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  مقاالت ارائه شده در کنفرانسهای علمی

 

 سخنرانی ها

در کنگره 

 دانشگاهی

 در کنگره بین المللی در کنگره ملی

سخنرانی 

 کنگره ملی

به صورت سخنرانی با  1390اخذ پذیرش مقاله در پنجمین کنگره سراسری اعتیاد در اسفند سال 

اد در افراد مراجعه کننده به مرکز متادون بررسی عوامل مرتبط با دفعات اقدام به درمان اعتی "عنوان

 "1390( شهرستان زابل در سال MMTدرمانی)

سخنرانی 

 کنگره ملی

به  1392آذر ماه  6-8اخذ پذیرش مقاله در نهمین کنگره دو ساالنه ایمونولوژی، آسم و آلرژی ایران، 

Severity  as a Marker of33 Serum Levels of Interleukin "صورت سخنرانی با عنوان

of Asthma Disease" 
سخنرانی 

کنگره 

 (Rapidملی)

آبان، تهران با  15-17اخذ پذیرش مقاله در ششمین کنگره سرطان پستان جهاد دانشگاهی، 

 Overall Quality of life of Iranian Breast Cancer Patient after Surgery”عنوان

with Access to National Health Service” 

انی بین سخنر

 المللی

Systematic review on the association of abdominal obesity in children and 

adolescents with cardio-metabolic risk factors, International Congress of Maternal 

and Childhood Obesity, 2015, Urmia, Iran, Eng. 
کنگره بین 

 الملی اطفال

Association of 25-hydroxy vitamin D levels with indexes of generalized and 

abdominal obesity in Iranian adolescents: the CASPIAN-III Study 



Oct 2014, Endocrinology & metabolism disorders, Proceeding of the 26th 

International Congress of Pediatrics – Oct 2014  

Abstract 

وستر بین پ

 المللی

 Prevalence of Paan (chewing tobacco) consumption and its”ی: مقاله یارائه 

associated factors among high school   ،2007". بین المللی ی در اولین کنگره 

(emro ) به عنوان نویسنده اول مقاله. 2009در سال  "سالمت و دخانیات در جزیره کیش"با عنوان 

تر بین پوس

 المللی

 اخذ پذیرش مقاله در اولین کنگره بین المللی سالمت زنان در شیراز با عنوان زیر:

Is women’s employment associated with their quality of life?: A case study of 

 Zabol using clustering analysis in 2010, 1th International congress of 

women’s Health, Shiraz, Iran, 2012 

 

شیوع مصرف پان در دانش آموزان پسر دبیرستانی شهر زاهدان و عوامل مرتبط با آن "ارائه ی مقاله ی  پوستر ملی

 . 1387در چهارمین کنگره ی سراسری اعتیاد در سال  "1386در سال 

های علوم پزشکی شمال  هپنجمین همایش سالیانه پژوهشی دانشجویان دانشگااخذ پذیرش مقاله در  پوستر ملی

 DIC  بررسی اپیدمیولوژیک مصرف کنندگان کریستال مراجعه کننده به مرکز "با عنوان کشور

  " 1390شهرستان زابل در سال 

 

سخنرانی بین 

 المللی
Effect of Magnesium Supplement on Pregnancy Outcomes a randomized 

control trial 

 ISERB ،2016د مثل، در کنگره بین المللی توای

پوستر بین 

 المللی
Relation Between Vitamin D levels and Odds of Fertility in Women's 

Undergoing With In Vitro Fertilization 

 کنگره بین المللی علوم سالمت باروری و فرزندآوری در 

ICRHC 2016 

سخنرانی بین 

 المللی

موثر بر سبک زندگی سالم از دیدگاه والدین دانش آموزان با اضافه  بررسی موانع موجود بر برخی عوامل

 وزن و چاقی در شهر اصفهان

International Congress of Maternal and Childhood Obesity, 2015, Urmia, Iran 

شرکت در 

 سمینار

 سمینار یافته های نوین در تاثیر عوامل زیست محیطی بر سالمت و روش های کنترل آن 

 پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماریهای غیرواگیر علوم پزشکی اصفهانبرگزار کننده: 

 

 :طرحهای تحقیقاتی

 

 طرحهای تحقیقاتی

مجری یا  عنوان طرح تحقیقاتی مصوب

همکار 

 طرح

سال 

اجرای 

 طرح
 1386 مجری انمخدر پی عملکرد دانش آموزان پسر دبیرستانی شهر زاهدان در مورد ماده  میزان آگاهی، نگرش و

 1390 مجری علیه السالم( در شهر اصفهان) مبتال به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان سید الشهداکیفیت زندگی بیماران 



 1391 مجری بررسی اثر نحوه عرضه، بر میزان سرب در سبزیجات خام در شهر اصفهان

لیک در بستگان درجه اول مبتالیان به دیابت شیوع و عوامل موثر بر دیابت، پره دیابت و سندرم متابو

 نوع دو اصفهان

همکار 

 اصلی

1391 

 Cyclicبررسی اثر داروهای سیپروهپتادین و آمی تریپتلین در پروفیالکسی سندرم استفراغ دوره ای)

Vomiting syndromeدر کودکان ) 

همکار 

 اصلی

1392 

همکار  شیوع سندرم متابولیکبررسی ارتباط بین بین طول مدت تغذیه با شیر مادر و 

 اصلی

1392 

همکار  1392آگاهی پرستاران شهر اصفهان نسبت به اختالالت رشد در کودکان در سال 

 اصلی

1392 

غربالگری شیرخواران و کودکان در بدو ورود به مهدکودک از نظر رشد و تکامل در نواحی شهری و 

 1392روستایی شهرستان اصفهان در سال 

همکار 

 اصلی

1392 

 Cyclicبررسی اثر داروهای توپیرامات و آمی تریپتلین در پروفیالکسی سندرم استفراغ دوره ای)

Vomiting syndrome در کودکان ) 

همکار 

 اصلی

1392 

 18تا  10بررسی تاثیر پروبیوتیک ها در درمان بیماری کبد چرب غیر الکلی در کودکان و نوجوانان 

 سال

همکار 

 اصلی

1392 

همکار  رات درمانی پیراستام بر حمالت ریسه در کودکانبررسی اث

 اصلی

1392 

همکار  91-92مورد فلج مغزی مراجعه کننده به درمانگاه نورولوژی کودکان در سال  200بررسی اتیولوژیک 

 اصلی

1392 

بررسی اگاهی و عملکرد مادران مراجعه کننده به بیمارستان کودکان اصفهان در مورد تشنج کودک و 

 1392دامات پس از تشنج در سال اق

همکار 

 اصلی

1392 

بررسی تاثیر پیروی از رژیم با نمایه گالیسمیک کم بر تعداد و طول مدت حمالت تشنج در بیماران 

 مبتال به صرع مقاوم به درمان

همکار 

 اصلی

1392 

جعه کننده به بررسی عالیم نورولوژیک در بیماران با فلج مغزی و سابقه تولد نارس در بیماران مرا

 کلینیک نورولوژی کودکان

همکار 

 اصلی

1392 

بررسی و مقایسه تاثیر سربروالیزین بر عملکرد حرکتی بیماران با فلج مغزی مراجعه کننده به کلینیک 

 1392مغز  اعصاب کودکان در سال 

همکار 

 اصلی

1392 

همکار  نوزادان نارسمطالعه مرور منظم در رابطه با زمان افزایش هورمون های تیروئیدی در 

 اصلی

1392 

همکار  بررسی عوامل خطر مرتبط با شکاف لب و کام در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین)ع(

 اصلی

1393 

بررسی پیامدهای نورولوژیک در بیماران با فلج مغزی و سابقه تولد نارس در بیماران مراجعه کننده به 

 کلینیک نورولوژی کودکان

ر همکا

 اصلی

1393 

همکار  مطالعه مروز نظام مند استراتژی غربالگری چربی خون در کودکان و نوجوانان

 اصلی

1393 

بررسی کیفیت خواب در افراد دیابتی تیپ دو در کلینیک تخصصی دیابت پاسارگاد شاهرود در سال 

1395 

همکار 

 اصلی

1395 

 بررسی روایی و پایایی نسخه ایرانی پرسشنامه
 Youth Sexual Intention Questionnaire (YSI-Q) 

 1396 مجری

( ARDSبررسی فراوانی نسبی، اتیولوژی، میزان مرگ مورتالیتی، پروگنوز و عوامل موثر بر سندرم دیسترس تنفسی حاد )

 91-93ساله بستری شده در مرکز مراقبتهای ویژه کودکان در بیمارستان امام حسین در سالهای  15تا  1در کودکان
مکار ه

 اصلی

1393 



غربالگری شیرخواران و کودکان در بدو ورود به مهدکودک از نظر رشد و تکامل در نواحی شهری و روستایی شهرستان 

 1392اصفهان در سال 
همکار 

 اصلی

1392 

همکار  مطالعه مرور نظام مند استراتژی غربالگری چربی خون در کودکان و نوجوانان

 اصلی

1393 

سال مراجعه کننده به خانه های بهداشت تحت پوشش مرکز  6تا  2بود سرمی روی در کودکان بررسی فراوانی کم

 1394بهداشت شماره دو اصفهان در سال 
همکار 

 اصلی

1394 

همکار  مرور نظام مند اثر فتاالت ها بر روی بلوغ

 اصلی

1394 

مروی در شیرخواران یک -ی ریفالکس معده ایبررسی و مقایسه اثر رژیم هایپوآلرژن و تجویز رانیتیدین در درمان بیمار

 ماه تا یک سال
همکار 

 اصلی

1394 

تا  10بررسی تاثیر پروبیوتیک ها در درمان بیماری کبد چرب غیر الکلی در کودکان و نوجوانان چاق یا دارای افزایش وزن 

 سال 18
همکار 

 اصلی

1394 

سال با تشخیص کیست هیداتیک  18وژیک در کودکان زیر بررسی وضعیت کلینیکی، تشخیص، درمان و یافته های رادیول

 در بیمارستان های الزهرا و امام حسین اصفهان بستری شده اند 1392تا  1386که در طی سالهای 
همکار 

 اصلی

1393 

 بررسی ویژگیهای اپیدمیولوژیک، دموگرافیک و بالینی کودکان مبتال به تشنج ناشی از تب مراجعه کننده به بیمارستان

 1393تا  1390های الزهرا، امین و مام حسین اصفهان از سال 
همکار 

 اصلی

1393 

آزمایشگاهی عوارض بیماری کاوازاکی در کودکان بستری در بیمارستان های الزهرا -بررسی فراوانی نسبی، تظاهرات بالینی

 1385-1393و امام حسین طی سال های 
همکار 

 اصلی

1393 

همکار  تغذیه با شیر مادر و شیوع سندرم متابولیک. مرور منظم و متاآنلیزبررسی ارتباط بین طول مدت 

 اصلی

1394 

بررسی پیامدهای نورولوژیک در بیماران با سابقه اسپاسم شیرخواران مراجعه کننده به کلینیک نورولوژی کودکان در سال 

1394 
همکار 

 اصلی

1394 

 

 

 

 سوابق آموزشی
  :آموزشی زابق تدریس در دانشگاهها و مراکوس



 

  و سمینارهای آموزشی: هادر کارگاهابق تدریس سو
  مدرس دروس جمعیت شناسی, تنظیم خانواده جهت دانشجویان کارشناسی دانشگاههای مالک اشتر اصفهان و دانشگاه

 .غیر انتفاعی عقیق

 زش تدریس کارگاه مرور منظم و مدیریت اطالعات علمی و منابع الکترونیک زیر نظر مدیریت مطالعات و توسعه آمو

 .( علوم پزشکی اصفهانEDCپزشکی )

 مدرس کارگاه جستجوی منابع علمی در دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

 ( مدرس کارگاه نحوه ارسال مقاله برای مجله و همایش ها زیر نظر مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکیEDC )

 .علوم پزشکی اصفهان

 ند زیر نظر مدرس کارگاه مرور نظام مEDC علوم پزشکی اصفهان 

  مدرس کارگاه جستجوی منابع الکترونیک زیر نظرEDC علوم پزشکی اصفهان 

 .1391و  1390، 1389علوم پزشکی اصفهان در سال  در دانشگاه)ویژه ی دانشجویان( روش تحقیق  هایکارگاهدر مدرس 
 

 

 :ی تخصصیگواهینامه ها
 (member of Cochrane Trainersعضو گروه مدرسین مرکز کاکرین ) 

 

تدریس  تدریس نظری)نام دروس( ردیف

عملی)نام 

 دروس(

 مقطع تدریس

 تعداد ترم کارشناسی کاردانی

 24ترم)  4   جمعیت شناسی و تنظیم خانواده 1

واحد 

 درسی(

مدرس کارگاههای مرور منظم، جستجوی منابع علمی و  2

پایگاه های اطالعات علمی،  نحوه ارسال مقاله به مجالت و 

( دانشگاه EDCهمایش ها در مرکز توسعه آموزش پزشکی)

 علوم پزشکی اصفهان

    

اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریها )علوم پزشکی  3

 شاهرود(

    5 واحد 

 واحد   1   روش تحقیق )علوم پزشکی شاهرود( 4

اپیدمیولوژی بیماریهای شایع در ایران )علوم پزشکی  5

 شاهرود(

    3واحد 



 

 

 

 کارگاههای آموزشی:شرکت در 

 
  روزه مربوط به داوری مقاالت در کنگره ها.)اصفهان( 3کارگاه 

  کارگاه آموزشی نرم افزارEND.NOTE 

 .کارگاه آموزشی تحلیل بقا 

 .کارگاه سه روزه کشوری مرور ساختاریافته و متاآنالیز در کرمان 

  کارگاه سه روزهcochrane systematic review  زیر نظر مدرس بین المللی کوکران در علوم پزشکی اصفهان، یزد و

 علوم پزشکی ایران

  کارگاه بین المللیExperiences on International Birth Cohorts   زیر نظر مدرسین کوهورت اسپانیا و مرکز

 کوهورت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

  سمینار بین المللیAir pollution & Health; The state of the  Art در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

  کارگاه استفاده از نرم افزار رفرانس نویسیMendeley 

  کارگاهstructural equation modeling در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود  

 کارگاه دو روزه مرور منظم و متاآنالیز در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 

 وزه کارگاه یک رPortal of Medical Digital Resources (PMDRدر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ) 

 کارگاه آموزش طراحی اسالیدهای آموزشی و پوستر 

 در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان کارگاه آموزشی برنامه استراتژیک ویژه مراکز تحقیقاتی 

 20/11/1386در تاریخ  دوره آموزشی عمومی امداد وکمکهای اولیه. 

 18/11/1388در تاریخ  وره آموزشی اخالقد. 

 27/12/1388در تاریخ  های قابل پیشگیری با واکسن های بیماری دوره آموزشی مراقبت. 

 27/12/1388در تاریخ  دوره آموزشی طرح ادغام یافته سالمندان. 

 8/3/1389در تاریخ  کارگاه آموزشی برنامه کشوری بهداشت روان. 

 17/3/1389در تاریخ  فشارخون کارگاه آموزشی دیابت و. 

 22/4/1389در تاریخ  کارگاه آموزشی بیماری های روده ای وانگلی. 



 18/5/1389در تاریخ  کارگاه آموزشی اقدامات بهداشت محیط در شرایط اضطراری. 

 18/5/1389در تاریخ  کارگاه آموزشی ارگونومی. 

 23/5/1389در تاریخ  کارگاه آموزشی پایش ید. 

 .23/5/1389در تاریخ  شی اصالح الگوی مصرف روغنهای خوراکیکارگاه آموز

 

 :جوایز فتخارات وا

 
  1396پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در سال 

  در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 1397سال(در سال  35پژوهشگر برتر جوان )زیر 

 

 1391نشگاه بابل در مهر ماه داور برتر سیزدهمین کنگره پژوهشی سالیانه کشور به میزبانی دا. 
 

 1389از سال  دبیر شورای مرکزی کمیته های پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. 

 .دبیر شورای مرکزی اولین کمیته مشورتی دانشجویی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

  در دوره دانشجویی کارشناسی ارشد اناصفهدانشگاه علوم پزشکی عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت. 

 89-91در سال اصفهاندانشگاه علوم پزشکی  تغذیه عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده. 

 89-90 عضو شورای مرکزی کمیته های پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. 

 ین المللی(.اصفهانب-عضو تیم علمی دوازدهمین کنگره سالیانه دانشجویان علوم پزشکی)کشوریSICOBAIR 2011 

 .عضو شورای مرکزی اولین کمیته مشورتی دانشجویی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

 1389از سال  دبیر شورای مرکزی کمیته های پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. 

 پزشکی اصفهان. دبیر شورای مرکزی اولین کمیته مشورتی دانشجویی آموزشی دانشگاه علوم 

  در دوره دانشجویی کارشناسی ارشد اصفهاندانشگاه علوم پزشکی عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت. 

 89-91در سال اصفهاندانشگاه علوم پزشکی  تغذیه عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده. 

 89-90 اصفهان عضو شورای مرکزی کمیته های پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی. 

 بین المللی(.اصفهان-عضو تیم علمی دوازدهمین کنگره سالیانه دانشجویان علوم پزشکی)کشوریSICOBAIR 2011 

 .عضو شورای مرکزی اولین کمیته مشورتی دانشجویی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

  1391سالیانه دانشجویان کشور در مهر دریافت تندیس و تقدیر نامه داور برتر کنگره در سیزدهمین کنگره پژوهشی. 



  دریافت تقدیر نامه از طرف رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان برای کسب رتبه ممتاز آموزشی در دانشگاه علوم

 .1385پزشکی کرمان در سال 

برتر کنگره دریافت تقدیر نامه از معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در راستای کسب عنوان داور 

 پژوهشی سالیانه دانشجویان کشور و درج در سایت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
  1392دریافت لوح سپاس به منظور فعالیت در هفته پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در هفته پژوهش 

 در دانش آموزان پسر دبیرستانی شهر شیوع مصرف پان "ی مقاله در راستای ارائه ی  سپاس دریافت لوح تقدیر و

 و انتخاب آن جزء1387به چهارمین کنگره ی سراسری اعتیاد در سال  "1386زاهدان و عوامل مرتبط با آن در سال 

 .سه مقاله برتر کنگره

 دریافت تقدیرنامه از ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور در راستای ارائه مقاله ی:”Paan using in south-east of Iran: 

Associated factors”. 

 تقدیر از طرف معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه به مناسبت همکاری در هفته پژوهش


