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 (نويسنده مسئول) و خالصي ن. تحليل كارايي و مصرف بهينه منابع در بيمارستان يوسف زاده حرحيمي ب،  -5
، مجله علمي پژوهشي (DEA) تحليل فراگير داده ها  استفاده از مدل باهاي منتخب استان آذربايجان غربي
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محاسبه هزينه تمام شده آموزش دانشجو در دانشكده . يوسف زاده حعبادي فرد آذر ف، محبوب اهري ع و  -6

)، ABCمديريت و اطالع رساني پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي ايران به روش هزينه يابي بر مبناي فعاليت (
  .1388مجله علمي پژوهشي مديريت حسابداري، 

 
. تخمين و مقايسه بهره وري شعب سازمان تامين اجتماعي تهران طي يوسف زاده حهاديان م، حقاني ح و  -7

 .1387، مجله علمي پژوهشي مديريت سالمت، 1379-83سال هاي
 



 علوم هاي دانشگاه هاي بيمارستان وري بهره  (نويسنده مسئول). تحليليوسف زاده حهادران م، رحيمي ب،  -8
 ).58(17: 1393، مجله مديريت سالمت، 1385-1390تهران:  و ايران پزشكي

 
بيمارستان هاي  بهره وري مقايسة  مرادي ن و كلهر ر.،ح زاده يوسف ، فلطفي ، ماسالميان ،ن شرئيسيا -9

علمي  داده ها، مجلة پوششي تحليل و كوئيست شاخص مالم از استفاده اهواز با دانشگاهي غير و دانشگاهي
 ).6(13: 1393جندي شاپور،  پزشكي

 
 :شده چاپ كتاب هاي – ب

 و فرهاد لطفي، انتشارات حسن يوسف زادهكارايي و بهره وري در نظام سالمت، مولفين: دكتر سيد حسام سيدين، 
مركز تحقيقات مديريت و اقتصاد سالمت دانشگاه علوم پزشكي ايران (در مرحله چاپ) 

 
المللي و داخلي: هاي تخصصي بينشده در همايشج- مقاالت ارائه
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در زمينه كارايي اقتصادي و اخالق پزشكي، كنگره اخالق پزشكي كاربردي، بسيج جامعه پزشكي مشهد، 
1385. 

 
 و قرباني ع. خصوصي سازي در نظام بهداشت و درمان ايران، پنجمين همايش ساليانه يوسف زاده ح  -4

 .1386دانشجويان مديريت خدمات بهداشتي درماني، دانشگاه علوم پزشكي تبريز، 
 
) در سيستم خدمات ABC. طراحي روش هزينه يابي بر مبناي فعاليت (يوسف زاده ح محبوب اهري ع و  -5
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 . 1387ايران، 

 
 

 
 


