
فراخوان ثبت نام
"دوره پیشرفته ارزیابی فن آوری سالمت" 

مکان و زمان برگزارینحوه برگزاری و طول دوره

نحوه ثبت نام و هزینه دوره

مدرســین و دبیران

جهت کسب اطالعات بیشرت به سایت موسسه ملی تحقیقات سالمت به نشانی

nihr.tums.ac.ir مراجعه نمایید

گروه هدف و واجدین رشایط رشکت در دوره

به مدت 7 روز )از ساعت 8 تا 17(
3 روز ابتدایی آن مباحث مربوط به مرور نظام مند و متاآنالیز

 4 روز بعدی مباحث مربوط به ارزشیابی اقتصادی

این دوره در سالن همایش های  موسسه ملی تحقیقات سالمت 
جمهوری اسالمی ایران و در تاریخ های 30 آذر و 1، 2، 6، 7،  

8 و 9 دی ماه 1400 برگزار خواهد شد.

ثبت نام در این دوره رایگان بوده و عالقه مندان به ثبت نام در دوره باید رزومه خود را از طریق ایمیل حداکثر تا تاریخ 10 آذر 1400  به 
آدرس hegnihr@gmail.com  ارسال کنند. پس از بررسی مدارک متقاضیان شرکت در دوره، افراد واجد شرایط توسط موسسه ملی 

تحقیقات سالمت انتخاب شده و اطالع رسانی خواهد شد. 
شایان ذکر است، به منظور اعطای مدرک دوره، شرکت کنندگان بایستی تمام روزها در کارگاه حاضر بوده و در صورتی که بیش از نصف غیبت 

نمایند، مدرک دوره به آنها اعطا نخواهد شد. 

افراد متقاضی شرکت در این دوره باید دارای شرایط زیر باشند:
 آشنایی کامل با نظام سالمت

 آشنایی با روش تحقیق در علوم سالمت بویژه انجام مطالعات مرور نظام مند
 تسلط نسبی به زبان انگلیسی

 آشنایی نسبی با انجام مطالعات  ارزیابی فناوری سالمت و ارزشیابی اقتصادی

دانش آموختگان مقطع ارشـد یا دکترای رشـته های مرتبط با حیطه نظام سـالمت شـامل رشـته های اقتصاد سـالمت، سیاسـتگذاری 
سـالمت، مدیریـت خدمـات بهداشـتی و درمانـی، اپیدمیولـوژی، ارزیابی فنـاوری سـالمت و اقتصاد دارو به شـرط دارا بودن شـرایط 

فـوق در اولویـت خواهند بود.

دکتر عباس کشتکار
استادیار دانشکده بهداشت دانشگاه 

علوم پزشکی تهران
متخصص اپیدمیولوژی

دکتر علیرضا محبوب اهری
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دکتر علی اکبری ساری
رئیس موسسه ملی تحقیقات سالمت 

جمهوری اسالمی ایران

دکتر محسن بارونی
دانشیار اقتصاد سالمت و معاون 

دانشگاه  علوم پزشکی کرمان

دکتر علیرضا اولیایی منش
معاون بهداشت دانشگاه علوم 

پزشکی تهران

دبیر اجرایی:
دکتر محمد رضا مبینی زاده

استادیار دانشگاه علوم پزشکی 
تهران

دکتر رضا گودرزی
استادیار اقتصاد سالمت دانشگاه علوم 

پزشکی کرمان

دبیر علمی:
دکتر رجبعلی درودی

استادیار اقتصاد سالمت، عضو هیات 
علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران


