری بیمارستان های
دانشگاهی و غیر دانشگاهی اهواز با استفاده از شاخص مالم کوئیست و تحلیل پوششی داده ها ،مجلۀ علمی
پزشکی جندی شاپور.)3(16 :1616 ،
 -16عابدی م ،بهرامی م ،یوسف زاده ح ،معینی م .بررسی کارایی اقتصادی بخشهای مراقبت ویژه
بیمارستانهای آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ،مجله پژوهشهای سالمت
محور 1617؛ .51-61 :)1(5
 -10نبی لو ب ،سالم صافی پ ،یوسف زاده ح (نویسنده مسئول) ،ارزیابی عملکرد طرح تحول نظام سالمت در
بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجان غربی ،مجله پرستاری ارومیه.1617 ،
 -17فرجامی ا ،نبی لو ب ،یوسف زاده ح ،محمودلو ر .مقایسه ازوفاژکتومی با تعبیه لوله ژژونوستومی و بدون لوله
ژژونوستومی ،مجله پرستاری ارومیه1617 ،

مقاالت ارائهشده در همایشهای تخصصی بینالمللی و داخلی:
 -1رضایی پ ،یوسفی م ،محبوب اهری ع و یوسف زاده ح .بررسی ضرورت وجود تعرفه درمانی واحد در کشور
متناسب با حق سرانه بیمه ،کنگره اخالق پزشکی کاربردی ،بسی جامعه پزشکی مشهد.1617 ،
 -5یوسف زاده ح ،رضایی پ ،محبوب اهری ع .اقتصاد سالمت و تاثیر جنبه های اقتصادی و اجتماعی بیمه در
توازن اجتماعی ،کنگره اخالق پزشکی کاربردی ،بسی جامعه پزشکی مشهد.1617 ،
 -6محبوب اهری ع ،یوسفی م و یوسف زاده ح .اصول و مفاهیم عدالت در بخش سالمت و چالش های موجود
در زمینه کارایی اقتصادی و اخالق پزشکی ،کنگره اخالق پزشکی کاربردی ،بسی جامعه پزشکی مشهد،
.1617
 -0یوسف زاده ح و قربانی ع .خصوصی سازی در نظام بهداشت و درمان ایران ،پنجمین همایش سالیانه
دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز.1613 ،
 -7محبوب اهری ع و یوسف زاده ح .طراحی روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت ( )ABCدر سیستم خدمات
بهداشتی درمانی ،ششمین همایش دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ،دانشگاه علوم پزشکی
ایران.1615 ،
 -3نبی لو ب و یوسف زاده ح  .چاقی بارداری :پیامدهای اقتصادی و نقش دولت در مبارزه با اپیدمی چاقی ،کنگره
بین المللی چاقی مادر و کودک ،دانشگاه علوم پزشکی ارومیه.1610 ،
 -5نبی لو ب ،باقری ک و یوسف زاده ح .میزان رعایت اصول ایمنی تزریقات در اتاق های عمل یکی از مراکز
آموزشی درمانی ارومیه ،همایش کشوری ایمنی در نظام سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی ارومیه.1610 ،
 -1گوزلی ا ،عبدی راد ع و یوسف زاده ح .میزان رعایت منشور حقوق بیماران بستری از دیدگاه آنان در بیمارستان
های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان و ارتباط با ایمنی بیمار ،همایش کشوری ایمنی بیمار،
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه.1611 ،
 -1یوسف زاده ح ،نبی لو ب ،سالم صافی پ .ارزیابی عملکرد بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی
ارومیه قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سالمت ،کنگره ملی مدیریت سالمت تبریز.1617 ،
 -11یوسف زاده ح ،نبی لو ب ،خدایاری زرنق ر .مروری نظامند بر هزینه – اثربخشی مداخالت آموزشی خود
مراقبتی بیماران ،کنگره ملی مدیریت سالمت تبریز.1617 ،

 -11یوسف زاده ح ،خدایاری زرنق ر .روش شناسی و پیشرفت های جدید در زمینه مراقبت مدیریت شده در بیمه
سالمت ،کنگره ملی مدیریت سالمت تبریز.1617 ،
د  -کتابهای چاپ شده:
 کارایی و بهره وری در نظام سالمت (در دست چاپ -انتشارات علوم پزشکی سبزوار)

