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  )٩٤تا  ٨٤های مرکز آمار  گزارشاستخراج شده از 

  )٩٤تا  ٩٠های مرکز آمار 

  خدمات ارزش افزوده موبایلحوزه 

 تحلیل و ترسیم سفرهای بین استانی به منظور دریافت خدمات درمانی

 بینی قیمت سهام در زمینه پیش

گیری و مدیریت  های تحلیل داده با هدف ارتقای تصمیم

  قالب داشبوردهای مدیریتی
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): بندی گواهی رتبه(احراز صالحیت از شورای عالی انفورماتیک 

 )eAtlas(های تحت وب  تولید اطلس 
١٣٩٠رسشSری مرکز آمار استخراج شده از ( اطلس کودکان بازمانده از تحصیل –

استخراج شده از ( های کشور بیکاری و مشارکت اقتصادی فصلی در استاننقشه  –

های مرکز آمار  گزارشاستخراج شده از ( نقشه تغییرات قیمت مسکن در مناطق تهران –
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حوزه مشاوره برای ایجاد اکوسیستم تحلیل داده در  
  )وادا(رشکت توسعه ارتباطات وادی رایمندان 

  ١٣٩٥مرداد   - ١٣٩٤بهمن 

 تحلیل داده به دفرت مطالعات رفاهارائه خدمات  

 اطلس توزیع مرصف داروهای خاص در سطح استان و شهرستان –
 تحلیل مرصف داروها نسبت به وسع بیمه شدگان –
تحلیل و ترسیم سفرهای بین استانی به منظور دریافت خدمات درمانی –

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتSعی
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   گذاری توسن افق هزاره رشکت مشاوره رسمایه
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های تحلیل داده با هدف ارتقای تصمیم سازی سامانه طراحی و پیاده 
 هزینه

قالب داشبوردهای مدیریتی ترسیم گرافیکی عملکرد سازمان برای مدیران عالی در .الف
لف با استفاده از روشخمرصف و تسازی سامانه کشف موارد سوء پیادهطراحی و  .ب
های کنرتل هزینه  برای اتخاذ سیاست راهنSسامانۀ سازی  طراحی و پیاده .ج

  شدگان با مطالعه الگوی مرصف خدمات درمانی توسط بیمه     
هموفیلی گذاری؛ بررسی موردی داروهای آنتی تحلیل سقف«گزارش مکتوب  .د

  سازمان بیمه سالمت ایران
  کنونا – ١٣٩٥بهمن 
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