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  18-18دارنده رتبه اول در آزمون کارشناسی ارشد رشته آمار زیستی سال تحصیلی 
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  صیلی سال تح ستی  شد  آمار زی سی ار شنا شت و  18-18دارنده رتبه ممتاز در دوره کار شکده بهدا ، دان

 انستیتو تحقیقات بهداشتی

 

 عناوین پایان نامه ها:

  :اندر استان مازندر بررسی یک مدل چند حالته از باروری بر حسب ترتیب تولدمقطع کارشناسی ارشد  

  : شکنندگی با همراه لجستیک خطر تابع از استفاده با یافته شفا های مدل آنالیزمقطع دکتری 

 تاریخ فارغ التحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل مقطع تحصیلی

زیستیآمار  دانشگاه علوم پزشکی تهران دکترا 18بهمن ماه     

18شهریور ماه  آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی تهران کارشناسی ارشد  

81دی ماه  آمار دانشگاه فردوسی مشهد کارشناسی  

 
 

 

 :)فارسی( كتب و مقاالت چاپ شده

  ستعد کننده ستاری در خصوص عوامل م سی پر شنا سال اول کار شجویان  شتی دان سی رفتارهای بهدا برر

سال  –شماره بیست و چهارم  –بیماریهای عروق کرونر. مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان 

 18زمستان  –سیزدهم 
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  بررسی مقایسه ای عوامل  فردی موثر بر بقا بیماران مبتال به سرطان مری با استفاده از مدل های شفا یافته

صفحات  -شماره اول –دوره چهاردهم  – 8818بهار  -پژوهشی حکیم –وایبل و لگ نرمال. مجله علمی 

81-88. 

 ستفاده سرطان معده  با ا سی عوامل موثر بر بقا بیماران مبتال به  شکنندگی. مجله علمی  برر  –مدل های  

 .8818مهر  -پژوهشی پایش

  ومی و اسپاینال در مراجعین به شدت درد و عوارض پس از سزارین با دو روش بیهوشی عم یمقایسه

پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی  –مجله علمی  -8811یشگاه بیمارستان شهیدمصطفی خمینی ایالم در سال زا

 .8818مرداد ماه  -ایالم

 

 م مجله علمی پژوهشرری دانشررگاه علو -حلیل بقای پارامتری و نیمه پارامتری بیماران مبتال به سرررطان ریهت

 پزشکی سمنان 

  بررسررری عوامل موثر بر انت او نوا زایمان و نگرش زنان باردار مراجعه کننده به بیمارسرررتانهای ملکی

 .کی سبزوارمجله علمی پژوهشی علوم پزش- 8818سازمان تامین اجتماعی در سال 

 به کارگیری تحلیل بقا در برآورد طول عمر بیماران مبتال به سرطان ریه و عوامل دموگرافیک مرتبط با آن- 

  .دانشگاه علوم پزشکی سمنان  – پژوهشی کومشمجله علمی 

  با روش تان تهران ANHعوارض تزریق خون اتولوگ  قال خون اسررر لب در انت ماران جراحی ق  -در بی

 8811بهار  -8شماره  -88جلد-فصلنامه پژوهشی مرکز تحقیقات انتقال خون ایران

 تحلیل بقای نیمه پارامتری و پارامتری بیماران مبتال به بتا تاالسمی ماژور 

 

http://bloodjournal.ir/article-1-1006-fa.pdf
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 :)التین( كتب و مقاالت چاپ شده

 Family history of cancer on survival of patients with gastrointestinal 

cancer in northern Iran, using frailty models. BMC Gastroenterology. 

2011, 11:104.  

 

 Factor affecting survival of patients with Esophageal Cancer a study 

Using Inverse Gaussian Frailty Models. Singapore Medical Journal. 

2012: 53(5), 336-344.   

 

 Survival analysis of patients with esophageal cancer, using parametric 

cure model. APJCP, 2012: 12(9), 2359-2363.  

 

 

 Prognostic factors for the survival of patients with esophageal cancer in 

Northern Iran. J Res Med Sci / October 2011; 16(10), 1261-1272.  

 

 Cure mixture model based on hazard modeling non proportional, 

application to esophageal cancer. Journal of Biostatistics and 

Epidemiology 2016. 2(2):52-59. 

 

 Meta-analysis of cytomegalovirus Seroprevalence in volunteer blood 

donors and healthy subjects in Iran from 1992 to 2013. Iran J Basic Med 

Sci. 2015 Jul; 18(7): 627–634  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4556753/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4556753/
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 Trends in Sero-Epidemiology of Human Immunodeficiency Virus in 

Voluntary Blood Donations in Iran 2008–2013. Arch Iran Med 2017; 

20(3):135-140.  

 

 Hematological Reference Intervals for Healthy Iranian Blood  

 Donors . International  Journal  of  Hematology-Oncology  and  Stem  

Cell  Research  

 

 Evaluation of acute normovolaemic haemodilution in cardiac surgery. 

Transfusion Medicine. 26 45, April 2016  

 

         The vasomotor symptoms and skin changes in natural          

menopause among Iranian women. Journal of Basic Research in   

Medical Sciences 3 (2), 1-10  

 

 Complications of transcatheter Closure in Patent Ductus Arteriosus 

patients. International Cardiovascular Research Journal  

 

 The Effects of Massage by Mothers on  Mother-Infant Attachment . 

Altern Ther Health Med.2018 May; 24(3)34-39  

 

 Comparison of human umbilical cord blood processing with or without 

hydroxyethyl starch. TRANSFUSION  

 

 The level of professional autonomy in Iranian nurses. Journal of 

Clinical and Diagnostic Research for doctors  

 

 Professional Attitudes in Iranian Nursing Students. Journal of Clinical 

and Diagnostic Research for doctors  

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=c1lcJ1MAAAAJ&citation_for_view=c1lcJ1MAAAAJ:Y5dfb0dijaUC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=c1lcJ1MAAAAJ&citation_for_view=c1lcJ1MAAAAJ:Y5dfb0dijaUC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=c1lcJ1MAAAAJ&citation_for_view=c1lcJ1MAAAAJ:eMMeJKvmdy0C
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=c1lcJ1MAAAAJ&citation_for_view=c1lcJ1MAAAAJ:AXPGKjj_ei8C
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=c1lcJ1MAAAAJ&citation_for_view=c1lcJ1MAAAAJ:AXPGKjj_ei8C
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=c1lcJ1MAAAAJ&citation_for_view=c1lcJ1MAAAAJ:AXPGKjj_ei8C
http://www.jcdr.net/
http://www.jcdr.net/
http://www.jcdr.net/
http://www.jcdr.net/
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 Comparison of health behaviors among students of Iranian medical and 

human sciences universities. Electronic Physician.   

 

 Comparison the effect of educational interventions based on brochure 

and virtual education in compliance principles of ergonomic operating 

room technologist: Journal of Clinical Research in Paramedical 

Sciences.  

 

 Longitudinal changes in Fasting Blood Glucose in patients with type 2 

diabetes, based on Linear Mixed model: Diabetes & Metabolic 

Syndrome Clinical Research & Reviews  

 

 مقاالت ارائه شده در كنگره ها:

  شهر شتی درمانی  سته در زنان مراجعه کننده به مراکز بهدا سی عوامل موثر بر بروز حاملگیهای ناخوا برر

  تهران – 8818سومین سمینار پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشور دی ماه  – 8881مشهد در سال 

 )س نران( 

 و اسپاینال در  بررسی مقایسه ای شدت درد و عوارض پس از سزارین با دو روش بیهوشی عمومی

 8811یشگاه بیمارستان شهیدمصطفی خمینی ایالم در سال مراجعین به زا

 

  جداسازی باکتریها از نمونه های بالینی بیماران بستری در ب ش های م تلف بیمارستان شهید بهشتی بابل

 ایران( –)دومین کنگره بین المللی ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تش یص پزشکی   8811در سال 

 

 EVALUATION OF ABO MISMATCHED TRANSFUSION IN 

Iran.(17th International Hemovigilance Seminar2014) 
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 Do HPA-1 and HPA-5 discrepancies affect aGVHD after Hematopoietic 

Stem Cell Transplantation (1 Iranian. J .Immunol. Volume 11, Supplement 

1, April-May 2014) 

 Evaluation of acute normovolaemic haemodilution in cardiac surgery.( 

17thAnnual NATA Symposium) on April 2016 in Dublin, Ireland. 

 

 HEMATOLOGICAL REFERENCE INTERVALS IN IRANIAN BLOOD 

DONORS. 34th International Congress of the ISBT On September 2016 in 

Dubai. 

 

 

 :ی تخصصی و نرم افزاریمهارت ها

  نرم افزارR   

    نرم افزارSAS 

   نرم افزارS-PLUS 

   نرم افزارSPSS  

   نرم افزارSTATA 

 

  نرم افزارEndNote 

 

 

 

 

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=c1lcJ1MAAAAJ&citation_for_view=c1lcJ1MAAAAJ:eMMeJKvmdy0C
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 برگزاری كارگاه:

  8818آذر ماه  –موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون  –کارگاه روش تحقیق تدریس در 

  کارگاه آموزش نرم افزار تدریس درspss   8818، ویژه اعضای هیئت علمی سازمان انتقال خون، دی ماه 

  8818اسفند ماه  –موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون  -کارگاه روش تحقیق تدریس در 

  8818اسفند ماه  –موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون  -کارگاه رفرنس نویسی تدریس در 

  در مقطع کارشناسی ارشد تحلیل آماریتکمیلی کارگاه توانمند سازی دانشجویان تحصیالت تدریس در – 

 11همن ب

  در مقطع کارشناسی ارشد تحلیل آماریتکمیلی کارگاه توانمند سازی دانشجویان تحصیالت تدریس در – 

 دوره ی اول 11مرداد 

  در مقطع کارشناسی ارشد تحلیل آماریتکمیلی کارگاه توانمند سازی دانشجویان تحصیالت تدریس در – 

 دوره ی دوم  11مرداد 

  در مقطع کارشناسی ارشد تحلیل آماریتکمیلی کارگاه توانمند سازی دانشجویان تحصیالت تدریس در – 

 دوره ی سوم 11مرداد 

 

  مرکز مطالعات و توسررعه  -تدریس در کارگاه توانمندسررازی اسرراتید تحلیل چند مت یره ی رگرسرریون

 آموزش علوم پزشکی البرز

  8811ماه بهمن  –و پژوهشی طب انتقال خون موسسه عالی آموزشی  –کارگاه روش تحقیق تدریس در 
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 شركت در كارگاه ها: 

  ال س –دانشگاه علوم پزشکی تهران  - استراتژی های آموزشی و شیوه های تدریسشرکت در کارگاه

8818 

  ال س –مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز  روش های  تدریسکارگاه

8818 

  شرررکت در کارگاه آموزشرری نرم افزاریStata   وGIS –  مرکز مراقبتهای بهداشررتی  – 8818تابسررتان

 دشت کرج

  دانشگاه علوم پزشکی تهران –شرکت در دوره هرم تربیت پژوهشگر در علوم پزشکی 

  دانشگاه علوم پزشکی تهران –شرکت در دوره آموزش و پژوهش در علوم پزشکی 

  شرکت در دوره های آموزش کامپیوترICDL  سطح یک و دو 

  شی  –شرکت در کارگاه بحث گروهی متمرکز شکی تهران  –معاونت پژوه شگاه علوم پز سال  –دان

8818 

  سررازمان مدیریت و برنامه ریزی ، مدیریت آموزش و  – 8818 –شرررکت در دوره توجیهی بدو خدمت

 پژوهش تهران

  سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، مدیریت آموزش  – 8818 –در مدیریت شرکت در دوره کاربرد آمار

 و پژوهش تهران

  8811 -شرکت در کارگاه معادالت ساختاری مرکز آمار ایران 
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 طرح های تحقیقاتی:

  ستاری )مداخله و کنترل ( در سال اول پر شجویان  ضطراو دان سطح ا سازی بر  سی تاثیر تکنیک آرام  برر

.  مجری طرحبدو ورود به محیط بالینی به دانشررکده پرسررتاری و مامایی دانشررگاه علوم پزشررکی تهران . 

  دانشگاه علوم پزشکی تهران

 بیماران سرررندرم گیلن باره .  همکار اصرررلی .  بررسررری آنتی بادی بر علیه هلیکوباکتر پیلوری م ز ن اعی

 دانشگاه علوم پزشکی تهران

  تا و به اینترفرون ب پاسرررخ  باط بین  به   HLAتعیین ارت ماران مبتال   Relapsing Remittingدر بی

Multiple Sclerosis  همکار اصلی . دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 خر کارشناسی پرستاری علوم پزشکی در خصوص بررسی مقایسه ای رفتارهای دانشجویان سال اول و آ

 . دانشگاه علوم پزشکی تهران همکار اصلی. 8818عوامل مستعد کننده بیماریهای عروق کرونر در سال 

  ساکنین منطقه سی نظرات  سالمتی و تعیین  88طراحی و آنالیز کیفی ب ش برر تهران در خصوص مفهوم 

 دانشگاه علوم پزشکی تهران .کار اصلیهم .ای مرتبط در حفظ و ارتقاء سالمتینیازه

  بررسی بالینی اپیدمیولوژیکی و ژنتیکی بیماریSMA  در یک جمعیت نمونه ایرانی در سه زایشگاه  8تیپ

ماه اول عالئم بیماری را بروز می  1ماه در نوزادانی که در بدو تولد عالمت دارند یا تا  81تهران به مدت 

 حقیقات ژنتیک دانشگاه علوم بهزیستی و توانب شی. مرکز ت مشاور آماری طرحدهند. 

  سته به شیوا عقب ماندگی ذهنی اتوزومی و واب سی  شیه خلیج فارس .   Xبرر ستان حا شاور در چهار ا م

 آماری طرح

  تعیین انواا سبک های رهبری روسا و مدیران بیمارستانهای استان قم و تعیین سبک رهبری مناسب برای

.  همکار اصلللیهر کدام از بیمارسررتانها با اسررتفاده از مدل پیوسررتگی رفتار رهبری تانن باوم و اشررمید . 

 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 ی ارزیابی اثر افزودن منیزیم به کیسه ی خون حاوCPDA-1  ن با کیسه ی دارای گلوتاتیون آو مقایسه ی

  همکار اصلی و بدون ماده ی افزودنی.
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 بیماران با  زی شده ازبررسی اثر پارتنوالید برروی بیان ژن استئو پونتین )در سلول های جداسا

AMLCD34+ در مقایسه با  سل الین های )AML CD34+  همکار  .حساس / و مقاوم به داناروبیسین

  یاصل

 )تحلیل ساختار جمعیتی استانها و تاثیر آن بر منابع و مصارف سازمان )ب ش بیمه ای 

 طراحی و محاسبه جدول عمر برای بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی 

  بررسی مقایسه ای ایمن سازی واکسن سیاه سرفه سلولی به دو روش سرولوژی وداخل م زی حفاظت از

 موش 

 در اهداء کنندگان سالم خون در پایگاه انتقال خون استان تهران ررسی مقادیر مرجع پالکتیب  

  ور نظام مند و متاآنالیز( فرا تحلیل میزان بقا بیماران مبتال به سرطان ریه در کشور )مر 

  بررسی اثر عصاره زعفران بر عملکرد استقامتی، بیوژنز میتوکندری، بیومارکرهای التهابی، آنتی اکسیدانی و

 سایر شاخص های متابولیک در رت 

  بررسی تاثیر کاهش تحریکات محیطی ) نور و صدا( بر درد هنگام خونگیری  درنوزاد نارس بستری درب ش

 مراقبتهای ویژه نوزادان

 های متناسب به همراه شکنندگی اران مبتال به سرطان ریه با استفاده از مدل ب تتحلیل بقای بیم 

  بررسی ارتباط سواد سالمت با عملکرد عضو خانواده بیماران در مواجهه با سکته قلبی در مراجعین به مراکز

 8811اموزشی درمانی وابسته به علوم پزشکی ایران

  های عروق کرونر قلب با سبک زندگی ارتقا دهنده ی سالمت بررسی ارتباط آگاهی از عوامل خطر بیماری

 8811در بزرگساالن شهر تبریز در سال
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  اساس توزیع وایبل تعدیل شده ی تعمیم یافته در تحلیل بقای بیماران کاربرد مدل شفا یافته ی آمی ته بر

 بتا تاالسمی ماژور

 وش معاینه واژینال و سونوگرافی ترانس البیال در زنان با القای ه موفقیت زایمان واژینال بین دو ریس مقا

 زایمان

 ر قلب با سبک زندگی ارتقا دهنده ی سالمت رسی ارتباط آگاهی از عوامل خطر بیماری های عروق کرونبر

 .8811در بزرگساالن شهر تبریز در سال 

 یمان با سونوگرافی ترانس البیال و معاینه واژینالمقایسه پیامدهای زایمان در دو روش پیش بینی زا 

  ای تامین بیمارستان هبررسی ارتباط سبک زندگی ارتقاء دهنده سالمت با کیفیت زندگی کاری پرستاران

 8818اجتماعی استان تهران 

 رسایی افراد با ناهای خودمراقبتی با اضطراو ، حمایت خانواده و وضعیت ناخوشی در بررسی ارتباط رفتار

 8818درمانی شهید چمران اصفهان سال  -بستری در مرکز آموزشی  8قلبی دارای دیابت نوا 

 جراحی قلب بر عملکرد فرد اسکراو در بیمارستان های آموزشی درمانی تهران در شبیه سازی بررسی تاثیر

 11-18سال 

  با میزان پیشرفت فیبروز کبدی در  81و  1تا  8بررسی ارتباط پلی مورفیسم های آنتی ژن های پالکتی

 Cبیماران مبتال به هپاتیت 

 

 :)استاد راهنما(  پایان نامه

   به سرطان ریه با استفاده از مدل ب ت های متناسببه همراه شکنندگیتحلیل بقای بیماران مبتال 

http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?&seed=27657451597745118140673067039976661206817&cod_tarh=9411500003
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?&seed=27657451597745118140673067039976661206817&cod_tarh=9411500003
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?&seed=27657451597745118140673067039976661206817&cod_tarh=9513373007
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?&seed=27657451597745118140673067039976661206817&cod_tarh=9513373007
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?&seed=27657451597745118140673067039976661206817&cod_tarh=9513373007
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?&seed=27657451597745118140673067039976661206817&cod_tarh=9511690002
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?&seed=27657451597745118140673067039976661206817&cod_tarh=9511690002
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?&seed=27657451597745118140673067039976661206817&cod_tarh=9513373004
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?&seed=27657451597745118140673067039976661206817&cod_tarh=9411690006
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?&seed=27657451597745118140673067039976661206817&cod_tarh=9411690006
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?&seed=27657451597745118140673067039976661206817&cod_tarh=9511449010
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?&seed=27657451597745118140673067039976661206817&cod_tarh=9511449010
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?&seed=27657451597745118140673067039976661206817&cod_tarh=9511449010
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?&seed=27657451597745118140673067039976661206817&cod_tarh=9511449010
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?&seed=27657451597745118140673067039976661206817&cod_tarh=9511101001
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  کاربرد مدل شرررفا یافته ی آمی ته بر اسررراس توزیع وایبل تعدیل شرررده ی تعمیم یافته در تحلیل بقای

 بیماران تاالسمی ماژور 

  ساس توزیع گومپرتز تعمیم یافته در تحلیل بقای شفا یافته ی آمی ته بر ا سمی بکاربرد مدل  یماران تاال

 ماژور

 

 (: مشاور)استاد   پایان نامه

  یسررتی و کودکان طبیعی های بهز سرراله شرریرخوارگاه 8 -1مقایسرره نمره درن نحو در کودکان طبیعی

 مهدکودن های شهر تهران

 ستان هایبر سکراو در بیمار سازی جراحی قلب بر عملکرد فرد ا شبیه  سی تاثیرآموزش  ش ر ی آموز

 تهران  درمانی

  های خودمراقبتی با اضررطراو ، حمایت خانواده و وضررعیت ناخوشرری در افراد با بررسرری ارتباط رفتار

 8818درمانی شهید چمران اصفهان سال  -بستری در مرکز آموزشی  8قلبی دارای دیابت نوا  نارسایی

 

 ررسی ارتباط سبک زندگی ارتقاء دهنده سالمت با کیفیت زندگی کاری پرستاران بیمارستان های تامین ب

 8818اجتماعی استان تهران 

 سندرم داون و کودکان طبیعی ب سی مهارت درن واژگان و درن نحو در کودکان  سی  8-1رر ساله فار

 زبان

 مقایسه پیامدهای زایمان در دو روش پیش بینی زایمان با سونوگرافی ترانس البیال و معاینه واژینال 

http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?&seed=91708575659796752311902767994059379125897312&cod_tarh=9511360003
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?&seed=91708575659796752311902767994059379125897312&cod_tarh=9511360003
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?&seed=91708575659796752311902767994059379125897312&cod_tarh=9511101001
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?&seed=91708575659796752311902767994059379125897312&cod_tarh=9511101001
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?&seed=91708575659796752311902767994059379125897312&cod_tarh=9511449010
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?&seed=91708575659796752311902767994059379125897312&cod_tarh=9511449010
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?&seed=91708575659796752311902767994059379125897312&cod_tarh=9511449010
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?&seed=91708575659796752311902767994059379125897312&cod_tarh=9511449010
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?&seed=91708575659796752311902767994059379125897312&cod_tarh=9511360001
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?&seed=91708575659796752311902767994059379125897312&cod_tarh=9511360001
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?&seed=91708575659796752311902767994059379125897312&cod_tarh=9513373004


10 

 

  بررسررری ارتباط آگاهی از عوامل خطر بیماری های عروق کرونر قلب با سررربک زندگی ارتقا دهنده ی

 .8811ال سالمت در بزرگساالن شهر تبریز در س

  مقایسه موفقیت زایمان واژینال بین دو روش معاینه واژینال و سونوگرافی ترانس البیال در زنان با القای

 زایمان

  مقایسه تاثیر دو روش آموزشی بروشور و مجازی بر میزان رعایت اصول ارگونومیک تکنولوژیست های

 18-8811ناتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ایرا

 ستریب نارس نوزاد وریدی گیری¬رسی تاثیر به کارگیری گوش پوش و چشم بند بر درد هنگام خونبر 

 نوزادان ویژه مراقبتهای ب ش در

 ثر عصرراره زعفران بر عملکرد اسررتقامتی، بیوژنز میتوکندری و برخی شرراخص های آنتی اکسرریدانی و ا

 متابولیک در رت

 ر ماساژ بازتابی پا )رفلکسولوژی( بر شدت خستگی و وضعیت خواو کودکان تحت شیمی درمانیتاثی 

 تاثیر تماس پوستی بین مادر و نوزاد بالفاصله پس از سزارین بر استرس و اضطراو مادر 

 روانی بر اضطراو زنان در معرض خطر زایمان زودرس-تاثیر مشاوره آموزشی 

 به سرطانکودکان مبتال مادران  یبر اضطراو و بارمراقبت میقلب سل مدلبر یمبتن یمراقبت معنو ریتاث  

  صدا های قابل تعدیل در ب ش سی تاثیر اجرای مداخالت کاهش  سترس نوزادان  NICUبرر سطح ا بر 

 های استان البرز NICUنارس بستری در 

  در کودکان صیخواو پس از ترخ تیفیبر ک یبر هنر نقاش یمداخالت مبتنبررسی  اثر 

http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?&seed=91708575659796752311902767994059379125897312&cod_tarh=9511690002
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?&seed=91708575659796752311902767994059379125897312&cod_tarh=9511690002
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?&seed=91708575659796752311902767994059379125897312&cod_tarh=9513373007
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?&seed=91708575659796752311902767994059379125897312&cod_tarh=9513373007
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?&seed=91708575659796752311902767994059379125897312&cod_tarh=9513101003
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?&seed=91708575659796752311902767994059379125897312&cod_tarh=9513101003
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?&seed=91708575659796752311902767994059379125897312&cod_tarh=9313387001
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?&seed=91708575659796752311902767994059379125897312&cod_tarh=9313387001
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?&seed=91708575659796752311902767994059379125897312&cod_tarh=9223475203
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?&seed=91708575659796752311902767994059379125897312&cod_tarh=9223475203
http://research.iums.ac.ir/user/view_tarh_form.phtml?&seed=91708575659796752311902767994059379125897312&cod_tarh=9223475203
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  در ب ش یدر کودکان بسررتر یانینمونه خون شررر نیضرربط شررده مادر بر درد ح یصرردابررسرری تاثیر 

 8818 در سال رانیا یتحت پوشش دانشگاه علوم پزشک یها مارستانیب یکودکان بستر ژهیمراقبت و

  سغربالگری ش  یمتریپالس اک سالم قبل از ترخ یقلب یمادرزاد یماریب صیجهت ت در  صیدر نوزادان 

 استان گلستان یها رستانمایب

 با  ارانمیبنسون بر اضطراو ب یعضالن یبا اسطوخودوس و روش آرام ساز یدرمان حهیرا ریتاث سهیمقا

 حاد یسندرم کرونر

 کودکان  ژهیمراقبت و یازنحوه مراقبت در ب ش ها یکودکان بسرررتر نیوالد تیرضرررا زانیم یبررسررر

 رانیا یدانشگاه علوم پزشک یآموزش یمارستانهایب

 ستری نوزادنارسدارای در مادران  مادریتاثیر آموزش لمس مثبت بر انطباق با نقش  بررسی ب ش  در ب

 های ویژهمراقبت

 در مرکز  یبستر 8 نوا ابتید یدارا یقلب ییافراد با نارسا یخودمراقبت یعوامل مرتبط با رفتارها یبررس

 .8811چمران اصفهان سال  دیشه یآموزش

  ثبت شررده از طریق دماسررنج زیر ب ل وحسررگرهای پوسررتی نوزادان بسررتری بررسرری همبسررتگی دمای

 درب ش مراقبت ویژه نوزادان

  شتاین در تحلیل ستفاده از چند جمله ای برن شتابیده تعمیم یافته با ا کاربرد مدل های م اطره پارامتری 

 بقا پیوند کبد

 ار همک . انتقال خون اسرتان تهرانررسری مقادیر مرجع پالکتی در اهداء کنندگان سرالم خون در پایگاه ب

  اصلی
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  بررسی مقایسه ای ایمن سازی واکسن سیاه سرفه سلولی به دو روش سرولوژی وداخل م زی حفاظت

 از موش

  

 مقایسه پردازش خون بند ناف با دستگاه خودکار” “ SEPAXهیدروکسی اتیل  در حضور و عدم حضور

 استارچ

   بررسی فراوانی آلل هایse428, se357,se357  در جمعیت اهدا کنندگان  8ژن فوکوزیل ترانسفراز

 خون تهران

 

 

 

 :تدریسزمینه های 

 بقاروشهای تحلیل 

 روشهای آماری

 کارآزمایی بالینی

 

 سوابق آموزشی )تدریس(:

   8818مرکز مدیریت پیوند و بیماریهای خاص وزارت بهداشت  -روشهای  آمار 

  آموزشی  موسسه عالی-کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی  -تکنولوژیکاربرد کامپیوتر در بیو

 18-18و پژوهشی طب انتقال خون سال تحصیلی 
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  شگاهی و بانک خون  –کنترل کیفیت آماری سی آزمای شنا شی و -دکترا خون  سه عالی آموز س مو

 18-18پژوهشی طب انتقال خون سال تحصیلی 

  موسسه عالی آموزشی و -مایشگاهی و بانک خون کارشناسی ارشد خون شناسی آز –روش تحقیق

 18-18پژوهشی طب انتقال خون سال تحصیلی 

 تدریس دروس ت صصی و عمومی آمار  زیستی در دانشگاه علوم پزشکی ایران   

 

 داوری علمی:

 داوری پایان نامه:

  سیروز کبدیکاربرد مدل بقای شفایافته نا آمی ته همراه با مت یر جانشین در بیماران مبتال به 

 

  کاربرد مدل آمی ته رشد پنهان در تحلیل نرخ مرگ و میر تصادفات جاده ای در جهان 

 

 تحلیل بقای بیماران مبتال به سیروز کبدی با استفاده از مدل چند وضعیتی مارکوف 

 

  کاربرد خوشرره بندی دوبعدی و شرربکه های بیزی در تشررکیل شرربکه مجموعه های ژنی در داده های

 سرطان پستانریزآرایه 

 

 داوری مقاالت
 

 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قم 

  سازمان انتقال خون ایران –فصلنامه علمی پژوهشی خون 
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 مجله مدیریت صنعتی دانشگاه صنعتی شاهرود 

 دانشگاه علوم پزشکی سمنان -مجله علمی پژوهشی کومش 

 دانشگه علوم پزشکی رازی -مجله علمی پژوهشی رازی 

 

 

 :اجراییفعالیت های 

 برگزاری کارگاه 

 

  8818آذر ماه  –موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون  –کارگاه روش تحقیق تدریس در 

  کارگاه آموزش نرم افزار تدریس درspss   8818، ویژه اعضای هیئت علمی سازمان انتقال خون، دی ماه 

  8818اسفند ماه  –موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون  -کارگاه روش تحقیق تدریس در 

  8818اسفند ماه  –موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون  -کارگاه رفرنس نویسی تدریس در 

  در مقطع کارشناسی ارشد تحلیل آماریتکمیلی کارگاه توانمند سازی دانشجویان تحصیالت تدریس در – 

 11بهمن 

  در مقطع کارشناسی ارشد تحلیل آماریتکمیلی کارگاه توانمند سازی دانشجویان تحصیالت تدریس در – 

 دوره ی اول 11مرداد 

  در مقطع کارشناسی ارشد تحلیل آماریتکمیلی کارگاه توانمند سازی دانشجویان تحصیالت تدریس در – 

 دوره ی دوم  11مرداد 
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  در مقطع کارشناسی ارشد تحلیل آماریتکمیلی زی دانشجویان تحصیالت کارگاه توانمند ساتدریس در – 

 دوره ی سوم 11مرداد 

  مرکز مطالعات و توسررعه  -تدریس در کارگاه توانمندسررازی اسرراتید تحلیل چند مت یره ی رگرسرریون

 آموزش علوم پزشکی البرز

  8811ماه بهمن  –موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون  –کارگاه روش تحقیق تدریس در 

 

 فعالیت در EDC: 

 شرکت در کمیته های پژوهشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی البرز 

 همکاری در کمیته توانمند سازی اساتید مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی البرز 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی البرزهمکاری در کمیته پژوهش در آموزش 

  مرکز مطالعات و توسرررعه آموزش علوم همکاری در کمیته دانش پژوهی و فرایندهای آموزشررری

 پزشکی البرز

  سال شکی حیطه مدیریت  -11همکاری با کمیته المپیاد  سعه آموزش علوم پز مرکز مطالعات و تو

 البرز

  همکاری باEDO  شگاه علوم پزشکی ایراندان –دانشکده بهداشت 

 مسئول طرح راد، رخاد و تحصیالت تکمیلی دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران 

  مرکز مطالعات و توسررعه آموزش علوم ارزیابی طرح راد در دانشررکده پزشررکی از طرف معاونت

 ایرانپزشکی 
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 دانشکده بهداشت  شیپا تهیکم همکاری با 

 دانشکده بهداشت مسوول کمیته مشورتی دانشجویی 

 

 فعالیتهای شغلی 

 

 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران 

  شی و پژوهشی طب انتقال خون سسه عالی آموز مرداد  –عضو هیئت علمی ) تعهد خدمت مو

18) 

  18-18کارشناس مسئول دفتر مطالعات و پژوهش سازمان بیمه سالمت ایران 

 11 - 18بیماریهای خاص  کارشناس ارشد آمار در مرکز مدیریت پیوند و 

 

 ستیاری شجویی و د سی متدولوژیک و آنالیز آماری پایان نامه های دان شی  –برر معاونت پژوه

 دانشکده پزشکی

  یدانشگاه علوم بهزیستی و توانب ش –مشاور آمار در طرحهای تحقیقاتی مرکز تحقیقات ژنتیک  

 

   :علمی همایش ها كمیته

  تهران – 8818عضو کمیته علمی سومین سمینار پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشور دی ماه 
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 :جوایز و افتخارات

  18-18دارنده رتبه اول در آزمون کارشناسی ارشد رشته آمار زیستی سال تحصیلی 

  بهداشت و ، دانشکده  18-18دارنده رتبه ممتاز در دوره کارشناسی ارشد  آمار زیستی سال تحصیلی

 انستیتو تحقیقات بهداشتی

  ) دانشگاه علوم پزشکی تهران –عضو کانون اندیشه های پویا ) دفتر هدایت استعداد های درخشان 

 


