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 تحصیلی سوابق :ب
 سال کشور شهر دانشگاه درجه علمی گرایش رشته تحصیلی

 بهداشت عمومی
مبارزه با 

 هابیماری
 88-86 ایران بیرجند بیرجند علوم پزشکی کاردانی

 93-91 ایران مشهد مشهدعلوم پزشکی  کارشناسی عمومی بهداشت عمومی

 97-94 ایران همدان همدانعلوم پزشکی  کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی اپیدمیولوژی
 

 

 پژوهشی هایفعالیت پ: سابقه

 تحقیقاتی هایطرح .1

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد کوهورت پرشینسه طرح اول بعنوان همکار اپیدمیولوژیست و مشاور آماری در طرح *

 عنوان طرح

مجری 

یا 

همکار 

 طرح

 سال اجرا

در زنان  هاآنبررسی میزان بروز موارد پیش سرطانی و سرطانی پستان و دهانه رحم و شناسایی عوامل خطر *

 پرشین دانشگاه علوم پزشکی مشهد. نگرآیندهدر کوهورت  کنندهشرکت

همکار 

 اصلی

در حال 

 اجرا

 ایهدرمانگاهبه مراکز بهداشتی درمانی و  کنندهمراجعهلگن در زنان  هایارگانبررسی ارتباط نوع زایمان با پروالپس *

 1397زنان دولتی در مشهد ذر سال 

همکار 

 اصلی

در حال 

 اجرا

 پره اکالمپسی مبتالبهدوران بارداری در زنان  هایمراقبتبررسی عوامل خطر و شاخص سودمندی کفایت کمی * 
همکار 

 اصلی

در حال 

 اجرا

 تاثیر روغن کرچک بر آمادگی سرویکس و القا زایمان : مرور سیستماتیک
همکار 

 یاصل

در حال 

 اجرا

 تاثیر الوندر بر تسکین درد و ترمیم برش اپی زیاتومی : مرور سیستماتیک
همکار 

 اصلی

در حال 

 اجرا
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http://research.mums.ac.ir/main/cartable.action


 واژینال زایمان از پس خونریزی مقدار بر  صفرا کیسه نقاط بر فشار تاثیر بررسی
همکار 

 اصلی

در حال 

 اجرا

دولتی   درمانگاه های زنان مراجعه کننده به (HPV)زگیل تناسلی  اجتماعی و جنسی در زنان مبتالبه-بررسی آثار روانی

 1397دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 

 

همکار 

 اصلی

در حال 

 اجرا

1394تا  1387 یهاسالاپیدمیولوژی ترومای سر و روند آن در بیمارستان بعثت شهرستان همدان طی   
همکار 

   اصلی
 اتمام یافته

 در نوزادان ترم سالم بستری با هیبربیلی روبینمی در حد تعویض خون ( ABR)ارزیابی پاسخ شنوایی ساقه مغز

 

همکار 

 اصلی
 اتمام یافته

زبانی کودکان کاشت حلزون شده -بررسی نقش عوامل دموگرافیک قبل از عمل کاشت بر نمرات گفتاری  

 

همکار 

 اصلی
 یافته اتمام

کننده به مرکز رفرنس شنوایی استان همدانبررسی اپیدمیولوژیک کودکان زیر سه سال مراجعه  

 
 مجری

 
 اتمام یافته

 
در بیمارستان بعثت شهرستان  شدهیبررسی اپیدمیولوژیک صدمات ستون فقرات و نخاع در بیماران ترومایی بستر

 همدان

 همکار

 
 اتمام یافته

1395شهرستان همدان سال  پذیریبنیازهای سالمت زنان آسارزیابی   
 همکار

 
 اتمام یافته

با گزارش نرمال در مراجعین به مرکز آموزشی درمانی بعثت در استان همدان  شدهانجام هایاسکنتییستعیین فراوانی 

1395در سال   
 همکار

در حال 

 اجرا

7139ماه دوم سال  6ویژه نوزادان بیمارستان بعثت در  یهامراقبتبررسی شنوایی نوزادان درمان شده در بخش   همکار 
در حال 

 اجرا

در نوزادان پره ترم متولد شده در بیمارستان بعثت  (PDA) تاثیر پاراستامول خوراکی در بسته شدن مجرای شریانی باز

(پایان نامه)1397 تا  1395همدان از سال   

 

مشاور 

 علمی

در حال 

 اجرا

 

 مقاالت .2

 
Title Article 

Status 
Journal title Journal status 

Assessing the risk factors 
before pregnancy of preterm 
birth in Iran: a population-base 
case-control study 

Published BMC pregnancy and childbirth ISI, PubMed, 
Scopus  
 

Estimate Burden attributable and 
Potential Impact Fraction to risk 
factors for cardiovascular 
disease (CVD) in death from 
disease in some countries of the 
region EMRO. 

Published High Blood Pressure & 
Cardiovascular Prevention 

ISI(ESCI), Scopus, 
PubMed, Embase 

 

Epidemiology of head trauma 
and it patterns in a developing 
country regional trauma center. 

Published Bulletin of Emergency And Trauma ISI(ESCI),  PubMed
,   

 

Prevalence of problematic 
internet use disorder and 
associated risk factors and 
complications among Iranian 

Published Journal Health Promot Perspect ISI(ESCI), Scopus, 
PubMed,  

 

https://link.springer.com/journal/40292
https://link.springer.com/journal/40292
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=1120-9879
https://www.scopus.com/sourceid/144798
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/?term=1120-9879%5bISSN%5d
https://www.embase.com/search?sb=y&search_query=%2711209879%27:is
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=1120-9879
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/?term=1120-9879%5bISSN%5d
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/?term=1120-9879%5bISSN%5d
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=1120-9879
https://www.scopus.com/sourceid/144798
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/?term=1120-9879%5bISSN%5d


university students: a national 
survey 

Accuracy of myocardial 
performance index in Right 
ventricular dysfunction after TOF 

correction-A Narrative review. 

Published Journal Of Pediatric Review ISI(ESCI) 

Evaluation the health needs of 
vulnerable women in the city of 
Hamadan in 2016. 

Published Journal of Education And 
Community Health 

SID, Embase 

The Effect of Lavender on 
Episiotomy wound healing 
and pain relief: A Systematic 
Review a 

Published Evidence Based Care Scopus 

The Relationship between 
Maternal Diseases and 
Premature Birth in Iran: A 
population-based case-control 
study. 

Submission ------------------------------------------------- ------------------------- 

Epidemiologic study of patients 
with spinal trauma in Hamadan 
city during 2005-2017 

Submission ------------------------------------------------- ------------------------- 

The Role of Pre-operative 
Implantation Demographic 
Factors on Speech-Language 
Scores in Persian Speaking 
Children with Cochlear implant 

Submission ------------------------------------------------- ------------------------- 

Hearing evaluation of infants 
treated in the neonatal intensive 
care unit at the hospital mission 
in 2017. 

Submission ------------------------------------------------- ------------------------- 

 

 

 نامه:عنوان پایان .3

بیماران قلبی عروقی در کشورهای منطقه  ریومبرآورد بار قابل انتساب عوامل خطر مرتبط با مرگ

.مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت  

 
 

 آموزشی -کاریسوابق  .4

 نوع همکاری محل خدمت عنوان شغل
سال 

 همکاری

خاش 08در بهداری نیرو زمینی ارتش  کاردان بهداشت عمومی  90-89 بازرس بهداشت 

 کارشناس پژوهشی 
مرکز تحقیقات اختالالت شنوایی دانشگاه علوم پزشکی 

 همدان
 97- 95 کارشناس پژوهشی 

 97 هیات علمی  پزشکی تربت حیدریهدانشگاه علوم  دانشگاه میهیات عل
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http://www.sid.ir/
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 سایر سوابق اجرایی:

 
 مدیر سامانه پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه -1

 کارشناس امور سمینارها و کنگره دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه -2

 علوم پزشکی تربت حیدریه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاهعضو شورای  -3

 ناظر بر نشریات فرهنگی  دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریهکمیته عضو -4

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاکنگرهو  هاهمایششرکت در  .5

 سال اجرا نوع شرکت عنوان عنوان همایش،کنگره و ..

و اولین کنگره  المللیبینهشتمین کنگره 

 اپیدمیولوژی بالینی ایالم
 95اردیبهشت  سخنرانی داور مقاالت برگزیده

 اقلمنتقله از ن هاییماریب المللیینب کنگره اولین
 ملی کنگره سومین و اقلیمی تغییرات و

 ایران پزشکی یشناسحشره

Epidemiological status of malaria in 

Bandar lengeh, hormozgan province, 

2005-2017 

 1396آذر  سخنرانی

 کاشت حلزون مشهد المللیبینکنگره 

spoken and written narrative in persian 

speaking students who receieved cochlear 

implantand/or heaing aid 
 97اردیبهشت  پوستر

 کاشت حلزون مشهد المللیبینکنگره 

Evaluation and follow-up of auditory 

performance and speech intelligibility in 

cachlear implanted patiant of besat 

university hospital, hamadan, western iran 

from 2014-2017 

 97اردیبهشت پوستر

 کاشت حلزون مشهد المللیبینکنگره 
comparison of speech intelligibility in 

deaf children with cochlear implants and 

children using hearing aids 

 97اردیبهشت پوستر

 کاشت حلزون مشهد المللیبینکنگره 

successful cochlear implantation in a deaf 
patient with cachlear farcture in one side 
and cochlear ossifacatioon after 
meningitis in the other side 

 97اردیبهشت سخنرانی

 young chochlear implant users auditory کاشت حلزون مشهد المللیبینکنگره 
development  as measured and 

 97اردیبهشت پوستر



monitored by the Littearsi auditory 
questionnsir 

 نهمین کنگره اپیدمیولوژی ایران

Avoidable Burden of Cardiovascular 
Diseases in the Eastern Mediterranean 
Region: Contribution of Selected Risk 
Factors for Cardiovascular-Related Deaths 
 

 98آبان -مهر سخنرانی

 نهمین کنگره اپیدمیولوژی ایران

Epidemiologic study of patients with 
spinal trauma in Hamadan city during 
2005-2017 
 

 98آبان -مهر پوستر

همایش کشوری مامایی و سالمت 

سال مامایی  100زنان ) به مناسبت 

(1398آکادمیک در ایران   

تاثیر الوندر بر تسکین درد و ترمیم برش اپی زیاتومی : 

 مرور سیستماتیک

 

........ ....... 

 

 :هامهارت .6

  افزارنرمآماری مانند  افزارهاینرمآشنایی با spss  وstata  وEndnote 

  آشنایی و طراحی مطالعات 

  1395 ماهشتاردیبه درو اولین کنگره اپیدمیولوژی بالینی ایالم  المللیبینکنگره برگزیده  هشتمین  پوسترهایداور. 

  در دانشگاه علوم پزشکی همدان یسینومقالهگواهی شرکت در کارگاه 

  همدانگواهی شرکت در کارگاه آموزشی نرم افزاراندنوت  در دانشگاه علوم پزشکی 

  گواهی شرکت در کارگاه روش حجم نمونه در دانشگاه علوم پزشکی همدان 

 گواهی شرکت در استراتژی سرچ در دانشگاه علوم پزشکی همدان 

  حیدریهگواهی شرکت در کارگاه مقاله نویسی در دانشگاه علوم پزشکی تربت 
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 :عالیق کاری .7

 

 

 Data Miningکشوری و  هایپروژهمشارکت در  

 Comparative Risk Assessmentعوامل خطر و  بندیاولویت درزمینه هاییپژوهش 

های در حیطه سالمت و عالقه مند به پژوهش هایی در زمینه عوامل اجتماعی و NGOسال کار در  10سابقه 

 رفتاری بر سالمت

 تدریس و آموزش در دانشگاه در زمینه اپیدمیولوژی و بهداشت عمومی

 مراکز تحقیقات وابسته به دانشگاه پژوهشی در هایطرحطراحی و اجرای 

 طراحی و اجرا و همکاری در طرح های پژوهشی با دانشگاه های داخل و خارج از کشور

 

 


