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 دانشگاه رشته مدرك رديف
 مدت تحصيل محل دانشگاه

 درجه تاريخ اخذ

 تا از كشور شهر

 کارشناسی 44 44 48 ایران بیرجند بیرجند آمار کارشناسی 1

2 
کارشناسی 

 ارشد
 آمار زیستی

علوم پسشکی 

 اصفهان
 کارشناسی ارشد 18 18 11 ایران اصفهان

گًارش در َای دستگاٌ تریه سرطان بىدی بريز شایع کارگیری مدل چىدسطحی بیسی در وقشٍ بٍ  :ًاهِ کارضٌاسی ارضذ عٌَاى پایاى

 8384-88َای  َای کشًر طی سال َا ي شُرستان سطح استان

 بُساد مُکیدکتر   استاد راٌّوا: 
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 : سابقه فعاليت هاي پژوهشي 

 مقاله – الف

ردي

 ف
 مقاالت چاپ شده

 سال عنوان مقالو 

 چاپ

 مقالو

 انگليسی

 فارسی /

 ساير ايندکس

 مجالت

1 
Application of Bayesian Multilevel Space-Time 

Models to 

Study Relative Risk of Esophageal Cancer in Iran 

2005-2007 

at a County Level 

 PubMed Asian Pacific اًگليسی 5115

Journal of Cancer 

Prevention 

5 
Electrochemical degradation of the Acid Orange 

10 dye on a Ti/PbO2 

anode assessed by response surface methodology 

 

 ISI The Korean اًگليسی 5115

Journal of 

Chemical 

Engineering 

 

3 
Estimation of Organ Activity using Four Different 

Methods of Background Correction in Conjugate 

View Method 

 PubMed Journal of اًگليسی 5115

Medical Signals 

and Sensors 

4 
High Prevalence of Multidrug Resistance 

Uropathogenic Escherichia coli Strains, Isfahan, 

Iran 

 PubMed Journal of Natural اًگليسی 5112

Science, Biology 

and Medicine 

5 

 

در بيواراى هبتال بَ  TIM-3بزرسی فزاّاًی پلی هْرفيسن ژى 

تام سزهی ايي بيواراى در  Eآسن  ارتباط آى با سطح ايوًْْگلْبيي 

 شِز اصفِاى

 Scope فارسی 5115

 

هجلَ داًشکذٍ پششکی 

 اصفِاى

تعييي اکتيْيتَ اًذام ُای قلب، کبذ، گليَ در اسکي پزفيْژى قلب با  6

راديْدارّی  
99m

Tc-MIBI   با استفادٍ اس رّش تلفيق ًواُا 

 Scope فارسی 5115

 

هجلَ داًشکذٍ پششکی 

 اصفِاى

تعييي دّس جذبی ًاشی اس راديْ دارّی  7
99m

 Tc-MDP   در

 بيواراى تحت اسکي استخْاى

 Scope فارسی 5112

 

هجلَ داًشکذٍ پششکی 

 اصفِاى

سهاًی در بزرسی خطز -کارگيزی هذل چٌذسطحی بيشی هکاًی بَ 8

ُای  ُای ايزاى در سال سزطاى هزی در شِزستاىبزّس  ًسبی

 1386تا  1384

هجلَ تحقيقات ًظام  ISC فارسی 5116

 سالهت

9 Gastric Cancer in Iran 2005-2010: Trends and risk 

factors 
 ISI اًگليسی 6186

(submit) 
Gastric Cancer 

Springer Journals  

11 Association between TIM-3 polymorphisms with 

asthma and total serum IgE levels in an Iranian 

population 

 ISI اًگليسی 6186

(submit) 

Journal of Human 

11 Type of mental disorder and readmission in 

psychiatric patients: A frailty modeling in a 

retrospective study from an Iranian population 

 ISI اًگليسی 6186

(submit) 
Community 

Mental Health 

Journal 

 
 

http://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=13136683442754545899&btnI=1&hl=en
http://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=13136683442754545899&btnI=1&hl=en
http://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=13136683442754545899&btnI=1&hl=en
http://ecc.isc.gov.ir/shwEjournal.aspx?j=22941


 

 طرحْای پژٍّطی هصَب ضذُ-ب

 طرحْای تحقیقاتی هصَب  -1

 سال نوع فعالیت وضعیت طرح عٌَاى طرح ردیف

تریي  ضایع تٌذی تیسی در ًقطِکارگیری هذل چٌذسطحی  تِ 1

ّای  ّا ٍ ضْرستاى گَارش در سطح استاى دستگاُ ّایسرطاى

 1384-88ّای  کطَر طی سال

 94 هجری اتوام یافتِ

تررسی تاثیر قرظ ًعٌاع تر پیطگیری از تَْع ٍ استفراغ تعذ  2

فتق ایٌگَایٌال تیواراى تستری در تیوارستاى اهذاد از عول 

 .1395سثسٍار در سال 

 95 ّوکار در حال اجرا

تر کیفیت  5Aتررسی تاثیر ترًاهِ خَد هذیریتی هثتٌی تر هذل  3

ضْر تجٌَرد زًذگی سالوٌذاى هثتال تِ سٌذرم حاد کرًٍری 

 1395سال 

 95 ّوکار اجرا حال در

تررسی تأثیر رایحِ درهاًی عصارُ گل سرخ تر درد هسهي  4

اسکلتی عضالًی سالوٌذاى هراکس ًگْذاری هادر ٍ پذر 

 1395سثسٍار

 95 ّوکار اجرا حال در

ی تیٌی رٍغي گل تٌفطِ تر کیفیت خَاب  قطرُتررسی تاثیر  5

 سالوٌذاى ضْر سثسٍار

 95 ّوکار اجرا حال در

ّواٌّگ  یهتٌاٍب اجثار یِدٍ رٍش تَْ یا یسِاثر هقا یتررس 6

 یژًاسیَىاکس یتر پاراهترّا ییفطار راُ َّا یضذُ ٍ رّا ساز

 یوارستاىت یژٍُ یسر در تخص هراقثت ّا یترٍها یواراىدرت

 1395هطْذ در سال  یطالقاً

 95 ّوکار اجرا حال در

تررسی تاثیر آهَزش هراقثت کٌٌذگاى سالوٌذاى هثتال تِ  7

تیواری حاد کرًٍری از طریق کاًال تلگرام تر تثعیت درهاًی 

 تیواراى

 95 ّوکار اجرا حال در

 یالیسسرد ٍ هحلَل د یالیسهحلَل د یرتاث یسِهقا یتررس 8

تحت درهاى تا  یواراىدر ت قرار¬یت یاستاًذارد تر سٌذرم پا

 یالیسّوَد

 95 ّوکار اجرا حال در

  تررسی تاثیر تحریک الکتریکی عصة از طریق پَست 9

(TENS) ٍ تیواراى تعذ از عول تَْع ٍ استفراغ  تر ضذت درد

در تیوارستاى قائن )عج(  جراحی ًفرٍستَلیتَتَهی جلذی

 1395هطْذ سال 

 95 ّوکار اجرا حال در
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 : تجارب حزفه اي در رشته مزبوطه -ج

 

 ضرکت در کارگاُ یا دٍرُ ّای آهَزضی

 هحل هذت دٍرُ آهَزضی -کارگاُ ردیف

 End Noteدٍرُ آهَزش ًرم افسار  8

 

 داوشگاٌ علًم پسشکی اصفُان داوشکدٌ پسشکی ريز1

 وشکدٌ بُداشت داوشگاٌ علًم پسشکیدا ريز openbugs 1تا ًرم افسار  دٍرُ آضٌایی 6

 اصفُان

 تقَیت تَاًایی تذریس عوَهیدٍرُ  3

 

 مرکس تحقیقات معلمان استان اصفُان ريز 9

 ArcGIS 85تا ًرم افسار دٍرُ آضٌایی 4

 ساعت

 وشکدٌ بُداشت داوشگاٌ علًم پسشکیدا

 اصفُان

مرکس مطالعات ي تًسعٍ آمًزش داوشگاٌ علًم  ساعت6 سٌجص ٍ ارزیاتی آزهَى 5

 سبسيار پسشکی
 

 ّای ًرم افساریهْارت 

 

 Microsoft Excel )professional   (  

 Word, Excel, PowerPoint )Office( 

 R 

 SPSS 

 Minitab 

 PASS 

 GPower 

 ArcGIS 

 openbugs 




