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Evaluation of the incidence of neurodevelopmental discovers in children aged 1 to 3 years with 
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18-21 Oct, 2018. 

10- Shakibazadeh E, Hajimiri Kh, Sadeghi R, Haeri Mehrizi AA, Shab-bidar S. Perceived barriers to 
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R, Naghizadeh Moghari F, Montazeri A. Evaluation of the Healthy Citizen Campaign: a population-
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8- Sadeghi R, Hajimiri Kh, Shakibazadeh E, Haeri Mehrizi Ali Asghar, Shab-Bidar Sakineh. Effect of Parity 

on Women's Health Promotion Lifestyle at the First Year after Child Birth. The 3
rd

 International & 

8
th
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 .1393نخستین همایش آموزش زبان فارسی،  در “دانش آموختگان نظام متوسطه كشور« نوشتن»ارزشیابی توانایی ” -7

 .1389کنفرانس آمار دانشگاه تبریز، “ CHAIDرخت تصمیم گیری و الگوریتم معرفی د”پوستر با عنوان ارائه   -6

کنفرانس بین “ تأثیر جزوات آموزشی مقابله با بالیای طبیعی بر افزایش آگاهی مردم تهران نسبت به حوادث” -5

 .1388المللی مدیریت بحران، سازمان هالل احمر ج.ا.ا. 

4- ”Data Mining & Official Data “(1385 رماه)شهریو                               ن کنفرانس آمار دانشگاه شیرازهشتمی 

هشتمین “ هوش مصنوعی و كاربرد آن در آمار رسمی”حائری مهریزی علی اصغریگانگی محمدرضا، حسنی حسین،  -3

و داوری شده، دانشگاه شیراز، ایران. ، مجموعه مقاالت مدعوین هشتمین کنفرانس آمار دانشگاه شیراز. کنفرانس آمار دانشگاه شیراز

 .134-144صص  1385

 (1385شهریورماه )                                             “ها سازی داده كاوی اكتشافی و پاک داده”-2

  آمار ششمین کنفرانس بین المللی  “كاوی و كاربردهای آن معرفی داده”نواب پور حمیدرضا. حائری مهریزی علی اصغر،  -1

 (1381)شهریورماه                                   

 

  ب( فهرست مقاالت منتشر ارایه شده:
 
68- Araban M, Jafarpour Kh,  Arastoo AA, Gholammnia-Shirvani Z*, Montazeri A, Haeri-Mehrizi 
AA.  The Impact of a Theory-Based Education on Physical Activity among ‘Health Volunteers’: 
A Randomized Controlled Trial. Health Education and Health Promotion. 2021;9(1):11-18, ISSN: 
2345-2897 
67- Jorvand R, Haeri-Mehrizi AA, Tavousi M*. Effect of Perceived Barriers and Self-Efficacy on 
Daily Exercise among Employees using HBM, Health Education and Health Promotion. 
2021;9(1):35-40. ISSN: 2345-2897 
66- Tavousi Mahmoud, Haeri-Mehrizi Aliasghar, Rakhshani Fatemeh, Rafiefar Shahram, 
Soleymanian Atoosa, Sarbandi Fatemeh, Ardestani Mona, Ghanbari Shahla, Montazeri Ali. 
Development and validation of a short and easy-to-use instrument for measuring health literacy: 
the Health Literacy Instrument for Adults (HELIA). BMC Public Health, 20:656, 2020. 
https://doi.org/10.1186/s12889-020-08787-2 
65- Araban Marzieh, Montazeri Ali, Stein L. A. R., Karimy Mahmood*, Haeri Mehrizi Ali Asghar. 
Prevalence and factors associated with disruptive behavior among Iranian students during 2015: a 
cross-sectional study. Italian Journal of Pediatrics 46, 82 (2020). https://doi.org/10.1186/s13052-020-
00848-x 
64- Hatami Khadijeh, Kazemi-Motlagh Amir-Hooman, Ajdarkosh Hossein, Zargaran Arman, Karimi 
Mehrdad, Haeri Mehrizi Ali-Asghar, Mohammadi Kenari Hoorieh. Management of Hemorrhoid 
Complications in Persian Medicine. Crescent Journal of Medical and Biological Sciences, 7(4), 2020, 
457–466.  
63- Janmohammadi Parisa, Jafari Farhang, Mohammadi Farsani Gholamreza, Shab-Bidar Sakineh, 
Haeri Mehrizi Ali Asghar. Parathyroid Hormone and 25-Hydroxyvitamin D Do Not Mediate the 
Association between Dietary Calcium, Protein and Vitamin D Intake and Adiposity and Lipid 
Profile in Patients with Type 2 Diabetes: a Structural Equation Modeling Approach. Clin Nutr 
Res. 2020 Oct;9(4):271-283 
https://doi.org/10.7762/cnr.2020.9.4.271. 
62- Jamali Bita,  Maasoumi Raziyeh,Tavousi Mahmood, Haeri Mehrizi Ali Asghar. Women’s Sexual 
Health Literacy and Related Factors: APopulation-BasedStudy from Iran. International Journal of 
Sexual Health, 32, 2020. https://doi.org/10.1080/19317611.2020.1841056 

https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/
https://doi.org/10.1186/s12889-020-08787-2
https://doi.org/10.1186/s13052-020-00848-x
https://doi.org/10.1186/s13052-020-00848-x
https://doi.org/10.7762/cnr.2020.9.4.271
https://www.tandfonline.com/author/Jamali%2C+Bita
https://www.tandfonline.com/author/Maasoumi%2C+Raziyeh
https://www.tandfonline.com/author/Tavousi%2C+Mahmood
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61- Zarei Fatemeh, Rashedi Sedigheh, Tavousi Mahmoud,  Haeri-Mehrizi Ali Asghar, Maasoumi 
Raziyeh*. A mobile-based educational intervantion on sexo-marital life in Iranian men with 
spinal cord injury: a randomized controlled trial. Spinal Cord 58, 1189-1196 (2020). 
https://doi.org/10.1038/s41393-020-0489-4 

بررسی حوادث ترافیکی منجر به جرح و  .راحله رستمی محمود، طاووسی رحمن، پناهی ،*علی اصغر حائری مهریزی -60

 .36-25صفحات  2شماره  4، جلد 1397آورد سالمت.  مجله ره ،فوت در كودكان و نوجوانان: یک مطالعه مروری

ن مراجعات ، حامد زندیان، مفتون فرزانه، فرزدی فرانک، ریاضی فاطمه. بررسی میزااصغر حائری مهریزی علیپرست افسون،  آیین -59

  ، 1399 سالمندان به مراکز سرپایی سازمان تامین اجتماعی. فصلنامه علمی پژوهشی پایش، سال نوزدهم، شماره سوم، خرداد تیر،

 .274-267صفحات 

. *اصغر حائری مهریزی علیپرست افسون، طاووسی محمود، ریاضی فاطمه، اسداله خان والی حمیده،  فرزدی فرانک، آیین -58

 .489-498، صفحات1399های ملی اطالعات سالمت جمهوری اسالمی ایران. مجله پایش، آبان  وضعیت موجود سامانه

57- Jorvand Reza, Ghofranipour Fazlollah, HaeriMehrizi AliAsghar, Tavousi Mahmoud. Evaluating 
the impact of HBM-based education on exercise among health care workers: the usage of mobile 
applications in Iran.  BMC Public Health (2020) 20:546. https://doi.org/10.1186/s12889-020-08668-8 
56- Gholami Ali, Moosavi Jahromi Leila, Shams-Beyranvand Mehran, Khazaee-Pool Maryam, 
Naderimagham Shohreh, Haeri Mehrizi Ali Asghar, Amirkalali Bahareh and Asadi-Lari Mohsen*. 
Household Food Insecurity and Health-related Quality of Life in an Urban Adult Population in 
Iran. Current Nutrition & Food Science, 2020, 16, 1-10 

مدیریت  گوران نرگس، ریاضی فاطمه، موحد الهام. رستمی ،*حائری مهریزی علی اصغرآئین پرست افسون، ، فرانک فرزدی -55

، 1398  شهریور-مرداد، چهارم، شماره  هجدهمنشریه علمی و پژوهشی پایش، سال  .های آموزشی مطب: ضرورت، آگاهی و اولویت

 347-355صص 
54- Asadi-Lari Mohsen, Moosavi Jahromi Leila, Montazeri Ali, Rezaee Nazila, Haeri Mehrizi Ali 
Asghar, Shams-Beyranvand Mehran, Vaez-Mahdavi Mohamad-Reza, Abbasi-Ghahramanloo Abbas, 
Khazaee-Pool Maryam, Ghanbari Ali, Gholami Ali*. Socio-economic risk factors of household food 
insecurity and their population attributable risk: A population-based study. Med J Islam Repub 
Iran. 2019(9 Nov);33.119. https://doi.org/10.34171/mjiri.33.119 
53- Panahi Rahman, Ramezankhani Ali, Tavousi Mahmoud, Haeri Mehrizi A.A, Niknami 
Shamsaddin. The Psychometric Properties of Health Literacy for Iranian Adults (HELIA) in 
Medical Sciences Students. Journal of Research & Health 2020, 10(1): 53-58. 
doi.org/10.32598/JRH.10.1.53. 
52- Jorvand R,  Sadeghirad K, Haeri Mehrizi A.A, Ghofranipour F, Tavousi M*. Determinants of 
daily exercises among employees with overweight or obesity: the application of health belief 
model. Journal of Research & Health 2019, 9(5): 387-393. DOI: 10.29252/jrh.9.5.387 

بررسی میزان استفاده  ،*حائری مهریزی علی اصغر محمدی سمیرا، صدیقی ژیال، رستمی راحله،طاووسی محمود،  -51

مجله  جمعیتی.یک مطالعه های اجتماعی مجازی:  های جمعی و شبکه شهروندان تهرانی از اطالعات سالمت رسانه

 104-109، صص 1398  بهار، 2، شماره 6آموزش و سالمت جامعه، دوره 

بررسی میزان اعتماد  ،*حائری مهریزی علی اصغر محمدی سمیرا، صدیقی ژیال، رستمی راحله،طاووسی محمود،  -50

یک های اجتماعی مجازی و عوامل مؤثر بر آن:  های جمعی و شبکه شهروندان تهرانی به اطالعات سالمت رسانه

 231-240، صص 1398  تیر-خرداد،  سوم، شماره  هجدهمنشریه علمی و پژوهشی پایش، سال  جمعیتی.مطالعه 

بررسی نقش تعدیل كنندگی خودكارآمدی بر  طاووسی محمود*. حائری مهریزی علی اصغر،مفتون فرزانه، ، صادقی امیر -49

 87-94، صص 1397  اسفند-بهمن، اول، شماره  هجدهمنشریه علمی و پژوهشی پایش، سال  رابطه رضایت شغلی و سالمت روان.

https://www.nature.com/articles/s41393-020-0489-4#auth-Fatemeh-Zarei
https://www.nature.com/articles/s41393-020-0489-4#auth-Sedigheh-Rashedi
https://www.nature.com/articles/s41393-020-0489-4#auth-Mahmoud-Tavousi
https://www.nature.com/articles/s41393-020-0489-4#auth-Ali_Asghar-Haeri_Mehrizi
https://www.nature.com/articles/s41393-020-0489-4#auth-Raziyeh-Maasoumi
http://rsj.iums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AD%D8%A7%D8%A6%D8%B1%DB%8C+%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C
http://rsj.iums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://rsj.iums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://rsj.iums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3%DB%8C
http://rsj.iums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3%DB%8C
http://rsj.iums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C
http://rsj.iums.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C
https://payeshjournal.ir/browse.php?mag_id=91&slc_lang=fa&sid=1
https://payeshjournal.ir/browse.php?mag_id=91&slc_lang=fa&sid=1
https://payeshjournal.ir/browse.php?mag_id=91&slc_lang=fa&sid=1
https://doi.org/10.1186/s12889-020-08668-8
http://hehp.modares.ac.ir/search.php?sid=5&slc_lang=en&auth=Jorvand
http://hehp.modares.ac.ir/search.php?sid=5&slc_lang=en&auth=Haeri+Mehrizi
http://hehp.modares.ac.ir/search.php?sid=5&slc_lang=en&auth=Tavousi
http://hehp.modares.ac.ir/search.php?sid=5&slc_lang=en&auth=Tavousi
http://hehp.modares.ac.ir/search.php?sid=5&slc_lang=en&auth=Tavousi
http://hehp.modares.ac.ir/search.php?sid=5&slc_lang=en&auth=Tavousi
http://hehp.modares.ac.ir/search.php?sid=5&slc_lang=en&auth=Jorvand
http://hehp.modares.ac.ir/search.php?sid=5&slc_lang=en&auth=Sadeghirad
http://hehp.modares.ac.ir/search.php?sid=5&slc_lang=en&auth=Haeri+Mehrizi
http://hehp.modares.ac.ir/search.php?sid=5&slc_lang=en&auth=Ghofranipour
http://hehp.modares.ac.ir/search.php?sid=5&slc_lang=en&auth=Tavousi
http://hehp.modares.ac.ir/search.php?sid=5&slc_lang=en&auth=Tavousi
http://hehp.modares.ac.ir/search.php?sid=5&slc_lang=en&auth=Tavousi
http://hehp.modares.ac.ir/search.php?sid=5&slc_lang=en&auth=Tavousi
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48- Jorvand R, Haeri Mehrizi A.A, Sadeghirad K, Gholami O.A, Ansarian Z, Ghofranipour F, Tavousi 
M. Risk Factors for Cardiovascular Diseases among Employees of Ilam University of Medical 
Sciences. HEHP 2018, 6(4): 143-147. 
47- Gholami A, Nadjafi S, Moradpour F, Mousavi Jahromi Z, Montazeri A, Vaez-Mahdavi MR, Haeri 
Mehrizi AA, Abbasi-Ghahramanloo A, Hatamian S, Sohrabi M, Asadi-Lari M. Application of the 
short form of quality of life instrument version 2 in a large population of Tehran. Med J Islam 
Repub Iran. 2018 Oct 18;32:101. doi: 10.14196/mjiri.32.101. eCollection 2018. 

، اصغر حائری مهریزی علیپرست افسون، طاووسی محمود، مفتون فرزانه،  فرزدی فرانک، منتظری علی، صدیقی ژیال، آیین -46

ایران، نشریه فرهنگ  در  کلی سالمت  سیاستهای  11 بانی اجرای ماده دیده رستمی گوران نرگس، عالمه مطهره، روش شناسی طرح

 . 326 – 322، صص 1397ال دوم، شماره دوم، آذر و ارتقاء سالمت فرهنگستان علوم پزشکی، س

*.  شمس الدین نیکنامی ،مهدی رضایی علی اصغر،حائری مهریزی  ،محمود طاووسی ،علیرمضانخانی  ،رحمن پناهی  -45

 یبهداشت اعتقاد یگار در الگویكننده از مصرف س یریشگیپ یر سواد سالمت بر اتخاذ رفتارهایتاث یراهها یبررس

 40-48، صص1397، تابستان 2، شماره 6عرصه. دوره  در بهداشت فصلنامه .با سواد سالمت افتهیتوسعه 

، رستمی راحله، نعیمی فاطمه. حائری مهریزی علی اصغرمظفری رامین، احمدی احمد، صدیقی ژیال، طاووسی محمود،  -44

ساله مبتال به كم كاری مادرزادی تیروئید تحت  3تا  1خطر نسبی اختالالت تکامل عصبی در كودكان  بررسی میزان

  .399-407. صص 1397شهریور  -. نشریه علمی و پژوهشی پایش، سال هفدهم، شماره چهارم، مرداددرمان با لووتیروكسین

هاشمی مهدی، عنبری ، فاطمهنقی زاده موغاری رامین، مانی مظفری کر ،علی اصغر حائری مهریزی محمود،طاووسی علی، منتظری  -43

سال  ،نشریه علمی و پژوهشی پایش .ساله و عوامل مرتبط با آن: یک مطالعه ملی 40تا  20شادكامی زنان و مردان ایرانی . اکرم

 409-420، صص 1397  شهریور-مرداد،  چهارم، شماره  هفدهم

42- Shirazi M, Moradi K,  Haeri Mehrizi AA, Keshmiri F, Montazeri A. Readiness to change for 
interprofessional collaboration in healthcare: Development and validation of a theory-based 
instrument. Journal of Interprofessional Care 2018; v32(5), 539-548. (ISI) 
41- Asadi-Lari M, Salimi Y, Vaez-Mahdavi MR, Faghihzadeh S, Haeri Mehrizi AA, Jorjoran 
Shushtari Z, Cheraghian B. Socio-Economic Status and Prevalence of Self-Reported Osteoporosis 
in Tehran: Results from a Large Population-Based Cross-Sectional Study (Urban HEART-2). 
Journal of Urban Health 2018; 95(5):682-690. (IF:1.738) 

، صدیقی ژیال، رستمی حائری مهریزی علی اصغررئیسی نافچی ابوالقاسم، دانایی ابوالفضل، تقی زاده شیاده سیده نسرین،  -40

های  های سالمت در رسانه ملی و شبکه مقایسه میزان اعتماد شهروندان تهرانی به پیام. راحله، طاووسی محمود

 -خرداد، سوم، شماره هفدهمنشریه علمی و پژوهشی پایش، سال . زبان: یک مطالعه جمعیتی در تهران ای فارسی ماهواره

 .297-306صص . 1397 تیر

39- Tavousi M, Montazeri A, Haeri Mehrizi AA. Health Literacy: An Indicator for Health 
Promotion. Health Education & Health Promotion (HEHP) 2015; V3( 3). 

 عملکرد تقویت. نیشمس الد یکنامین، حائری مهریزی علی اصغرطاووسی محمود، ، علی یرمضانخانپناهی رحمن،  -38

 سیگار مصرف از كننده پیشگیرى رفتارهاى اتخاذ بینى پیش در سالمت سواد از استفاده با بهداشتى اعتقاد الگوى

 .39-49، صص 1397 بهار، 3اول، دوره ه شمار سواد سالمت.فصلنامه  .دانشجویان در

37- Hajimiri K, Shakibazadeh E, Haeri Mehrizi AA, Shab-Bidar S, Sadeghi R. The role of perceived 
barrier in the postpartum women's health promoting lifestyle: A partial mediator between 
selfefficacy and health promoting lifestyle. J Edu Health Promot 2018;7:38. 
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نشریه  تمایل به فرزند آوری و عوامل مرتبط با آن در ایران: یک مطالعه ملی.نتظری علی. هاشمی اکرم، م عنبری مهدی،

 .401-410، صص 1396شهریور  -علمی و پژوهشی پایش، سال شانزدهم، شماره چهارم، مرداد

32- Hajimiri Kh, Shakibazadeh E, Haeri Mehrizi AA, Shab-Bidar S, Sadeghi R. Effect of Parity on 
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، عثمانی فرشته، نیکنامی شمس الدین. حائری مهریزی علی اصغرعلی، طاووسی محمود،  پناهی رحمن، رمضانخانی -31
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. مجازی درس فرهنگ و تمدن اسالمی بر نگرش، یادگیری و رضایتمندی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران

، 7جلد  2016، سال Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences (IJVLMS)فصلنامه 

 .1-11، صص 22شماره 

، هاشمی اکرم، منتظری علی. حائری مهریزی علی اصغرمحمود، اسماعیلی مطلق محمد، اسالمی محمد، طاووسی  -28

نشریه علمی و پژوهشی پایش، سال پانزدهم، شماره  فرزندآوری از دیدگاه شهروندان تهرانی: دالیل تمایل و عدم تمایل.

 .663-668، صص 1395دی  -ششم، آذر
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. نشریه علمی و پژوهشی پایش، سال پانزدهم، شماره ششم، های سالمت های پاسخ در سنجش نگرش در پرسشنامه گزینه

 .677-684، صص 1395دی  -آذر

ارزیابی مقدار عددی ”امیدواری سپیده ، اصغر حائری مهریزی علیطاووسی محمود، منتظری علی، رستمی طاهره،  -26

هشکده پژو-فصلنامه علمی پژوهشی پایش علمی“ 'قید تکرار'و  'قید مقدار'های سالمت:  گزینه های پاسخ در پرسشنامه

 .462-469، صص 1395،علوم بهداشتی جهاددانشگاهی

وضعیت سالمت روان ”منتظری علی ه، نقی زاده فاطم، هاشمی اکرم، حائری مهریزی علی اصغرطاووسی محمود،  -25

پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی، -فصلنامه علمی پژوهشی پایش علمی“ جمعیت شهری كشور: یک مطالعه ملی

 .233-239، صص 1395
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فر شهرام، سلیمانیان آتوسا، سربندی فاطمه، اردستانی مناسادات،  ، طاووسی محمود، رفیعیحائری مهریزی علی اصغر -24
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دی فاطمه، اردستانی منا سادات، ، رفیعی فر شهرام، سلیمانیان آتوسا، سربنحائری مهریزی علی اصغر ،طاووسی محمود -23

. نشریه علمی و سنجش سواد سالمت بزرگساالن ایرانی ساكن شهرها: یک مطالعه ملیهاشمی اکرم، منتظری علی. 

  .92-102، صص 1394اسفند -پژوهشی پایش، سال پانزدهم، شماره اول، بهمن

فرزند ، هاشمی اکرم، منتظری علی. علی اصغر حائری مهریزیطاووسی محمود، اسماعیلی مطلق محمد، اسالمی محمد،  -22

نشریه علمی و پژوهشی پایش، سال  آوری و عوامل مرتبط با آن از نگاه مردم تهران: پیش آزمون یک مطالعه ملی.

 .597-605، صص 1394آبان  -چهاردهم، شماره پنجم، مهر

های كمرشکن در نظام  هزینه” لی اصغرحائری مهریزی عافسون، رضایی یزدلی مهدی، زندیان حامد، آیین پرست  -21

، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی-علمی پایشعلمی پژوهشی فصلنامه “ سالمت ایران: مرور نظامند بر شواهد موجود

 .7-17، صص 1394 اسفند -بهمنسال پانزدهم، شماره اول، 
20- Hedayatnejad F, Maleki R, Haeri Mehrizi AA, 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. 
19- Tavousi M, Montazeri A, Hidarnia A, Hajizadeh E, Taremian F, Haeri Mehrizi A.A, 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. 
18- Asadi-Lari M, Khosravi A, Nedjat S, Mansournia M.A, Majdzadeh R, Mohammad K, Vaez-
Mahdavi M.R, Faghihzadeh S, Haeri Mehrizi A.A, Cheraghian B, 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. 
17- Cheraghian B, Nedjat S, Mansournia MA, Majdzadeh R, Mohammad K, Vaez-Mahdavi MR, 
Faghihzadeh S, Haeri Mehrizi AA, Asadi-Lari M, 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. 

زاده سقراط، محمد کاظم،  نورباال احمدعلی، باقری یزدی سیدعباس، واعظ مهدوی محمدرضا، اسدی الری محسن، فقیه -16

سال: مقایسه  12عیت سالمت روان افراد در شهر تهران در طول تغییرات وض”، پارسائیان محبوبه حائری مهریزی علی اصغر

پژوهشی -دوماهنامه علمی“ (1390) ( و سنجش عدالت در شهر تهران1378های سنجش سالمت و بیماری )سال  نتایج پروژه

 .37-44، صص 113شماره  22، سال 1393 آبان ماه ،دانشگاه شاهددانشور پزشکی، 
15- Hosseini SM, Maleki R, Haeri Mehrizi AA, 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.  
14- Asadi-Lari M, Vaez-Mahdavi MR, Faghihzadeh S, Cherghian B, Esteghamati AR, Farshad A A, 
Golmakani M, Haeri-Mehrizi AA, Hesari H, Kalantari N, Kamali M, Kordi R, Malek-Afzali H, 
Montazeri A, Moradi-Lakeh M, Motevallian A, Noorbala AA, Raghfar H, Razzaghi E. 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. 236-248. 

، جلیل محمد زاده فاطمه، فقیه زاده سقراط، باغستانی احمدرضا، اسدی الری محسن، واعظ مهدوی محمدرضا، عرب خردمند -13

اپیدمیولوژی درد مزمن در شهر تهران و  رامین، ، کردیعلی اصغر حائری مهریزی، محمد مهدی ، گلمکانیاحمد علی نورباال

http://link.springer.com/journal/40618
http://phdtree.org/pdf/62527646-different-patterns-of-association-between-education-and-wealth-with-non-fatal-myocardial-infarction-in-tehran-iran-a-population-based-case-co/
http://phdtree.org/pdf/62527646-different-patterns-of-association-between-education-and-wealth-with-non-fatal-myocardial-infarction-in-tehran-iran-a-population-based-case-co/
http://phdtree.org/pdf/62527646-different-patterns-of-association-between-education-and-wealth-with-non-fatal-myocardial-infarction-in-tehran-iran-a-population-based-case-co/
http://daneshvarmed.shahed.ac.ir/files/site1/user_files_7561d7/admin-A-10-1-258-732ade5.
http://daneshvarmed.shahed.ac.ir/files/site1/user_files_7561d7/admin-A-10-1-258-732ade5.
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 .19-31، صص9دوره 
12- Mohammadzadeh F, Faghihzadeh S, Asadi-Lari M, Vaez-Mahdavi MR, Noorbala AA, Golmakani 
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10- Cheraghian B, Mohammad K, Majdzadeh R, Nedjat S, Faghihzadeh S, Vaez-Mahdavi MR, Haeri 
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(Pubmed). 
9- 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 study-

2008. Submitted to Medical Journal IRI (Pubmed). 

8- 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“: 6
th

  International Quality Conference June  08
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 2012 Center for 
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Resource Management Practices on Financial Performance of Malaysian Industries: Australian 
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عملکرد آموزشگاههای رانندگی به شیوه آموزشو ». محدثه خلیلی، علی اصغرحائری مهریزی  ،پاك گوهر علیرضا -6

. دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران. «آزمون و میزان استقبال از الگوی تمركز مراكز آزمون رانندگی

1390. 

تأثیر جزوات آموزشی مقابله با بالیا بر میزان » حائری مهریزی علی اصغر.ثقفی نیا مسعود, دانیال زهرا, قمیان زهره.  -5

 .161-164، صص 3، شماره 11، دوره 1388مجله علمی پژوهشی طب نظامی،  . «آگاهی افراد

تمایز دو » حائری مهریزی علی اصغر ,اکبری حسین ,طارمیان فرهاد ,منتظری علی ,حیدرنیا علیرضا ,طاووسی محمود -4

نشریه علمی  «زی شده برای پرهیز از سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانانسازه كنترلی، كاربردی از نظریه رفتار برنامه ری

 .260-269،صص 1388پژوهشی افق دانش، دانشگاه علوم پزشکی گناباد. 

رهنمودهایی برای طراحی سیستمی هوشمند برای بهبود ». حسین حسنی .محمد رضایگانگی  .علی اصغر حائری مهریزی -3

 .1-20، صص 70، شماره 18، سال 1386فصلنامه گزیده مطالب آماری   .«های آماری ها در طرح كیفیت داده
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https://www.civilica.com/Paper-TTC10-TTC10_021=%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%D9%88-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86.html
https://www.civilica.com/Paper-TTC10-TTC10_021=%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%D9%88-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86.html
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=90262
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=1867
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=3896
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=54712
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=6129
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=71009
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/88463/%d8%b9%d9%84%db%8c_%d8%a7%d8%b5%d8%ba%d8%b1_%d8%ad%d8%a7%d8%a6%d8%b1%db%8c_%d9%85%d9%87%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/88464/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af_%d8%b1%d8%b6%d8%a7_%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/88465/%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86_%d8%ad%d8%b3%d9%86%db%8c
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پژوهشکده علوم بهداشتی  ."رانیا یاسالم یاطالعات سالمت جمهور یمل یها موجود سامانهوضعیت بررسی "مجری طرح  -32

 (.1399) مرکز تحقیقات سنجش سالمت -جهاددانشگاهی

شکده علوم پژوه ."پزشکی شهر تهرانهای  وضعیت نوبت دهی بیماران سرپایی در مطببررسی "همکاری در طرح  -31

 (.1399) مرکز تحقیقات سنجش سالمت -بهداشتی جهاددانشگاهی

بررسی وضعیت تجویز دارو در بیماران سرپایی مراكز ملکی سازمان تأمین اجتماعی و عوامل "همکاری در طرح  -30

 (.1399) مرکز تحقیقات سنجش سالمت -. پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی"آن مؤثر بر
مرکز تحقیقات  -ژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهیپ. "بررسی نیازهای مدیریت مطب پزشکی"در طرح همکاری  -29

  (.1398تابستان ) سالمتسنجش 
پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی به سفارش  ،"های جامعه ایثارگری ها و نگرش پیمایش ملی ارزش"همکاری در طرح  -28

 (.1397)،  جانبازان

به سفارش معاونت پژوهش و فناوری  ،"رابطه سرمایه فرهنگی و سالمت روان در جمعیت شهری تهران"رح همکاری در ط -27

 (.1397)دکتر علی منتظری،   (، مجری3028-33جهاد دانشگاهی)کد 

ه ب ،" ایرانی: یک مطالعه ملیسال  40تا  20در افراد بررسی میزان شادكامی و عوامل مرتبط با آن  "همکاری در طرح  -26

 (.1397)دکتر علی منتظری،  (، مجری3029-33سفارش معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی)کد 

ساله مبتال به كم كاری مادرزادی  3تا  1بررسی میزان بروز اختالالت تکامل عصبی در كودكان » همکاری در طرح -25

 (.1397) مرکز تحقیقات سنجش سالمت -گاهیپژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانش. «تحت درمان با لووتیروكسین تیروئید

طراحی محتوا و تولید بسته آموزش الکترونیک برای پیشگیری از رفتار پرخطر مصرف دخانیات » همکاری در طرح -24

 (.1397) مرکز تحقیقات سنجش سالمت -پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی. «در دانش آموزان

. «ا بسته آموزش الکترونیک برای پیشگیری حوادث ترافیکی در دانش آموزانطراحی و تدوین محتو» مجری طرح -23

 (.1397) مرکز تحقیقات سنجش سالمت -پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی

. «طراحی و تدوین محتوای آموزش الکترونیک راهنمای عمومی در پژوهش های زیست پزشکی» طرحهمکاری در  -22

  (.1397) مرکز تحقیقات سنجش سالمت -ددانشگاهیپژوهشکده علوم بهداشتی جها

 «یک مطالعه ملی :سال ایرانی 40تا  20بررسی میزان شادكامی و عوامل مرتبط با آن در افراد » همکاری در طرح -21

 گرنت تحقیقاتی دکتر علی منتظری از سوی مؤسسه ملیی جمهوری اسالمی ایران. پزشک علوم قاتیتحق توسعهی مل مؤسسه

 1396اسفند  ،(958736)طرح شماره  تحقیقات علوم پزشکی جمهوری اسالمی ایران توسعه

پزشکی جانبازان علوم مهندسی و پژوهشکده . «های جامعه ایثارگری ها و نگرش پیمایش ملی ارزش» همکاری در طرح -20

(1395) 

. «یت شهری بزرگسال كشوربررسی میزان سواد سالمت و ارتباط آن با سالمت روان در جمع» همکاری در طرح -19
 (1395مرکز تحقیقات سنجش سالمت ) -پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی

پژوهشکده علوم «. سال( كشور 18-65سنجش سالمت روان جمعیت شهری بزرگسال ) »همکاری در طرح پژوهشی  -18

 (1395مرکز تحقیقات سنجش سالمت ) -بهداشتی جهاددانشگاهی

 «."بسیج اطالع رسانی شهروند سالم" بررسی دیدگاه شهروندان تهران پیرامون طرح»پژوهشی همکاری در طرح  -17

 (1395مرکز تحقیقات سنجش سالمت ) -پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی
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بررسی میزان تمایل به فرزندآوری و عوامل مرتبط با آن از نگاه مردم شهری و »همکاری در طرح پژوهشی  -16

 (1395مرکز تحقیقات سنجش سالمت ) -پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی«. انروستایی ایر

فرزند آوری: علل و عوامل مرتبط با آن از نگاه مردم تهران: پیش آزمون یک مطالعه »همکاری در طرح پژوهشی  -15

 (1395مرکز تحقیقات سنجش سالمت ) -پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی «.ملی

فرهنگستان زبان و «. ارزشیابی مهارتهای زبانی و ادبی دانش آموختگان نظام متوسطه»ی در طرح پژوهشی همکار -14

 (1394) ادب فارسی

مرکز تحقیقات  -. پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی«سواد سالمت ایرانیان»همکاری در طرح پژوهشی ملی  -13

 (1394سنجش سالمت )

 (1394) تهران 2دوستدار سالمند شهرداری منطقه شهر نویسی طرح  گزارشمسئول گردآوری، تحلیل و  -12

پژوهشکده علوم «. های سالمت های پاسخ در طراحی پرسشنامه بررسی نقش گزینه»همکاری در طرح پژوهشی  -11

 (1393مرکز تحقیقات سنجش سالمت ) -بهداشتی جهاددانشگاهی

بانی وضعیت و الگوی توزیع موجود  منابع انسانی علوم سالمت: دیدهارزیابی »همکاری در طرح اجرای طرح پژوهشی  -10

 (1393فرهنگستان علوم پزشکی )-پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی« منابع انسانی گروه پزشکی كشور

پژوهشکده علوم « گیری سواد سالمت جمعیت شهری، طراحی و روان سنجی اندازه»همکاری در طرح پژوهشی  -9

 (1393)هاددانشگاهی بهداشتی ج

 (1390خانوار ) 32000با اندازه نمونه  اداره سالمت شهرداری تهرانپروژه عدالت در شهر تهران  مدیر فنی دور دوم -8

مرکز افکارسنجی  ،بررسی نظرات شهروندان و فروشندگان در خصوص خدمات جدید همراه اولمدیر پروژه طرح  -7

 (1389جهاد دانشگاهی ))ایسپا( وابسته به  دانشجویان ایران

پژوهشگاه  ،مطالعه ملی دیدگاه فرهنگیان نسبت به صندوق ذخیره فرهنگیانگیری طرح  همکار اصلی و کارشناس نمونه -6

 (1388مطالعات آموزش و پرورش )

د )ایسپا( وابسته به جها مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ،سنجش زندگی مطلوب در شهر تهرانمدیر پروژه طرح  -5

 (1387دانشگاهی )

مرکز افکارسنجی دانشجویان  ،سازی رازی و سرمواكسن های طیور مؤسسه تحقیقات  تحقیقات بازار واكسنیر پروژه طرح مد -4

 (1385)ایسپا( وابسته به جهاد دانشگاهی ) ایران
 (1385ی راهور ناجا )دفتر تحقیقات کاربرد ،“های رانندگی بررسی عملکرد آموزشگاه”اصلی در طرح پژوهشی  همکار -3
های مختلف )از جمله شرکت ملی پاالیش و پخش  در اجرا و تحلیل چندین طرح آماری و نظرسنجی در شرکتهمکاری  -2

 ( 1381-1390های نفتی ایران، سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران و ...  فرآورده
 (1/4/85 – 1/6/84)مرکز آمار ایران  ،“ها كاوی و كیفیت داده ارتباط داده”همکار اصلی در طرح پژوهشی  -1

 

 و اجراییعلمی * 

 (24/3/1399از )                              وابسته به جهاد دانشگاهی پژوهشکده علوم بهداشتی امور پژوهشی مدیر اداره  -13 -18

 (11/12/1398)از            گاهی عضو شورای راهبردی آموزش و توانمدسازی اعضا پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانش -17

 (24/3/1394)از       وابسته به جهاد دانشگاهی  پردازی سالمت پژوهشکده علوم بهداشتی  مدیر مرکز خدمات تخصصی داده -16

 (6/2/1394 )از                                                       عضو شورای علمی پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی  -15
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 (9/10/1393)از             پژوهشی پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی -عضو هیات تحریریه پایش، نشریه علمی -14

 (1/9/1393 -24/3/1399)      وابسته به جهاد دانشگاهیاداره آموزش و تحصیالت تکمیلی پژوهشکده علوم بهداشتی  مدیر -13

 (19/4/1393-19/4/1391)           سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور TC225ی دبیر کمیته استانداردساز -12

 (30/8/1393-10/10/1390)                   یابی آموزشی معاونت آموزشی جهاددانشگاهی سرپرست گروه نیازسنجی و پروژه -11

 (1/9/1393-1/7/1390)                                        یعضو گروه علوم پایه بررسی کتاب سازمان انتشارات جهاددانشگاه -10

 (7/4/1390-1/7/1389)                         سرپرست مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران )ایسپا( وابسته به جهاد دانشگاهی  -9

 (1/4/1390-1/2/1386ی                           )معاون اجرایی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران )ایسپا( وابسته به جهاد دانشگاه -8

 (1/2/1386-1/10/1385)            مدیر گروه مطالعات پایه مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران )ایسپا( وابسته به جهاد دانشگاهی  -7

 (1/2/1386 -1/10/1385)            مشاور آماری رئیس مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران )ایسپا( وابسته به جهاد دانشگاهی  -6

 (29/12/1385 -1/6/1385)                      مشاور آماری دفتر آمار و اطالع رسانی وزارت صنایع و معادن ج.ا.ا.     -5

 (1384)اسفند                                مشاور آماری دفتر بودجه و تشکیالت شرکت پست ج.ا.ا.  -4

 (1380)                                                                       لمی دانشجویی آمار دانشگاه عالمه طباطبایی دبیر انجمن ع -3

  (1379)                                                   مسئول آزمایشگاه گروه آمار دانشگاه شهید چمران اهواز به مدت یک سال  -2

 مؤسسین انجمن علمی دانشجویی آمار دانشگاه شهید چمران اهواز و سمت دبیری این انجمن برای دو دوره متوالی یکی از  -1

                                                                                                                                         (1378-1379) 
 

 بق آموزشی:   * سوا

 تدریس: الف( 

 (1397)عضای هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین ویژه ا یآمار تحلیلآموزشی ی  دورهبرگزاری  -32

 (1396)  عضای هیئت علمی گروه پزشکی جهاددانشگاهیویژه ا SPSSافزار  نرم با یآمار تحلیلآموزشی ی  دورهبرگزاری  -31

د دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم پزشکی تی)پیشرفته( ویژه اسا SPSSافزار  نایی با آمار و نرمآشآموزشی ی  دورهبرگزاری  -30

 (1395)تهران 

 (1394کارکنان شرکت انتقال گاز استان آذربایجان شرقی ) آمار توصیفیبرگزاری دوره آموزشی  -29

 (1394گاهی )پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانش تحلیل عاملیبرگزاری دوره آموزشی  -28

 (1393)پشتیبانی امور دام کشور سهامی شرکت  SPSSافزار  نرمآموزشی کار با ی  دورهبرگزاری  -27

 (1393)بهداشت و درمان صنعت نفت  SPSSافزار  آموزشی مفاهیم آمار مقدماتی و کار با نرمی  دوره برگزاری -26

 (1393)سازمان ثبت احوال کشور  SPSS Clementineافزار  همراه با نرم كاوی دادهآموزش ی  دوره برگزاری -25

 (1393)پژوهشگاه سازمان استاندارد  Minitabافزار  آموزش نرمی  دوره برگزاری -24

 (1392)پژوهشکده آمار ایران  SPSS Clementineافزار  همراه با نرم كاوی دادهآموزش ی  دوره برگزاری -23

دوره  2دانشجویان دکتری آموزش بهداشت دانشگاه تربیت مدرس  SPSSافزار  و کار با نرمآموزشی آمارکاربردی ی  دوره برگزاری -22

(1392-1391) 
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ر دانشگاه صنعتی امیر د ITبرای دانشجویان کارشناسی ارشد مجازی، رشته مدیریت  2و  1 كاوی دادهدرس  یار تدریس -21

 (1395تا  1391از سال ترم ) 6کبیر 

 (1392-1391نشکده آمار و انفورماتیک سازمان سنجش )از نیمسال اول دروس آماری در دا مدرس -20
 (1391-1390آمار زیستی در دانشگاه آزاد دانشکده زیست شناسی )نیمسال اول  مدرس -19

 (1391-1394) دوره 19جهاددانشگاهی صنعتی شریف سازمان های تخصصی  مرکز آموزش SPSSافزار آماری  مدرس نرم -18

 (1390)پژوهشکده آمار ایران               SPSS Clementineافزار  كاوی همراه با نرم دادهآموزش ی  رهدو برگزاری -17

 (89-90)             نورد ایران و آلمان -موسسه توف SPSSافزار آماری  نرم مدرس -16

 (8913از سال )  دوره 40 بیش از مرکز آموزش جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه تهران SPSSافزار آماری  نرممدرس  -15

 (1389)             آموزش آمار کاربردی به کارشناسان واحد نظر سنجی وزارت بازرگانی ی  مدرس دوره -14

 (1388)  مرکز آموزش تخصصی ایسپا  SPSS Clementineافزار  كاوی همراه با نرم دادهآموزش ی  ی دورهبرگزار -13

در جهاد دانشگاهی دانشگاه فردوسی مشهد با حضور مدیران روابط عمومی « عمومی نظرسنجی و جایگاه آن در روابط» -12

 (1388)استان خراسان رضوی. 

 (1387)   شرکت سایپا کارشناسان  ویژه SPSS Clementineافزار  كاوی همراه با نرم دادهآموزش ی  ی دورهبرگزار -11

نار تخصصی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران )ایسپا( در دانشکده در یازدهمین سمی« كاوی و كاربردهای آن معرفی داده» -10

 (1386. )علوم اجتماعی دانشگاه تهران

 ( 1386دوره ) 1به کارشناسان روابط عمومی سازمان آب استان تهران برای  SPSSافزار آماری  آموزش نرم -9

 (1386) دوره 1شرکت سایپا یدك برای  به کارشناسان SPSSافزار آماری  آموزش نرم -8
 (1384) دوره 3برای  آمار سازمان تأمین اجتماعی به کارشناسان SPSSافزار آماری  آموزش نرم -7
 (1385) رسانی وزارت صنایع و معادن آموزش آمار به کارشناسان دفتر آمار و اطالعی  ی دورهبرگزار -6

 (1390-1384ر به صورت حق التدریس )نو ها در دانشگاه پیام مدرس دروس آمار، رشته آمار و سایر رشته -5

 (1384مدرس آمار مهندسی در دانشگاه شاهد به صورت حق التدریس ) -4

 (1385-1384مدرس دروس آمار و ریاضی در دانشگاه علمی کاربردی به صورت حق التدریس ) -3

 1385-1383مدرس دروس آمار و ریاضی در دانشگاه هوایی  -2

 (9/11/1376 – 29/6/1376در دوره کارشناسی )“ احتمال و کاربرد آن”برگزاری کالس رفع اشکال  -1

 های آموزشی  شركت در دورهب( 

ساعت در قالب دومین دوره مشترك بین دانشگاه صنعتی امیر کبیر و  15به مدت « Rبندی به همراه پیاده سازی با  رده» -21

 11تا  9کده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیر کبیر )دانشگاه پاریس دکارت با عنوان آمار کاربردی و محاسبات. دانش

 (1396اردیبهشت ماه 
ساعت در قالب دومین دوره مشترك بین دانشگاه صنعتی امیر کبیر  30به مدت « Rبندی به همراه پیاده سازی با  خوشه» -20

 13تا  9و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیر کبیر )و دانشگاه پاریس دکارت با عنوان آمار کاربردی و محاسبات. دانشکده ریاضی 

 (1395بهمن ماه 
 (1395بهمن ماه  4تا  3ساعت در جهاددانشگاهی ) 16به مدت « اخالق در پژوهش بر حیوانات» -19
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 (1395شهریورماه  3تا  2ساعت در پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی ) 16به مدت « اصول مدیریت مراكز تحقیقاتی» -18
 (1395مردادماه  2تا  1ساعت در پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی ) 16به مدت « پژوهشحقوقی مرتبط با  روما» -17

 (1394اسفند ماه  20تا  19ساعت در پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی ) 16به مدت « نالیزآمرور سیستماتیک و متا » -16
 (1394بهمن ماه  15تا  13ساعت در پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی ) 18 به مدت« نقد و داوری مقاالت» -15
ساعت  18به مدت « تحقیقاتیهای  پروپوزال نویسی در تحقیقات كمی و كیفی و آشنایی با نحوه نقد و داوری پروپوزال» -14

 (1394ماه  آذر 7تا  5در پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی )
 (1394دی ماه  13و  6ساعت در پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی ) 8به مدت « عات كمیانواع مطال» -13
 (1394ماه خرداد 19تا  17ساعت در جهاددانشگاهی  ) 24به مدت « های پژوهش و فناوری مدیریت راهبردی سازمان» -12
 (1393اسفندماه  8تا  6)                  ساعت در پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی 24به مدت « آینده پژوهی» -11
 10تا  8ساعت در پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی ) 24به مدت « های تحقیقاتی تدوین و ارزیابی پروپزال» -10

 (1393ماه  بهمن
 (1388ن ماه آبا 6)                            ساعت در پژوهشکده آمار     6به مدت « ای بر آمار رسمی مقدمه» -9
 (1388آبان ماه  5)                     ساعت در پژوهشکده آمار  6به مدت « تحلیل داده های چند سطحی» -8

 (1388آبان ماه  4)                    ساعت در پژوهشکده آمار      6به مدت « داده های تابعی تحلیل» -7

6- «Data Mining » (1386آبان ماه  24تا  22)                      ار ساعت در پژوهشکده آم 18به مدت 
 (1386آذر ماه  2تا  1)              ساعت در پژوهشکده آمار  10به مدت « ها و كاربرد آن آشنایی با موجک» -5

 (1386آبان ماه  28تا  26)         ساعت در پژوهشکده آمار 18به مدت « كاوی و كاربردهای آن آشنایی با داده» -4

 (1386تیر ماه  11تا  10)          ساعت در پژوهشکده آمار 12به مدت « گیری چرخشی آشنایی با نمونه» -3

 (1380تیر ماه  28تا  23)                        ساعت در پژوهشکده آمار 25به مدت « برآورد ناحیه كوچک» -2
 (1384)                              در دانشگاه هوایی شهید ستاری یتربیت مدرس -1
 

  مشاوره و نظارت علمی بر پایان نامه )طرح(ها: ،راهنمایی

پژوهشکده علوم بهداشتی « بسیج ملی كنترل فشار خون باال: ارزشیابی سریع فاز اول»ارزیابی طرح پژوهشی -21

 1399جهاددانشگاهی 

پژوهشکده علوم « كشور ایران و عوامل مؤثر بر آنهای بارداری در جمعیت زنان  بررسی شاخص»ارزیابی طرح پژوهشی -20

 1399بهداشتی جهاددانشگاهی 

« هی مفهومی و ابزارهای سنجش سالمت مند ادبیات پژوهشی تعاریف، چارچوب مرور نظام»ارزیابی طرح پژوهشی -19

 1399پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی 

بر ارتقای عملکرد و كیفیت زندگی  Liv3و  sp6ر طب فشاری در دو نقطه بررسی تأثی» مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد -18

 1399دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران « جنسی زنان

بررسی تأثیر آموزش مجازی بر ارتقای عملکرد جنسی، خود انگاره تناسلی و دیسترس » مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد -17

 1398دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران « سندرم راكی تانسکی در زنان مبتال به

( و نمایه التهابی DTACبین الگوهای خواب، ظرفیت آنتی اكسیدانی )بررسی ارتباط » مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد -16

( در زنان دارای اضافه وزن و چاق RQ( و ضریب تنفسی )RMR( با میزان متابولیسم در حال استراحت )DII) غذایی رژیم
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دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دانشگاه علوم « مراجعه كننده به مراكز جامع سالمت وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران

 1398 زشکی تهرانپ

میایی آهن خون در های بیوشی شاخصتأثیر غنی سازی آرد با آهن بر مند و فراتحلیل  مرور نظام»ارزیابی طرح پژوهشی -15

 1398پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی  «های مختلف جمعیت

پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی  «بررسی ابعاد خود مراقبتی در نظام ارائه خدمات سالمت»ارزیابی طرح پژوهشی -14

1397 

 (OH) 25ذایی، پروتئین دریافتی و غلظت سرمی بررسی ارتباط دریافت كلسیم رژیم غ» پایان نامه کارشناسی ارشدمشاور  -13

D  1397دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران « : آنالیز تحلیل مسیر2با فربهی در مبتالیان به دیابت نوع 

ز طراحی و ارزشیابی یک برنامه مداخله ای سبک زندگی سالم برای كاهش وزن بعد ا» رساله دکتریمشاور  -12

  1396دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران  «زایمان

 «بررسی تأثیر غنی سازی آرد با آهن بر هموگلوبین و فریتین سرم: یک فرا تحلیل )متا آنالیز(»ارزیابی طرح پژوهشی -11

 1395پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی 

پژوهشکده علوم بهداشتی « ها در برابر حوادث پرتویی میزان آمادگی بیمارستانسنجش »ارزیابی طرح پژوهشی -10

 1394جهاددانشگاهی 

های طرح هزینه و درآمد خانوار با روش رگرسیون الجیت در ارزیابی دسترسی اقتصادی  تحلیل داده»ارزیابی طرح پژوهشی -9

 1394پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی « اعهای سالمت: مطالعه موردی طرح پزشک خانواده و نظام ارج برنامه

پژوهشکده علوم بهداشتی جهاددانشگاهی « بررسی تأثیر غنی سازی آرد با آهن بر میزان كم خونی»ارزیابی طرح پژوهشی -8

1393 

 1388دانشگاه تهران « گیری كاوی و بررسی درخت تصمیم معرفی داده»راهنمایی پروژه کارشناسی  -7

 1388نور واحد ساوه  دانشگاه پیام« بررسی آماری علل و عوامل موثر بر حوادث رانندگی»پروژه کارشناسی راهنمایی  -6

 1387نور واحد ساوه  دانشگاه پیام« معرفی درخت رگرسیونی»راهنمایی پروژه کارشناسی  -5

و مرور و بررسی چگونگی های ارتباط جمعی در آموزش همگانی مقررات عبور  بررسی نقش رسانه»مشاور آماری طرح  -4

 1387 «افزایش نقش آنها در بهبود ایمنی ترافیک

 1387مهر  مؤسسه ایران «بررسی هویت ایرانی»مشاور آماری پایلوت طرح  -3

 1385 «های خانگی شهر تهران های خارجی در سگ بررسی میزان ضایعات پوستی ناشی از انگل»مشاور آماری طرح  -2

بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دندانپزشکان عمومی شهر تهران در »مه رشته دندانپزشکی با عنوان مشاور آماری پایان نا -1

 1384 دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران «مورد درمان صدمات وارده به دندانهای كودكان
 

  ترجمه، تالیف ویراستاری علمی* 

 ناصر بحرانی عضو هیئت علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری ویراستار علمی کتاب آمار و احتماالت مهندسی تألیف دکتر -4

 برای کارشناسان آمار ادارۀ احصائیه افغانستان SPSSافزار  نگارش جزوه آموزش آمار و نرم -3

 نگارش جزوه آموزش آمار برای کارشناسان آمار وزارت صنایع و معادن -2

  وهشکده آمار ایراناز کتاب راهنمای عملکرد سازمان آماری پژ 6ترجمه فصل  -1
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  ها * مهارت

              SPSS, IBM SPSS Modeler (SPSS Clementine), MINITAB   کاوی تسلط بر نرم افزارهای آماری و داده

 SAS, SPLUS, R, Lisrel, Amos                                                                          آشنایی با نرم افزار آماری
  ,Eviews, OxMetrics                                                                              آشنایی با نرم افزارهای اقتصادسنجی

 

  ها * سایر فعالیت

شکده علوم بهداشتی ، مرکز تحقیقات سنجش سالمت، پژوه"پایش"داوری مقاالت در فصلنامه علمی و پژوهشی  -1

 دانشگاهیهادج


