شماره
1
2
3
4

5

عنوان
ارائه چار چوب کلی برای شبکه
ملی اطالعات سالمت ایران
ارایه مدل معماری پرونده
الکترونیک سالمت مختصر
ارائه مدل طراحی ساختار وب
سایت های سالمت
ارائه مدل معماری برای شبکه
ملی پیوند ایران با رویکرد پایگاه
داده ها
طراحی مدل ارزیابی سیستم
اطالعات اورژانس بیمارستانی

6

ارایه مدل معماری سیستم
اطالعات ملی بحران های

استاد مشاور
فرخنده اسدی

سال
1394

نویسنده
علی محمد پور

فرخنده اسدی

1394

رضا ربیعی

1394

رضا ربیعی-
اعظم السادات
حسینی

1395

حمید رضا سام
زاده

رضا ربیعی -حمید
مقدسی

فرخنده اسدی -
بهروز هاشمی

1395

محمد حسین
حیوی حقیقی

فرخنده اسدی-
حمید مقدسی

رضا ربیعی

مریم جهانبخش
سعیده ولی
زاده
زهرا مستانه

استاد راهنما
حمید مقد سی-
رضا ربیعی
حمید مقد سی-
رضا ربیعی
فرخنده اسدی-
حمید مقدسی
فرخنده اسدی-
حمید مقدسی

1395

طبیعی برای ایران با رویکرد
پایگاه داده ها
7

طراحی مدل همراستایی
سیستم اطالعات بیمارستانی

8

ارائه مدل معماری سیستم ملی

محمد صادق
احمدی )بین
الملل )

فرخنده اسدی-
احسان زارعی

محمد رضا
ملکی

حسین باقریان

رضا ربیعی -محمد
فرحبخش

حمید مقدسی-
فرخنده اسدی

اطالعات بیماریهای واگیردار با

1396

1396

رویکرد پایگاه داده
9

ارائه الگوی اطالعات برنامه
اعتبارسنجی سازمان های
مراقبت بهداشتی ایران

منیژه آریایی

حمید مقدسی-
رضا ربیعی

فرخنده اسدی

1396

10

ارائه مدل معماری سیستم ملی
اطالعات سالمتی چشم
با رویکرد پایگاه داده

نسیم هاشمی

فرخنده اسدی-
حمید مقدسی

رضا ربیعی-
آزاده فرحی

1396

11

ارائه مدل معماری شبکه ملی
اطالعات بهداشت روان با
رویکردی به پایگاه داده ها

مهدیه شجاعی

رضا ربیعی-
فرخنده اسدی

حمید مقدسی-
عبدالرضا
صبوحی

1396

12

ارائه مدل معماری سیستم ملی
اطالعات کم توانان ذهنی کشور
با رویکرد پایگاه داده

مژگان کریمی

حمید مقدسی-
فرخنده اسدی

رضا ربیعی

1397

13

ارائه مدل معماری اطالعات
برای سیستم اطالعات
گردشگری پزشکی ایران

لیال قادری

حسن امامی-
رضا ربیعی

فرخنده اسدی-
اعظم السادات
حسینی

1397

