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مقاطع تحصیلی:
سال

درجه

نام دانشگاه  /موسسه

رشته تحصیلی

1388

کارشناسی

دانشگاه علوم پزشکی یزد

بهداشت عمومی

1391

کارشناسی ارشد

دانشگاه علوم پزشکی همدان

اپیدمیولوژی

1399

دکترای تخصصی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

اپیدمیولوژی

ردیف

سابقه فعالیت های آموزشی

1

2

3

مقطع تدریس

تدریس نظری

رشته

(نام دروس)
اصول اپیدمیولوژی

ارشد
بهداشت عمومی ـ انفورماتیک پزشکی ـ انگل شناسی ـ اقتصاد
بهداشت ـ پرستاری ـ علوم آزمایشگاهی ـ دندانپزشکی

اپیدمیولوژی

بهداشت عمومیـ پرستاری

بیماریهای شایع
مقاله نویسی علمی

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی

دکتری









دکتری پژوهشی ـ اپیدمیولوژی ـ آموزش پزشکی



( scientific
)writing

4

5

6

روش تحقیق

دکتری پژوهشی ـ هماتولوژی ـ آمار زیستی ـ دندانپزشکی ـ



پرستاری
سیستم های اطالع

اپیدمیولوژی -آمار زیستی ـ HTA



رسانی
آمار زیستی

پرستاری ـ علوم آزمایشگاهی ـ بهداشت حرفه ای ـ مامایی ـ
دندانپزشکی







7

علم سنجی

آمارزیستی-اپیدمیولوژی ـ اقتصادبهداشت ـ آموزش پزشکی





8

آموزش اندنوت

آمارزیستی ـ اپیدمیولوژی ـ اقتصادبهداشت ـ آموزش پزشکی





مجموع واحدهای تدریس شده 122 :واحد

سابقه فعالیت های پژوهشی
مقاالت چاپ شده
سال

ایندکس

نام مجله

عنوان مقاله

ISI/PubMed

Allergologia et
Immunopathologia

2020 Serum sickness-like reactions in Iranian children:

ISI/PubMed

International
ophthalmology

2020 The prevalence of refractive errors in the Middle

ISI/PubMed

Cornea

2020 The prevalence and risk factors for keratoconus: a
2020 Comparison of the Trend of Excimer laser

PubMed

Romanian Journal of
Ophthalmology

انتشار

a registry-based study in a referral center

East: a systematic review and meta-analysis

systematic review and meta-analysis
refractive surgery in Provinces of Iran between
2010 and 2014

ردیف

1
2
3
4

2020 Estimation of Generalized Impact Fraction and
ISI/PubMed

Risk Manag Healthc
Policy

Population Attributable Fraction of Hypertension
Based on JNC-IV and 2017 ACC/AHA
Guidelines for Cardiovascular Diseases Using
Parametric G-Formula: Tehran Lipid and Glucose
Study (TLGS)

5

2020 Comparative study of the outcomes of the second
ISI/PubMed

Cell Transplantation

PubMed

Iranian journal of
psychiatry

2020 Evaluation of suicide attempt due to drug

ISI/PubMed

Journal of Ophthalmic
& Vision Research

2019 High Prevalence of Asthenopia among a

Journal of Current
Ophthalmology

2019 Distribution of corneal thickness and its

ISI/PubMed

2019 Distribution of keratometry and its determinants

ISI/PubMed

European Journal of
Ophthalmology

ISI/PubMed

Progress in Nutrition

2019 The effect of vitamin B1 on heavy menstrual

PubMed

Tanaffos

kidney transplantation from the young deceased
donors versus living-unrelated donors

poisoning in a 7-year-old girl: a case report

Population of University Students

determinants in 6–12-year-old children in an
Iranian general population
in a general population of 6-to 12-year-old
children
bleeding

6

7
8

9

10
11

2019 Spatio-temporal analysis of tuberculosis in
Hamadan province, west of Iran, from 1992 to
2013

12

ISI

Advances in Human
Biology

2019 National distribution of stomach cancer incidence

ISI

British Journal of
Visual Impairment

2018 The prevalence of Amblyopia in a young

ISI/PubMed

Survey of
ophthalmology

2018 Prevalence and risk factors of pterygium: a

ISI/PubMed

Journal of current
ophthalmology

2018 Visual impairment and blindness in a population-

Scopus

Acta Medica Iranica

2018 The distribution of corneal thickness in rural

ISI/PubMed

Health promotion
perspectives

SID

Nurse and Physician
within war

ISI/PubMed

Strabismus

Scopus

Iranian Journal of
Epidemiology

2017 incidence and pattern of tuberculosis treatment

ISI

Southern African
Journal of Infectious
Diseases

DOAJ

PAYESH

2017 Obesity among Iranian primary school students: A

ISI

British Journal of
Visual Impairment

2017 The met and unmet need for refractive correction

SID

J Bas Res Med Sci
International Journal of
Pediatrics

2016 Adverse events following immunization (AEFI) in

ISI

ISI/PubMed

Iranian journal of public
health

2015 Multiple sclerosis associated risk factors: a case-

in Iran: a population-based study

Population

systematic review and meta-analysis

based study of Mashhad, Iran

population

13
14
15
16
17

2018 Evaluation of occupational exposure to different
levels of mixed organic solvents and cognitive
function in the painting unit of an automotive
industry

18

2018 Prevalence occupational stress and its association
with occupational and personal characteristics in
nurses of government hospitals in Borujerd city in
2017

2017 The

Prevalence of Amblyopia and
Determinants in a Population-Based Study

2017

Its

Health literacy and its associated factors: A
population-based study, Hormuz Island

success rates in different levels of the human
development index: a global perspective

systematic review and meta-analysis

and its determinants in 7-year-old children

19

20
21

22

23
24

2016 Comparison of the first trimester ultrasound and

Parikh’sformulaindeterminingtheexpecteddate
of delivery: A prospective study
children under 7-year of Age during 2014 in
Hamedan Province, Iran

control study

25

26

27

SID

Journal of Dermatology
and Cosmetic

2015 Cutaneous leishmaniasis in Iran: Demographic
2015 Effect of Intensity of Sputum Smear Positive in

SID

Scientific Journal of
Ilam University of
Medical Sciences

SID

Iranian journal of
infectious diseases and
tropical medicine

ISI

Archives of Clinical
Infectious Diseases

ISI

Jundishapur Journal of
Microbiology

2014 Survival rates of human immunodeficiency virus

International Journal of
Health Policy and
Management

2014

ISI/PubMed

ISI/PubMed

International journal of
STD & AIDS

ISI/PubMed

Ann Transplant

SID

Pajouhan Scientific
Journal

2013 Assessment of Epidemiology extra pulmonary

SID

Jentashapir Journal of
Health Research

2013 The Relationship Between Mobile Phone Use and

description and therapeutic outcomes

Pulmonary Tuberculosis Patients at the Beginning
of Treatment on Treatment Outcome

2015

Evaluation of related factors of tuberculosis
indexes changes in hamadan province

2015 Epidemiological

aspects

of

cutaneous

leishmaniasis in Iran

and tuberculosis co-infected patients
The epidemiological aspects of tuberculosis in
Hamadan Province during 2005–11

28

29

30

31
32

33

2013 Survival rate of AIDS disease and mortality in
HIV-infected patients in Hamadan, Iran: a
registry-based retrospective cohort study (1997–
2011)

34

2013 Long-term survival rate of kidney graft and
associated prognostic factors: A retrospective
cohort study, 1994–2011

tuberculosis in Hamadan province 2006-2012

the Risk of Cancer

35

36
37

طرح های پژهشی

ردیف عنوان
1

برنامه ثبت سقوط سالمندان در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم بهزیستی و توانیخشی و دانشگاه علوم پزشکی
ایران

2

طراحی نرم افزارثبت سنگهای کلیه و مجاری ادراری در ایران

3

بررسی اثر کاهش شیوع مهترین عوامل خطر بر بروز بیماریهای قلبی ـ عروقی ،با استفاده از شاخص Generalized
 ، Impact Fractionبا بهره گیری از روش استاندارد سازی مبتنی برمدل و هزینه اثر بخشی کاهش مصرف نمک در
شهر تهران

4

ارزیابی مقایسه ای پریوستین در بزاق کامل و سرم در گیرندگان پیوند کلیه با عمکرد نرمال کلیوی و گیرندگان پیوند
کلیه با نارسایی کلیوی

5

بررسی پریوستین در بزاق کامل و سرم گیرندگان پیوند کلیه

6

بررسی اثر درمانی سیترات پتاسیم در سنگ های کلیه زیر  1سانتی متر

7

ب ررسی اختالالت جنسی و مقایسه تستسترون قبل و بعد از عمل واریکوسلکتومی در بیماران مبتال به واریکوسل مراجعه
کننده به بیمارستان سینا

8

بررسی اثر پروفیالکتیک کتامین وریدی بر بروز آژیتاسیون هنگام بیداری در کودکان  5– 1ساله تحت عمل هرنی
اینگوینال در بیمارستان مرکز طبی کودکان

9

بررسی شیوع و مشخصات سردرد قبل ،حین و بعد از دیالیز در بیماران تحت همودیالیز در بیمارستانهای شهر تهران در
سال 1398-1389

10

برر سی فراوانی و ارتباط اختالالت اضطرابی و افسردگی با سردرد نوجوانان مبتال به میگرن مراجعه کننده به درمانگاه
بیمارستان سینا در سالهای  1398تا  99و مقایسه آن با گروه کنترل

11

بررسی وضعیت سل نهفته در کودکان بستری با تشخیص سندرم نفروتیک پیش از شروع کورتیکواستروئید در طی
سالهای  1396الی  1398در کودکان بستری در بیمارستان مرکز طبی تهران

12

بررسی مشخصات و پیش آگهی و سیردرمانی درشیرخواران با تشخیص اولیه کولیت آلرژیک مراجعه کننده به مرکز
طبی کودکان

13

بررسی مدت زمان نگهداری اکسترنال کاتتر حالب بعد از عمل جراحی  Retrograde Intrarenal Surgeryدر
بیمارستان سینا،یاس و کسری بین سال های 98-92

14

بررسی سواد سالمت افراد باالی  18سال جزیره هرمز و عوامل موثر برآن به منظور پایه ریزی مداخالت آموزشی و
بهداشتی با استفاده از پرسشنامهS-TOFLHA

15

بررسی اثر آتروواستاتین پیش از جراحی پیوند عروق کرونر بر کاهش میزان فیبریالسیون دهلیزی بعد از عمل در
بیماران تحت جراحی پیوند عروق کرونر

16

بررسی اثر ویتامین  B1بر کاهش درد دوران قاعدگی دختران جوان  18تا  26سال:کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو
کور

17

ارزشیابی خدمات ارائه شده به بیماران  HIV/AIDSدر مراکز بهداشتی درمانی استان همدان از سال  1376تا
1391

18

بررسی شیوع چاقی در دانش آموزان مقطع ابتدایی در ایران :مطالعه مرور ساختاریافته و متاانالیز

19

بررسی میزان بقای پنج ساله بیماران مبتال به سرطان معده وعوامل موثر بر آن در استان همدان

20

بررسی روند اپیدمیولوژیک سل ریوی وخارج ریوی استان همدان با استفاده از رگرسیون لجستیک طی سالهای
1390-1384

21

تحلیل بقای پیوند کلیه و تعیین عوامل موثر بر آن در مراکز پیوند دانشگاه علوم پزشکی همدان طی یک دوره  18ساله:
همگروهی گذشته نگر

22

بررسی زمان بقاء بیماران  HIVمثبت استان همدان از سال  :1376-90یک مطالعه همگروهی تاریخی

23

بررسی رابطه توکسوپالسموز مزمن و سطح تستسترون آزاد و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز
بهداشتی

24

بررسی عوامل خطر بیماری ام اس:مورد -شاهدی

25

بررسی میزان بروز عفونت های بیمارستانی در بیمارستانهای آموزشی شهرستان بروجرد

کنگره
ردیف

1

2

کنگره

چهارمین سمینار سراسری ابدز
اولین سمینار دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی
همدان

3

چهاردهمین کنگره بین المللی پیوندکلیه

4

کنگره بین بین المللی ام اس

عنوان سخنرانی یا پوستر

Survival rates among human
immunodeficiency virus
/tuberculosis
بررسی اپیدمیولوژیک سل ریوی وخارج ریوی
استان همدان
Long-term survival rate of kidney
graft and associated prognostic
factors: A retrospective cohort study

سخنرانی یا پوستر

سخنران

سخنران

سخنران

1994–2011
Multiple Sclerosis Associated Risk
 Factors: A Case-Control Studyپوستر

تدریس در کارگاه:

نام کارگاه

ردیف

1

آشنایی با انواع مطالعات اپیدمیولوژیک

2

اصول مقاله نویسی علمی

3

پروپوزال نویسی

4

آشتایی با اصول مرور سیستماتیک

5

آموزش مقدماتی

6
7
8

9

محل برگزازی

دفتر توسعه پژوهش بیمارستان
سینا

گروه هدف

رزیدنت و دستیاران فوق تخصصی

دفتر توسعه پژوهش بیمارستان

اعضای هیات علمی ،رزیدنت ها و

سینا

دستیاران فوق تخصصی

دفتر توسعه پژوهش بیمارستان

دانشجویان پزشکی و رزیدنت های سال

سینا

اول

دفتر توسعه پژوهش بیمارستان

اعضای هیات علمی ،رزیدنت ها و

سینا

دستیاران فوق تخصصی

دفتر توسعه پژوهش بیمارستان

عضای هیات علمی ،رزیدنت ها و

سینا

دستیاران فوق تخصصی

مرکز طبی کودکان

رزیدنت و دستیاران فوق تخصصی

آشنایی با نرم افزار اندنوت

مرکز طبی کودکان

رزیدنت و دستیاران فوق تخصصی

ارزیابی تقادانه مقاالت و آشنایی با

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم

اصول داوری مقاالت

پزشکی تهران

SPSS

آشتایی با پایگاههای داده و نحوه
جستجو در آن

اصول مقاله نویسی علمی

مرکز تحقیقات ارولوژی دانشگاه
علوم پزشکی تهران

گروه MPH

کارشناسان پژوهش مرکز

تجارب حرفهای در دوران دانشجویی /افتخارات
ردیف عنوان
1

دبیر انجمن علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یزد

2

عضو شورای مرکزی کانون سالمت رفتار وآموزش پیشگیری از ایدز معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد عضو کمیته
تحقیقات دانشجویی علوم پزشکی همدان

3

دبیر اجرایی اولین کنگره دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی همدان

4

سابقه  5سال تدریس در دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد لرستان ،دانشگاه علوم پزشکی لرستان ،دانشگاه علوم پزشکی تهران
(از سال  91تا کنون)

5

عضو مرکز تحقیقات اپیدمیولوژیک بیماریهای چشم دانشگاه علوم پزشکی تهران

6

مشاور اپیدمیولوژی مرکز تحقیقات ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران

7

مشاور اپیدمیولوژی مرکز طبی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران

8

مشاور اپیدمیولوژی معاونت پژوهش بیمارستان سینا دانشگاه علوم پزشکی تهران

9

رتبه  2کنکور دکتری

10

دانشجوی استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی تهران

11

دانشجوی نخبه فرهنگی در دانشگاه علوم پزشکی یزد

تسلط به نرم افزار
1. Stata
2. Review Manager
3. Endnote
4. SPSS

