
 ردیف عنوان شماره انتشار تاریخ

 1 بعد از طرح تحول نظام سالمت  های کمرشکن و فقرزا، قبل ومواجهه با هزینه 1 95/03/22

 2 سالمت نظام بعد از طرح تحول پرداخت مستقیم از جیب مردم، قبل و 2 95/03/28

ای طرح تحول بعد از اجر های سالمت، قبل وهای بودجه و هزینهترین شاخصبررسی مهم 3 95/04/05
 نظام سالمت
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بعد از  قبل وهای کل سالمت مند در سهم کارکردهای مختلف هزینهبررسی جابه جایی هدف 4 95/04/11
 سالمت نظام اجرای طرح تحول
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 5 پایداری منابع مالی سالمت براساس تحلیل فضای بودجه ای  5 95/04/13

 6 سالمت نظام غیررسمی سالمت پس از اجرای طرح تحولهای وضعیت پرداخت 6 95/04/19

 7 بعد از اجرای طرح تحول نظام سالمت بخش سالمت، قبل و بررسی تورمِ 7 95/04/26

 8 پایش و ارزیابی تحقق سومین هدف توسعه پایدار  8 95/04/26

 9 سالمتبررسی بهره مندی از خدمات، قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام  9 95/05/02

 10 "آیا طرح تحول سالمت در ماندگاری پزشکان متخصص در مناطق محروم موفق بوده است؟ " 10 95/05/10

های دولتی بعد از اجرای طرح تحول ت ارائه شده در بیمارستانارضایت بیماران بستری از خدم 11 95/05/16
 سالمت

11 

 12 های دولتیخدمات زنجیرۀ تأمین در بیمارستاندستاوردهای طرح تحول سالمت در ارائه  12 95/05/23

 13 بررسی هم سویی طرح تحول نظام سالمت با پوشش همگانی سالمت 13 95/05/30

 14 آیا طرح تحول سالمت با اسناد باالدستی کشور در حوزه سالمت همخوانی دارد؟ 14 95/06/06

 15 طرح تحول سالمت دارند؟ ارائه دهندگان خدمات سالمت چه نظری در خصوص 15 95/06/13

 16 از اجرای طرح تحول نظام سالمتتحوالت بیمۀ سالمت پس  16 95/06/20

 17 های عمومی سالمت پس از اجرای طرح تحول سالمتیت هزینهعوض 17 95/06/27

 18 بیمه شدگان به طور متوسط برای هر نوبت ویزیت سرپایی چقدر هزینه پرداخت می کنند؟ 18 95/07/03

 19 مداخالت اصلی حوزۀ بهداشت برای طرح تحول سالمت 19 95/07/10

 20 بودجۀ هزینه شده برای مداخالت و اقدامات حوزۀ بهداشت 20 95/07/17

 21 اقدامات حوزۀ بهداشت، در طی سه سال اول طرح تحول سالمت 21 95/07/24

 22 های ابالغیسیاستپوشش همگانی بیمۀ سالمت در اسناد باالدستی:  22 95/08/01

 23 پوشش بیمۀ همگانی سالمت: از منظر قانون اساسی 23 95/08/08

 24 های پنج سالهپوشش بیمه همگانی سالمت در اسناد باالدستی: از منظر برنامه 24 95/08/15

 25 پوشش همگانی بیمۀ سالمت: نتایج مطالعات خانوار 25 95/08/22

 26 مستقیم از جیب برای خدمات دندان پزشکیمقدار پرداخت  26 95/08/29

 27 های اخیر چقدر است؟سهم نسبی انواع خدمات سالمت در پرداخت از جیب مردم در سال 27 95/09/06

 28 سهم پرداخت از جیب برای خدمات پاراکلینیک، قبل و بعد از طرح تحول سالمت 28 95/09/13

های دارو و مقدار پرداخت از مالی مردم در برابر هزینه مداخالت طرح تحول برای حفاظت 29 95/09/20
 جیب برای دارو
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های دندان ای مراقبتخدمات سالمت دهان ودندان: اقدامات انجام شده در ایران )پوشش بیمه 30 95/09/27
 پزشکی و حفاظت مالی(
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 31 ی از زمان شروع طرح تحول سالمت در ایران چگونه است؟خدمات سرپای ۀروند ارائ 31 95/10/04



اند مندی از خدمات سرپائی و بستری: آیا مراجعین دارای نیازهای سرپائی و بستری توانستهبهره 32 95/10/11

 خدمت مورد نظر را دریافت کنند؟
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 در استان فارس و مازندران با کل کشور مندی از خدمات سرپائیرههمقایسه پوشش و ب 33 95/10/18
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 34 مندی از خدمات بستری در استان فارس و مازندران با کل کشورمقایسه پوشش و بهره 34 95/10/25

های اولیه در استان فارس و مازندران با کل های مرتبط با پوشش مراقبتمقایسه شاخص 35 95/11/02

 کشور
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 36 مندی از خدمات سالمت در استان آذربایجان شرقی های بهرهشاخص 36 95/11/09

 


