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 ابداعات:
  هاي بهداشتی و درمانی هاي کاربردي در سیستمیابی و پژوهشلهأتدوین روش آموزش مس

 
 خارجی:نت گراهاي طرح

 WHO(: 80-1379سنجی و تدوین مدول آموزشی روش تحقیق کاربردي با سازمان جهانی بهداشت (نیاز
). مجـري اصـلی طـرح آقـاي دکتـر ملـک       WHOپژوهش در سیستم تحقیقات پزشکی کشور ایران با سازمان جهانی بهداشت (

 )1382-83، (افضلی
1- Evaluation of Health Research system in Islamic Republic of Iran. MOHME WHO, 2003 

 UN (84-1383کویت ( -و تنفسی وارد بر جمعیت ایرانی ناشی از جنگ عراق ه محاسبات اقتصادي خسارات روانی مشاور
 WHOبا مشارکت  WELSمجري پروژه 

 ، استانی و دانشگاهی:طرح پژوهشی کشوري
 طرح پژوهشی دانشگاهی و استانی   20بیش از 

 Ph.Dنامه پزشکی عمومی، پزشکی تخصصی، کارشناسی ارشد، پایان 40مشاوره بیش از و  راهنمایی
 
 

 هاي انتشار یافته:کتاب
 1368   انتشارات دانشگاه تهران                 1ریزي بهداشت درمان ج مدیریت برنامه -1
 1369   رانانتشارات دانشگاه ته            2ریزي بهداشت درمان ج مدیریت برنامه -2
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