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 سوابق تحصیلی:

 لیتحصی دوره زمان لیتحص دانشگاه محل شده اخذ یلیمدرك تحص

 1636-1631 دانشگاه علوم پزشکی شیراز (PhD) ولوژییدمیاپ یدکتری تخصص

 1631-1636 دانشگاه علوم پزشکی کرمان ولوژییدمیاپ کارشناسی ارشد

 1613-1631 دانشگاه علوم پزشکی شیراز کارشناسی بهداشت عمومی

 1613-1611 دانشگاه علوم پزشکی مشهد ها کاردانی مبارزه با بیماری

 

 :تحصیلیموفقیت 

 1636 سال، کرمان پزشکی علوم دانشگاه - اپیدمیولوژی ارشد کارشناسی مقطع برتر دانشجوی*( 

 1631سال  ،شیراز پزشکی علوم دانشگاه -در مقطع دکتری تخصصی داشت دانشکده به**( پژوهشگر برتر 
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 تدریس: سابقه فعالیت های آموزشی و -1

 الف( تدریس

 و دانشکده رشته مقطع تدریس، نام درس ردیف
نیمسال 

 تحصیلی

تعداد 

 واحد

واحد نظری 

 یا عملی

1 1 
اپیدمیولوژی بیماری های 

 شایع در ایران

بهداشت  رشته -پیوسته کارشناسی

 شیراز دانشکده بهداشت -عمومی

 نظری ۳ 1631مهر 

۳ ۳ 
برنامه ملی مبارزه با 

 بیماری های غیر واگیر

بهداشت  رشته -کارشناسی ناپیوسته

 سپیدان دانشکده -عمومی

 نظری ۳ 1631بهمن 

 اپیمیولوژی بیماریها 6 6
 -تغذیه رشته -پیوسته کارشناسی

 سپیدان دانشکده

 نظری ۳ 1631بهمن 

 کاربرد کامپیوتر 1 1
 بهداشت رشته -پیوسته کارشناسی

 شیراز بهداشت دانشکده -عمومی

 عملی 1/1 1631بهمن 

 اپیمیولوژی بیماریها ۲ ۲
 -تغذیه رشته  -پیوسته کارشناسی

 تغذیه شیراز دانشکده

 نظری ۳ 163۲مهر 

 آمار زیستی 3 3
 بهداشت رشته -پیوسته کارشناسی

 شیراز بهداشت دانشکده -محیط

 نظری ۳ 163۲هر م

 آمار حیاتی 1 1
بهداشت  رشته -کارشناسی ناپیوسته

 سپیدان دانشکده -عمومی

 نظری 1 ۳ 163۲مهر 

 عملی 1

 اصول اپیدمیولوژی 1 1
بهداشت  رشته -کارشناسی ناپیوسته

 سپیدان دانشکده -عمومی

 نظری ۳ 163۲مهر 

 درعرصه کارآموزی 3 3
بهداشت  رشته -کارشناسی ناپیوسته

 سپیدان شکدهدان -عمومی
 عملی 16/1 163۲مهر 

11 1

1 
 روش تحقیق

 -تغذیه رشته  -پیوسته کارشناسی

 تغذیه شیراز دانشکده

 نظری ۳ 163۲بهمن 

11 1

1 
 قروش تحقی

بهداشت  رشته -کارشناسی ناپیوسته

  سپیدان دانشکده -عمومی

 نظری ۲/1 ۳ 163۲بهمن 

 عملی ۲/1

1۳ 1

۳ 
 درعرصه کارآموزی

داشت به رشته -کارشناسی ناپیوسته

 سپیدان دانشکده -عمومی

 عملی ۲/۳ 163۲بهمن 

16 1

6 

بهداشت عمومی و 

 اپیدمیولوژی

علوم رشته  -پیوستهکارشناسی 

 شیراز دانشکده پیراپزشکی -آزمایشگاهی

 نظری ۳/1 163۲بهمن 



1 

 

 بهداشت عمومی  11
 -رادیولوژیرشته  -پیوستهکارشناسی 

 شیراز دانشکده پیراپزشکی

 نظری 1۳/1 163۲بهمن 

1۲ 1

1 
 مار حیاتیآ

بهداشت  رشته -کارشناسی ناپیوسته

 سپیدان دانشکده -عمومی
 نظری ۳ 1633مهر 

13 1

۲ 
 اصول اپیدمیولوژی

بهداشت  رشته -کارشناسی ناپیوسته

 سپیدان دانشکده -عمومی
 نظری ۳ 1633مهر 

11 1

3 

برنامه ملی مبارزه با 

 بیماری های غیر واگیر

بهداشت  رشته -کارشناسی ناپیوسته

 سپیدان شکدهدان -عمومی
 نظری ۳ 1633مهر 

11 1

1 

روش تحقیق در علوم 

 بهداشتی

بهداشت  رشته -پیوسته کارشناسی

 شیراز دانشکده بهداشت -عمومی
 6 1633مهر 

 نظری ۳

 عملی 1

 روش تحقیق در اتاق عمل  13
 -اتاق عمل رشته  -پیوسته کارشناسی

 استهبان دانشکده
 نظری 1۳/1 1633مهر 

 آمارزیستی وروش تحقیق  ۳1
 -هوشبری رشته  -پیوسته کارشناسی 

 استهبان دانشکده
 نظری 1۳/1 1633مهر 

 ۳آمار حیاتی   ۳1
بهداشت  رشته -پیوسته کارشناسی

 شیراز دانشکده بهداشت -عمومی
 نظری ۳ 1633بهمن 

 اصول اپیدمیولوژی  ۳۳

بهداشت  رشته -پیوسته کارشناسی

 نظری 6 1633بهمن  شیراز دانشکده بهداشت -عمومی

 ی اپیدمیولوژیروش ها  ۳6
 دانشکده بهداشت - MPHدانشجویان 

 شیراز
 نظری 1 1631مهر 

 روش تحقیق  ۳1
 -تغذیه رشته  -پیوسته کارشناسی

 تغذیه شیراز دانشکده

 نظری ۳ 1631بهمن 

۳۲  
اصول اپیدمیولوژی و مبارزه 

 با بیماریهای شایع در ایران

 -پرستاری رشته  -پیوسته کارشناسی

 اددانشگاه علوم پزشکی گناب
 نظری ۳ 1633مهر 

 آمار حیاتی  ۳3
علوم  رشته  -پیوسته کارشناسی

 دانشگاه علوم پزشکی گناباد -آزمایشگاهی
 نظری ۳ 1633مهر 

 مقدماتی یاتیآمار ح  ۳1
 -پرستاری  رشته  -پیوسته کارشناسی

 دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 1 1633مهر 

 نظری ۲/1

عملی ۲/1  

 قیروش تحق  ۳1
بهداشت  شتهر  -ناپیوسته کارشناسی

 دانشگاه علوم پزشکی گناباد -عمومی
 نظری 1 1633مهر 

 یخدمات بهداشت اتیکل  ۳3
بهداشت  رشته  -پیوسته کارشناسی

 دانشگاه علوم پزشکی گناباد -عمومی
 نظری 1 1633مهر 



۲ 

 

61  
خانواده و  یولوژیدمیاپ

 جامعه

 -یی ماما رشته  -ارشد  کارشناسی

 دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 نظری ۲/1 1633مهر 

 یسالمند یولوژیدمیاپ  61
 -پرستاری  رشته  -ارشد  کارشناسی

 دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 نظری ۲/1 1633مهر 
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 سابقه فعالیت های آموزشی و تدریس: -1

 ب( مشارکت در برگزاری کارگاه های آموزشی

 زمان گروه هدف عنوان دوره/ کارگاه ردیف
نوع مشارکت 

 گاهدر کار

 گارگاه سرچ مقدماتی و پیشرفته  1
 - کارشناسی ارشددانشجویان 

 شیراز بهداشت دانشکده
 مدرس 11/1/31

 مقدماتی  SPSSکارگاه   ۳
 بهداشت دانشجویان دانشکده

 شیراز

و  ۳/6/33

1/6/33 
 مدرس

 متاآنالیز و مرورساختاریافته کارگاه  6
 -دانشجویان تحصیالت تکمیلی

 شیراز بهداشت دانشکده

و  ۳1/3/33

۳3/3/33 
 مدرس

  بر شواهد یمبتن یکارگاه پزشک  1
دانشگاه  یها یمارستانکتابداران ب

 علوم پزشکی شیراز
 مدرس 11/11/33

۲  
ی و تعیین حجم ریکارگاه نمونه گ

 نمونه

کارکنان آمار و فناوری اطالعات 

 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 مدرس ۳۲/۳/31

 پیشرفته SPSSکارگاه   3
 -یالت تکمیلیدانشجویان تحص

 دانشکده بهداشت

و  13/6/31

۳1/6/31 
 مدرس

 مرور سیستماتیککارگاه   1
دانشگاه  یها یمارستانکتابداران ب

 علوم پزشکی شیراز

و  6/1/31

11/1/31 
 مدرس

 زیو متاآنال افتهیکارگاه مرورساختار  1

دومین مدرسه تابستانه دانشگاه 

دانشکده  -علوم پزشکی شیراز

 یپزشک

 مدرس ۲/3/31

 کارگاه پروپزال نویسی  3
دانشجویان دانشکده بهداشت 

 شیراز
 مدرس ۳/1/31

11  
جستجوی پیشرفته در پایگاه های 

 اطالعاتی
 مدرس ۳۲/1/31 دانشجویان دانشکده تغذیه شیراز

 روش تحقیق مقدماتی  11
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم 

 پزشکی شیراز
 مدرس  1۳/11/31

 ی گناباددانشگاه علوم پزشک نظام مندمرور  1۳
و  ۳3/3/33

6/11/33 
 مدرس



1 

 

 مدرس 13/11/33 دانشگاه علوم پزشکی گناباد متد، نمونه گیری و حجم نمونه  16

 مدرس ۳1/11/33 دانشگاه علوم پزشکی گناباد متغیر و انواع آن )جدول متغیرها(  11

 - گارگاه روش تدریس  1۲
و  ۳6/3/31

۳1/3/31 
 شرکت کننده

کارگاه آشنایی با نرم افزار   13
Sigmaplot 

 شرکت کننده ۳۲/3/31 -

 شرکت کننده ۳3/3/3۲ - کارگاه تولید محتوای الکترونیکی  11

 شرکت کننده 11/3/3۲ - در پژوهشحرفه ای کارگاه اخالق   11

 - Markov Modelingکارگاه   13
 و ۳1/3/3۲

۳۲/3/3۲ 
 شرکت کننده

 شرکت کننده 11/۳/33 - گاه ابزار سازی با فاکتورآنالیزرکا  ۳1

۳1  
 کامپیوتری سازی شبیه اصولاه کارگ

  (Mont Carlo) کارلو مونت روش به
 شرکت کننده 1/1۳/33 -

 - Stataآشنایی با نرم افزار   ۳۳
و  ۳3/3/31

۳1/3/31 
 شرکت کننده

۳6  
آشنایی با مرور سیستماتیک و 

 متاآنالیز
- 

و  13/11/31

11/11/31 
 شرکت کننده

 - تحلیل کاربردی داده های سری زمانی  ۳1
و  1/1۳/31

1/1۳/31 
 شرکت کننده

 شرکت کننده 11/1۳/31 - ارائه سخنرانی موثر  ۳۲

۳3  
( EndNoteنرم افزار اندنوت )

 پیشرفته
 شرکت کننده 1/۳/31 -

۳1  
آشنایی با مدیریت توسعه فناوری 

 سالمت دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 شرکت کننده 13/۳/31 -
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 سابقه فعالیت های پژوهشی: -2

 قیقاتیطرح های تح الف(

 عنوان طرح تحقیقاتی مصوب ردیف
سال اجرای 

 طرح
 وضعیت طرح

 جمعیت در خون فشار و دیابت بیماری عوامل خطر و شیوع بررسی  1

  163۳ سال شهرخنج، سال 61 باالی
 خاتمه یافته 1631

 فوت به منجر خودکشی و خودکشی به اقدام شناسی گیر همه بررسی  ۳

  1631 – 31 سالهای در فارس استان در
 خاتمه یافته 163۲

 تیهپات یکشور یمنسازی( برنامه اEffectiveness) یاثربخش یابیارز  6

  رازیتر شهرستان ش نییساله و پا ۳۳ب در افراد 
 خاتمه یافته 163۲

سرطان دهانه رحم، جسم رحم و  یبروز استاندارد شده سن یبررس  1

  زیو متاآنال افتهیمرورساختار کی: رانیتخمدان در ا
 خاتمه یافته 1633

 خاتمه یافته 1633   1631شده استان فارس،  نهیسال واکس 3 ریدرصد کودکان ز یبررس  ۲

ساعت اول تولد دراستان  ۳1مادر در  ریبا ش هیتغذ یالگو یبررس  3

 163۲فارس، 
 خاتمه یافته 1633

در استان  یماهگ 3ی انحصاری با شیر مادر در بررسی الگوی تغذیه  1

  163۲ فارس، سال
 خاتمه یافته 1633

سالگی در استان فارس،  ۳تا  یماهگ 3ی کودک از بررسی الگوی تغذیه  1

  163۲سال 
 خاتمه یافته 1633

 یشرق ترانهیداده نشده در منطقه مد صیتشخ ابتید وعیبرآورد ش  3

(EMRO :)زیو متاآنال افتهیمرورساختار کی  
 خاتمه یافته 1633

بتال به سکته حاد قلبی مراجعه کننده بررسی وضعیت و بقاء بیماران م  11

  1636-163۲به بیمارستان قلب الزهرا از سال 
 خاتمه یافته 1633

 مارانیب یکار یزندگ تیفیپرسشنامه ک یآزمون اختصاص یروانسنج  11

مبتال به سرطان درمانگاه  مارانی( در بQWLQ-CSمبتال به سرطان )

 (66111۳۳) 1631)ع( کرج سال  یحضرت امام عل

 خاتمه یافته 1633



3 

 

با  PPCIتحت درمان با  یمبتال به سکته حاد قلب مارانیبقاء ب سهیمقا  1۳

  163۲در سال رازیدر شهر ش ییتحت درمان دارو مارانیب
 خاتمه یافته 1631

از  یگذار نیپ"و  "ونیکساسیاکسترنال ف" یدو روش جراح سهیمقا  16

 یسو برر وسیراد ستالید یها یدر درمان شکستگ "راه پوست

  ینیبال مطالعه کارآزماییآن ها:  یعوارض پوست
 در حال انجام 9911

زعفران و  یو الکل یعصاره آب یضد قارچ یاثرها یشگاهیآزما یبررس  11

جدا شده از  یاهایماالسز یرو نیپودر پوسته و غشاء تخم بلدرچ

و بخش پوست  یتخصص کینیمراجعه کننده به مطب، کل مارانیب

 ولعالمه بهل مارستانیب

 در حال انجام 9911

 یبستر مارانیدر ب یقارچ یابتال به عفونت ها زانیم یا سهیمقا یبررس  1۲

در سال  یعالمه بهلول گناباد مارستانیب ی ژهیو یدر بخش مراقبت ها

 1633و  1631 یها
 در حال انجام 9911

با  Covid-19 یماریزنان باردار مبتال به ب یامدهاپی  یاسهیمقا یبررس  13

 یعالمه بهلول گناباد مارستانیکننده به بمراجعه رمبتالیباردار غزنان 

 1633شهرستان گناباد در سال 
 در حال انجام 9911

آن،  یموضع ونیبا لوس یخوراک نیاثر آتورواستات سهیو مقا یبررس  11

 ینیبال یی: کارآزماکیسبورئ تیدر درمان درمات زونیبتامتازون و کلوتر

 RCT یتصادف
 انجامدر حال  9911
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 سابقه فعالیت های پژوهشی: -2

 مقاالت ب(

ف
دی

ر
 

 عنوان مقاله

پ 
چا

ل 
سا

له
قا

م
ی 

یس
گل

ان
 

ی
رس

فا
له 

مج
ه 

مای
ن

 

1  

Investigating the Rate of Helmet Use and The 

Related Factors among Motorcyclist in Kerman 

between 1391 - 92 

2014  * 

Doaj, 

Google 

Scholar, 

ISC 

۳  

Research performance measures and the 

moderating role of faculty characteristics in 

epidemiology 

2016 *  Scopus 

6  
The Incidence of Breast Cancer in Iran: A 

Systematic Review and Meta-Analysis 
2016 *  Scopus 

1  

Comparing sexual dysfunction in maintenance 

therapy with Methadone and Buprenorphine in 

married male 

2016 *  

Doaj, 

Google 

Scholar 

۲  
Fatality Rate of Trauma Victims in Southern Part 

of Iran: A Five-Year Survey 
2017 *  ISI 

3  

Factors Affecting Undergraduate Students’ 

Academic Failure in Kerman University of 

Medical Sciences, Iran; A Case-Control Study 

2017  * 

Google 

Scholar, 

ISC 

1  

Comparison of Quality of Life among Elderly 

People Living in Homes and Nursing Homes in 

Lar 

2017  * 

Google 

Scholar, 

ISC 

1  

The overall 5-year survival rate of breast cancer 

among Iranian women: A systematic review and 

meta-analysis 

2017 *  Scopus 

3  
The incidence of lung cancer in Iran a systematic 

review and meta-analysis 2017 *  ISI 

11  

The age-standardized incidence rate of ovarian 

cancer in Iranian women: A systematic review 

and meta-analysis 

2018 *  
ISI 

Scopus 



11 

 

11  

The age-standardized rate of female genital 

cancers in Iran: a systematic review and meta-

analysis 
2018  * Scopus 

1۳  

Vaccination Coverage in Children of Fars 

Province, 2017: Achievement of Global Vaccine 

Action Plan Goals 
2018  * 

Google 

Scholar, 

ISC 

16  

An Epidemiological Study of Suicide in South 

Iran During 2011-2016; a Population-based study 

on 28,552 Cases 
2019 *  

ISI, 

Scopus, 

PubMed 

11  
The Incidence of Non-Hodgkin Lymphoma in 

Iran: A Systematic Review and Meta-Analysis 2019 *  ISI 

1۲  

The incidence and mortality rate of cervix cancer 

in Iran from 1990 to 2016: A systematic review 

and meta-analysis 
2019 *  ISI 

13  

Epidemiology of suicide in 10-19 years old in 

southern Iran, 2011- 2016: A population-based 

study on 6720 cases 
2019 *  ISI 

11  

Evaluation of breastfeeding patterns in the first 

24 hours of life and associated factors in South 

of Iran: a cross-sectional study 
2019 *  

ISI, 

Scopus 

11  
The Epidemiology of Suicide in the Elderly in 

Southern Iran, 2011-2016 

 

2019 *  ISI 

13  
Prevalence of depression in breast cancer 
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 سابقه فعالیت های پژوهشی: -2

 شیها/ پوستر ها در کنگره و هما یج( سخنران

 عنوان ردیف
کنگره ملی/ 

 بین المللی
 موضوع یا عنوان مقاله تاریخ توضیحات

1  

ششمین سمینار بین المللی 

کاهش سوانح و حوادث 

 ترافیکی 

 پوستر بین المللی

۳1/11/31 

و 

۳3/11/31 

 و یمنیا کاله از استفاده میزان

 بین در آن  با مرتبط عوامل بعضی

 سال در کرمان شهر موتورسواران

3۳- 1631 

۳  

چهارمین همایش دستاوردهای 

 -پژوهشی در حوزه بهداشت

 بابل

 ۳3/11/31 چکیده ملی

 سالمندان زندگی کیفیت مقایسه

 سالمندان سرای و خانه مقیم

 1636 سال در الر شهر

6  
هشتمین کنگره اپیدمیولوژی 

 1/۳/3۲ پوستر ملی ایالم -ایران

 سالمندان زندگی کیفیت مقایسه

 سالمندان سرای و خانه مقیم

 1636 سال در الر شهر

1  

و  یروانشناس یکنگره مل

ی اجتماع– یروان یها یبآس

 چابهار

 پوستر ملی

13/1۳/33 

و 

11/1۳/33 

اپیدمیولوژی اقدام به خودکشی و 

مرگ ناشی از آن در جنوب ایران، 

3۲-1631 

۲  

و  یروانشناس یگره ملکن

ی اجتماع– یروان یها یبآس

 چابهار

 پوستر ملی

13/1۳/33 

و 

11/1۳/33 

اپیدمیولوژی اقدام به خودکشی در 

سال در جنوب ایران،  11-11کودکان 

3۲-1631 

3  

و  یروانشناس یکنگره مل

ی اجتماع– یروان یها یبآس

 چابهار

 پوستر ملی

13/1۳/33 

و 

11/1۳/33 

ه خودکشی در اپیدمیولوژی اقدام ب

سال در جنوب ایران  3۲سنین باالی 

 163۲-1631طی سال های 

1  

همایش تازه های علوم 

دانشگاه علوم  -بهداشتی

 تهران بهشتی شهیدپزشکی 

 ۳۳/۳/31 پوستر ملی

کودکان  یناسیونپوشش واکس

: به اهداف برنامه ۳111استان فارس، 

 یافتیمدست  ۳1۳1واکسن تا   یجهان
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1  

علوم  همایش تازه های

دانشگاه علوم  -بهداشتی

 تهران بهشتی شهیدپزشکی 

 ۳۳/۳/31 پوستر ملی

مادر در  یر با ش یهتغذ یالگو یرسرب

 رب رساعت اول تولد و عوامل موث۳1

 163۲آن دراستان فارس، 

3  

همایش تازه های علوم 

دانشگاه علوم  -بهداشتی

 تهران بهشتی شهیدپزشکی 

 ۳۳/۳/31 پوستر ملی

 یربا ش یانحصار یهذتغ یالگو یرسرب

ماهه استان  3مادر در کودکان 

 163۲فارس، 
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  :اطالعات مرتبط با تجارب کاری ریسا -3
واگیر شبکه بهداشت  غیر و واگیر های بیماری با مبارزه و پیشگیری ستاد -ها  فعالیت به عنوان کارشناس بیماری -1

 سال( ۳مدت  استان کرمان )بهن رابر، شهرستا

دانشگاه علوم  ،دانشکده بهداشت ،مرکز توانمند سازی پژوهشگران -آماری و فعالیت به عنوان مشاور طراحی  -۳

 سه سالبه مدت  -پزشکی شیراز )ارائه مشاوره به دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز بصورت حضوری(

مشاوره طرح ها و پروژه های تحقیقاتی زیر  -معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز HSRفعالیت در واحد  -6

 31تا آبان ماه  1633 ماه مرداد -نظر این واحد

 -لوم پزشکی شیرازوابسته به دانشگاه ع« پژوهشیار»سیستم درون دانشگاهی  -آماری و طراحی  همشاورانجام  -1

 1631مهر  تا 163۲مهر 

نمایه شده در پایگاه  -(Shiraz e medical journalمجله دانشگاه علوم پزشکی شیراز ) -انجام داوری مقاله  -۲

 1631سال  تا 163۲ سال از -استنادی اسکوپوس

نمایه  -(Iranian Journal of Medical Sciencesمجله دانشگاه علوم پزشکی شیراز ) -انجام داوری مقاله  -3

  1631 سال -ISIو  ، پاب مداستنادی اسکوپوسهای شده در پایگاه 

 معاونت پژوهشی دانشکده علوم پزشکی نیشابور -انجام داوری طرح  -1

 مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور - مقالهانجام داوری  -1

  دانشگاه علوم پزشکی یاسوج -انجام داوری طرح  -3


