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  مشخصات آکادمیک: -2

  دانشگاه محل تحصیل  درجه علمی  رشته تحصیلی
شهر محل 

  تحصیل
  کشور

تاریخ 

  التحصیلی فارغ

  کارشناسی  بهداشت عمومی
شهید علوم پزشکی 

  بهشتی
  1386  ایران  تهران

  1391  ایران  شیراز  علوم پزشکی شیراز  کارشناسی ارشد  اپیدمیولوژي

  1396  ایران  شیراز  علوم پزشکی شیراز  يدکتر  اپیدمیولوژي
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  زمان تحصیل نامه یانپا  -3

مقطع   نامه یانپاعنوان 

  تحصیلی

  توضیحات  استاد راهنما

بـر آن   مـؤثر بقاء و عوامل  يساله 10تحلیل 

در بیماران تحت عمل پیس میکر دائم طـی  

ــال ــاي  ســـ ــی  1381هـــ در  1390الـــ

  هاي دانشگاه علوم پزشکی شیراز بیمارستان

دکتر عبدالرضا   کارشناسی ارشد

  رجائی فرد

هاي نمازي و  این مطالعه در بیمارستان

شهید فقیهی و قلب الزهرا شیراز انجام 

  گرفت

عوامل مرتبط بـا رخـداد مـرگ و     بینی یشپ

در واحـــد  يبســـتر یمـــاراندر ب یصتـــرخ

با اسـتفاده از مـدل خطـر     یژهو يها مراقبت

ــبرق ــا ICUدر  ی ــز يه ــس  يمرک و اورژان

-94 يهـا  سال یط یرازش ينماز یمارستانب

92  

شیراز بیمارستان نمازي این مطالعه در   دکتر هاله قائم  يدکتر

  انجام گرفت

  

  

  آموزشی هاي فعالیتسوابق   -4

  نام درس  ردیف
تعداد 

  واحد
  مقطع  رشته  نیمسال

دانشگاه 

  محل تدریس

  شناسی یتجمع  1
(دو 2

  گروه)
  دندانپزشکی  91-92اول 

دکتراي 

  يا حرفه
  شیرازع.پ.

  شیرازع.پ.  کارشناسی  رادیولوژي  90-91دوم   1  شناسی یتجمع  2

  شیرازع.پ.  کارشناسی  مامایی  90-91دوم   2  اپیدمیولوژي  3

  شیرازع.پ.  کارشناسی  پرستاري  90-91دوم   2  روش تحقیق  4

  شیرازع.پ.  کارشناسی  هوشبري  90-91اول   1  شناسی یتجمع  5

  شیرازع.پ.  کارشناسی  تغذیه  90-91دوم   1  پروژه  6

  شیرازع.پ.  کارشناسی  بهداشت محیط  90-91دوم   2  پروژه  7

  شیرازع.پ.  کارشناسی  يا حرفهبهداشت   91-92اول   1  پروژه  8

  شیرازع.پ. MPH  پزشکی  90-91دوم   0.5  ينا پارامترآمار   9

  شیرازع.پ. PhD  تغذیه  90-91دوم   0.5  ينا پارامترآمار   10

  شیرازع.پ.  یکارشناس  پرستاري  92-93دوم   2  ها یماريباپیدمیولوژي و مبارزه با   11

  شیرازع.پ.  کارشناسی  بهداشت عمومی  92-93دوم   2  غیر واگیر هاي یماريببرنامه ملی   12

  شیرازع.پ.  کارشناسی  بهداشت عمومی  92-93اول   2  اصول اپیدمیولوژي 13

  شیرازع.پ.  کارشناسی  بهداشت عمومی  92-93اول   1  غیر واگیر هاي یماريببرنامه ملی  14

  شیرازع.پ.  کارشناسی  بهداشت محیط  92-93اول   1  آماري در بهداشت محیط يها روش  15
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 SPSS افزار نرم  16
2)16 

  جلسه)
  92تابستان

 کارکنان

بیمارستان 

  چمران

  شیرازع.پ.  کارشناسی

  شیرازع.پ.  کارشناسی  مامایی  93-94اول   2  هااپیدمیولوژي و مبارزه با بیماري  17

  شیرازع.پ.  کارشناسی  بهداشت عمومی  93-94اول   2  غیر واگیر هاي یماريبرنامه ملی ب  18

  شیرازع.پ.  کارشناسی  بهداشت عمومی  93-94دوم   3  اصول اپیدمیولوژي  19

  شیرازع.پ.  کارشناسی  مامایی  94-95اول   2  اصول اپیدمیولوژي  20

  شیرازع.پ.  کارشناسی  بهداشت حرفه اي  94-95اول   1  روش تحقیق  21

  شیرازع.پ.  کارشناسی  بهداشت عمومی  94-95 دوم  3  اصول و کلیات اپیدمیولوژي  22

  شیرازع.پ.  کارشناسی  اتاق عمل  95- 96اول   2  روش تحقیق در اتاق عمل  23

  شیرازع.پ.  کارشناسی  هوشبري  95- 96اول   2  آمار زیستی و روش تحقیق  24

  شیرازع.پ.  کارشناسی HIT  95- 96اول   2  مبانی اپیدمیولوژي  25

  انگل شناسی  95- 96 دوم  2  مبانی اپیدمیولوژي  26
کارشناسی 

  ارشد
  شیرازع.پ.

  ع.پ.تربت ح  کارشناسی HIT  96-97اول   2  مبانی اپیدمیولوژي  27

28  

 
اصول اپیدمیولوژي و مبارزه با بیماریها 

  )2(بهداشت

  ع.پ.تربت ح  کارشناسی  مامایی  96-97اول   2

  ع.پ.تربت ح  کاردانی  تکنسین دندان  96-97اول   2  آمار و اپیدمیولوژي و روش تحقیق  29

30  
 

  آمار زیستی و روش تحقیق
  هوشبري  96-97 دوم  2

 کارشناسی
  ع.پ.تربت ح

31  

 
اصول اپیدمیولوژي و مبارزه با بیماري هاي 

  شایع در ایران

  پرستاري  96-97 دوم  1
 کارشناسی

  ع.پ.تربت ح

  بهداشت عمومی  96-97 دوم  2  اصول و کلیات اپیدمیولوژي  32
 کارشناسی

  ع.پ.تربت ح

  علوم آزمایشگاهی  96-97 دوم  2  بهداشت عمومی و اپیدمیولوژي  33
 کارشناسی

  ع.پ.تربت ح

  96-97 دوم  3  روش تحقیق  34
فناوري اطالعات 

  سالمت

 کارشناسی
  ع.پ.تربت ح

  مامایی  96-97 دوم  1.5 روش تحقیق و طراحی طرح تحقیق  35
 کارشناسی

  ع.پ.تربت ح

  96-97 دوم  1.5 شاخصها و تحلیل داده هاي بهداشتی  36
فناوري اطالعات 

  سالمت

 کارشناسی
  ع.پ.تربت ح

          63    جمع

  

  

  



 

4 

 

 مقاالت: -5

ف
دی

ر
  

  عنوان مقاله

سال 

چاپ 

  مقاله

انگلیسی 

  / فارسی
  مجله

وضعیت 

  مقاله

نویسنده نفر 

  چندم

1  

Health Status of Shahid Dastgheib 
Dormitory in Shiraz University of 
Medical Sciences and its 
Associated Factors, 2013  

2013 
-فارسی

چکیده 

  انگلیسی

Sadra 
Medical 
Sciences 
Journal  

  مسئولو  اول  چاپ

2  

An epidemiological study on 
scorpion stings in khuzestan 
province (haft gel region), 2011-
2012 

2014  

-فارسی

چکیده 

  انگلیسی

Sadra 
Medical 
Sciences 
Journal  

  مسئول  چاپ

3  

Ten-year Survival and its 
Associated Factors in the Patients 
Undergoing Pacemaker 
Implantation in Shiraz University 
of Medical Sciences Hospitals 
During 2002-2012 

  انگلیسی  2015

Iranian 
Red 

Crescent 
Medical 
Journal  

  دوم  چاپ

4  

Tomato juice consumption 
improves blood antioxidative 
biomarkers in overweight and 
obese females 

 Clinical  انگلیسی 2015
Nutrition 

  سوم  چاپ

5  
Migraine History and Breast 
Cancer Risk: A Systematic 
Review and Meta-Analysis 

 انگلیسی 2015
Advances 
in Breast 
Cancer 

Research 

 چاپ
  سوم

6  

A preliminary validation of the 
persian version of the critical-care 
pain observation tool in adult 
patients admitted in intensive care 
unit 

  انگلیسی 2015

Internation
al Journal 

of 
Biology, 
Pharmacy 
and Allied 
Sciences 

  پنجم  چاپ

7  

The effect of transdermal 
nitroglycerin on pain control in 
diabetic patients with peripheral 
neuropathy 

 انگلیسی 2015

Journal of 
Diabetes 

& 
Metabolic 
Disorders 

 چاپ
  هفتم

8  

Strategies for coping with 
problems and determination of 
their correlates in female students 
of the third educational district in 
shiraz in 2015  

2016 
-فارسی

چکیده 

  انگلیسی

Sadra 
Medical 
Sciences 
Journal  

 چاپ
  سوم
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9  
Epidemiology of cervical spine 
fractures 

 Trauma انگلیسی 2016
monthly 

 چاپ
  مسئول

10 

A study on the efficacy of 
APACHE-IV for predicting 
mortality and length of stay in an 
intensive care unit in Iran 

F1000Res  انگلیسی 2017
earch 

  اول  چاپ

11 
Survey of Patient Safety Culture 
in a Hospital in Shiraz, Iran, in 
2015 

2017 
-فارسی

چکیده 

  انگلیسی

Journal of 
Health 
System 

Research 

  چهارم  چاپ

12 

Effects of supplementation with 
quercetin on plasma C-reactive 
protein concentrations: a 
systematic review and meta-
analysis of randomized controlled 
trials 

  انگلیسی 2017

European 
Journal of 
Clinical 

Nutrition 

  چهارم  چاپ

13 

Evaluation of Death among the 
Patients Undergoing Permanent 
Pacemaker Implantation: A 
Competing Risks Analysis 

  انگلیسی 2017

Iranian 
Journal of 

Public 
Health 

  مسئول  چاپ

14  

Evaluation of anxiety and fear 
about anesthesia in adults 
undergoing surgery under general 
anesthesia 

  انگلیسی 2017

Acta 
Anaesthesi

ologica 
Belgica 

  مسئول  چاپ

15  

The effects of oral rinse with 
0.2% and 2% chlorhexidine on 
oropharyngeal colonization and 
ventilator associated pneumonia 
in adults' intensive care units 

  انگلیسی  2017
Journal of 

Critical 
Care 

  ششم  چاپ

16  

Evaluation of hyoscine N-butyl 
bromide efficacy on the 
prevention of catheter‑related 
bladder discomfort after 
transurethral resection of prostate: 
a randomized, double‑blind 
control trial 

  انگلیسی 2017

Internation
al Urology 

and 
Nephrolog

y 

  چهارم  چاپ

17  

A comparative study on the effect 
of inhaled anesthetics on alkaline 
phosphatase and alanine 
aminotransferase serum level in 
nursing team and operating room 
personnel 

Biomedica  انگلیسی 2017
l Research 

  هشتم  چاپ

18  

The Relationship between Gender 
Inequality Index and Indicators 
Related to Children in Countries 
with Different Income Levels: An 
Ecologic Study 

2017 
-فارسی

چکیده 

  انگلیسی

Managem
ent 

Strategies 
in Health 
System 

  سوم  چاپ
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19  

The Impact of Preoperative 
Variables on Intraoperative 
Blood Loss and Transfusion 
Requirements During 
Orthotopic Liver Transplant 

  انگلیسی 2017

Experimen
tal and 
Clinical 

Transplant
ation 

  ششم  چاپ

20  

Effects of melatonin 
supplementation on blood lipid 
concentrations: A systematic 
review and meta-analysis of 
randomized controlled Trials 

 Clinical  انگلیسی  2018
Nutrition 

  دوم  چاپ

21  

Red Meat Consumption and 
Breast Cancer Risk in 
Premenopausal Women: A 
Systematic Review and Meta-
Analysis 

  انگلیسی  2018

Middle 
East 

Journal of 
Cancer 

  مسئول چاپ

22  

Slip risk assessment and factors 
associated with slip accident 
in commercial kitchens in Shiraz 
city 

2018  

-فارسی

چکیده 

  انگلیسی

Journal of 
Health and 
Safety at 

Work 

  چهارم  چاپ

23 

Predictive factors associated with 
mortality and discharge in 
intensive care units: a 
retrospective cohort study 

 Electronic  انگلیسی 2018
Physician 

Accep
t  

  اول

24 

Prevalence of Tuberculosis in 
HIV-Infected Prisoners: A 
Systematic Review and Meta-
Analysis 

  انگلیسی 2018

Journal of 
the 

Internation
al AIDS 
Society 

Submi
t  

  مسئول

25 

Seasonal variations of 
concentration of culturable 
bioaerosols in a wastewater 
treatment plant using activated 
sludge process 

  انگلیسی 2018

Aerosol 
and Air 
Quality 

Research 

Submi
t  

  چهارم
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  هاي پژوهشی سوابق فعالیت - 6

ف
دی

ر
  

  و در حال تصویب عنوان طرح تحقیقاتی مصوب
مجري یا 

  همکار طرح

سال اجراي 

  طرح

  1393  همکار اصلی  اي بیماران سیروزي با استفاده از شاخص هاي آنتروپومتريارزیابی وضعیت تغذیه  1

2  
بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی شیراز در مورد 

  خودآزمایی پستان
  1393  مجري دوم

  1393  مجري اول  1383-90هاي  ومیر در استان فارس طی سال بررسی روند تغییرات علل عمده مرگ  3

  1392  همکار اصلی  یعمل جراح یدايکاند یندر بالغ یهوشینسبت به  ب یعلل  اضطراب و نگران یابیارز  4

5  

و کلر باقیمانده در چهار استخر شناي سرپوشیده منتخب شهر شیراز در سال  PHبررسی میزان  

شده در سال  مقایسه با مطالعه انجام ینآن با استانداردهاي بهداشتی و همچن یسهو مقا 1390

1386  
  1390  همکار اصلی

  1390  همکار اصلی  بررسی وضعیت بهداشت محیط مدارس ابتدایی شهر صفاشهر6

7  
  دشت ینایمنی مدارس شهرستان زربررسی وضعیت 

  1390  همکار اصلی

  1390  همکار اصلی  بررسی وضعیت بهداشت محیط مدارس ابتدائی و راهنمایی نورآباد ممسنی  8

9  
 يها سال یدائم ط یکرم یستحت عمل پ یمارانبقاء و عوامل مؤثر بر آن در ب ي ساله 10 یلتحل

  یرازش یدانشگاه علوم پزشک هاي یمارستاندر ب 1390 یال 1381
  1390  همکار اصلی

  1392  همکار اصلی  یبخطر رق یزآنال یککرده اند:  یهدائم تعب یکرم یسکه پ یمارانیمرگ در ب یابیارز  10

  1394  همکار اصلی  یزمطالعه متاآنال یکمصرف گوشت قرمز و خطر ابتال به سرطان پستان:   11

12  

 یژهو يها در واحد مراقبت يبستر یماراندر ب یصعوامل مرتبط با رخداد مرگ و ترخ بینی یشپ

 یط یرازش ينماز یمارستانو اورژانس ب يمرکز يها ICUدر  یببا استفاده از مدل خطر رق

  92- 94 يها سال

  1394  همکار اصلی

13  
 ينماز یمارستانب یژهو يها و مرگ در واحد مراقبت یمارستانیعفونت ب یجادعوامل خطر ا یبررس

  یببا استفاده از مدل خطر رق یرازش
  1395  همکار اصلی

14  
مبتال به هر نوع آدنوم و سرطان کولورکتال  یماران) بینیکیپاراکل-ینیکیبانک جامع (کل یجادا

  )1395 -1405( یراز،ش یدانشگاه علوم پزشک یدرمان یمراجعه کننده به مراکز آموزش

همکار علمی و 

  اجرایی
1395  

  یرانا یژهو يمراقبتها یستريرجدیتا   15
همکار علمی و 

  اجرایی
1396  

 
16  

  1397  مجري اصلی  کوهورت دانش آموزان تربت حیدریه
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 و سمینار ها کنگرهآموزشی و  يها کارگاه - 7

نوع 

  شرکت
  عنوان

محل 

  برگزاري
  سال

  1391 گراش عفونی شایع در استان فارس هاي یماريباولین همایش   عادي

  1391  یاسوج  همایش کشوري پیراپزشکی و سالمت  پوستر

  1393  یرازش  طغیان بیماري هاي منتقله از آب و غذاکارگاه   عادي

  1393  یرازش  تدریس شیوه هايکارگاه   عادي

  1393  شیراز  سمینار بین المللی نقشه راه سالمت جمهوري اسالمی ایران  عادي

  عادي
 statistical models and diagnostics for population sizeکارگاه 

estimation methods 
  1394  شیراز

  1394  شیراز  ساعت) SPSS )9پروپوزال نویسی و کارگاه   مدرس

  1394  شیراز  ساعت) 8( مقدماتی SPSSکارگاه    مدرس

  1394  شیراز  ساعت) 8( پیشرفته SPSSکارگاه   مدرس

  1394  شیراز  ساعت) ENDNOTE )6کارگاه   مدرس

  عادي
نشسته جدید بر افزایش راحتی و -تاثیر حمایت کننده زانویی در صندلی ایستاده

  بهبود پوسچر کار جراح
  1396  شیراز

  عادي
نشسته ویژه جراحان و ارزیابی برخی - طراحی و ساخت یک نمونه صندلی ایستاده

  پارامترهاي آن
  1396  شیراز

  عادي
بینی تناسب آنها جهت اشتغال بررسی تیپ سیرکادین دانشجویان پرستاري و پیش 

  در نظام نوبتکاري
  1396  شیراز

  عادي
بررسی ارتباط بین مشکالت بهداشتی مرتبط با ریتم سیرکادین در پرسنل اورژانس 

  بیمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  1396  شیراز

  عادي
کارکنان خدمات ) با اندازه متوسط بر روي N95 )FFP2بررسی انطباق ماسک هاي 

  بهداشتی در مانی
  1396  شیراز

  1396  ت.حیدریه  ساعت) ENDNOTE )6کارگاه   مدرس

  1396  ت.حیدریه  اپیدمیولوژي و انواع مطالعات کمی(ویژه اعضاي هیات علمی دانشگاه)  مدرس

  1396  ت.حیدریه  اپیدمیولوژي و انواع مطالعات کمی(ویژه اعضاي هیات علمی بیمارستان)  مدرس

  1396  ت.حیدریه  روش تحقیق مقدماتی  مدرس

  1396  ت.حیدریه  جستجوي منابع الکترونیک  عادي

  1396  ت.حیدریه  اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکی  عادي

  1396  ت.حیدریه  نگارش و انتشار مقاالت علمی  عادي

  1396  ت.حیدریه  علم سنجی  عادي

  1396  ت.حیدریه  شناسایی دانشجویان آسیب پذیر  عادي

  1396  ت.حیدریه  دانش پژوهی آموزشی  عادي

  1396  ت.حیدریه  مهارت هاي ارتباطی  عادي
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 داوري ها -8

  تا کنون 92طرح پژوهشی براي معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز از سال  76 مشاوره آماري

  تا کنون 92طرح پژوهشی براي معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز از سال  160مشاوره طراحی 

  داور مجله علوم پزشکی صدرا

  کشور یعلوم بهداشت یاندانشجو یکنگره مل یناولداور 

  علوم پزشکی تربت حیدریهمجله داور 

  Asian Pacific Journal of Cancer Preventionداور مجله 

  clinical breast cancerداور مجله 

  Drugs and Alcohol Todayداور مجله 

  Eastern Mediterranean Health Journalداور مجله 

  health scope journalداور مجله 

  داوري طرح هاي تحقیقاتی براي معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی دزفول
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  تألیف و ترجمه کتاب: -9

  وضعیت  استاد ناظر  ناشر  عنوان کتاب

در  یبندهفر يها یدهپد

 یعلوم پزشک يپژوهش ها

 یدمیولوژیکاپ يراهنما یک

پژوهشگران يبرا  

  چاپ شده  دکتر اسفندیار ستوده مرام  بشريانتشارات 

 

  پست علمی اداري: -10

  تاریخ خاتمه  تاریخ شروع  محل خدمت  عنوان پست  ردیف

  مشاور آماري و طراحی  1
مرکز تحقیقات بیهوشی 

  مراقبت ویژهو 
  92اردیبهشت 

  ادامه دارد

  مشاور آماري  2

بالینی  يها مرکز مهارت

دانشگاه علوم پزشکی 

  شیراز

  92مهر 
  93خرداد 

  مشاور آماري  3
 يمرکز توانمندساز

  پژوهشگران
  92بهمن 

  96شهریور 

  کمیته تحقیقات دبیر  4

کمیته تحقیقات 

دانشجویی دانشکده 

  بهداشت

  92مهر 
  94آبان 

  93مهر   دانشکده بهداشت  نماینده تحصیالت تکمیلی در دانشگاه  5
  94مهر 

6  
دبیر پژوهشی مجمع نمایندگان 

  دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دانشگاه علوم پزشکی 

  شیراز
  93مهر 

  94مهر 

7  
عضو هیات علمی گروه بهداشت 

  96مهر   ع.پ.تربت ح  عمومی
  ادامه دارد

8  
  مدیر گروه رشته بهداشت عمومی

  96مهر   ع.پ.تربت ح
  ادامه دارد

  ادامه دارد  96مهر   ع.پ.تربت ح  دانشگاه یپژوهش يعضوشورا  9

10  
 يبودجه طرحها تهیعضو کم

  96مهر   ع.پ.تربت ح  یمعاونت پژوهش یقاتیتحق
  ادامه دارد

11  

استاد مشاور دانشجویان رشته 

 یمقطع کارشناس یبهداشت عموم

  )96مهرماه  ي(ورود وستهیپ
  96مهر   حع.پ.تربت 

  ادامه دارد

12  

 تهیعضو کار گروه  و کم

 یپژوهش يتهایاولو نییتع"يراهبرد

  "1396دانشگاه در سال 
  96مهر   ع.پ.تربت ح

  ادامه دارد
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 هاي بین المللی تسلط به زبان -11

 نمره مکان دریافت مدرك  تاریخ دریافت مدرك نوع مدرك

MHLE 1391 54 تهران 

  

 کنکور و امتیازاترتبه هاي   -12
 1384کشوري کنکور کاردانی به کارشناسی رشته بهداشت عمومی سال  26رتبه  -
 1389کشوري کنکور کارشناسی ارشد اپیدمیولوژي سال  14رتبه  -
 1391کشوري کنکور دکتراي اپیدمیولوژي سال  4رتبه  -
  1396رتبه اول پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه بین اعضاي هیات علمی در سال  -

  

  :تخصصی افزارهاي نرم با آشنایی -13

  SPSSتسلط کافی و کار با نرم افزار  -

 R تسلط کافی و کار با نرم افزار -
  winpepiافزار  نرم با کار و کافی تسلط -

 STATAافزار  نرم با کار و کافی تسلط -
 WORD, EXCEL, POWERPOINTشامل  OFFICEافزار برنامه هاي  نرم با و کار کافی تسلط -
 ENDNOTEافزار  نرم با کار و کافی تسلط -
  GISافزار  نرم با تسلط کافی و کار  -

 GraphPad Prismافزار  نرم با تسلط کافی و کار  -

  

 لینک هاي مرتبط -14
- http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=7003788698 
- https://scholar.google.com/citations?user=w0TbDTUAAAAJ&hl=en 
- 2017-8605-http://www.researcherid.com/rid/R 
- 7452-8725-0002-http://orcid.org/0000 
-   


