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 پ( مقبلٍ َبی ارائٍ شذٌ در کىفراوس َبی ملی ي بیه المللی
 در کىفراوس َبی ملی ي بیه المللیمًرد مقبلٍ علمی  51ارائٍ 

 

 طرح های پژوهشی ت( 

 .1391، ( تشسسی ػَاهل هَثش تش آسیة ّای اجتواػی دس هحالت حاضیِ ًطیي ٍ اسائِ ساّکاسّای هٌاسة )داًطگاُ ساصی(1

تیویا، تاٍسّای غیشهٌغقی ٍ ػَاعف هثثت ٍ هٌفی(، اجتواػی ٍ اقتصادی تا سالهت  ّای فشدی ـ ضخصیتی)آلکسی ( ساتغِ ضاخص2

 .1391، ػلَم پضضکی کشهاًطاُ( سٍاى داًطجَیاى )داًطگاُ
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آٍسی( ٍ فشدی، ػولکشد خاًَادُ ٍ پایگاُ اقتصادی تا تْذاضت ّای ضخصیتی)توایض یافتگی خَد ٍ تاب( تشسسی ساتغِ ٍیژگی3

 .1392، ضْش کشهاًطاُ )داًطگاُ ػلَم پضضکی کشهاًطاُ( 2سٍاًی صًاى هثتال تِ دیاتت ًَع

جاى، ػاعفِ هٌفی ٍ ػاعفِ هثثت دس تیواساى قلثی ٍ افشاد سالن )داًطگاُ ػلَم پضضکی ( هقایسِ ساّثشدّای تٌظین ضٌاختی ّی4

 .1392، کشهاًطاُ(

 .1392، ( تشسسی ٍیژگی ّای جاهؼِ ضٌاختی ٍ سٍاًطٌاختی هشدم کشهاًطاُ )اداسُ فشٌّگ ٍ اسضاد اسالهی استاى(5

سٍاتظ خاسج اص چْاسچَب صًاضَیی دس صًاى هتاّل ضْش ( تشسسی ػَاهل سٍاًطٌاختی ٍ جاهؼِ ضٌاختی هشتثظ تا ًگشش تِ 6

 .1392. کشهاًطاُ )استاًذاسی کشهاًطاُ(

 .1393، ( تشسسی هشگ ّای ثثت ضذُ دس پضضکی قاًًَی ضْش کشهاًطاُ تِ ػلت هصشف هَاد هخذس )پضضکی قاًًَی(7

سَء هصشف داسٍّای آسام تخص دس ( تشسسی ًقص استشس ادساک ضذُ، آلکسی تیویا ٍ اختالل ّای سٍاًی دس پیص تیٌی 8

 .1393، داًطجَیاى )داًطگاُ ػلَم پضضکی کشهاًطاُ(

ی )داًطگاُ ػلَم پضضکی ( تشسسی ساتغِ تؼْذ ساصهاًی ، سشهایِ اجتواػی ٍ استشس ضغلی دس تیي کاسکٌاى داًطگاُ ػلَم پضضک9

 .1392کشهاًطاُ(، 

سالهت سٍاى صًاى داسای ّوسش سیگاسی ٍ غیش سیگاسی )داًطگاُ ػلَم ( ساتغِ تخطَدگی صًاضَیی ٍ کیفیت ساتغِ تا ّوسش تا 10

 .1392، پضضکی کشهاًطاُ(

( ساتغِ ػولکشد خاًَادُ ٍ توایضیافتگی خَد تا ًگشش تِ هصشف هَاد سٍاى گشداى صٌؼتی دس ًَجَاًاى )داًطگاُ ػلَم پضضکی 11

 . 1393، کشهاًطاُ(

ی غیشهٌغقی هؼتادیي تحت دسهاى تا هتادٍى ٍ ضشتت تشیاک، )داًطگاُ ػلَم ( اثشتخطی توثیل دسهاًگشی تش کاّص تاٍسّا12

 .1393، پضضکی کشهاًطاُ(

، ّای ضخصیتی اًیاگشام دس هیاى تیواساى قلثی ٍ افشاد فاقذ تیواسی قلثی، )داًطگاُ ػلَم پضضکی کشهاًطاُ(( هقایسِ تَصیغ تیپ13

1393. 

، ضٌاختی هؼتادیي تحتذسهاى تا تَپشًَسفیي)داًطگاُ ػلَم پضضکی کشهاًطاُ( ( اثشتخطی سٍش توثیل دسهاًگشی دس تاصساصی14

1393 . 

)داًطگاُ ػلَم  ،هطاسکت اجتواػی دس سالهت: ضٌاسایی ػَاهل سٍاًطٌاختی ٍ اجتواػی هشتثظ تا آى دس هشدم ضْش کشهاًطاُ( 15

 . 1394، ُ(پضضکی کشهاًطا

)داًطگاُ ػلَم پضضکی . تشسسی پیطایٌذّای سٍاًی کٌتشل ػَاهل خغشآفشیي تیواسی ّای قلثی دس تیي هشدم کشهاًطاُ (16

 . 1394، کشهاًطاُ(

یاتی دس ¬ٍ اسائِ الگَی تْیٌِ هکاى 1375-1385-1390دسهاًی عی سِ دٍسُ صهاًی  -ٍضؼیت هکاًی هشاکض تْذاضتی اسصیاتی( 17

 .1394، )داًطگاُ ػلَم پضضکی کشهاًطاُ(GIS. ضْش کشهاًطاُ تا استفادُ اص

دس  (GIS) ، تاسٍسی ٍ فقش تا استفادُ اص سیستن اعالػات جغشافیایی(HIV/AIDS) ایذصتحلیل خَضِ تٌذی فضایی تیواسی  (18

  .1394، )داًطگاُ ػلَم پضضکی کشهاًطاُ(. ایشاى-کالًطْش کشهاًطاُ
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، )داًطگاُ ػلَم پضضکی کشهاًطاُ(. دس جَاًاى HIV تااسائِ یک هذل ػلی تشای پیص تیٌی کٌتشل سفتاسّای پشخغش هشتثظ ( 19

1394.  

 

 

 سًابق اجرایی -5

 ي گسارشگرخبروگبر ًطشیِ ًَای ٍقت،  1393-1386

 اجتمبعی سريیس دبیر ًطشیِ ًَای ٍقت، 1393-1388

 وًیسىذٌ مقبلٍهجلِ سشاسشی ساص،  1393

 برگساری َمبیش َبی فرَىگیَمکبر در اداسُ فشٌّگ ٍ اسضاد اسالهی استاى کشهاًطاُ،  1383

 عضًگشٍُ هغالؼات خاًَادُ داًطگاُ ساصی،  1390

دس تشگضاسی ّوایص هلی خاًَادُ ٍ هْاست ّای  مسئًل َمبَىگی ي پیگیریگشٍُ هغالؼات خاًَادُ داًطگاُ ساصی،  1391

 صًذگی

 َمکبر در َمبیش سبلیبوٍ، داًطگاُ ساصی 1391

 مذیر عبملهَسسِ سٍاى پَیص،  1391

 َمکبر ي مجری طرح َبی پژيَشی هشکض تحقیقات تَسؼِ اجتواػی ٍ استقاء سالهت داًطگاُ ػلَم پضضکی کشهاًطاُ،  1391

 داير طرح َبی پژيَشی هشکض تحقیقات تَسؼِ اجتواػی ٍ استقاء سالهت داًطگاُ ػلَم پضضکی کشهاًطاُ، 1391

 کبرشىبس پژيَش کشهاًطاُ،داًطگاُ ػلَم پضضکی  قغة ػلوی پضضکی جاهؼِ ًگش، 1394

 

 کبرگبٌ َبی آمًزشی  -6

 مذرس. ، آضٌایی تا اصَل هقالِ ًَیسی تشای داًطجَیاى کاسضٌاسی اسضذ ٍ دکتشیداًطگاُ ساصی،  1392

 مذرس. )دٍ دٍسُ(، آضٌایی تا اصَل هقالِ ًَیسی تشای داًطجَیاى کاسضٌاسی اسضذ ٍ دکتشیداًطگاُ ساصی،  1393

 مذرس. ، تشای داًطجَیاى کاسضٌاسی اسضذ ٍ دکتشیSPSS ٌایی تا ًشم افضاس آهاسی آضداًطگاُ ساصی،  1392

 شرکت کىىذٌداًطگاُ ضْیذ چوشاى اَّاص ، دٍسُ آهَصضی صٍج دسهاًی ّیجاى هحَس،  1393

 شرکت کىىذٌداًطگاُ ساصی، کاسگاُ دسهاى ضٌاختی سفتاسی،  1392

 

 مُبرت َبی ورم افساری -7

1- Microsoft Office 

2- SPSS 

3- AMOS  

4- EndNote 

 

 عىبيیه  -8

 پژٍّطگش  تشتش داًطگاُ ساصی 1391
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 ػضَ دفتش استؼذادّای دسخطاى داًطگاُ ضْیذ چوشاى 1392

 

 عضًیت -9

 ػضَیت دس ساصهاى ًظام سٍاًطٌاسی ایشاى 1391

 ػضَ اًجوي سٍاًطٌاسی خاًَادُ ایشاى 1392

 اًجوي سٍاًطٌاسی اجتواػیػضَ 1393

 گشٍُ هغالؼات خاًَادُ داًطگاُ ساصی ػضَ 1391

 ػضَ ّستِ هغالؼات سٍاًطٌاسی ساصی 1391

 

 عالئق پژيَشی -11

 سٍاًطٌاسی سالهت، کاستشد سٍاًطٌاسی دس تْذاضت ٍ سالهت جاهؼِ، تیواسی ّای سٍاًی، خاًَادُ
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