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نام واحد 

 /دانشگاه آموزشی

 مدت تحصیل
 مقطع تحصیلی رشته تحصیلی

 از تا

 دیپلم ریاضی و فیزیک 83 86  1386

 لیسانس آمار 87 91 شیراز دانشگاه 1391

1392 
لوم پزشکی  ع دانشگاه

  اصفهان
 آمارزیستی  92 95

 فوق لیسانس 

 

زمانی پراکندگی خطر نسبی مرگ به علت سرطان -مکانیمدل سازی جزء مشترک برای نقشه بندی دو متغیره  عنوان پایان نامه ارشد:

 1390-1385های معده  و روده بزرگ در سطح استان های کشور در سال های 
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 سوابق آموزشی: -4
 

تعداد  نام درس 

 واحد 

 دانشگاه نیم سال تحصیلی

 93-94نیمسال دوم  3 1عملیات تحقیق در 

 93-94و تابستان 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد صفاشهر 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد صفاشهر 93-94نیمسال دوم  3 2ریاضیات و کاربرد ان در مدیریت 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد صفاشهر 93-94نیمسال دوم  4 آمار و کاربرد آن در مدیریت

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد صفاشهر 93-94نیمسال دوم  3 کاربرد آن در مدیریتریاضیات و 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد صفاشهر 93-94تابستان  2 آمار در علوم اجتماعی

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد صفاشهر 93-94تابستان  3 2تحقیق در عملیات 

دانشکده علوم پزشکی و خدمات درمانی  سه ترم تحصیلی 2 1آمار حیاتی 

 اسدآباد 

دانشکده علوم پزشکی و خدمات درمانی  سه ترم تحصیلی 2 2آمار حیاتی 

 اسدآباد

دانشکده علوم پزشکی و خدمات درمانی  سه ترم تحصیلی 1 آمار حیاتی و مقدماتی 

 اسدآباد

علوم پزشکی و خدمات درمانی  دانشکده سه ترم تحصیلی 2 روش تحقیق در علوم بهداشتی 

 اسدآباد

کاربرد کامپیوتر در تجزیه و تحلیل داده 

 های بهداشتی 

دانشکده علوم پزشکی و خدمات درمانی  سه ترم تحصیلی 2

 اسدآباد

دانشکده علوم پزشکی و خدمات درمانی  دو ترم تحصیلی 1.5 روش تحقیق در پرستاری

 اسدآباد

 

 طرح های پژوهشی:

سمت در ارتباط  محل انجام ن طرح عنوا 

 با فعالیت 

متغیره مدل سازی جزء مشترک برای نقشه بندی دو  1

زمانی پراکندگی خطر نسبی مرگ به علت سرطان -مکانی

های معده  و روده بزرگ در سطح استان های کشور در 

 1390-1385سال های 

دانشگاه علوم پزشکی 

 اصفهان 

 همکار

بررسی تاثیر آموزش از طریق همتا بر یادگیری مهارت  2

سونداژدر دانشجویان پرستاری دانشکده علوم پزشکی 

  اسدآباد

 همکار  دانشگاه علوم پزشکی همدان 

 



 

 سوابق پژوهشی : 

 

   شرکت در کارگاه:

 ساعت  مکان  کارگاه  نعنوا ر

1 workshop on applied stochastics  th8

processes 
 17-19 دانشگاه شیراز

2011 

 10 دانشگاه علوم پزشکی همدان اخالق در پژوهش 2

 5 دانشگاه علوم پزشکی همدان پژوهشیتجزیه و تحلیل آماری داده های  3

دوره مهارتی روش ارزیابی فعالیت های آموزشی و  4

 پژوهشی

 12 دانشگاه علوم پزشکی همدان

 10 دانشگاه علوم پزشکی همدان مرور سیستماتیک 5

 12 دانشگاه علوم پزشکی همدان ضوابط و مقررات دانشگاهی 6

دانشگاه علوم پزشکی  روش تدریس 7

 اسدآباد

8 

 

 برگزاری کارگاه:   

 97اسدآباد سال  دانشکدهمقدماتی   spssکارگاه آشنایی با 

 97اسدآباد سال  دانشکدهکارگاه روش تحقیق 

 97اسدآباد سال  دانشکدهکارگاه جستجوی 

 

 مقالت علمی پژوهشی:

 

 اسامی همکاران  تاریخ چاپ عنوان مجله عنوان مقاله ر

1 Biovarite spatio- temporal shared 

component modeling:mapping of 

relative death risk due to colorectal 

and stomach cancers in Iran 

provinces 

International 

journal of 

preventive 

medicine  

Accepted  Vahid 

ahmadipanah,akbar 

hassanzadeh,behzad 

mahaki 

2 An investigation in to the effect of 

peer-education on learning 

catheterization skill among nursing 

students of medical sciences faculty 

in 2016-2017 

Medical science  2018 

Vol:22 

Issue:91 

Shima 

farrokhi,shahnaz 

salawati ghasemi, 

vahid ahmadipanh, 

mohammad iraj 

bagheri-saweh 

به دو روش ارزیابی بررسی وضعیت انجام کار  3

سریع تنش اداری و ارزیابی سریع اندام فوقانی 

 در کاربران پایانه تصویری 

مجله تحقیقات سالمت در 

 جامعه 

1394 

 3دوره:

 1شماره:

قاسم مردی، بهرام 

وحید احمدی کوهنورد، 

 مهدی آقا نسب پناه،



بررسی ارتباط بین شیوع اختالالت اسکلتی  4

با شرایط ایستگاه کاری در اساتید و  عضالنی

کارکنان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم 

 1391پزشکی قزوین در سال 

 1396 ت و بهداشت مجله سالم

 1دوره:

 8شماره:

مهدی آقا نسب، مهران قلعه 

وحید نوی، بهرام کوهنورد، 

 احمدی پناه 

 

 

 های علمی:ها و کنفرانسمقاالت ارائه شده در همایش

 

 نام کنگره  نوع ارائه زمان برگزاری عنوان مقاله

Biovarite spatio- temporal shared 

component modeling:mapping of relative 

death risk due to colorectal and stomach 

cancers in Iran provinces 

28-

30january 

2017 

poster International 

congress cancer 

prevention and early 

detection 

Relative Risk of Gastrointestinal Cancers in 

Isfahan, Iran 2005-2010 

14-30 

november 

2018 

poster The 12th Interational 

Congress of 

Endocrine Disorders. 

 

 سوابق اجرایی:

 1391-1389عضو فعال انجمن علمی در دانشگاه شیراز در  -1

 تا کنون  1/7/96دانشکده علوم پزشکی و خدمات درمانی  اسدآباد از تاریخ عضو هیات علمی  -2

تا  11/11/96کارشناس آمار و مدارک پزشکی معاونت درمان، دانشکده علوم پزشکی و خدمات درمانی  اسدآباد از تاریخ  -3

 کنون

 97آبان  کارشناس برنامه عملیاتی حوزه آموزش تحقیقات و فرهنگی دانشجویی -4

 تا کنون 23/12/96انی  اسدآبادعلوم پزشکی و خدمات درم ارزیاب اعتبار بخشی معاونت درمان، دانشکده  -5

 کمیته آموزش پاسخگو  و عدالت محورعضو  -6

 عضو کمیته تحقیقات دانشجویی  -7

 عضو کمیته توسعه راهبردی، هدفمند  و ماموریت گرای برنامه آموزش عالی سالمت -8

 عضو کمیته توسعه و ارتقا زیرساخت های آموزش علوم پزشکی  -9

 عضو کمیته پژوهش در آموزش -10

 ارزشیابی دانشجوعضو کمیته  -11

 عضو کمیته طرح درس و برنامه ریزی -12

 لوم پزشکی اسدآباد اتید و اعضای هیات علمی دانشکده ععضو فعال بسیج  اس -13



 97از دیماه  دانشکده  عضو شورای آموزشی -14

 97از دیماه  دانشکده عضو شورای پژوهشی -15

 دبیر بسته آینده نگاری و ظرفیت سازی برای کسب مرجعیت علمی در علوم پزشکی -16

 ارتقای نظام ارزیابی آزمونهادبیر بسته  -17

 97 بهمن ماه آمایش کشور از 3عضو شورای عالی تحقیقات و فناوری کالن منطقه  -18

 مهارت ها ) تسلط بر زبان های خارجی ، نرم افزار یا دستگاه(: 

 SPSSنرم افزار آماری  آشنایی با

 Minitab نرم افزار آماری آشنایی با

 Rافزار آمارینرم  آشنایی با

 OpenBugs نرم افزار آماری آشنایی با

 GISنرم افزار  آشنایی با

 ICDLگانه 7آشنایی با مهارت 

 

 

 

 
 


