» « بسمه تعالی

Curriculum vitae (CV)

"1396 "به روز رساني شهریورماه سال
علی اصغر حائری مهریزی
)عضو هیات علمي (مربي پژوهش
 پژوهشکده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي،مدیر اداره آموزش و تحصیالت تکمیلي مرکز تحقیقات سنجش سالمت
 تهران-1356/ 10/ 9 : تاریخ و محل تولد
 متاهل:وضعیت تاهل
.23  پالك، خیابان شهید وحید نظري، خیابان فلسطین جنوبي، تهران-  پژوهشکده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي:آدرس محل كار
66480805 : دورنگار،66951877-9 :تلفن
Email: haeri.stat@gmail.com ; a.haeri@acecr.ac.ir
:* مدارك تحصيلی

-3
-2
-1
* امتيازات آموزشی

3
2
1
:* فعاليتهای علمی و پژوهشی

:الف) فهرست مقاالت ارایه شده
10- Shakibazadeh Elham, Hajimiri Khadije, Sadeghi Roya, Haeri mehrizi Ali Asghar, Shab-bidar Sakineh.
Perceived barriers to healthy lifestyle in Women at the first year after childbirth . The 5th National
Congress and the 2nd Self-Care and Patient Training Festival, Tehran - Imam Khomeini Hospital Conferences
Center 26-28 July. 2017
9- Tavousi Mahmoud, Haeri Mehrizi Ali Asghar, Sadighi Jila, Alizadeh Eisa, Mozafari Kermani Ramin, Anbari
Mahdi, Kazemi Seyedeh Somayeh, Rostami Rahele, Naghizadeh Moghari Fatemeh, Montazeri Ali. Evaluation
of the Healthy Citizen Campaign: a population-based survey in Tehran, Iran. The 3rd International
& 8th National Congress on Health Education & Promotion, Isfahan-Iran. 23-25 Agu 2017
8- Sadeghi Roya, Hajimiri Khadije, Shakibazadeh Elham, Haeri Mehrizi Ali Asghar, Shab-Bidar Sakineh.
Effect of Parity on Women's Health Promotion Lifestyle at the First Year after Child Birth. The
3rd International & 8th National Congress on Health Education & Promotion, Isfahan-Iran. 23-25 Agu 2017

.1393 ،”ارزشیابی توانایی «نوشتن» دانش آموختگان نظام متوسطه كشور“ در نخستین همایش آموزش زبان فارسي
.1389 ،“ کنفرانس آمار دانشگاه تبریزCHAID ارائه پوستر با عنوان ”معرفی درخت تصمیم گیری و الگوریتم
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”تأثیر جزوات آموزشی مقابله با بالیای طبیعی بر افزایش آگاهی مردم تهران نسبت به حوادث“ کنفرانس بین
المللي مدیریت بحران ،سازمان هالل احمر ج.ا.ا.1388 .
” “Data Mining & Official Dataهشتمین کنفرانس آمار دانشگاه شیراز
” هوش مصنوعی و كاربرد آن در آمار رسمی“ هشتمین کنفران س آمار دانشگاه شیراز
”دادهكاوی اكتشافی و پاکسازی دادهها“ هشتمین کنفرانس آمار دانشگاه شیراز
”معرفی دادهكاوی و كاربردهای آن“ ششمین کنفرانس بین المللي آمار

(شهریورماه )1385
(شهریورماه )1385
(شهریورماه )1385
(شهریورماه )1381

ب) فهرست مقاالت منتشر ارایه شده:
 -33حائری مهریزی علی اصغر ،طاووسي محمود ،صدیقي ژیال ،اسماعیلي مطلق محمد ،اسالمي محمد ،نقي زاده فاطمه،
منتظري علي .دالیل تمایل و عدم تمایل به فرزند آوری در میان مردم شهری و روستایی ایران :یک مطالعه ملی.
نشریه علمي و پژوهشي پایش ،سال شانزدهم ،شماره پنجم ،مهر -آبان ( .1396پیش انتشار)
 -32طاووسي محمود ،حائری مهریزی علی اصغر ،صدیقي ژیال ،اسماعیلي مطلق محمد ،اسالمي محمد ،نقي زاده فاطمه،
عنبري مهدي ،هاشمي اکرم ،منتظري علي .تمایل به فرزند آوری و عوامل مرتبط با آن در ایران :یک مطالعه ملی .نشریه
علمي و پژوهشي پایش ،سال شانزدهم ،شماره چهارم ،مرداد -شهریور  ،1396صص .401-410
31- Hajimiri Khadije, Shakibazadeh Elham, Haeri Mehrizi Ali Asghar, Shab-Bidar Sakineh, Sadeghi Roya.
Effect of Parity on Women's Health Promotion Lifestyle at the First Year after Child Birth.
Health Education and Health Promotion (HEHP) 2016; 4 (4): 19-27.

 -30پناهي رحمن ،رمضانخاني علي ،طاووسي محمود ،حائری مهریزی علی اصغر ،عثماني فرشته ،نیکنامي شمس الدین.
عوامل مرتبط با مصرف سیگار در دانشجویان :كاربرد الگوی باور بهداشتی نشریه علمي و پژوهشي پایش ،سال شانزدهم،
شماره سوم ،تیر  ،1396صص .315-324
 -29طاووسي محمود ،حائری مهریزی علی اصغر  ،صدیقي ژیال ،علیزاده عیسي ،مظفري کرماني رامین ،عنبري مهدي ،کاظمي
سیده سمیه ،رستمي راحله ،نقيزاده موغاري فاطمه ،منتظري علي .ارزشیابی بسیج اطالع رسانی شهروند سالم :یک
مطالعه مقطعی نشریه علمي و پژوهشي پایش ،سال شانزدهم ،شماره اول ،بهمن ـ اسفند  ،1395صص .109-116
 -28موسوي عاتکه ،متوسل آراني محمود ،هدایتي علي اصغر ،ذوالفقاري میترا ،حائري مهریزي علي اصغر ،اثربخشی آموزش
مجازی درس فرهنگ و تمدن اسالمی بر نگرش ،یادگیری و رضایتمندی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران.
فصلنامه ) ،Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences (IJVLMSسال  2016جلد ،7
شماره  ،22صص .1-11
 -27طاووسي محمود ،اسماعیلي مطلق محمد ،اسالمي محمد ،حائری مهریزی علی اصغر ،هاشمي اکرم ،منتظري علي.
فرزندآوری از دیدگاه شهروندان تهرانی :دالیل تمایل و عدم تمایل .نشریه علمي و پژوهشي پایش ،سال پانزدهم ،شماره
ششم ،آذر -دي  ،1395صص .663-668
 -26منتظري علي ،رستمي طاهره ،طاووسي محمود ،حائری مهریزی علی اصغر ،امیدواري سپیده .ارزیابی مقدار عددی
گزینههای پاسخ در سنجش نگرش در پرسشنامههای سالمت .نشریه علمي و پژوهشي پایش ،سال پانزدهم ،شماره ششم،
آذر -دي  ،1395صص .677-684
 -25منتظري علي ،رستمي طاهره ،طاووسي محمود ،حائری مهریزی علی اصغر ،امیدواري سپیده ”ارزیابی مقدار عددی
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گزینه های پاسخ در پرسشنامههای سالمت' :قید مقدار' و 'قید تکرار'“ فصلنامه علمي پژوهشي پایش علمي-پژوهشکده
علوم بهداشتي جهاددانشگاهي ،1395،صص .462-469
 -24طاووسي محمود ،حائری مهریزی علی اصغر ،هاشمي اکرم ،نقي زاده فاطمه ،منتظري علي ”وضعیت سالمت روان
جمعیت شهری كشور :یک مطالعه ملی“ فصلنامه علمي پژوهشي پایش علمي-پژوهشکده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي،
 ،1395صص .233-239
 -23حائری مهریزی علی اصغر ،طاووسي محمود ،رفیعيفر شهرام ،سلیمانیان آتوسا ،سربندي فاطمه ،اردستاني مناسادات،
هاشمي اکرم ،منتظري علي ” تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامه سنجش سواد سالمت جمعیت شهری ایران (“)HELIA
فصلنامه علمي پژوهشي پایش علمي-پژوهشکده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي ،1395 ،صص .251-257
 -22طاووسي محمود ،حائری مهریزی علی اصغر ،رفیعي فر شهرام ،سلیمانیان آتوسا ،سربندي فاطمه ،اردستاني منا سادات،
هاشمي اکرم ،منتظري علي .سنجش سواد سالمت بزرگساالن ایرانی ساكن شهرها :یک مطالعه ملی .نشریه علمي و
پژوهشي پایش ،سال پانزدهم ،شماره اول ،بهمن-اسفند  ،1394صص .92-102
 -21طاووسي محمود ،اسماعیلي مطلق محمد ،اسالمي محمد ،حائری مهریزی علی اصغر ،هاشمي اکرم ،منتظري علي .فرزند
آوری و عوامل مرتبط با آن از نگاه مردم تهران :پیش آزمون یک مطالعه ملی .نشریه علمي و پژوهشي پایش ،سال
چهاردهم ،شماره پنجم ،مهر -آبان  ،1394صص .597-605
 -20آیین پرست افسون ،رضایي یزدلي مهدي ،زندیان حامد ،حائری مهریزی علی اصغر ”هزینههای كمرشکن در نظام
سالمت ایران :مرور نظامند بر شواهد موجود“ فصلنامه علمي پژوهشي پایش علمي-پژوهشکده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي،
سال پانزدهم ،شماره اول ،بهمن -اسفند  ،1394صص .7-17
19- Hedayatnejad Fariba, Maleki Roohollah, Haeri Mehrizi Ali Asghar, The Effect of Social Status and

Gender on Realization of Refusal of Suggestion among Iranian EFL Intermediate Learners.
Journal of Language Teaching and Research, (2016) 7, 1. pp. 99-109.
18- M. Tavousi, A. Montazeri, A. Hidarnia, E. Hajizadeh, F. Taremian, A.A. Haeri Mehrizi, Substance use

avoidance among Iranian male adolescents: a comparison of three versions of the theory of
reasoned action. Int J Adolesc Med Health. 2015;27(3):329-34.
17- M. Asadi-Lari, A. Khosravi, S. Nedjat, M. A. Mansournia, R. Majdzadeh, K. Mohammad, R. Vaez-Mahdavi,
S. Faghihzadeh, A. A. Haeri Mehrizi, Bahman Cheraghian, Socioeconomic status and prevalence of self-

reported diabetes among adults in Tehran: results from a large population-based cross-sectional
study (Urban HEART-2). Journal of Endocrinological Investigation, (2015) online published, pp. 1-8.
16- Cheraghian Bahman, Nedjat Saharnaz, Mansournia Mohammad Ali, Majdzadeh Reza, Mohammad Kazem,
Vaez-Mahdavi Mohammad Reza, Faghihzadeh Soghrat, Haeri Mehrizi Ali Asghar, Asadi-Lari Mohsen,

Different patterns of association between education and wealth with non-fatal myocardial
)infarction in Tehran, Iran: A population-based case-control study. Med J Islam Repub Iran, (2015
29, 160. pp. 8-15.

نورباال احمدعلي ،باقري یزدي سیدعباس ،واعظ مهدوي محمدرضا ،اسدي الري محسن ،فقیهزاده سقراط ،محمد کاظم،
حائری مهریزی علی اصغر ،پارسائیان محبوبه ”تغییرات وضعیت سالمت روان افراد در شهر تهران در طول  12سال :مقایسه

نتایج پروژه های سنجش سالمت و بیماری (سال  )1378و سنجش عدالت در شهر تهران ( “)1390دوماهنامه علمي-پژوهشي
دانشور پزشکي ،دانشگاه شاهد ،آبان ماه  ،1393سال  22شماره  ،113صص .37-44
14- Hosseini Seyyed Mohammad, Maleki Roohollah, Haeri Mehrizi Ali Asghar, ON THE IMPACT OF
USING JIGSAW II TECHNIQUE ON THE DEVELOPMENT OF WRITING PERFORMANCE OF
IRANIAN INTERMEDIATE EFL LEARNERS, International Journal of Language Learning and Applied
Linguistics World (IJLLALW) Volume 7(3), November 2014; 198-215, EISSN: 2289-2737 & ISSN:2289-3245.
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13- Asadi-Lari Mohsen, Vaez-Mahdavi Mohammad Reza, Faghihzadeh Soghrat, Cherghian Bahman,
Esteghamati Alireza, Farshad Ali Asghar, Golmakani Mehdi, Haeri-Mehrizi Ali-Asghar, Hesari Hossein,
Kalantari Naser, Kamali Mohammad, Kordi Ramin, Malek-Afzali Hossein, Montazeri Ali, Moradi-Lakeh
Maziar, Motevallian Abbas, Noorbala Ahmad, Raghfar Hossein, Razzaghi Emran. Response-oriented measuring
inequalities in Tehran: second round of Urban Health Equity Assessment and Response Tool (Urban HEART-2),
Concepts and framework. Medical Journal of the Islamic Republic of Iran, Vol. 27, No. 4, Nov 2013, pp. 236248.

، عرب خردمند جلیل، واعظ مهدوي محمدرضا، اسدي الري محسن، باغستاني احمدرضا، فقیه زاده سقراط،محمد زاده فاطمه
 اپیدمیولوژی درد مزمن در شهر تهران و، کردي رامین، حائری مهریزی علی اصغر، گلمکاني محمد مهدي،نورباال احمد علي

، فصلنامه مجله اپیدمیولوژي ایران،1392 .برآورد كوچک ناحیه ای شیوع آن در محلههای تهران با استفاده از رویکرد بیزی
.19-31 صص،9 دوره
11- Mohammadzadeh F, Faghihzadeh S, Asadi-Lari M, Vaez-Mahdavi MR, Noorbala AA, Golmakani
MM, Haeri Mahrizi AA, Kordi R. Prevalence, risk factors and small area estimates of chronic low
back pain at neighbourhood level of Tehran-Iran: Urban HEART-2 study. Submitted to Medical
Journal IRI (Pubmed).
10- Fallah Ali, Mojtahedzadeh Rouhollah, Haeri Mehrizi Ali Asghar. Understanding
Entrepreneurship and Media Management in Iran, Journal of Applied Sciences Research, 8(3):
1736-1738, 2012, ISSN 1819-544X.
9- Cheraghian B, Mohammad K, Majdzadeh R, Nedjat S, Faghihzadeh S, Vaez-Mahdavi MR, Haeri
Mehrizi AA, Asadi-Lari M.Prevalence of self-reported hypertension and its determinants in
Tehran adults: a population-based study (Urban HEART-2). Submitted to Medical Journal IRI
(Pubmed).
8- Vesali S, Haeri Mehrizi AA, Farshad AA, Faghihzadeh S,Vaez-Mahdavi MR, Asadi-Lari M.
Unequal distribution of smoking prevalence among 22 districts of Tehran; Urban HEART study2008. Submitted to Medical Journal IRI (Pubmed).
7- Arumugam VC, Mojtahedzadeh R, Haeri Mehrizi AA. ”Relationship between Critical Success
Factors of Supply chain management implementation, Competitive advantage and performance
in the Iranian Automobile industry“: 6th International Quality Conference June 08th 2012 Center for
Quality, Faculty of Engineering, University of Kragujevac.
6- Arumugam VC, Mojtahedzadeh R, Asefi SM, Haeri Mehrizi AA. ”The Impact of Human
Resource Management Practices on Financial Performance of Malaysian Industries: Australian
Journal of Basic and Applied Sciences, 5(10): 951-955, 2011,ISSN 1991-8178.
 تأثیر جزوات آموزشی مقابله با بالیا بر میزان. حائری مهریزی علی اصغر. قمیان زهره, دانیال زهرا, ثقفي نیا مسعود-

.161-164  صص،3  شماره،11  دوره،1388 ، مجله علمي پژوهشي طب نظامي.آگاهی افراد
 حائری مهریزی علی اصغر ”تمایز دو سازه, اکبري حسین, طارمیان فرهاد, منتظري علي, حیدرنیا علیرضا,طاووسي محمود

 كاربردی از نظریه رفتار برنامه ریزی شده برای پرهیز از سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان“ نشریه علمي پژوهشي،كنترلی
1388 . دانشگاه علوم پزشکي گناباد،افق دانش
 رهنمودهایی برای طراحی سیستمی هوشمند برای بهبود. حسني حسین. یگانگي محمد رضا.حائری مهریزی علی اصغر

.1-20  صص،70  شماره،18  سال،1386  فصلنامه گزیده مطالب آماري.كیفیت دادهها در طرحهای آماری
. یگانگي محمدرضا. حسني حسین. حائری مهریزی علی اصغر. برفي پور آزاده. قصوري شکوفه.حقیقي عبدالحمید
.47-74  صص،69  شماره،17  سال،1385 ، فصلنامه گزیده مطالب آماري.دادهكاوی و كاربرد آن در كیفیت دادهها
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حائری مهریزی علی اصغر .حسني حسین .دادهكاوی و كاربرد آن در آمار رسمی .فصلنامه گزیده مطالب آماري  ،1384سال  ،16شماره
 ،4صص .21-34
* همکاری در طرح های پژوهشی:
 -24همکاري در طرح " بررسی وضعیت تجویز دارو در بیماران سرپایی مراكز ملکی سازمان تأمین اجتماعی و عوامل

مؤثر بر آن" .پژوهشکده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي -مرکز تحقیقات سنجش سالمت (ادامه دارد).
 -23همکاري در طرح "بررسی میزان بروز اختالالت تکامل عصبی در كودكان  1تا  3ساله مبتال به كم كاری مادرزادی
تیروئید تحت درمان با لووتیروكسین" .پژوهشکده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي -مرکز تحقیقات سنجش سالمت (ادامه
دارد).
 -22همکاري در طرح "طراحی محتوا و ت ولید بسته آموزش الکترونیک برای پیشگیری از رفتار پرخطر مصرف
دخانیات در دانش آموزان" .پژوهشکده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي -مرکز تحقیقات سنجش سالمت (ادامه دارد).
 -21مجري طرح " طراحی و تدوین محتوا بسته آموزش الکترونیک برای پیشگیری حوادث ترافیکی در دانش
آموزان" .پژوهشکده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي -مرکز تحقیقات سنجش سالمت (ادامه دارد).
 -20همکاري در طرح "طراحی و تدوین محتوای آموزش الکترونیک راهنمای عمومی در پژوهش های زیست
پزشکی" .پژوهشکده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي -مرکز تحقیقات سنجش سالمت (ادامه دارد).
 -19همکاري در طرح " بررسی میزان سواد سالمت و ارتباط آن با سالمت روان در جمعیت شهری بزرگسال كشور ".
پژوهشکده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي -مرکز تحقیقات سنجش سالمت ()1395
 -18همکاري در طرح پژوهشي «سنجش سالمت روان جمعیت شهری بزرگسال (  18-65سال) كشور» .پژوهشکده علوم
بهداشتي جهاددانشگاهي -مرکز تحقیقات سنجش سالمت ()1395
 -17همکاري در طرح پژوهشي « بررسی دیدگاه شهروندان تهران پیرامون طرح "بسیج اطالع رسانی شهروند سالم"».
پژوهشکده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي -مرکز تحقیقات سنجش سالمت ()1395
 -16همکاري در طرح پژوهشي « بررسی میزان تمایل به فرزندآوری و عوامل مرتبط با آن از نگاه مردم شهری و
روستایی ایران» .پژوهشکده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي -مرکز تحقیقات سنجش سالمت ()1395
 -15همکاري در طرح پژوهشي « فرزند آوری :علل و عوامل مرتبط با آن از نگاه مردم تهران :پیش آزمون یک مطالعه
ملی» .پژوهشکده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي -مرکز تحقیقات سنجش سالمت ()1395
 -14همکاري در طرح پژوهشي « ارزشیابی مهارتهای زبانی و ادبی دانش آموختگان نظام متوسطه» .فرهنگستان زبان و
ادب فارسي ()1394
 -13همکاري در طرح پژوهشي ملي «سواد سالمت ایرانیان» .پژوهشکده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي -مرکز تحقیقات
سنجش سالمت ()1394
 -12مسئول گردآوري ،تحلیل و گزارشنویسي طرح دوستدار سالمند شهرداري منطقه  2تهران ()1394
 -11همکاري در طرح پژوهشي «بررسی نقش گزینههای پاسخ در طراحی پرسشنامههای سالمت» .پژوهشکده علوم
بهداشتي جهاددانشگاهي -مرکز تحقیقات سنجش سالمت ()1393
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 -10همکاري در طرح اجراي طرح پژوهشي «ارزیابی منابع انسانی علوم سالمت :دیدهبانی وضعیت و الگوی توزیع موجود
منابع انسانی گروه پزشکی كشور» پژوهشکده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي-فرهنگستان علوم پزشکي ()1393
 -9همکاري در طرح پژوهشي «اندازه گیری سواد سالمت جمعیت شهری ،طراحی و روان سنجی» پژوهشکده علوم
بهداشتي جهاددانشگاهي ()1393
 -8مدیر فني دور دوم پروژه عدالت در شهر تهران اداره سالمت شهرداري تهران با اندازه نمونه  32000خانوار ()1390
 -7مدیر پروژه طرح بررسی نظرات شهروندان و فروشندگان در خصوص خدمات جدید همراه اول ،مرکز افکارسنجي
دانشجویان ایران (ایسپا) وابسته به جهاد دانشگاهي ()1389
 -6همکار اصلي و کارشناس نمونهگیري طرح مطالعه ملی دیدگاه فرهنگیان نسبت به صندوق ذخیره فرهنگیان ،پژوهشگاه
مطالعات آموزش و پرورش ()1388
 -5مدیر پروژه طرح سنجش زندگی مطلوب در شهر تهران ،مرکز افکارسنجي دانشجویان ایران (ایسپا) وابسته به جهاد
دانشگاهي ()1387
 -4مدیر پروژه طرح تحقیقات بازار واكسنهای طیور مؤسسه تحقیقات واكسن و سرمسازی رازی ،مرکز افکارسنجي دانشجویان
ایران (ایسپا) وابسته به جهاد دانشگاهي ()1385
 -3همکار اصلي در طرح پژوهشي ”بررسی عملکرد آموزشگاههای رانندگی“ ،دفتر تحقیقات کاربردي راهور ناجا ()1385
 -2همکاري در اجرا و تحلیل چندین طرح آماري و نظرسنجي در شرکتهاي مختلف (از جمله شرکت ملي پاالیش و پخش
فرآوردههاي نفتي ایران ،سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران و )1381-1390 ...
 -1همکار اصلي در طرح پژوهشي ” ارتباط دادهكاوی و كیفیت دادهها“ ،مرکز آمار ایران ()85/4/1 – 84/6/1
* علمی و اجرایی

 -16مدیر مرکز خدمات تخصصي دادهپردازي سالمت پژوهشکده علوم بهداشتي وابسته به جهاد دانشگاهي
 -15عضو شوراي علمي علمي پژوهشکده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي

(از )1394/3/24
(از )1394/2/6

 -14عضو هیات تحریریه پایش ،نشریه علمي-پژوهشي پژوهشکده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي

(از )1393/10/9

 -13مدیر اداره آموزش و تحصیالت تکمیلي پژوهشکده علوم بهداشتي وابسته به جهاد دانشگاهي

(از )1393/9/1

 -12دبیر کمیته استانداردسازي  TC225سازمان ملي استاندارد و تحقیقات صنعتي کشور
 -11سرپرست گروه نیازسنجي و پروژهیابي آموزشي معاونت آموزشي جهاددانشگاهي

()1393/4/19-1391/4/19
()1393/8/30-1390/10/10

 -10عضو گروه علوم پایه بررسي کتاب سازمان انتشارات جهاددانشگاهي

()1393/9/1-1390/7/1

 -9سرپرست مرکز افکارسنجي دانشجویان ایران (ایسپا) وابسته به جهاد دانشگاهي

()1390/4/7-1389/7/1

 -8معاون اجرایي مرکز افکارسنجي دانشجویان ایران (ایسپا) وابسته به جهاد دانشگاهي

()1390/4/1-1386/2/1

 -7مدیر گروه مطالعات پایه مرکز افکارسنجي دانشجویان ایران (ایسپا) وابسته به جهاد دانشگاهي

()1386/2/1-1385/10/1

 -6مشاور آماري رئیس مرکز افکارسنجي دانشجویان ایران (ایسپا) وابسته به جهاد دانشگاهي

()1386/2/1 -1385/10/1

 -5مشاور آماري دفتر آمار و اطالع رساني وزارت صنایع و معادن ج.ا.ا.
 -4مشاور آماري دفتر بودجه و تشکیالت شرکت پست ج.ا.ا.

()1385/12/29 -1385/6/1
(اسفند )1384
()1380

 -3دبیر انجمن علمي دانشجویي آمار دانشگاه عالمه طباطبایي
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()1379

 -2مسئول آزمایشگاه گروه آمار دانشگاه شهید چمران اهواز به مدت یك سال

 -1یکي از مؤسسین انجمن علمي دانشجویي آمار دانشگاه شهید چمران اهواز و سمت دبیري این انجمن براي دو دوره متوالي
()1379-1378
* سوابق آموزشی:
الف) تدریس:

 -30برگزاري دورهي آموزشي آشنایی با آمار و نرمافزار ( SPSSپیشرفته) ویژه اساتید دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم پزشکي تهران
()1395
 -29برگزاري دوره آموزشي آمار توصیفی کارکنان شرکت انتقال گاز استان آذربایجان شرقي ()1394
 -28برگزاري دوره آموزشي تحلیل عاملی پژوهشکده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي ()1394
 -27برگزاري دورهي آموزشي کار با نرمافزار  SPSSشرکت سهامي پشتیباني امور دام کشور ()1393
 -26برگزاري دورهي آموزشي مفاهیم آمار مقدماتي و کار با نرمافزار  SPSSبهداشت و درمان صنعت نفت ()1393
 -25برگزاري دورهي آموزش دادهكاوی همراه با نرمافزار  SPSS Clementineسازمان ثبت احوال کشور ()1393
 -24برگزاري دورهي آموزش نرمافزار  Minitabپژوهشگاه سازمان استاندارد ()1393
 -23برگزاري دورهي آموزش دادهكاوی همراه با نرمافزار  SPSS Clementineپژوهشکده آمار ایران ()1392
 -22برگزاري دورهي آموزشي آمارکاربردي و کار با نرمافزار  SPSSدانشجویان دکتري آموزش بهداشت دانشگاه تربیت مدرس  2دوره
()1391-1392
 -21تدریسیار درس دادهكاوی  1و  2براي دانشجویان کارشناسي ارشد مجازي ،رشته مدیریت  ITدر دانشگاه صنعتي امیر
کبیر  6ترم (از سال  1391تا )1395
 -20مدرس دروس آماري در دانشکده آمار و انفورماتیك سازمان سنجش (از نیمسال اول )1392-1391
 -19مدرس آمار زیستي در دانشگاه آزاد دانشکده زیست شناسي (نیمسال اول )1391-1390
 -18مدرس نرمافزار آماري  SPSSمرکز آموزشهاي تخصصي سازمان جهاددانشگاهي صنعتي شریف  19دوره ()1391-1394
 -17برگزاري دورهي آموزش دادهكاوی همراه با نرمافزار SPSS Clementine

پژوهشکده آمار ایران ()1390

 -16مدرس نرمافزار آماري  » SPSSموسسه توف -نورد ایران و آلمان
 -15مدرس نرمافزار آماري  SPSSمرکز آموزش جهاد دانشگاهي واحد دانشگاه تهران بیش از  30دوره
 -14مدرس دورهي آموزش آمار کاربردي به کارشناسان واحد نظر سنجي وزارت بازرگاني
 -13برگزاري دورهي آموزش دادهكاوی همراه با نرمافزار  SPSS Clementineمرکز آموزش تخصصي ایسپا

()89-90
(از سال )1389
()1389
()1388

« -12نظرسنجی و جایگاه آن در روابط عمومی» در جهاد دانشگاهي دانشگاه فردوسي مشهد با حضور مدیران روابط عمومي
استان خراسان رضوي)1388( .
 -11برگزاري دورهي آموزش دادهكاوی همراه با نرمافزار  SPSS Clementineویژه کارشناسان شرکت سایپا

()1387

« -10معرفی دادهكاوی و كاربردهای آن» در یازدهمین سمینار تخصصي مرکز افکارسنجي دانشجویان ایران (ایسپا) در دانشکده
علوم اجتماعي دانشگاه تهران)1386( .
 -9آموزش نرمافزار آماري  SPSSبه کارشناسان روابط عمومي سازمان آب استان تهران براي  1دوره ()1386
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 -8آموزش نرمافزار آماري  SPSSبه کارشناسان شرکت سایپا یدك براي  1دوره ()1386
 -7آموزش نرمافزار آماري  SPSSبه کارشناسان آمار سازمان تأمین اجتماعي براي  3دوره ()1384
 -6برگزاري دورهي آموزش آمار به کارشناسان دفتر آمار و اطالعرساني وزارت صنایع و معادن ()1385
 -5مدرس دروس آمار ،رشته آمار و سایر رشتهها در دانشگاه پیامنور به صورت حق التدریس ()1390-1384
 -4مدرس آمار مهندسي در دانشگاه شاهد به صورت حق التدریس ()1384
 -3مدرس دروس آمار و ریاضي در دانشگاه علمي کاربردي به صورت حق التدریس ()1385-1384
 -2مدرس دروس آمار و ریاضي در دانشگاه هوایي 1385-1383
 -1برگزاري کالس رفع اشکال ”احتمال و کاربرد آن“ در دوره کارشناسي ()1376/11/9 – 1376/6/29
ب) شرکت در دورههای آموزشی

« -21ردهبندی به همراه پیاده سازی با  »Rبه مدت  15ساعت در قالب دومین دوره مشترك بین دانشگاه صنعتي امیر کبیر و
دانشگاه پاریس دکارت با عنوان آمار کاربردي و محاسبات .دانشکده ریاضي و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتي امیر کبیر ( 9تا 11
اردیبهشت ماه )1396
« -20خوشهبندی به همراه پیاده سازی با  »Rبه مدت  30ساعت در قالب دومین دوره مشترك بین دانشگاه صنعتي امیر کبیر
و دانشگاه پاریس دکارت با عنوان آمار کاربردي و محاسبات .دانشکده ریاضي و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتي امیر کبیر ( 9تا 13
بهمن ماه )1395
« -19اخالق در پژوهش بر حیوانات» به مدت  16ساعت در جهاددانشگاهي ( 3تا  4بهمن ماه )1395
« -18اصول مدیریت مراكز تحقیقاتی» به مدت  16ساعت در پژوهشکده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي ( 2تا  3شهریورماه
)1395
« -17امور حقوقی مرتبط با پژوهش» به مدت  16ساعت در پژوهشکده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي ( 1تا  2مردادماه )1395
« -16مرور سیستماتیک و متا آنالیز» به مدت  16ساعت در پژوهشکده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي ( 19تا  20اسفند ماه
)1394
« -15نقد و داوری مقاالت» به مدت  18ساعت در پژوهشکده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي ( 13تا  15بهمن ماه )1394
« -14پروپوزال نویسی در تحقیقات كمی و كیفی و آشنایی با نحوه نقد و داوری پروپوزالهای تحقیقاتی» به مدت  18ساعت
در پژوهشکده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي ( 5تا  7آذر ماه )1394
« -13انواع مطالعات كمی» به مدت  8ساعت در پژوهشکده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي ( 6و  13دي ماه )1394
« -12مدیریت راهبردی سازمانهای پژوهش و فناوری» به مدت  24ساعت در جهاددانشگاهي ( 17تا  19خردادماه )1394
« -11آینده پژوهی» به مدت  24ساعت در پژوهشکده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي

( 6تا  8اسفندماه )1393

« -10تدوین و ارزیابی پروپزالهای تحقیقاتی» به مدت  24ساعت در پژوهشکده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي ( 8تا 10
بهمنماه )1393
« -9مقدمهای بر آمار رسمی» به مدت  6ساعت در پژوهشکده آمار

( 6آبان ماه )1388

« -8تحلیل داده های چند سطحی» به مدت  6ساعت در پژوهشکده آمار

( 5آبان ماه )1388

« -7تحلیل داده های تابعی» به مدت  6ساعت در پژوهشکده آمار

( 4آبان ماه )1388
( 22تا  24آبان ماه )1386

 »Data Mining« -6به مدت  18ساعت در پژوهشکده آمار
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( 1تا  2آذر ماه )1386

« -5آشنایی با موجکها و كاربرد آن» به مدت  10ساعت در پژوهشکده آمار
« -4آشنایی با دادهكاوی و كاربردهای آن» به مدت  18ساعت در پژوهشکده آمار

( 26تا  28آبان ماه )1386

« -3آشنایی با نمونهگیری چرخشی» به مدت  12ساعت در پژوهشکده آمار

( 10تا  11تیر ماه )1386
( 23تا  28تیر ماه )1380

« -2برآورد ناحیه كوچک» به مدت  25ساعت در پژوهشکده آمار

()1384

 -1تربیت مدرسي در دانشگاه هوایي شهید ستاري
 -2راهنمایی و مشاوره و نظارت علمی بر پایان نامه (طرح)ها:

 -11ارزیابي طرح پژوهشي«بررسی تأثیر غنی سازی آرد با آهن بر هموگلوبین و فریتین سرم :یك فرا تحلیل (متا آنالیز)»
پژوهشکده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي 1395
 -10ارزیابي طرح پژوهشي«سنجش میزان آمادگی بیمارستانها در برابر حوادث پرتویی» پژوهشکده علوم بهداشتي
جهاددانشگاهي 1394
 -9ارزیابي طرح پژوهشي«تحلیل داده های طرح هزینه و درآمد خانوار با روش رگرسیون الجیت در ارزیابی دسترسی اقتصادی

برنامههای سالمت :مطالعه موردی طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع» پژوهشکده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي 1394
 -8ارزیابي طرح پژوهشي«بررسی تأثیر غنی سازی آرد با آهن بر میزان كم خونی» پژوهشکده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي
1393
« -7معرفی دادهكاوی و بررسی درخت تصمیمگیری» دانشگاه تهران 1388
« -6بررسی آماری علل و عوامل موثر بر حوادث رانندگی» دانشگاه پیامنور واحد ساوه 1388
« -5معرفی درخت رگرسیونی» دانشگاه پیامنور واحد ساوه 1387
 -4مشاور آماري طرح بررسی نقش رسانه های ارتباط جمعی در آموزش همگانی مقررات عبور و مرور و بررسی چگونگی

افزایش نقش آنها در بهبود ایمنی ترافیک 1387
 -3مشاور آماري پایلوت طرح بررسی هویت ایرانی مؤسسه ایرانمهر 1387
 -2مشاور آماري طرح بررسی میزان ضایعات پوستی ناشی از انگلهای خارجی در سگهای خانگی شهر تهران 1385
 -1مشاور آماري پایان نامه رشته دندانپزشکي با عنوان بررسی آگاهی ،نگرش و عملکرد دندانپزشکان عمومی شهر تهران در

مورد درمان صدمات وارده به دندانهای كودكان دانشکده دندانپزشکي دانشگاه تهران 1384
* ترجمه ،تاليف ویراستاری علمی

 -4ویراستار علمي کتاب آمار و احتماالت مهندسي تألیف دکتر ناصر بحراني عضو هیئت علمي دانشگاه هوایي شهید ستاري

 -3نگارش جزوه آموزش آمار و نرمافزار  SPSSبراي کارشناسان آمار ادارۀ احصائیه افغانستان
 -2نگارش جزوه آموزش آمار براي کارشناسان آمار وزارت صنایع و معادن
 -1ترجمه فصل  6از کتاب راهنماي عملکرد سازمان آماري پژوهشکده آمار ایران
* مهارتها

تسلط بر نرم افزارهاي آماري و دادهکاوي
آشنایي با نرم افزار آماري
آشنایي با نرم افزارهاي اقتصادسنجي

SPSS, IBM SPSS Modeler (SPSS Clementine), MINITAB

SAS, SPLUS, R, Lisrel, Amose
Eviews, OxMetrics,
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* سایر فعاليتها

 -1داوري مقاالت در فصلنامه علمي و پژوهشي "پایش" ،مرکز تحقیقات سنجش سالمت ،پژوهشکده علوم بهداشتي
جهاددانشگاهي
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