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 طرحهای برتر 

-1398ساال ایيار   3طرح  تحقيقاتي برتر مصوب در   3پروپوزال طرحهای تحقيقاتي منتخب مرکز،  

% پيشرفت کار ،مصوبه تاييد طرح تحقيقاتي در شورای پژوهش مرکاز و مصاوبه 30( که حداقل  1396

 ميزان پيشرفت کار طرح تحقيقاتي داشته باشد. 

 طرح تحول نظام سالمت بر میزان سزارین در لرستان: تحلیل سری زمانی منقطعتاثیر . 1

 چالش های ارزیابی فن آوری سالمت در ایران: یک مطالعه کیفی.2

بررسی میزان شیوع تغذیه انحصاری با شیر مادر در شیرخواران ایرانی بههه روم مههرور سیتههتواتیک و .3

 متاآنالیز

 : یک مطالعه کیفی19رد مراقبت از بیواران مبتال به کوویدتبیین تجارب پرستاران، در مو  -4

در ایههران: یههک مطالعههه تحلیههل سههری COVID-۱۹ اثیر فاصله گذاری اجتواعی بر موارد جدید ابههتال بهههت5

 زمانی منقطع

 مقاالت برتر 

PDF که نويسنده اول يا مسئول در    ، ( 1399-1397سال ایير    3سه مقاله برتر منتشر شده در  

مقاالت برتر عضو مرکز تحقيقات باشد و مرکز تحقيقات افيليشن اول مقاله را داشته باشد و عنوان  

  موضوع مقاله( در راستای اهداف و زمينه پژوهش مرکز تحقيقات باشد. 

قبول نمي باشد. مورد    Acceptanceنکته:   

 

1- Prevalence of depression in cardiovascular patients in Iran: A systematic 
review and meta-analysis from 2000 to 2017 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032717318591 

 

 

2- A qualitative assessment of the evidence utilization for health 

policy-making on the basis of SUPPORT tools in a developing 

country 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28812845/ 

 

 

3- Nurses' perception of empowerment and its relationship with 
organizational commitment and trust in teaching hospitals in Iran 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jonm.12766 

 

4- Ensuring adequate health financing to prevent and control the COVID-

19 in Iran 

https://equityhealthj.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12939-020-

01181-9 

5- The effect of the Iranian health transformation plan on hospitalization 

rate: Insights from an interrupted time series analysis 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32306975/ 
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 پمفلت، برنامه های تلويزيوني، مولتي مديا و ......

ن دهنده ميزان  اثرگذاری و استفاده از نتايج تحقيقات مرکااز کااه منهاار بااه  مکاتباتي که نشا

 تغيير در سطوح مختلف گرديده است.  در صفحه بارگزاری شده است(.
 


