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 32/13معدل  -1133سال فراغت  -دانشگاه علوم پزشکی تهران -کارشناسی ارشد آمارزیستی -0

 31/11معدل  -1133سال فراغت -دانشگاه پیام نور تهران -کارشناسی ارشد آمارریاضی -1

 01/11معدل  -1131سال فراغت  -دانشگاه عالمه طباطبایی -کارشناسی آمار -3

 :ی علمیتبه هار عضویت ها و

 1131، دکتری آمارزیستی دانشگاه تربیت مدرس دانش آموختگانکسب رتبه اول

 2121، ، ژنو، سوئیسفدراسیون جهانی مخترعینعضو رسمی 

 عناوین پایان نامه ها:

به راهنمایی  "های بقا در حضور مخاطرات رقیب با رویکرد بیزی به همراه کووریت وابسته به زمانسازی دادهمدل"رساله دکتری با موضوع  .1

 زادهدکتر ابراهیم حاجی

به راهنمایی  "تعیین عوامل موثر و نحوه تاثیرگذاری آنها بر سن یائسگی زنان شوهردار ایرانی"نامه کارشناسی ارشد آمار زیستی با موضوع پایان .2

 دکتر عباس رحیمی فروشانی 

ه ب "مینان کوواریانسهای دورافتاده با استفاده از برآوردگر حداقل دترشناسایی داده"پایان نامه کارشناسی ارشد آمار ریاضی با موضوع  .1

 راهنمایی دکتر مسعود یارمحمدی

عوامل موثر بر انگیزه دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی نسبت به تحصیل در رشته "نامه کارشناسی آمار با موضوع پایان .0

 به راهنمایی دکتر نادر نعمت اللهی "خود

 

 پژوهشی:ی آموزشی و فعالیت ها

  1133استادیار گروه آمارزیستی دانشگاه علوم پزشکی ایران از  -1

  1133از  دانشگاه علوم پزشکی ایران عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی -2

 1133-1131تهاجمی، دانشگاه علوم پزشکی ایران های کمقائم مقام مدیر پژوهش مرکز تحقیقات جراحی -1

  1130دانشگاه علوم پزشکی ایران از  تهاجمیهای کمولوژی مرکز تحقیقات جراحیمتخصص آمارزیستی و اپیدمی -0

 1131-1132دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل  پژوهشگاه علوم رفتاری آمارزیستی و اپیدمیولوژی پژوهشگاه متخصص -1

 

 ی:ی اجرایفعالیت ها

 تاکنون 1136از  دانشگاه علوم پزشکی ایران مشاور رئیس و مسئول روابط عمومی دانشکده بهداشت -1
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مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی از  "مطالعات اپیدمیولوژی پیشگیری و جمعیت شناسی بیماران چاق و متابولیک"دستیار هسته  -2

 تاکنون 1131

گروه  1011-1136ساله  0در برنامه  "سازی هدفمند و متوازن آموزش دانشجویان در راستای کارآفرینیاستراتژی بهینه"مسئول پیگیری  -1

 آمارزیستی

 

 :در مجالت تخصصی ارائه شدهمقاالت 

1- Hosseini-Baharanchi FS, Baghestani AR, et al. Joint modeling of longitudinal measurements and multiple failure 

time using fully-specified subdistribution model: A Bayesian Perspective. Journal of Reliability and Statistical 

Studies. 2121. In press.  

2- Hajimohammadi A, Eghbali F., Hosseini-Baharanchi FS, et al. Excess Weight Loss after Roux-en-Y Gastric 

Bypass: The Trend and Associated Factors for weight loss. Journal of Research in Medical Sciences, 2121. In 

press. 

3- Bashash D, Hosseini-Baharanchi FS, Rezaie-Tavirani M, Safa M, Akbari Dilmaghani N, Faranoush M, 

Abolghasemi H. Platelet count and COVID-13 prognosis: what we know of the prognostic value of 

thrombocytopenia in SARS-CoV-2 infection?. Archives of Academic Emergency Medicine. 2121; 3(1):61. 

https://journals.sbmu.ac.ir/aaem/index.php/AAEM/article/view/323   

4- Darabi S, Pazouki A, Hosseini-Baharanchi FS, Kabir A, Kermansaravi M. The role of alimentary and 

biliopancreatic limb length in outcomes of Roux-en-Y gastric bypass. Videosurgery and Other Miniinvasive 

Techniques. 2121;11(2):231. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6211112/ 

5- Goodarzi A, Behrangi E, Sadeghzadeh Bazargan A, Hosseini-Baharanchi FS, et al. The association between 

Melasma and Iron Profile: a case–control study, Russian Open Medical Journal, 2121. Volume 3 (June). 

https://romj.org/2121-1212 

6- Soheilipour F, Shiri S, Ahmadkhaniha HR, Abdollahi E, Hosseini-Baharanchi FS. Risk factors for attention-

deficit/hyperactivity disorder: a case-control study in 1 to 12 years old children. Medicine and Pharmacy Reports. 

2121 Apr;31(2):161. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6201331/ 

7- Baghestani AR, Hosseini-Baharanchi FS. An improper form of Weibull distribution for competing risks analysis 

with Bayesian approach. Journal of Applied Statistics. 2113 Oct 1;03(11):2013-16. 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/11/1131/12330631/2113/1136126 

https://journals.sbmu.ac.ir/aaem/index.php/AAEM/article/view/828
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7233152/
https://romj.org/2020-0202
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7243883/
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02664763.2019.1597027
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8- Dehkordi ZR, Rafieian-Kopaei M, Hosseini-Baharanchi FS. A double-blind controlled crossover study to 

investigate the efficacy of salix extract on primary dysmenorrhea. Complementary therapies in medicine. 2113 Jun 

1;00:112-3. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1331223313111333  

9- Zayeri F, Raisi Dehkordi Z, Hosseini-Baharanchi FS. The clinical efficacy of lavender oil inhalation on intensity 

of menstrual pain from primary dysmenorrhea. Journal of Herbmed Pharmacology. 2113 Aug 11. 

http://eprints.skums.ac.ir/6362/ 

11- Dehkordi Z, Hosseini-Baharanchi F, Kazemian A, Madiseh M, Reisi M, Motaghi B. The effects of infant massage 

on maternal postpartum depression: A randomized controlled trial. Nursing and Midwifery Studies. 2113;3(1):23-

11. http://eprints.kaums.ac.ir/1321/ 

11- Hosseini-Baharanchi FS. Observational Studies in Bariatric Surgery. Journal of Minimally Invasive Surgical 

Sciences. 2113 Feb;6(1). https://sites.kowsarpub.com/minsurgery/articles/33111.html 

12- Hosseini-Baharanchi FS, Hajizadeh E, Baghestani AR, Najafzadeh K. The Relationship between Mortality of 

Lung Transplant Recipients and Serum Cyclosporine Levels: Joint Modeling of Time-to-Event Data and 

Longitudinal Data. International journal of organ transplantation medicine. 2116;3(1):116. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1132111/ 

13- Shafaghi S, Dezfuli AA, Aval ZA, Sheikhy K, Farzanegan B, Mortaz E, Emami H, Aigner C, Hosseini-Baharanchi 

FS, Najafizadeh K. Ex Vivo Lung Perfusion: Establishment and Operationalization in Iran. Experimental and 

clinical transplantation: official journal of the Middle East Society for Organ Transplantation. 2116 Feb 1;11(1):32-

3. https://pdfs.semanticscholar.org/1303/1b302201301c6eae3f2c23f3123d3ddb3ed2.pdf 

14- Hosseini-Baharanchi FS, Hajizadeh E, Baghestani AR, Najafizadeh K, Shafaghi S. Bronchiolitis obliterans 

syndrome and death in Iranian lung transplant recipients: a bayesian competing risks analysis. Tanaffos. 

2113;11(1):101. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1110316/ 

15- Shafaghi S, Mortaz E, Dezfuli AA, Godarzi H, Sheikhy K, Aval ZA, Farzanegan B, Emami H, Hosseini-

Baharanchi FS, Najafizadeh K. Normothermic ex vivo lung perfusion in brain-dead donors reduces inflammatory 

cytokines and toll-like receptor expression. Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology. 2113 Oct 

11;11(1):101-10  http://ijaai.tums.ac.ir/index.php/ijaai/article/view/601. 

16- Shafaghi S, Najafizadeh K, Sheikhy K, Aval ZA, Farzanegan B, Mafhoomi Y, Abdollahi ZF, Emami H, Mortaz 

E, Porabdollah M, Fard AJ, Hosseini Baharanchi FS. The first experience of ex-vivo lung perfusion (EVLP) in 

Iran: an effective method to increase suitable lung for transplantation. International journal of organ 

transplantation medicine. 2113;6(0):213. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1213131/ 

17- Mirmohammadali M, Hosseini-Baharanchi FS, Dehkordi ZR, Bekhradi R, Delaram M. The effect of massage 

with oils on the growth of term infants: a randomized controlled trial. Open Journal of Pediatrics. 2111;1(11):221. 

https://www.scirp.org/html/6-1111011_13131.htm 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0965229918310999
http://eprints.skums.ac.ir/7972/
http://eprints.kaums.ac.ir/3621/
https://sites.kowsarpub.com/minsurgery/articles/68050.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5592103/
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http://ijaai.tums.ac.ir/index.php/ijaai/article/view/743
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5219583/
https://www.scirp.org/html/7-1330433_59381.htm
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18- Baharanchi FS, Hajizadeh E, Najafizadeh K, Baghestani AR, Shafaghi S. Risk factors associated with survival 

after lung transplant in Iran. Exp clin transplant. 2110 Aug 1;12(0):231-0. 

https://www.researchgate.net/profile/Katayoun_Najafi_Zadeh/publication/232110313_Risk_Factors_Associated_

With_Survival_After_Lung_Transplant_in_Iran/links/133312e113aea10633012212.pdf 

19- Dehkordi ZR, Baharanchi FS, Bekhradi R. Effect of lavender inhalation on the symptoms of primary dysmenorrhea 

and the amount of menstrual bleeding: A randomized clinical trial. Complementary therapies in medicine. 2110 

Apr 1;22(2):212-3. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1331223311112130 

 

های دانشگاه علوم پزشکی گری در دستیاران بیمارستانایفاطمه سادات حسینی بهارانچی، حرفهفوالد اقبالی، سید میالد سیدپور، عبدالرضا پازوکی،  -21

. 1133، 1، شماره 21ایران و عوامل مؤثر بر آن، نشریه جراحی ایران، دوره 

111112https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id= 

تاثیر روش آموزش متن بر کنش پریشی افراد " قاجانی، مجتبی مشکات، فاطمه سادات حسینی بهارانچی،فریبا یادگاری، الهام اصل شیرین، آرزو آ -21

 .1، شماره 2، جلد1132،مجله اختالالت ارتباطی گفتار و زبان، "بزرگسال با آسیب نیمکره چپ

 112613e/https://www.magiran.com/volum 

 دفعات بر مادر توسط شیرخوار ماساژ تاثیر بررسی"زیبا رئیسی دهکردی، معصومه دالرام، فاطمه سادات حسینی بهارانچی، ماندانا میرمحمدعلی،  -22

 .1شماره ، 2، دوره  1132، مجله بالینی پرستاری و بالینی، پاییز "یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده :نوزاد شیرخوردن زمان مدت و

&slc_lang=fa&sid=fa1-1-11-http://jcnm.skums.ac.ir/browse.php?a_code=A 

 مبتنی بر تولید آواهای گفتاری بر بیمار کنش پریشتاثیر درمان "فریبا یادگاری، آرزو آقاجانی، الهام اصل شیرین، فاطمه سادات حسینی بهارانچی،  -23

 .1، شماره 2،جلد1132تار و زبان، ، مجله اختالالت ارتباطی گف"شدید با آسیب نیمکره چپ

112613https://www.magiran.com/volume/ 

مقایسه تاثیر ماساژ با روغن آفتابگردان "، رضا بخردی ، معصومه دل آرام ،فاطمه سادات حسینی بهارانچی ،معصومه معصومی ،دهکردی زیبا رئیسی -24

 .1131 . تابستان1، شماره 1دوره ، مجله بالینی پرستاری و بالینی، "و ماساژ به تنهایی بر وزن و قد شیرخواران

213316https://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=  

مقایسه تأثیر ماساژ با روغن آفتابگردان و روغن کنجد بر مدت گریه "زیبا رئیسی دهکردی، فاطمه سادات حسینی بهارانچی، ماندانا میرمحمدعلی،  -25

 .1131تابستان ، 1اره ، شم16دوره ، ، مجله حیات"هکارآزمایی بالینی تصادفی شد :و خواب شیرخواران

&slc_lang=fa1&sid=16https://hayat.tums.ac.ir/browse.php?a_id= 

 ، مجله"( و کاربرد آنMCDنان )بر برآوردگر ماتریس کوواریانس با کمترین دترمیمروری "مسعود یارمحمدی، فاطمه سادات حسینی بهارانچی.  -26

 .00-11، ص 1131، 63شماره آمارهای رسمی ایران، 
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 مقاالت ارائه شده در کنگره ها:

1- Baghestani AR. Hosseini-Baharanchi FS. Weibull distribution application to competing risks analysis. 11th International 

Statistics Congress. Turkey, Bodrum, ISC2113. (International) 

2- Pazouki A, Hosseini-Baharanchi FS, Kabir A, Darabi S. The role of limb length on bariatric surgery outcomes. Oral 

presentation in 1rd International Congress in Bariatric and Metabolic Surgery. Shahid Beheshti University of Medical 

Sciences, Tehran, Iran, 2116. (International) 

1- Pazouki A, Kabir A, Hosseini-Baharanchi FS, Pishgah M. Effects of Bariatric Surgeries on Weight Loss in Morbidly Obese 

Patients on 1661 Patients: A 12-Month Follow-up. Oral presentation in 12th International Congress Minimally Invasive 

Surgery & Techniques (MISTIC), Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran, Nov. 11, 2113. (International) 

0- Hosseini-Baharanchi FS, Hajizadeh E, Baghestani A, Wu J. Fully-specified subdistribution model. Oral presentation in 

23th New England Statistical Symposium, University of Connecticut, April 21, 2111. (International) 

1- Hosseini-Baharanchi FS, Hajizadeh E, Chen MH, Baghfalaki T, Baghestani A, Najafizadeh K. Joint modeling of 

longitudinal measurements and competing risks data. 11th International Chinese Statistical Association, Shanghai, China, 

Dec. 22, 2113. (International) 

3- Hosseini Baharanchi FS, Hajizadeh E, Najafizadeh K, Baghestani A, Shafaghi S. Survival rates in Iranian lung transplant 

recipients and associated factors. Oral presentation in 10th congress of the Middle East Society for Organ Transplantation, 

Sep. 2110, Istanbul, Turkey. (International) 

6- Hosseini Baharanchi FS, Hajizadeh E, Najafizadeh K, Baghestani A, Shafaghi S. The effect of waiting list time on risk of 

death post lung transplantation in Iran. Oral presentation in 10th congress of the Middle East society for organ 

transplantation, Sep. 2110, Istanbul, Turkey. (International) 

3- Hosseini Baharanchi SR, Hosseini-Baharanchi FS. Monitoring Vendors Performance Using AHP Joint with Traceable 

Control Charts, Oral presentation in International Conference on Human and Computer Engineering, June 2111, Istanbul, 

Turkey. (International) 

3- Hosseini Baharanchi SR, Hosseini-Baharanchi FS. The Perceptions of Entrepreneurs on the strategic role of Human 

Resource Management Using SPSS, Oral presentation in International Conference on Human and Computer 

Engineering, 23March 2111, Madrid, Spain. (International) 

 

 تخصصی برگزار شدهکارگاه های 

 خالقیت، نوآوری و اختراع، انواع مطالعات در اپیدمیولوژی، تحلیل بقا، و پیشرفته روش تحقیق مقدماتی، آمارزیستی به نرم افزارروش های 
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 :ی تخصصی و نرم افزاریمهارت ها

 SPSS ،SAS،R ،STATA ،OpenBUGSافزارهای تخصصی نرم -1

 Mendeley، MS Project ،Prezi ،Xmind،Photoshop ، Mindmasterنرم افزارهای  -2

 طرح های تحقیقاتی:
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