
1 

 

 رزومه

   

 )تاریخ آخرین بازنگری(8931 یرماهت 

 اطالعات شخصی:

 جمیله ابوالقاسمی نام و نام خانوادگی:

 آمار زیستیخصص: ت

 1431 سال تولد:

 شیرازمحل تولد: 

 گروه آمار -دانشکده بهداشت -دانشگاه علوم پزشکی ایران -تقاطع بزرگراه همت و چمران-تهرانآدرس محل کار: 

 زیستی

   47143113   تلفن:

 abolghasemi.j@iums.ac.irپست الکترونیک: 

 

 دکتری آمار زیستی  تحصیالت:

  



2 

 

 :)فارسی( کتب و مقاالت چاپ شده

 نام مجله عنوان مقاله
سال 
 چاپ

تعداد 
 نويسندگان

جايگاه 
نويسنده 

* 

 نويسنده

**مسؤول
 

 نوع نمايه

1 
تاثیر عوامل خطر دوران بارداری بر 

 وزن نوزاد

دانشگاه مجله علمی 

 علوم پزشکی قزوین
1447 3 2   

علمی 

 پژوهشی

2 

بقای بیماران سرطان پستان و 

عوامل موثر بر آن با استفاده از مدل 

 خطرات جمعی آلن

مجله دانشگاه علوم 

پزشکی خراسان 

 شمالی

1434 3 3   
علمی 

 پژوهشی

3 

عوامل موثر بر بروز متاستاز در 

بیماران سرطان پستان با استفاده از 

 مدل شکنندگی

مجله علمی پژوهشی 

دانشگاه علوم پزشکی 

 اراك

 کوپرنیکوس   2 7 1431

4 

عوامل پیش آگهی دهنده بروز 

متاستاز در بیماران سرطان پستان با 

 -استفاده از مدل بازگردنده اندرسن 

 گیل

 اسکوپوس   4 5 1432 کومش

5 

مدل شفایافته ی آمیخته ی لگ 

بقای نرمال با کاربرد در تحلیل 

چشم کودکان مبتال به 

 رتینوبالستوما

مجله دانشگاه علوم 

 پزشکی سبزوار
1434 3 2   

علمی 

 پژوهشی

6 

تعیین ارتباط ابعاد مختلف حمایت 

اجتماعی با کیفیت زندگی 

شهر تهران در  4سالمندان منطقه 

 1432سال 

آموزش و سالمت 

 جامعه 
1433 3 4   

علمی 

 پژوهشی

7 

سرمایه اجتماعی های بررسی مؤلفه

در زنان سرپرست خانوار با استفاده 

 از تحلیل عاملی تاییدی

مجله علوم پزشکی 

 رازی
1433 4 4 * 

علمی 

 پژوهشی
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8 

تأثیر مداخله آموزشی بر نگرش، 

خودکارآمدی و موانع در کشده 

مادران در زمینه بهداشت دهان و 

 دندان کودکان پیش دبستانی

فصلنامه علمی  

به پژوهشی آموزش 

 داشت و ارتقای سالمت

1433 3 3   
علمی 

 پژوهشی

9 
بررسی مراحل مختلف در پیشرفت 

 سیروز با استفاده از مدل مارکوف
 اسکوپوس * 2 3 1435 گوارش

11 
بررسی عوامل موثر بر اندومتریوز در 

 زنان سنین باروری

مجله علوم پزشکی 

 دانشگاه آزاد اسالمی
1435 7 2   

علمی 

 پژوهشی

11 

و پایایی مقیاس پندار ذهنی و  روایی

هارپر در -مقیاس اصالح شده کوپر

 اندازه گیری بار کاری ذهنی

مجله مهندسی 

 بهداشت حرفه ای
1435 7 4   

علمی 

 پژوهشی

12 

بررسی عوامل موثر بر خطر مرگ 

بیماران مبتال به سیروز کبدی با 

 استفاده از مدل ریسک های رقابتی

 اسکوپوس * 5 5 1435 گوارش

13 

بررسی عوامل مؤثر بر زمان رخداد 

نوروپاتی در بیماران مبتال به دیابت 

 نوع دو

مجله تخصصی 

 اپیدمیولوژی ایران
 اسکوپوس   2 3 1437

14 

بررسی اثر صدا بر فشار خون و 

ضربان قلب کارگران در یک صنعت 

 خودروسازی

مجله مهندسی 

 بهداشت حرفه ای
1437 7 4   

علمی 

 پژوهشی

15 

تحلیل بقای پارامتری و نیمه 

پارامتری بیماران مبتال به سرطان 

 ریه

 اسکوپوس   3 1 1437 کومش

16 
بررسی اثر استرس شغلی بر 

 فرسودگی شغلی در میان پرستاران

مجله دانش و 

 تندرستی،
1437 7 2   

علمی 

 پژوهشی

17 

 نیانگیبا م یپرخاشگر ارتباط

در  یسرعت و انحرافات عرض

 شهر تهران یرانندگان تاکس

 اسکوپوس  3 5 1431 سالمت کار

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85040009867&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=fdd8308bd7a5974f826b9d5e38679c0e&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2855764685700%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85040009867&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=fdd8308bd7a5974f826b9d5e38679c0e&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2855764685700%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85040009867&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=fdd8308bd7a5974f826b9d5e38679c0e&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2855764685700%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
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 18 

کاکس و مدل  ونیرگرس سهیمقا

 یبقا لیدر تحل بلیوا کیپارامتر

 یمبتال به تاالسم مارانیب

  3 1 1431 رازی
 یعلم

 یپژوهش

19 

 ،ییاثرات شنوا نیارتباط ب بررسی 

ز ا یناش یو نگرش ذهن یروانشناخت

 نیمواجهه مزمن با صدا در ب

 یصنعت خودرو ساز کیکارگران 

  4 3 1434 طلوع بهداشت یزد
 یعلم

 یپژوهش
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 :)التین( کتب و مقاالت چاپ شده

 نام کامل مجله عنوان مقاله ردیف

نام 
کشور 
ناشر 
 مجله

سال 
چاپ 
 مقاله

 تعداد

نویسند
 گان

جای
گاه 
نوی
سند

 *ه 

نویسن
 ده

مسؤو
 **ل

ISI 
PubMe

d 
Medline 

1 
Introducing an optimal liver 

allocation system for liver 

cirrhosis patients 

Hepathitis 

Monthly 

Iran 

Kows

ar 

2013 5 1   ISI 

2 
Marital satisfaction and 

adherence to religion 

Journal of 

Medicine and 

Life 

 Rom

ania 
2015 4 4   PubMed 

3 

INVESTIGATING THE 

COMPONENTS OF SOCIAL 

CAPITAL IN WOMEN-

HEADED HOUSEHOLDS 

USING CONFIRMATION 

ANALYSIS 

International 

Journal of 

Technical 

Research and 

Applications 

India 2015 7 2 * 
copernic

us 

4 

APPLICATION OF LONG-

TERM SURVIVAL MODELS 

FOR ANALYZING SURVIVAL 

OF PATIENTS WITH LIVER 

CIRRHOSIS 

International 

Journal of 

Biology, 

Pharmacy 

and Allied 

Sciences  

India

  
2016 7 2 * ISI 

5 
MARTIAL SATISFACTION 

AND CHARACTER 

International 

Journal of 

Biology, 

Pharmacy 

and Allied 

Sciences  

 Indi

a 
2016 5 3   ISI 

6 

Oral health education 

program among pre-school 

children: an application of 

health-promoting schools 

approach 

Health 

Promot 

Perspect 

Iran 2016 4 4 

  

PubMed 
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7 
Application of Gamma 

Frailty Model in Survival of 

Liver Cirrhosis Patients 

International 

Journal of 

Medical, 

Health, 

Biomedical 

Neth

erlan

ds 

2017 4 2 * Scopus 

8 

Assessment of Kidney 

Function After Allograft 

Transplantation by Texture 

Analysis. 

Iranian 

Journal of 

Kidney 

Diseases 

Iran 2017 4 4   ISI 

9 

Comparing of Cox model 

and parametric models in 

analysis of effective factors 

on event time of 

neuropathy in patients with 

type 2 diabetes 

Journal of 

Research in 

Medical 

Sciences 

Iran 2017 4 3   Scopus 

11 
Survey of Effective Factors 

in the Event of Neuropathy 

in Type 2 Diabetic Patients 

Journal of 

Kerman 

University of 

Medical 

Sciences 

Iran 2017 4 4   Scopus 

11 

INVESTIGATING THE 

RELATIONSHIP BETWEEN 

SOCIAL SUPPORT AND 

SPIRITUAL HEALTH WITH 

HOPELESSNESS IN WOMEN 

WITH THERAPEUTIC 

ABORTION WHO REFERRED 

TO SELECTED HOSPITALS IN 

TEHRAN, 2016 

Pharmacopho

re 

 Indi

a 
2017 4 3 

  

ISI 

12 

High-risk behaviors among 

regular and casual female 

sex workers in Iran: a report 

from Western Asia 

Iranian 

Journal of 

Psychiatry 

and 

Behavioral 

Sciences 

Iran 2018 7 2   ISI 

13 Barriers to Health Service 

Utilization Among Iranian 

Journal of 

Preventive 

Sout

h 
2018 6 2   PubMed 
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Female Sex Workers: A 

Qualitative Study 

Medicine & 

Public Health 

Kore

a  

14 
Scintigraphic texture 

analysis for assessment of 

renal allograft function 

Polish Journal 

of Radiology 

Polis

h 
2018 4 3   PubMed 

15 

A comparison of Speech 

Duration in Cochlear 

Implant and Normal Hearing 

Elementary School Students 

in the Imitation and Reading 

Tasks 

Function and 

Disability 

Journal 

Iran 2018 4 3 

    

16 

Quality of Life and Voice 

Changes After a Single 

Injection in Patients With 

ADSD Over Time 

Journal of 

Voice 
USA 2018 7 5  ISI 

17 

A Hybrid Multilayer Filtering 

Approach 

for Thyroid Nodule 

Segmentation on 

Ultrasound Images 

 

the American 

Institute of 

Ultrasound in 

Medicine 

USA 2018 7 5  ISI 

18 

Factors Affecting 

Endometriosis in Women of 

Reproductive Age: The 

Differences Between the 

Results of Neural Network 

and Logistic Regression 

Shiraz E-

Medical 

Journal 

Iran 2018 7 2  Scopus 

19 

Effect of Chronic Noise 

Exposure on Aggressive 

Behavior of Automotive 

Industry Workers 

Occupational 

and 

Environment

al Medicine 

UK 2018 5 3  ISI 

21 The effect of occupational 

noise exposure on systolic 

International 

Journal of 

Occupational 

Pola

nd 
2018 6 3  

ISI 

PubMed 
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blood pressure, diastolic 

blood pressure and 

salivary cortisol level among 

automotive assembly 

workers 

Safety and 

Ergonomics 

(JOSE) 

21 

Survival analysis of liver 

cirrhosis patients after 

transplantation 

using accelerated failure 

time models 

Biomedical 

Research and 

Therapy 

Sout

h 

Kore

a 

2018 4 1  
ISI 

PubMed 

22 

Effects of earplug hearing 

protectors on the 

intelligibility of Persian 

words in noisy 

environments 

Applied 

Acoustics 

Engla

nd 
2018 5 4  

ISI 

PubMed 

23 

Analyzing the Survival of 

Patients with Liver Cirrhosis 

Using Ridge Semiparametric 

Models 

Specialty 

Journal of 

Medical 

Research and 

Health 

Science 

Austr

ia 
2019 3 1 * 

Google 

Scholar 

24 

A Survey on User 

Satisfaction with the 

Integrated Health System in 

Alborz University of Medical 

Sciences, 2017 

Journal of 

Organizationa

l Behaviour 

Research 

Turk

ey 
2018 3 1  ISI 

25 

Investigating the 

relationship bet 

ween sleep quality and tear 

film among students of 

the Faculty of 

Rehabilitation, Iran 

Function and 

Disability 
Iran 2019 3 2  

Google 

Scholar 



3 

 

University of Medical 

Sciences 

26 

Combined Effect of Noise 

and Smoking on Cognitive 

Impairment of Workers in 

an Automotive Industry 

Basic and 

Clinical 

Neuroscience 

Iran 2019 3 3  ISI 

27 
Correlation Between Sleep 

Quality and Tear Film Tests 

Function and 

Disability 
Iran 2019 4 4  

Google 

Scholar 

 

 

  عناوین پایان نامه ها:

بررسی برخی عوامل موثر بر کم وزنی نوزادان حین تولد در بیمارستان نجمیه عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: 

 های آماری لجستیک و پروبیت و مقایسه آنهاتهران با استفاده از مدل

 عنوان پایان نامه دکتری: 

 

  مقاالت ارائه شده در کنگره ها:

دعوت یا  ردیف

 ماموریت

محل  موضوع بحث مجمع تاریخ

 برگزاری

همكاران به اسامی 

ترتیب )شامل نام 

 متقاضی(

خالصه سخنرانی یا 

 متن کامل

1 

 

 24/5/33 ماموریت

 لغایت

5th conference of 

healthcare & life 

science research 

 

استتتانبول 

 ترکیه

Saeede Khosravi  

Bizhaem, 

Mohsen Nasiri 

Toosi, Agha 

Fatemeh 

Comparison of 

parametric and 

semi-parametric 

survival models 

to predict an 
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 23/5/33  Hosseini, Masoud 

Roudbari, 

Jamileh 

Abolghasemi* 

allocation 

system in 

advanced liver 

patients 

 24/5/33 تیمامور 2

 تیلغا

23/5/33 

5th conference of 

healthcare & life 

science research 

استتتانبول 

 ترکیه

Shahnaz Rimaz,  

Jamileh 

Abolghasemi 

Investigating the 

components of 

social capital in 

women - headed 

households 

using path 

analysis 

4  3/4/1433 

 لغایت

1/4/1433 

The 3rd National and 

the 1st International 

Congress on 

Endometriosis and 

Minimally Invasive 

Gynecology (EMIG 

 -تتتهتتران

دانشتتتگاه 

ه  دیتتشتتت

 یبهشت

Shahnaz Rimaz, 

Shahla Chaichian, 

Jamileh 

Abolghasemic, 

Fatemeh Naji 

Omidi, Zahra 

Najmi, Abolfazl 

MehdizadehKashi 

comparison 

between logistic 

regression 

model and 

artificial neural 

network in 

predicting of 

endometriosis in 

women of 

reproductive age 

3  4/3/1433 

 لغایت 

7/3/1433 

 نیتتپتتانتتزدهتتمتت 

 کنگره گوارش و کبد

 ،جمیله ابوالقاسمی شیراز

سعیده خسروی 

بیژائم، محسن نصیری 

طوسی، آغا فاطمه 

حسینی، مسعود 

 رودباری

Application of 

mixture cure 

models in 

survival analysis 

of cirrhotic 

patients 

5  14/4/1433 

 لغایت 

15/4/1433 

کنگره  نیستتتوم 

 کبد وندیپ

 مارستانیب

امتتتتتتتام 

م  ینیخ

 تهران

Jamileh 

Abolghasemic, 

Mohsen Nasiri 

Toosi, 

Mohammad 

Reaza 

Eshraghian, 

Mahmood 

Comparison of 

parametric and 

semi-parametric 

survival models 

to predict an 

allocation 

system in 

advanced liver 

patients 
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Mahmoodi, 

Shahnaz Rimaz 

7  25/3/1433 

 لغایت 

21/3/1433 

The 2end 

international 

congress on 

HIV/AIDS women 

and children 

-Mehran Asadi شیراز

AliAbadiia, Reza 

Majdzadehb, 

Jamileh 

Abolghasemic, 

Fereshteh 

Rostami-

Maskopaeed, 

Shahnaz Rimaz 

Investigate the 

causes and 

barriers to 

condom use 

among female 

sex workers: 

Using 

respondent 

driven sampling 

(RDS) and time 

location 

sampling (TLS) 

 1/7/1435 ماموریت 1

 لغایت

3/7/1435 

INTERNATIONAL 

CONFERENCE ON 

TRENDS AND 

PERSPECTIVES IN 

LINEAR STATISTICAL 

INFERENCE 

استتتانبول 

 هیترک

Elnaz Saeedi, 

Mohsen Nasiri 

Toosi, Masoud 

Salehi, Saeede 

Khosravi 

Bizhaem, Jamileh 

Abolghasemi* 

Application of 

competing risks 

models for 

evaluation of 

effective factors 

for risk/survival 

of cirrhotic 

patients 

 1/7/1435 ماموریت 4

 لغایت

3/7/1435 

INTERNATIONAL 

CONFERENCE ON 

TRENDS AND 

PERSPECTIVES IN 

LINEAR STATISTICAL 

INFERENCE 

استتتانبول 

 هیترک

Shahnaz Rimaz, 

Shahla Chaichian, 

Jamileh 

Abolghasemic, 

Fatemeh Naji 

Omidi, Zahra 

Najmi, Abolfazl 

MehdizadehKashi 

Investigate the 

Factors 

Influencing on 

Endometriosis in 

Women of 

Reproductive 

Age Using 

Logistic 

Regression 

 1/7/1435 ماموریت 3

 لغایت

3/7/1435 

INTERNATIONAL 

CONFERENCE ON 

TRENDS AND 

PERSPECTIVES IN 

LINEAR STATISTICAL 

INFERENCE 

استتتانبول 

 هیترک

Saeede Khosravi 

Bizhaem, 

Jamileh 

Abolghasemi*, 

 Mohsen Nasiri 

Toosi, Masoud 

A comparison 

between 

parametric 

mixture cure 

models in 

survival analysis 
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Salehi, Elnaz 

Saeedi 
of cirrhosis 

patients 

14  24/1/1435 

لتتتغتتتایتتتت 

44/1/1435 

 شیهمتتا نیدوم 

 رانیا یارگونوم یالملل نیب

دستتتت پاك،  مهیحک شیراز

 یعتتلتت رجیتتدکتتتتتر ا

مد ، دکتر جالل یمح

 لهیدکتر جم، یثامن

 یابوالقاسم

 یاثر گوش 

ر ب رپالگیا یحفاظت

کلمات  یوضوح کالم

 طیدر مح یفارس

 پر سرو صدا یها

11  11/7/1437 

 لغایت 

13/7/1437 

هفتمین کنگره  

 هپاتیت تهران یبین الملل

 Jamileh تهران

Abolghasemi, 

Saeede Khosravi 

Bizhaem, 

 Mohsen Nasiri 

Toosi, Elnaz 

Saeedi 

APPLICATION OF 

NON-MIXTURE 

LONG-TERM 

MODELS IN 

SURVIVAL 

ANALYSIS OF 

CIRRHOTIC 

PATIENTS 

12  11/7/1437 

 لغایت 

13/7/1437 

ین  ب نس  هفتمین کنفرا

 هپاتیت تهران یالملل

  , Elnaz Saeedi تهران

Jamileh 

Abolghasemi, 

Mohsen Nasiri 

Toosi, Saeede 

Khosravi Bizhaem 

 

DETERMINING 

THE 

ASSOCIATION OF 

PROGNOSTIC 

FACTORS ON 

SURVIVAL OF 

LIVER CIRRHOSIS 

PATIENTS: A 

FRAILTY MODEL 

APPROACH 

14  12/5/1431 

 لغایت

14/5/1431 

 یتوانبخش شیهما نیسوم

 نایابن س یعصب

ند هیمرضتتت همدان ، حستتتنو

ب ترا ، نژاد یفرهتتاد 

سم لهیجم  ی،ابوالقا

  یمحرم اسالم

آهنگ  یمنحن یبررس

گفتار در کودکان 

کاشت حلزون و 

 یعیطب ییشنوا یدارا

 مقطع دبستان

13  19-21 

May 

2015 

International &  nd2

National Iranian  th6

Congress on Health 

شهناز ریماز، حسن  کرمانشاه

جمیله قریب نواز، 

 ابوالقاسمی

Effect of social 

support on 

quality of life in 
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Education & 

Promotion 
elders, Tehran 

District th8 

15  11-13 
April, 

2017 

The 1st International 

Neuroinflammation 

Congress 

and 1st Student 

Festival of 

Neurosience 

 Sadegh Kargarian تهران

Marvasti, 

Jamileh 

Abolghasemi, 

Shahnaz Rimaz, 

Iraj Heydari 

Affective Factors 

in the Event 

Time of 

Neuropathy in 

Diabetic Patients 

(Type II) 

 

 سخنران مدعو:

 چهارمین کنگره هپاتوبیلیاری و پیوند کبد

 :ی تخصصی و نرم افزاریمهارت ها

 های هفتگانه(از مجتمع فنی تهران)مهارت ICDLگواهینامه 

SPSS 

STATA 

SAS 

AMOS 

R 

 

 برگزاری کارگاه:

 پروپوزال نویسی
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 :)استاد راهنما(  پایان نامه

 ردیف

 

 

 

 عنوان پایان نامه

 

 

 عنوان دوره تحصیلی

 

کاربرد مدل بقا شفا یافته ناآمیخته همراه با متغیر  1

 جانشین در بیماران مبتال به سیروز کبدی

 کارشناسی ارشد

در  برقیمهین هایسکیر یکاربرد مدل شكنندگ 2

 یکبد روزیمبتال به س مارانیب یبقا لیتحل

 کارشناسی ارشد

ا ب یکبد روزیمبتال به س مارانیب یبقا لیتحل 4

 مارکوف یتیاستفاده از مدل چندوضع

 کارشناسی ارشد

 كپارچهیکاربران سامانه  تیرضا زانیم یبررس 3

البرز در  ی( دانشگاه علوم پزشكبیبهداشت )س

 8931سال 

MPH 

 دهیشتاب یمخاطره پارامتر یهاکاربرد مدل 5

در  نیبرنشتا یابا استفاده از چندجمله افتهیمیتعم

 کبد وندیپ یبقا لیتحل

 کارشناسی ارشد

 

  



15 

 

 )استاد مشاور(:   پایان نامه

 ردیف

 

 

 

 عنوان پایان نامه

 

 

 عنوان دوره تحصیلی

 

مبتال به سرطان ریه با استفاده از تحلیل بقا بیماران  8

های متناسب همراه شكنندگیمدل بخت  

 کارشناسی ارشد

 یدبستانشیبهداشت دهان و دندان کودکان پ یارتقا 2

8931شهر تهران در سال 7منطقه   

 کارشناسی ارشد

بررسی عوامل موثر بر اندومتریوز در زنان سنین باروری  9

رگرسیون لجستیکبا استفاده از شبكه عصبی و   

 کارشناسی ارشد

در زنان تن  یپرخطر جنس یرفتارها یگونه شناس 1

 یهایماریفروش مراجعه کننده به مراکز مشاوره ب

یرفتار  

 کارشناسی ارشد

در  یعوامل مؤثر بر زمان رخداد نوروپات یبـررس 5

با استفاده از مدل خطرات  2نـوع  یابتید مـارانیب

بقا یپارامتر یمتناسب کاکس و مدل ها  

 کارشناسی ارشد

اثر صدا بر میزان ترشح هورمون کورتیزول بزاقی در  1

 یک صنعت خودروسازی

 کارشناسی ارشد

مطالعه اثر استفاده گوشی حفاظتی ایرپالگ بر روی  7

 وضوح کالم کلمات فارسی در محیط پر سرو صدا

 کارشناسی ارشد

ارگونومیكی اجتماعی و -بررسی تاثیر فاکتورهای روانی 1

بر رضایت شغلی کارکنان بخش تولید دو صنعت 

 داروسازی شهر تهران

 کارشناسی ارشد
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بازو بر قدرت چنگش با در -مطالعه اثر ارتعاش دست 3

 نظرگرفتن ابعاد آنتروپومتریک دست

 کارشناسی ارشد

بررسی آهنگ گفتار در کودکان کاشی حلزون و دارای  81

 شنوایی طبیعی مقطع دبستان

رشناسی ارشدکا  

 یزندگ تیفیپرسشنامه ک ینسخه فارس یاعتبار سنج 88

ایکتونور لیمبتال به فن مارانیب  

 کارشناسی ارشد

 یارتباط سطح سواد سالمت با رفتارها یبررس 82

در مردن مراجعه کننده به  دزی/ایو یاچ آ رانهیشگیپ

35 ،سالیمراکز مشاوره رفتار  

 کارشناسی ارشد

با  یو سالمت معنو یاجتماع تیارتباط حما یبررس 89

مراجعه کننده به  یدر زنان با سقط درمان یدیناام

8935منتخب شهر تهران،  یها مارستانیب  

 کارشناسی ارشد

 تینیبر عالئم ولوواژ انیب نیریش نالیکرم واژ ریتاث 81

یقارچ  

 کارشناسی ارشد

تخلفات بررسی ارتباط پرخاشگری رانندگی با خطاها و  85

 رانندگان

 کارشناسی ارشد

ترشح هورمون  زانیبر م ییاثرشدت روشنا یبررس 81

 ویداتیاسترس اکس یومارکرهایو ب زولیو کورت نیمالتون

ییدر موش صحرا  

 کارشناسی ارشد

 کارشناسی ارشد اثرات سرب و صدا روی افت شنوایی موش صحرایی 87

 قیاصالح شده با تزر یقیتلف كردیاثر رو سهیمقا 81

 یایسفونیكدیاسپاسمود مارانیصوت ب بر بوتاکس

شونده کینزد  

 دکتری
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با استفاده  یبر عملكرد رانندگ یجانیاثر هوش ه یبررس 83

یساز رانندگ هیاز شب  

 کارشناسی ارشد

 Cornus ) زغال اخته وهیمصرف عصاره م ریتاث یبررس 21

mas و  نیها و قند خون،سطح لپت یچرب ی(بر الگو

ائسهیدر زنان  یدانیاکس یتام آنت تیظرف  

 کارشناسی ارشد

برریب رابطه هوش هیجانی با حوادث غیر مرگبار در  28

 آتش نشان ها

 کارشناسی ارشد

مدل شكنندگی مشترک شفا یافته آمیخته با کاربرد  22

 تحلیل بقای چشم کودکان مبتال به رتینوبالستوما

ارشد کارشناسی  

مدل خطر جمعی با متغیرشكنندگی در تحلیل  29

 پیشامدهای بازگرداننده سرطان پستان

 کارشناسی ارشد

 مارانیدر ب یتعادل یزیدهل یتوانبخش ریتاث یبررس 21

زمون آاز بااستفاده پلشیمبتال به اختالل وابسته به و

آرام به دنبال چرخش گردن بیتعق  

 کارشناسی ارشد

بین زمان و مدت کار با رایانه، کیفیت  بررسی رابطه 25

 خواب و فیلم اشكی در دانشجویان کاربر رایانه

 کارشناسی ارشد

های التهابی اثر مكمل زعفران بر فعالیت بیماری، شاخص 21

فعالروماتئیدو اکسیداتیو در بیماران مبتال به آرتریت  

 کارشناسی ارشد  

غیر آمیخته کاربرد مدلهای شفایافته آمیخته و  27

براساسنوزیع گومپرتز تعمیم یافته در تحلیل بقای 

 بیماران بتا تاالسمی ماژور

 کارشناسی ارشد

 

 تدریس:زمینه های 



14 

 

 آمار زیستی، تحلیل دادهای بقا، روش تحقیق، ریاضیات 

 سوابق آموزشی )تدریس(:

 سال 13

 داوری علمی:

 مدیریت سالمت، دانشگاه علوم پزشكی سبزه وار و ...

 :اجراییفعالیت های 

 ردیف نوع فعالیت  محل تاریخ انجام فعالیت

 از تاریخ تا تاریخ

 1 عضو شبکه آموزش دانشگاه  شبکه آموزش دانشگاه 21/2/1434 21/2/1435

دفتر توسعه آموزش  1/1/1434 1/1/1433

 دانشکده بهداشت

عضو کمیته منتخب توانمند سازی 

 اساتید

2 

دفتر توسعه آموزش  1/1/1434 1/1/1433

 دانشکده بهداشت

 4 عضو کمیته ارزشیابی

دفتر توسعه آموزش  1/1/1434 1/1/1433

 دانشکده بهداشت

  عضو کمیته برنامه ریزی درسی 

دفتر توسعه آموزش  1/1/1434 1/1/1433

 دانشکده بهداشت

 3 عضو کمیته پژوهش در آموزش

 R&D  5مسئول  دانشکده مدیریت 12/14/1431 44/11/1432
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 7 مسئول کمیته ارزشیابی دانشکده بهداشت 1/1/1433 تاکنون

عضو کمینه پایش استانداردهای  دانشکده بهداشت 25/2/1435 25/2/1437

 اعتبار بخشی موسسه ای

1 

دفتر توسعه آموزش  1/1/1434 1/1/1433

 دانشکده بهداشت

 4 عضو کمیته آنالیز و تحلیل سواالت 

 3 عضو کمیته ارزیابی دانشجو دانشکده مدیریت 1/1/1432 44/12/1432

معاونت آموزشی  7/7/1435 تاکنون

 دانشگاه 

عضو کارگروه اجرایی بسته ی 

 آمایش سرزمینی...

14 

عضو اعتبار بخشی برنامه های  دانشکده بهداشت 1/3/1431 تاکنون

 آموزشی دانشکده

11 

 دانشکده بهداشت 13/2/1437 13/2/1431

  

 MPH 12عضو شورای 

 دانشکده بهداشت 1/12/1433 1/12/1437

  

عضو کمیته ارزشیابی و سنجش 

 توانمندیهای دانشجویان
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