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قاط تغییر ی طولی دو متغیره با نازی پاسخ هامدل س " از پایان نامه دکتری خود با عنوان 1399 در سال علیمی رسولدکتر 

 علوم پزشکیدر دانشگاه  " تصادفی و داده های بقاء با شکنندگی با استفاده از مدل های توأم و کاربرد در داده های پیوند کلیه

غول به عنوان عضو هیات علمی تمام وقت در دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه مش 1400 تهران دفاع نموده است. ایشان از سال

 باشند.به فعالیت می
 

 های پژوهشی :مندیهالقع

 تحلیل داده های بقاء -

 تحلیل داده های طولی -

(meta-analysisفراتحلیل ) -

 (Structural Equation Modeling)معادالت ساختاری  یابی مدل -

 رگرسیون لجستیک -
 

 صه سوابق آموزشی و پژوهشی:الخ 

 10مجموعه سواالت آمار زیستی دکتری ) )کتاب تالیفک عنوان ، یعلمیت العنوان مقاله منتشر شده در مج 15

، (1400از بهمن )برای مقاطع کارشناسی  آمار زیستی، ، تدریس دروس عنوان طرح تحقیقاتی مصوب 10 ،ساالنه((

کاربرد مدل های توام بیزی در برآورد بقا بیماران آلوده به آمار زیستی)راهنمایی یک عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد 

به عنوان  مجله خارجی( 2مجله داخلی و  4) داخلی و خارجیهمکاری با مجالت علمی ، ویروس نقص ایمنی انسانی(

 ددانشکده بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی مشه پژوهشی با مرکز مشاوره آمار و روش تحقیقهمکاری ، داور متدولوژی

 .1397تا  1394از سال 

 

 صه سوابق اجرایی:الخ 

مسئول واحد (، 1401عضو شورای پژوهشی دانشگاه) از مردادماه ، (1401از تیرماه  )معاونت پژوهشی دانشکده بهداشت

(، عضو کمیته منتخب ارتقاء در دانشکده 1401فناوری دانشگاه) از تیرماه مشاوره پژوهی معاونت آموزش، تحقیقات و 

 (1401(، عضو کمیته ترفیع در دانشکده بهداشت) از مردادماه 1401ت) از مردادماه بهداش

 
 
 
 



 صه افتخارات و دستاوردها:الخ 

کسب عنوان دانشجوی استعداد درخشان در مقطع ارشد ، کسب عنوان برتر پوستر در چهارمین جشنواره  پژوهشی 

 در آزمون دکتری آمار زیستی   3، دانشجوی استعداد درخشان مقطع دکتری با کسب رتبه بوعلی
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