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 ت دانشااییتحصیالسوابق 

 (3381-3383اقتصاد، دانشگاه عالمه طباطبایی )دانشکده ، آمارکارشناسی  -

 (3381-3331دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی )، آمار زیستیکارشناسی ارشد  -

 سوابق شغلی

و اجتماعی سالمت  تعیین کننده هایتولید مثل، اندوکرینولوژی  یکز تحقیقاتامشاور آمار مرکارشناس ارشد آمار واحد آمار و اپیدمیولوژی و 

 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیدرون ریز و متابولیسم غدد  پژوهشکده فیزیولوژی غدد

 سوابق فعالیت یای پژویشی

  بعنوان مشاور و تحلیل گر  علوم پزشکی شهید بهشتی مصوب دانشااه یمکاری در طرح یای تحقیقاتی

 آماری
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 طرح عنوان ردیف

 هیجانی و کیفیت زندگی مرتبط با سالمت بزرگساالن تهرانی: مطالعه قند و لپید تهرانعروقی با حاالت -بررسی ارتباط پیامدهای قلبی 3

 مقایسه خطر میزان بروز بیماری مزمن کلیه در زنان مبتال و غیر مبتال به سندرم تخمدان پلی کیستیک : مطالعه قند و لیپید تهران 1

 3331-3311-در جمعیت مطالعه قند و لیپید تهران ACC/AHAر سنجی بررسی روند خطر بیماری های قلبی و عروقی بر اساس مدل خط 3

 ارائه مدل پیش بینی برای تمایز هیپوتیروئیدی مادرزادی گذرا و دائمی: برنامه غربالگری نوزادان در ایران 4

 د و لیپید تهرانبررسی  ارتباط سطوح فعالیت بدنی با کیفیت زندگی مرتبط با سالمت در بزرگساالن تهرانی  :مطالعه قن 5

 بررسی ارتباط سندرم تخمدان پلی کیستیک در بروز کانسر پستان در مطالعه قند و لیپید تهران 3

 ارتباط بین مدت زمان قرار گرفتن در معرض استروژن داخلی و پیامدهای قلبی و عروقی: مطالعه قند و لیپید تهران 1

 طریق مقایسه بیماران مبتال به کم کاری تیروئید ناشی از ید درمانی گریوز با بیماران گریوزی یوتیروئیدبررسی کفایت مونوتراپی با لووتیروکسین از  8

 و کیفیت زندگی مرتبط با سالمت در بزرگساالن مبتال به پره دیابت: مطالعه قند و لیپید تهران 1بررسی ارتباط سطوح مختلف فعالیت بدنی با بروز دیابت نوع  3

 نیر کوتاه و بلند مدت آموزش مدرسه محور بر میزان فعالیت بدنی کودکان و نوجوانان شرکت کننده در مطالعه ی آینده نگر قند و لیپید تهرابررسی تاث 31

 تهرانبررسی ارتباط کیفیت زندگی مرتبط با سالمت با اضافه وزن/چاقی در افراد با سطوح مختلف حمایت اجتماعی درک شده: مطالعه قند ولیپید  33

31 
جمعیت شناختی سالمت در شرکت کنندگان و امتناع کنندگان مطالعه ی قند و لیپید تهران در فاصله  -بررسی و مقایسه ی روند تعیین کننده های اجتماعی

 )فاز اول تا پنجم( 3333تا  3318سال های 

 مطالعه ی قند و لیپید تهرانعروقی در -کیفیت زندگی مرتبط با سالمت و عوامل خطر بیماری های قلبی 33

 تهیه متادیتا برای مطالعه قند و لیپید تهران 34

35 
میتواند  مقاومت به انسولین و سندرم متابولیک را در افراد مبتال به  ;quot&نسبت دور کمر به قد ;quot&و  ;quot&شاخص شکل بدن ;quot&آیا 

 کند؟می سندرم تخمدان پلی کیستیک پیشگویی 

 سال در مطالعه قند و لیپید تهران 3-33ارتباط فنوتیپ های چاقی مادر با بروز چاقی و اضافه وزن در فرزندان  بررسی 33

 ارتباط سطح هورمون آنتی مولرین در زنان با بیماری عروق کرونری قلب )م( 31

 ساله: مطالعه قند و لیپید تهران 31دوره  عروقی در مردان و زنان سیگاری و در معرض دود سیگار-بررسی خطر بروز پیامد های قلبی 38

 بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی مرتبط با سالمت در کودکان و نوجوانان سالم، دارای اضافه وزن و مبتال به بیماریهای مزمن 33

 فشاری خون در کودکان و نوجوانانپر -آنها بر بروز پر فشاری خون و پیشرفتاری والدینی و اثر  -بررسی خوشه بندی عوامل جمعیت شناختی 11

 رفتاری خانوادگی و اثر آنها بر بروز اضافه وزن و چاقی در کودکان –عوامل جمعیت شناختی  تجمعبررسی  13

11 
شناختی و بررسی تأثیر آموزش سبک زندگی سالم بر بروز سندرم متابولیک در کودکان و نوجوانان سنین مدرسه با در نظر داشتن ویژگی های جمعیت 

 رفتاری والدین

 ساله 35انی بررسی تأثیر ویژگی های جمعیت شناختی و رفتاری والدین بر صدک های توزبع نمایه توده ی بدنی کودکان و نوجوانان سنین مدرسه در دوره زم 13

 

 مقاالت فارسی 

 سال انتشار نام نشریه عنوان

 توانبخشی اسکیزوفرنیک با استفاده از مدل های پیشامدهای بازگشتیحلیل زمان سپری شده تا عودهای مکرر در بیماران ت

 پژوهشی(-)علمی

3333 

 کومش بیماران اسکیزوفرنیهای عود در  کاربرد مدل شکنندگی زمان شکست شتابنده با رویکرد بیزی برای شناسائی برخی عوامل خطر زمان

 پژوهشی(-)علمی

3333 

 

http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-2001-fa.pdf
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 سایر فعالیت یا

 همکاری با مرکز آمار ایران در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها  

 غدد درون ریز و متابولیسم ایران" پژوهشی-داور مجله علمی" 
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 کارگاه یای آموزشی

 غدد درون ریز و علوم پژوهشکده  -3333-مدرس کارگاه آموزشی آشنایی با پژوهشکده و نحوه نگارش طرح های پژوهشی

 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سممتابولی

 بهزیستی و توانبخشیدانشگاه علوم  -3381 -شرکت در کارگاه آشنایی با کتابخانه دیجیتال 

 دانشگاه علوم  سمغدد درون ریز و متابولیعلوم پژوهشکده  -3331 -شرکت در کارگاه مبانی مرور ساختاریافته و متاآنالیز

 پزشکی شهید بهشتی 

 دانشگاه علوم پزشکی شهید  سمغدد درون ریز و متابولیعلوم پژوهشکده  -3331-شرکت در کارگاه تحلیل داده های طولی

 بهشتی

 دانشگاه علوم پزشکی  سمغدد درون ریز و متابولیعلوم پژوهشکده  -3334-یز رگرسیون لوجستیکشرکت در کارگاه آنال

 شهید بهشتی

 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سمغدد درون ریز و متابولیعلوم پژوهشکده  -3334 -شرکت در کارگاه آنالیز بقا 

  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشکده بهداشت -3334 -مدلسازی معادالت ساختاریشرکت در کارگاه 

 یا مهارت

  مسلط به نرم افزارهایSPSS ،STATA ،R ،SAS  وMicrosoft Office 

 نرم افزار   یی باآشناGraph PadPrism 

 

 


