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 بیماران در ترخیص و مرگ رخداد با مرتبط عوامل بینیپیش" دکتری خود با عنوان نامهانیپااز  1396 در سال محمد قربانیدکتر 

 طی شیراز نمازی بیمارستان اورژانس و مرکزی های ICU در رقیب خطر مدل از استفاده با ویژه هایمراقبت واحد در بستری

 وقت تمام علمی تأهیبه عنوان عضو  1396 دفاع نموده است. ایشان از سال علوم پزشکی شیرازدر دانشگاه  "92-94 هایسال

 .باشندیممشغول به فعالیت  حیدریه تربتدر دانشگاه علوم پزشکی جغرافیایی 
 

 پژوهشی: هایمندیعالقه 
 

 آنالیز متا 

 

 Study design 
 

 اجتماعی، حوادث ترافیکی یهابیآس

 

 کلینیکال اپیدمیولوژی 

 

 صه سوابق آموزشی و پژوهشی:الخ 
 

 عنوان طرح تحقیقاتی مصوب در دانشگاه 40 ت تخصصی، یک عنوان ترجمه کتاب،العنوان مقاله منتشر شده در مج 47

اصول ، تدریس دروس (1396-1394) حیدریهتربتبورسیه دانشگاه علوم پزشکی ، حیدریهتربتشیراز و علوم پزشکی 

 تحلیل و شاخصها، قیآمار زیستی، روش تحقجمعیت شناسی، واگیر و غیر واگیر،  یهایماریباپیدمیولوژی، اپیدمیولوژی 

ت البرای مقاطع کارشناسی و تحصی حیدریهتربتشیراز و علوم پزشکی  در دانشگاه SPSSو  بهداشتی های داده

 7 ، کارمندان و دانشجویان، استاد مشاورعلمیهیئتکارگاه مختلف برای اعضای  10تدریس ، (1390-1400) یلیتکم

، عضو یالمللنیب معتبراله برای مجالت مق 16، داوری کارشناسی ارشددستیاری، دکترای عمومی و  نامهانیپاعنوان 

 ...و  حیدریهتربتمرکز تحقیقات علوم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی  مؤسس هیئت

 صه سوابق اجرایی:الخ 
 

مدیر تحقیقات و (، تاکنون 1396) دانشگاه پژوهشی یعضو شورا(، 1397-1396) عمومی بهداشت رشته گروه مدیر

 هیئت، عضو (1398-1396)پژوهشی  معاونت تحقیقاتی یهاطرح بودجه کمیته عضو، (1398-1397) فناوری دانشگاه

 معاون(، تاکنون 1397) دانشگاهی نشریات بر ناظر کمیته سیرئ ،حیدریهتربتدانشگاه علوم پزشکی  ٔ  مجلهتحریریه 



 با مبارزه علمی مشورتی کمیته عضو(، تاکنون 1398) حیدریهتربت پزشکی علوم دانشگاه فرهنگی و دانشجویی

 علوم دانشگاه شورای عضو، کرونا علمی کمیته دبیر، نه منطقه آموزشی قطب در 19 کووید بخصوص عفونی یهایماریب

 و ... حیدریهتربت زشکیپ
 

 صه افتخارات و دستاوردها:الخ 

کارشناسی ارشد  النیالتحصفارغ، رتبه اول 91 سال در اپیدمیولوژی رشته تخصصی دکترای آزمون چهارم رتبه

 دکترای تخصصی اپیدمیولوژی النیالتحصفارغ دومرتبه  ،علوم پزشکی شیرازدر دانشگاه  1389 ورودی اپیدمیولوژی

 پزشکی علوم دانشگاه اساتید بخش در برتر پژوهشگر اول رتبه علوم پزشکی شیراز،در دانشگاه  1391 ورودی

 علوم دانشگاه اساتید بخش در برتر پژوهشگر دوم رتبه، 98 سال در بهداشت دانشکده نمونه استاد، 96 سال حیدریهتربت

 ... و 98 سال حیدریهتربت پزشکی
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