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طیایراندرلسبروزمیزانتغییراتروندبررسیبرايايقطعهرگرسیونمدلکارگیريب:نامه کارشناسی ارشدعنوان پایان
1343-87سالهاي 

دکتر فیروز امانیاستاد مشاور:، دکتر انوشیروان کاظم نژاداستاد راهنما:
چوله با رویکرد بیزي-تحلیل چند سطحی داده هاي مقطعی تکرار شونده با توزیع آمیخته:دکترينامه عنوان پایان

محمد غالمی فشارکیدکتر :استاد مشاور،دکتر مرجان منصوریاناستاد راهنما:

90از سال عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قم سوابق شغلی: 

:آموزشیفعالیتهاييسابقه-الف

:تدریس

رشته تحصیلیتعداد ترمتعداد واحدمقطع تدریسنوع درسدرسردیف
پزشکی22دکترينظري-عملیبهداشت و آمار1
آموزش بهداشت23ارشدنظريهآمار حیاتی پیشرفت2
بهداشت24کارشناسیعملی-نظري 1آمار حیاتی 3
بهداشت24کارشناسیعملی-نظري2آمارحیاتی 4
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بهداشت حرفه اي33کارشناسیعملی-نظريآمار حیاتی5
بهداشت محیط23کارشناسینظريآمار حیاتی6
آزمایشگاهیعلوم 21کارشناسینظريآمارحیاتی7
اتاق عمل12کارشناسینظريآمارحیاتی8
بهداشت محیط12کارشناسیعملی کارگاهیکاربرد روشهاي آماري 9
هوشبري34کارشناسیعملی-نظريآمار زیستی و روش تحقیق10
مامایی21کارشناسیعملی-نظريآمار حیاتی و روش تحقیق11
بهداشت24کارشناسیعملی-نظريتیروش تحقیق در علوم بهداش12
اتاق عمل12کارشناسینظريروش تحقیق13
گفتار درمانی31کارشناسیعملی-نظريآمار حیاتی و روش تحقیق14
کاردرمانی21کارشناسیعملی-نظريآمار حیاتی و روش تحقیق15
رادیولوژي11کارشناسینظريآمارحیاتی16

ترم8واحد75یس شده کل واحدهاي تدر

:تدریس در کارگاه 
محل برگزاريگروهساعتکارگاهردیف
دانشگاه علوم پزشکی قماعضا هیات علمیSPSS30کارگاه 1
دانشگاه علوم پزشکی قمدانشجویانSPSS34کارگاه 2
دانشگاه علوم پزشکی قماعضا هیات علمی4پیشرفته SPSSکارگاه 3
دانشگاه علوم پزشکی قمهیات علمی4روش تحقیق (پروپزال نویسی)کارگاه 4
دانشگاه علوم پزشکی قمدانشجویان19کارگاه روش تحقیق (پروپزال نویسی)5
دانشگاه علوم پزشکی قمدانشجویان10در پایگاههاي اطالعاتیکارگاه روش جستجو6
7Endnote x74کی قمدانشگاه علوم پزشاعضاي هیات علمی

--کل ساعات تدریس در کارگاه
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سوابق پژوهشی -ب

مقاالت فارسی:
ردیف

مجلهعنوان

اپیدمیولوژي ایران1343-87اي خطی در ایران طی سالهاي تحلیل روند میزان بروز سل با استفاده از مدل رگرسیون قطعه*1
علوم پزشکی گرگان)1380-87اپیدمیولوژي بیماري سل در ایران (*2
آموزش در علوم پزشکیارتباط هوش معنوي با اضطراب امتحان در دانشجویان پرستاري و مامایی : کاربرد تحلیل مسیر*3

قم در سال6-7از خدمات بهداشت دهان و دندان و ارتباط آن با سالمت دهان و دندان کودکان و استفادهدسترسییزانم*4
91سال 

علوم پزشکی قممجله

علوم پزشکی سبزوارGISبندي آن با استفاده ازر منابع آب شرب روستاهاي استان قم و پهنهبررسی روند تغییرات نیترات د5
تحقیقات نظام سالمتبررسی شیوع استرس شغلی در کارگران صنعت تونل سازي در استان البرز6
دانشگاه علوم پزشکی قمشاهد-شناختی حوادث در یک صنعت عمرانی: یک مطالعه موردگیربررسی همه7
دانشگاه علوم پزشکی قمارزیابی وضعیت مشارکت شهروندان کشور در طرح تفکیک از مبدا پسماندهاي شهري و ارایه راهکارهاي اصالحی آن8
علوم پزشکی سبزوار	1391آموزان دختر شهر قم در دوران بلوغ و عوامل مرتبط با آن درسال بررسی وضعیت سالمت عمومی در دانش9
علوم پزشکی البرز1380-90اپیدمیولوژي تب مالت و عوامل مرتبط با آن در استان قم طی سال هاي  10
علوم پزشکی شهید بهشتیبرنامه ریزي شدهرفتارنظریهازبهره گیريباپرستارانعضالنی-اختالالت اسکلتیبامرتبطرفتاريعوامل11
خطرناك در آزمایشگاههاي مراکز آموزشی درمانی دانشگاه رزیابی ریسک بهداشتی ناشی از مواجهه شغلی با موادشیمیاییا12

سالمت کار	علوم

هداشتی راکز بکنندگان به مررسی شیوع بیماري گال به تفکیک فاکتورهاي اجتماعی و دموگرافیک مؤثر بر آن در مراجعهب13
–92هاي درمانی استان قم در طی سال

طب نظامی

علوم پزشکی اراكافته هاي رادیوگرافیک مبتالیان به سل ریوي طی یک دهه گذشته در استان قمی14
دانشگاه علوم پزشکی قم2014تحلیل استنادي مدارك علمی دانشگاه علوم پزشکی قم با روش هاي علم سنجی تا جوالي 15



٥

بررسی مقایسه تاثیر دو روش آموزش سخنرانی و لوح فشرده بر یادگیري شناختی درس روش تحقیق، در دانشجویان دانشگاه 16
علوم پزشکی قم

دانشگاه علوم پزشکی قم

دانشگاه علوم پزشکی قم2، نماگرهاي تن سنجی و گلیسیمی در بیماران دیابتی نوع Dبررسی سطح سرمی ویتامین 17
سالمت کار ایرانایمنیرفتارارزیابیجهتپرسشنامهبخشیاعتبارویطراح18
علوم پزشکی قم1392بررسی کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علو پزشکی قم مبتنی بر مدل سروکوال، 19

ثی هاي ارز معلولیتنیازسنجی آموزشی زوجین در آستانه ازدواج در خصوص نقش مشاوره ژنتیک در پیشگیري ا20
1392و ژنتیکی در شهر قم در سال 

پیشگیري و سالمت

مجله علوم پیراپزشکی و 1391بررسی شیوع عوامل خطر بیماریهاي قلبی عروقی در بین کارمندان دانشگاه علوم پزشکی قم 21
بهداشت نظامی

مجله تحقیقات نظام بینی کننده آن در صنایع استان قمهاي فردي و شغلی پیشتعیین متغیرارزیابی فرهنگ ایمنی و 22
سالمت

)ISIubMed,P(1سطحمقاالت التین
Titlejournal

1*Global Epidemic Trend of Tuberculosis during 1990-2010: Using Segmented
Regression Model

JRHS

2Educational Disparities in Access and Utilization of Oral Health Care in Qom, IranJournal of Family
Medicine and
Primary Care

3*Applying spatiotemporal models to study risk of smear-positive tuberculosis in
Iran, 2001–2012

The International
Journal of

Tuberculosis and
Lung Disease

4Investigation of educational intervention based on Theory of Planned Behavior on
breakfast consumption among middle school students of Qom City in 2012

Journal of
Education and

Health Promotion
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5Trends of diabetic nephropathy prevalence in Isfahan, Iran, during 1992-2010Journal of Research
in Medical Sciences

6*Comparing the Outcomes of IVIg with Combination of IVIg and
Methylprednisolone in Children with Acute Idiopathic Thrombocytopenia; a
Bayesian Logistic Approach

International
Journal of Pediatrics

7Investigation of educational intervention based on Theory of Planned Behavior on breakfast
consumption among middle school students of Qom City in 2012

Journal of
Education and

Health Promotion
8Increased expression ratio of matrix metalloproteinase-9 (MMP9) and tissue inhibitor of

matrix metalloproteinase (TIMP-1) RNA levels in Iranian multiple sclerosis patients
Human Antibodies

9Validation of humidex in evaluating heat stress in the outdoor jobs in arid and semi-arid
climates of Iran

Tehran University
Medical Journal
Health and Safety at

Work
10TRAIL gene expression analysis in multiple sclerosis patientsHum Antibodies
11VDR and CYP24A1 genes expression analysis in Iranian relapsing remitting Multiple sclerosis

patients
Cell Journal

3و 2سطح مقاالت التین
1Studying the rate of heat stress in bakersArchives of Hygiene

Sciences
2Cardiac Disorders In Children With Β-Thalassemia MajorBulletin Of

Environment,
Parmacology

3Concurrent Treatment With Ascorbic Acid And A1 Adenosine Receptor On
Hippocampus In Gamma Irradiation

Bulletin Of
Environment,
Parmacolog

* corresponding or first author

)داخلی و خارجی(مقاالت ارایه شده در کنفرانس، همایش و..
سالمحل برگزارينوع ارایهعنوانردیف
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سخنرانیبکارگیري مدلهاي تحلیل مسیر در داده هاي سالمتی1
(دانشگاهی)

مختلففناوریهايکاربردهمایش
بهداشتیعلومدر

90

سخنرانیمتحان در دانشجویان پرستاري و ماماییارتباط هوش معنوي با اضطراب ا2
(ملی)

چهاردهمین همایش کشوري 
آموزش علوم پزشکی

92

3Fluoride Concentration in the Drinking Water Supply
Sources and Distribution Network of Qom city, Iran

Oral
presentation

(international)

Conference of the
International Society for

Fluoride Research

2012

4Fluoride Level of 18 Bottled Drinking Water Brands on
the Iran Market

Poster
(international)

Conference of the
International Society for

Fluoride Research

2012

براردبیلشهرواییهاينانکارگراندرگرماییاسترسمیزانبررسیوتعیین5
WBGTشاخص اساس

پوستر
(ملی)

کنفرانس برنامه ریزي و مدیریت
زیستمحیط

1391

پوسترقمبررسی میزان نیترات در آب هاي آشامیدنی بطري شده در شهر6
(ملی)

پانزدهمین همایش ملی بهداشت 
محیط ایران

1391

7Morningness–eveningness chronotypes, sleep
quality and insomnia among medical student of
Qom

(international)6th World Congress on
Sleep Medicine, Seoul,

South Korea

2015

تالیف کتاب 
ترجمه-سال تالیفتالیف کتابردیف

1392(مشاور و ناظر علمی کتاب)91سالنامه آماري  دانشگاه علوم پزشکی قم 1
SAS1394با استفاده از نرم افزار ROCتحلیل منحنی هاي 2

طرحهاي پژوهشی مصوب شده
سالنوع فعالیتحوضعیت طرطرحعنوانردیف

بررسی استفاده از خدمات بهداشت دهان و دندان و ارتباط آن با سالمت دهان و 1
سال استان قم6-7دندان کودکان 

1394مجرياتمام یافته

بررسی عوامل موثر بر تاخیر در شناسایی و شروع درمان بیماران مسلول استان قم، 2
1391

1394مجرياتمام یافته
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1394مجرياتمام یافتهعوامل موثر بر شکست درمان و عود بیماري سل در استان قمبررسی 3
با استفاده 1391-1380بررسی روند خطر بروز بیماري سل در کشور بین سال هاي 5

زمان -از مدل نقشه بندي مکان
1394مجرياتمام یافته

-مجريدر حال اجرا1393قم، بررسی شیوع ناتوانی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهر6
با 88-85بررسی روند بروز و عوامل خطر سرطان مثانه در ایران طی سال هاي 7

استفاده از مدل هاي بیزي
1395مجرياتمام یافته

اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی  دانش الگوي خواب با کیفیت  و ارتباط بررسی 8
1392،آموزان شهر  قم 

-مجريدر حال اجرا

دانش پژوهی
سال رتبه)ششمین جشنواره آموزشی شهید مطهري(عنوان فرایند ردیف

1392اول)PBLارتقا سطح یادگیري دانشجویان بهداشت حرفه اي در درس ایمنی با بکارگیري روش آموزش مبتنی بر حل مسئله (1

سال عنوان ردیف
1394پژوهشگر برگزیده استانی1

مشاوره شدههاي ه پایان نام
وضعیتدانشگاهمقطععنوان پایان نامهردیف

1
نانو ذرات آهن–بررسی کارایی پراکسید هیدروژن و پراکسید هیدروژن 

کارشناسی ارشد از فاضالب سنتتیکAcide Red 18صفر در حذف رنگ 
بهداشت محیط

دفاع شدهدانشگاه علوم پزشکی قم

قم در دو فصل پاییز و زمستان بررسی وضعیت آلودگی صوتی شهر 2
91سال 

کارشناسی ارشد 
بهداشت محیط

دفاع شدهدانشگاه علوم پزشکی قم

3
بررسی نقش مشاوره ژنتیک در پیشگیري از معلولیتهاي ارثی و 

دفاع شدهدانشگاه علوم پزشکی تهرانMPHژنتیکی در زوجین در آستانه ازدواج در شهر قم
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4
پلور و ریه در TBر در بیماران مبتال به مایع پلوADAبررسی سطح 

-93بیمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قم طی سالهاي 
1392

دفاع شدهدانشگاه علوم پزشکی قمپزشکی

5
تعیین شیوع و عوامل خطرساز دیابت بارداري در زنان باردار مراجعه 

)94دفاع شده (نشگاه علوم پزشکی قمداپزشکی1393کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر قم، 
بررسی اپیدمیولوژي، عالیم بالینی و آزمایشگاهی بیماران با آنفوالنزاي 

)94دفاع شده (دانشگاه علوم پزشکی قمپزشکیتایید شده بستري در بیمارستان کامکار 

6
ارتباط بین مقاومت به انسولین و درگیري عروق کرونر در بیماران 

در حال اجرادانشگاه علوم پزشکی قمپزشکیبهشتی قمراجعه کننده به بیمارستان شهیدغیردیابتی م

7
بررسی فراوانی درمان هاي زخم پاي دیابتی در بیماران زخم پاي 

دانشگاه علوم پزشکی قمپزشکی1392تا 1388دیابتی بستري در بیمارستان هاي دولتی قم از سال 
در حال اجرا

8
مراجعه کننده به مارانیدر بDVTوعیو شيوزه دارارتباط ریبررس

دانشگاه علوم پزشکی قمپزشکیاستان قم يولوژیراديهاکینینور و کليهسته ایمرکز پزشک
در حال اجرا

9
در بیماران پره دیابتیک و مقایسه سطح خونی مارکرهاي التهابی 

دانشگاه علوم پزشکی قمپزشکیدیابتیک و افراد سالم
حال اجرادر 

10
درد پس از بستن برش توراکوتومی با تکنیک سوچور مقایسه شدت
دانشگاه علوم پزشکی قمپزشکیتکنیک سوچور اینترکوستالواینتراکوستال 

در حال اجرا

مجلهعلمیداور
داوري شدهتعداد مقاالتمدتنام مجلهردیف

4تا کنون90از سال مجله علوم پزشکی قم1
30تا کنون90از سال لوم پزشکی سبزوارمجله ع2
921از سال مجله پزشکی تبریز3
4EthicsMedicalandSpiritualityHealth,20161 ،15ساعت
5Archive of hygiene science 1تا کنون92از سال
6International Journal of HIV/AIDS & Clinical

Research
20141
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Iranian Red Crescent Medical Journal20147

شرکت در کارگاه یا دوره هاي آموزشی
محلمدتدوره آموزشی-کارگاهردیف

1Scientific writing12دانشگاه علوم پزشکی قمساعت
2Statistics in Medicine (Online course)Jun- Aug 2013Stanford University

دانشگاه علوم پزشکی قمیک روزهISIمجالت کسب مهارت ارسال مقاله به3
4Endnote6دانشگاه علوم پزشکی قمساعت
5Endnoteدانشگاه علوم پزشکی قمساعت2تکمیلی
دانشگاه علوم پزشکی قمساعت5بهداشت مواجهه با پرتوها و امواج الکترو مغناطیس6
دانشگاه علوم پزشکی قمساعتSDH(3ی موثر بر سالمت (آشنایی با نقشه تحول سالمت کشور و عوامل اجتماع7
دانشگاه علوم پزشکی قمساعت2مدیریت اسالمی8
دانشگاه علوم پزشکی قمساعت2جنگ نرم9
دانشگاه علوم پزشکی قمساعت16دانش افزایی 10

عضویت
محلمدتعضویتردیف

دانشگاه علوم پزشکی قمنونتا ک92از سال کمیته اخالق منطقه اي دانشگاه1
دانشگاه علوم پزشکی قم94تا 90از سال کمیته پژوهشی دانشکده بهداشت2
دانشگاه علوم پزشکی قمتا کنون90از سال کمیته پژوهشی مرکز آالینده هاي محیطی3
دانشگاه علوم پزشکی قمتا کنون90از سال کمیته پژوهشی مرکز بهداشت استان قم4
مرکز آمار ایرانتا کنون88از سال و پیوسته مرکز آمار ایرانعض5
دانشگاه علوم پزشکی قمتا کنون92از سال کمیته تحقیقات دانشجویی 6
دانشگاه علوم پزشکی قم94کمیته تخصصی پژوهش در آموزش7
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