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 سوابق تحصیلی :

 تاریخ فراغت از تحصیل دانشگاه محل تحصیل رشته تحصیلی مقطع تحصیلی

 1390 تیر فردوسی مشهد آمار لیسانس

 1392 اسفند علوم پزشکی مشهد آمارزیستی کارشناسی ارشد

 1399شهریور  پزشکی تهرانعلوم  آمارزیستی دکتری تخصصی

 

 عناوین پایان نامه ها :

 پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد :

 بررسی الگوی بقای بیماری ایدز با استفاده از مدل توأم در داده های طولی با فواصل نابرابر 

 پایان نامه مقطع دکترا :

بقاء با شکنندگی با استفاده از  مدل سازی پاسخ های طولی دو متغیره با نقاط تغییر تصادفی و داده های

 مدل های توأم و کاربرد در داده های پیوند کلیه
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 : مصوب دانشگاهرح تحقیقاتی ط

 عنوان طرح  ردیف
 

نوع 

 فعالیت  
 موسسه محل پژوهش  

1 
 داده های  دز  با استفاده از مدل توام دربررسی الگوی بقای بیماری ای

 طولی با فواصل نابرابر

مجری 

 دانشجو 
 دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 
 بررسی نقاط برش کلسترول تام سرم درافراد جوان و میانسال شهر 

 خطی مشهد با استفاده از روش رگرسیون صدکی
 دانشگاه علوم پزشکی مشهد همکار

3 
 کاربرد مدل بندی معادالت ساختاری در تعیین عوامل مرتبط بر شدت 

 ساکن شهر مشهدعالئم یائسگی در زنان 
 مشهد دانشگاه علوم پزشکی همکار

4 
 تحلیل بقای پیوند کلیه و بررسی عوامل موثر بر بقای پیوند کلیه در

 بیماران پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 دانشگاه علوم پزشکی مشهد همکار

5 
 آلوده به ویروس نقص کاربرد مدل های توام بیزی در برآورد بقا بیماران

 HIVایمنی انسانی  
 دانشگاه علوم پزشکی مشهد همکار

6 
 بررسی کیفیت فیزیکوشیمیایی و میکروبی آب استخرهای شنای

 شهر مشهد  
 دانشگاه علوم پزشکی مشهد همکار

7 
      عوامل مرتبط با نییدر تع یمعادالت ساختار یاستفاده از مدل بند 

 رانیسالمندان شمال شرق ا تیدر جمع 2نوع  ابتید
 دانشگاه علوم پزشکی نیشابور همکار

8 
  تیدر جمع یمعادالت ساختار قیاز طر کیسندرم متابول یمدلساز

 رانیا یشمال شرق سالمندی
 شابورین یدانشگاه علوم پزشک همکار

9 
مقایسه اثر بخشی ریتودرین و نیفیدیپین بر زایمان زودرس: یک مرور 

 ک و متاآنالیزسیستماتی
 شابورین یعلوم پزشکدانشگاه  همکار

10 

 بررسی اپیدمیولوژی تب مالت و عوامل موثر بر آن در استان خراسان

 و تحلیل مکانی اطالعات 1401-1385رضوی طی سال های  

 ArcGIS با استفاده از نرم افزار 

 همکار
تربت  یدانشگاه علوم پزشک

 حیدریه

 شابورین یدانشگاه علوم پزشک همکار نیشابوربررسی سن یائسگی و عوامل مرتبط با آن در زنان شهر   11

 شابورین یدانشگاه علوم پزشک همکار بررسی شیوع افسردگی و عوامل مرتبط با آن در زنان یائسه 12
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 : ارائه خدمات آموزشیسابقه 

 و کارگاه های آموزشی واحدهای درسی تدریس شده : 

 

 رديف
 تدريس 

 )نام دروس(
 کارگاه

 مقطع تدريس

 تعداد ترم ارشد کارشناسی

1 
آمار حیاتی 

 پیشرفته
 ساعت 12 √  

 ساعت 16 √   کارآزمايی بالینی 2

3 
آمار حیاتی 

 مقدماتی
 ترم 1  √ 

 ترم 1  √  آمار زيستی 4

5 
آمار زيستی و 

 روش تحقیق
 ترم 1  √ 

6 
 

 spssکارگاه نرم افزار 
 

 ساعت 8 √

7 
 

 spssکارگاه نرم افزار 
 

 ساعت 3 √

8  
مقدمه ای بر متا آنالیز به همراه نرم 

 STATAافزار 

اعضای هیئت علمی 

دانشگاه علوم پزشکی 

 تربت حیدريه

 ساعت 6

9  
آشنايی با نرم افزار آماری 

STATA )دوره مقدماتی( 

اعضای هیئت علمی 

دانشگاه علوم پزشکی 

 تربت حیدريه

 ساعت 8

10  

کارگاه تحلیل مدل های معادالت 

، Lisrelساختاری با نرم افزارهای 

Amos  وsmart-pls 

کارکنان آماری 

دانشگاه علوم پزشکی 

 مشهد

 ساعت 12

 

 

 تألیف کتاب :

 ساالنه(، انتشارات دکتر خلیلی 10ت آمار زیستی دکتری ) مجموعه سواال
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آمار زیستی گروه اپیدمیولوژی و آمارزیستی استاد مشاور پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد 

 دانشکده بهداشت مشهد با عنوان:

 "کاربرد مدل های توام بیزی در برآورد بقا بیماران آلوده به ویروس نقص ایمنی انسانی "

 همکاری با مجالت علمی زیر به عنوان داور متدولوژی: 

داوری  بادانشگاه علوم پزشکی مشهد  ( and Reproductive HealthJournal of Midwifery) مامایی و بهداشت باروری (1

 مقاله  170بیش از 

 

 مجله دانشگاه علوم پزشکی ایالم به عنوان داور آماری (2

 
3) Journal of Biostatistics and Epidemiology  

 

 مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور (4

 

 Environmental Science and Pollution Researchمجله خارجی  (5

 

  The International Journal of Aging and Human Developmentمجله خارجی  (6

 

 تربت حیدریهمجله دانشکده علوم پزشکی  (7
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 ارائه مقاله در کنفرانس ها :

 نام مقاله ردیف
 

 نام کنفرانس
نحوه 

 پذیرش

محل 

 برگزاری
 نوع کنگره

1 

Estimating the age of natural 

menopause in North-East Iranian 

Women and factors associated 

with it using Cox regression 

model 

دوازدهمین 

کنفرانس علوم 

آماری کشورهای 

  اسالمی

 سخنرانی

قطر ، دوحه، 

دپارتمان 

 ریاضی و آمار 

 بین المللی

2 

بررسی عوامل پیش بینی کننده مرتبط با 

مرگ و میر در میان بیماران مبتال به 

HIV  آلوده در شهر مشهد طی سال های

 1393تا  1371

پنجمین سمینار 

 سراسری ایدز
 پوستر 

دانشگاه علوم 

پزشکی شهید 

 بهشتی

 بین المللی

3 

 

به کارگیری مدل رگرسیون لجستیک در 

درس در بررسی عوامل موثر بریائسگی زو

  زنان شهرمشهد

یازدهمین 

کنفرانس آمار 

 ایران

 پوستر
دانشگاه علم و 

 صنعت تهران
 ملی 

4 
استفاده از مدل های چندجمله ای کسری 

 برای مدل بندی متغیرهای پیوسته

دوازدهمین 

 کنفرانس آمار
 سخنرانی

دانشگاه رازی 

 کرمانشاه
 ملی 

 کاربرد توزیع پوآسن در مقاالت پزشکی 5
جشنواره سومین 

 بوعلی
 پوستر

دانشگاه علوم 

 پزشکی مشهد
 دانشگاهی

 مدل های توام داده های طولی و بقا 6
چهارمین جشنواره 

 بوعلی

پوستر برتر 

 جشنواره

دانشگاه علوم 

 پزشکی مشهد
 دانشگاهی

7 

ارتباط فاکتورهای دموگرافیک و تعداد 

حمالت با کیفیت زندگی در بیماران 

                                       صرعی

چهارمین جشنواره 

 بوعلی
 پوستر

دانشگاه علوم 

 پزشکی مشهد
 دانشگاهی
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 قاالت چاپ شده :م

 عنوان مقاله

سال 

چاپ 

 مقاله

 ايندکس مجله

نويسنده 

نفر 

 چندم

Age at menopause and 

associated factors in middle-

aged women in Mashhad 

City, 2010-2011 

1391 
Iranian Journal of 

Obstetrics, 
Gynecology and 

Infertility 

Scopus مسئول 

Assessment of effective 

factors on renal 

transplantation survival and 

estimation of rejection 

hazard for transplanted in 

Mashhad Qaem hospital 
 

1392 JNKUMS پایگاه استنادی جهان اسالم (ISC) 2 

عوامل پیش بینی کننده کیفیت زندگی 

 در بیماران مبتال به صرع
 مجله دانشر و تندرستی 1394

Islamic World Science Citation Center 
(ISC) 

3 

Risk Assessment of 

Exposure to Silica Dust in 

Building Demolition Sites 

2016 Safety and Health 
at Work 

ISI 

PubMed 
5 

Anti-Toxoplasma activity of 

various molecular weights 

and concentrations of 

chitosan nanoparticles on 

tachyzoites of RH strain 

 

2018 
International 
Journal of 

Nanomedicine 

ISI 

PubMed 
5 

Evaluation of Factors 

Related to Survival Time in 

HIV-Infected Persons in 

Mashhad, Iran, Between 

1994 - 2014: A Bayesian 

Joint Model 

 

2019 Int J Infect 

Google Scholar 
 
ISC 

3 

Multivariate Longitudinal 

Assessment of Kidney 

Function Outcomes on Graft 

Survival after Kidney 

Transplantation Using 

Multivariate Joint Modeling 

Approach: A Retrospective 

Cohort Study 

2021 IJMS 
ISI 

PubMed 
1 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://scholar.google.com/
http://www.isc.gov.ir/?lan=fa
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Factors affecting the long-

term survival of kidney 

transplantation among 

transplant recipients in 

northeastern of Iran between 

2001 and 2016  

 

2021 
 

 Iran J Public 
Health 

ISI 

PubMed 
1 

Five-year laboratory-based 

study of Candida albicans 

versus non-albicans Candida 

species at a tertiary pediatric 

care hospital in Iran  

2020 
KUWAIT 
MEDICAL 
JOURNAL 

EMBASE 

Scopus 
3 

Assessment of an In-House 

Enzyme-Linked 

Immunosorbent Assay and 

IgG Avidity Test Based on 

SAG1 and GRA7 Proteins 

for Discriminating between 

Acute and Chronic 

Toxoplasmosis in Humans 

2021 J Clin Microbiol 
ISI 

PubMed 
5 

An Alarming Shift of HIV 

Infection from Injection 

Drug to Sexual 

Transmission in Mashhad, 

Iran, 1989-2014 

2021 
 

 J Biostat 
Epidemiol 

Scopus 2 

Intestinal parasitic infections 

among patients referred to 

hospitals affiliated to Shiraz 

University of Medical 

Sciences, southern Iran: a 

retrospective study in pre- 

and post-COVID‑19 

pandemic 

2022 Environ Sci Pollut 
Res Int 

ISI 

PubMed 
2 

The Association of 

Breastfeeding with a 

Reduced Risk of Postpartum 

Depression: A Systematic 

Review and Meta-Analysis 

2022 Breastfeeding 
Medicine ISI, Scopus, PubMed, Embase 1 

 

Prevalence and Predictors of 

Toxoplasma gondii 

Infection in Psychiatric 

Inpatients in Fars Province, 

Southern Iran 

2022 
 

Frontiers in 
Psychiatry 

 

ISI, Scopus, PubMed, Embase, DOAJ  

http://www.kmj.org.kw/articles-in-press?keywords=&author_name=rasoul+alimi&title=&kmj_ref_no=&year=&issue_no=&type=2
javascript:%20void(0)
javascript:%20void(0)
javascript:%20void(0)
javascript:%20void(0)
javascript:%20void(0)
https://rsf.research.ac.ir/Index.php?itemId=942
https://rsf.research.ac.ir/Index.php?itemId=942
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=1556-8253
https://www.scopus.com/sourceid/7600153113
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/?term=1556-8253
https://www.embase.com/search?sb=y&search_query=%2715568253%27:is
javascript:%20void(0)
javascript:%20void(0)
javascript:%20void(0)
javascript:%20void(0)
javascript:%20void(0)
javascript:%20void(0)
http://frontiersin.org/psychiatry
http://frontiersin.org/psychiatry
http://frontiersin.org/psychiatry
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=1664-0640
https://www.scopus.com/sourceid/21100216569
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/?term=1664-0640
https://www.embase.com/search?sb=y&search_query=%2716640640%27:is
https://doaj.org/toc/1664-0640
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 همکاری با مرکز مشاوره آماری دانشکده بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

 طرح های مشاوره شده در مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده بهداشت :

  طرح تحقیقاتیعنوان  ردیف

 

1 
طب رایج در بررسی مقایسه اثر بخشی رژیم غذایی مبتنی بر طب سنتی ایرانی و رژیم غذایی مبتنی بر 

 بیماران کبد چرب غیرالکلی

2 
تعیین فراوانی و الگوی مقاومت هلیکوباکتر پیلوری جدا شده از بیماران مبتال به دیسپپسی مراجعه 

 1392-1391کننده به بیمارستان قائم مشهد درسال 

3 
 مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر ،تاثیرآموزش به روش سخنرانی و ارسال پیامک یسهمقا

 ان دبیرستانیپوکی استخوان در دختر ارتقای رفتارهای تغذیه ای پیشگیری کننده از

4 
بر آگاهی و وزن پیش بارداری در زنان با  "فرایند موازی توسعه یافته "بر اساس مدل"تاثیر آموزش 

 توده بدنی باال شاخص

5 
تلفن همراه به وسیله دانش آموزان دوره اول و دوم مقطع متوسطه شهر  بررسی میزان و نوع کاربرد

 مشهد

6 
( Burning mouth Syndromeبررسی اثرکروسین زعفران در بهبود بیماران سندرم سوزش دهان)

 )کارآزمایی بالینی دوسویه کور تصادفی شده(

 ارجنین بر سالمت روان مادران نخست بارد -تاثیر آموزش دلبستگی پدر 7

8 
تاثیر روش تهویه با رهاسازی فشار راه هوایی بر فشار داخل مغزی و وضعیت اکسیژناسیون بیماران دچار 

 آسیب های تروماتیک مغزی

9 
 یترضا یزانو مدانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و فردوسی مشهد  ینترنتیا سواد سالمت یبررس

 1394-95در سال ی بهداشت یآنها از اطالعات موجود در تارنماها یمند

10 
با جراحی  آتلکتازی در بیمارانمیزان بروز بر عملکرد ریوی و  ریه به روش دستی ر هایپراینفلیشنتاثی

 لوله تیحمایت شکمی و تحت 

 در تغییر تهوع و استفراغ وعق زدن خانم های باردار  NEIGUAN نقطهبررسی اثر تحریک فشاری  11
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12 
الکترونیکی رشتة آموزش پزشکی بر اساس استانداردها و  معیارهای بررسی کیفیت دورة آموزش 

 آموزش    الکترونیکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 یمان    انقباضات رحم در فاز فعال مرحله اول زا یو الگو یمانزا یشرفتبا  پ یکارتباط اندکس کورم یبررس 13

 ویان دانشگاه فردوسی مشهدها در دانشجبررسی رفتارهای خودتخریبی و علل آن 14

15 
در بیماران مبتال به لوسمی های حاد میلوئید و لنفوئید در مقایسه با گروه  ROR1مقایسه بیان ژن 

 کنترل

 ساله 16تا  6اثر تمرینات هوازی بر عملکرد ریوی دانش آموزان  16

17 
عضله در بیماران سندرم تونل مقایسه اثر طب سوزنی و درمان طبی بر عالیم و تغییرات نوار عصب و 

 کارپال

 یاز قاعدگ شیدانه بر شدت عالئم سندرم پ اهیسکپسول  ریتاث یبررس 18

19 
رضایت از نقش مادری درزنان نخست زا با  تعیین تاثیر برنامه آموزش نقش مادری بر دستیابی به نقش و

 1393بارداری بدون برنامه درسال 

20 
اسانس آویشن شیرازی به دو صورت امولسیون ساده و نانو امولسیون بر اثر پوشش آلژینات حاوی 

 ماندگاری ماهی قزل آال

21 
مقایسه تاثیر وسیله تنفس شکمی انگیزشی با تنفس شکمی معمول  بر وضعیت عملکرد تنفسی بیماران 

 انسدادی مزمن ریه

22 
در افراد  HTLV-Iبه همراه  پرو وایرال لود  PDGFR و  PDGFو  ,TAXبررسی میزان بیان ژن ها ی 

 ATLمبتال به 

 جنین بر سالمت روان مادران نخست باردار -تاثیر آموزش دلبستگی پدر 23

 تاثیر طب سوزنی بدن بر سطح گلوکز خون در افراد چاق و دارای اضافه وزن 24

25 
 یترضا یزانو مدانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و فردوسی مشهد  ینترنتیا سواد سالمت یبررس

 1394-95ی در سال بهداشت یآنها از اطالعات موجود در تارنماها یمند
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 :دوره های مختلف آموزشی همایش ها ،کارگاه ها و شرکت در 
 

 نام دوره  ردیف
 

 محل برگزاری
تاریخ 

 برگزاری

 1392  علوم پزشکی مشهد STATAمرور ساختاریافته و متا آنالیز با استفاده از  1

 1390 علوم پزشکی مشهد تحلیل داده های چندسطحی  2

 1391 دانشگاه علم و صنعت  یازدهمین کنفرانس بین المللی آمار  3

 1391 علوم پزشکی مشهد  Rمباحثی در نرم افزار آماری  4

 1391 علوم پزشکی مشهد SASتحلیل داده های بقا با نرم افزار  5

 1392 علوم پزشکی مشهد معادالت ساختاری مدل سازی 6

 1392 علوم پزشکی مشهد روایی و پایاییطراحی پرسشنامه و تعیین  7

 1393 کرمانشاه دهمین کنفرانس بین المللی آمار دواز 8

 1397 علوم پزشکی تهران  کارگاه آموزش روش تدریس  9

 1392 علوم پزشکی مشهد   scientific writingکارگاه  10

 1393 علوم پزشکی مشهد  کارگاه تحلیل داده های تابعی در پزشکی 11

12 
اساتید نقش ها و توانمندی های آکادمیک مورد انتظار 

  دانشگاه علوم پزشکی

علوم پزشکی تربت 

 حیدریه
1401 

13 Scientific writing  
علوم پزشکی تربت 

 حیدریه
1401 

  MBTI سبک زندگی بهتر با شخصیت شناسی به روش 14
علوم پزشکی تربت 

 حیدریه
1401 

 اصول تدوین طرح دوره و طرح درس 15
علوم پزشکی تربت 

 حیدریه
1401 
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 میزان تسلط به زبان خارجی :

  مدرک زباننام 
 

 نمره

MSRT 100/62 

 

 

 تسلط به کامپیوتر و نرم افزارهای آماری :میزان 

 نرم افزارهای تخصصی
 

SAS, R, STATA, SPSS, 
Lisrel, Amos, Minitab, NCSS & PASS , 

Mplus,MedCalc,Prism  

 نرم افزارهای عمومی
Office(Word, Excel, Power point ) ,  

Reference Manager, 
Mendeley, EndNote 

 

 

 :افتخارات 

 آمار بیمه دانشگاه شهید بهشتیارشد و قبولی  در آزمون ارشد آمار 9علمی کسب رتبه  (1

 دانشگاه علوم پزشکی مشهدارشد آمار زیستی در آزمون ارشد آمار زیستی و قبولی در  9کسب رتبه  (2

 کسب عنوان برتر پوستر در چهارمین جشنواره  پژوهشی بوعلی (3

 آمار زیستی دانشجوی استعداد درخشان در مقطع ارشدکسب عنوان  (4

 در آزمون دکترای آمار زیستی  3کسب رتبه  (5

 دانشگاه علوم پزشکی تهران در دوره دکترای دانشجوی استعداد درخشان کسب عنوان  (6

 


