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 :سوابق شغلی

و فیزیولوژی  مولکولیسلولی ، پیشگیری از بیماری های متابولیک یکز تحقیقاتامشاور آمار مرکارشناس ارشد آمار واحد آمار و اپیدمیولوژی و 

 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیدرون ریز و متابولیسم غدد  پژوهشکده غدد

 

 :سوابق فعالیت یای پژویشی

  گر آماریعنوان مشاور و تحلیله ب علوم پزشکی شهید بهشتی مصوب دانشااه یمکاری در طرح یای تحقیقاتی 

 طرح عنوان                                                                                    ردیف

 44 سال پایان تا اطالعات اساس بر بیمارستان در بستری یا فوت به منجر غیرواگیر پیامدهای برای تهران لیپید و قند مطالعه هایداده سازیآماده 1
 

 بینیدرپیش HOMA-IR و HOMA-B برای برش نقطه تعیین و دیابتپره هایزیرگروه با بتا سلول عملکرد اختالل و انسولین به مقاومت ارتباط بررسی 1

 تهران لیپید و قند مطالعه در ساله 11 پیگیری :دیابتپره به ابتال
 

 تهران لیپید و قند مطالعه در پیگیری دهه یک از بیش نتایج: بزرگساالن در جنسیت تفکیک به آن کنندهتعیین عوامل و تنباکو استنشاق شروع میزان 3
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 (1331-1341) تهران لیپید و قند مطالعه در کنندهشرکت تهرانی بالغین در گلوکوز تحمل وضعیت اساس بر عالمتبی و عالمتدار قلب، کرونری بیماری شیوع 4

 تهران لیپید و قند مطالعهدر  همسر در عروقی قلبی بیماری بروز با بارداری دیابت میان ارتباط بررسی 5
 

 تهران لیپید و قند مطالعه: ایرانی نوجوانان میان در( IFG) مختل ناشتای خون قند فراوانی ساله 11 روند بررسی 1
 

 تهران لیپید و قند مطالعه: خون پرفشاری بروز در سال سه  طی در گلوکز به انسولین نسبت و HOMA-IR سرم، انسولین غلظت تغییرات تأثیر 1
 

 تهران لیپید و قند مطالعه در پیگیری سال 11 طی بزرگساالن در 1 نوع دیابت بروز با نوجوانی در آن اجزای و متابولیک سندرم ارتباط 3
 

 تهران لیپید و قند مطالعه: 1 تیپ دیابت بروز بر هاان هاینسبت و لیپیدی هایشاخص ساله سه تغییرات تاثیر 4
 

 تهران لیپید و قند مطالعه ایرانی؛ جامعه میان در ساله پانزده مطالعه در فشارخون بینیپیش برای  چاقی تروپومتریکآن هایخصاش برش نقاط تعیین 11
 

 تهران لیپید و قند مطالعه برای متادیتا تهیه 11
 

  سال پایان تا اطالعات اساس بر بیمارستان در بستری یا فوت به منجر غیرواگیر پیامدهای برای تهران لیپید و قند مطالعه هایداده سازیآماده 11

1341 

 تهران لیپید و قند مطالعه در  1 نوع دیابت بروز بر زمان طول در مرکزی و عمومی چاقی تجمعی اثرات 13
 

 لیپید و قند مطالعه:  غیردیابتی و دیابتی افراد میان در کلی میر و مرگ و عروقی قلبی هایبیماری یساله 11 ریسک و سیگار مصرف بین یرابطه بررسی 14

 (م) تهران
 

 1 نوع دیابت بروز  بینیپیش در HOMA-IR و انسولین سطوح برش نقاط تعیین 15

 

11 Incidence of chronic kidney disease and its risk factors, results of over 10 year followup in an 

Iranian cohort 
 

 1341های قلبی عروقی بر اساس اطالعات تا پایان سال های مطالعه قند و لیپید تهران برای پیامدهای غیرواگیر با تأکید بر بیماریسازی دادهآماده 11
 

 قند مطالعه :ساله 11 دوره طی در هاآن از ناشی قلبی ایسکمیک هایبیماری و مغزی سکته بروز خطر با چاقی شده استاندارد هایگروه بین ارتباط بررسی 13

 تهران لیپید و
 

 فشارخونپیش فاکتورهای ریسک با رابطه در جنسیتی هایتفاوت اهمیت: پیگیری یدوره سال 11 از بیش در فشارخونپیش بروز میزان 14
 

 لیپید و قند مطالعه در پیگیری دهه یک از بیش نتایج: میر و مرگ و عروقی قلبی هایبیماری بروز در پالسما ناشتای گلوکز وضعیت در تغییرات اثر بررسی 11

 تهران
 ه

 مقاالت فارسی 

 سال انتشار نام نشریه عنوان

 

 ابتال به دیابت حاملگی، مطالعه قند و لیپید تهران یاختالالت متابولیکی در زنان، ی با سابقه .1
مجله غدد درون ریز و متابولیسم 

 ایران
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ی ساله  11زنان دارای سابقهی پره اکالمپسی، در پیگیری  ر ابتال به اختالالت متابولیک درمیزان خط .1

 تهرانسال شرکتکننده در مطالعهی قند و لیپید  15زنان باالی 
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 باشد؟توده بدنی مرتبط مییعی با نمایه آیا سطوح سرمی تیروتروپین در محدوده طب .3

 

مجله دیابت و متابولیسم ایران 

 ()مجله دیابت و لیپید ایران
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مجله دیابت و متابولیسم ایران  بادی ضد پراکسیدازسیگار، عملکرد تیرویید و آنتی .4
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 .33، مرداد کنفرانس بین المللی آمار ایراندر هفتمین  عضو کمیته اجرایی .1

 .33شرکت در هفتمین کنفرانس بین المللی آمار ایران، مرداد  .1

 .31مرداد ، شرکت در نهمین کنفرانس بین المللی آمار ایران .3

 .41و  34 هایسالیی، ریاضیات پایه و پیش دانشگاهی تدریس در دانشگاه عالمه طباطبا .4

 شجویان عضو کمیته تحقیقات پژوهشیهای پژوهشی ویژه دانی نگارش طرحکارگاه آموزشی آشنایی با پژوهشکده و نحوهمدرس  .5

 .43بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم ، SPSSافزار دانشجویی و آموزش نرم

 کنون(تا 43عضویت در انجمن آمار ایران )از سال .1

 .45دانشگاه عالمه طباطبایی، اردیبهشت  آمار ناپارامتری و کاربردهای آن،شرکت در سمینار  .1

 

 :کارگاه یای آموزشی

 .31 ،دانشگاه تربیت مدرسپرسشنامه، شرکت در کارگاه آموزشی طراحی و تحلیل  .1

 .34، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسمرکت در کارگاه روش تحقیق پیشرفته، ش .1

 .34با تکیه بر مطالعه قند و لیپید تهران،  های بقاآنالیز داده: های آماریروش شرکت در کارگاه .3

 .41هایی از مطالعه قند و لیپید تهران، : درسی طولیهای یک مطالعهر کارگاه چگونگی استفاده از دادهشرکت د .4

 .41، م دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیپژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیس ،های طولیشرکت در کارگاه تحلیل داده .5
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 .44، پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،شرکت در کارگاه آنالیز رگرسیون لوجستیک .1

 .44، پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،شرکت در کارگاه آنالیز بقا .3
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