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 ظَاتق تحصیلی  :
 

 هقطع تحصیلی رشتِ تحصیلی  هَظعِ آهَزشی  از ظال لغایت  عٌَاى پایاى ًاهِ 

 دکتزی آمبر سیستی داوطگبٌ علًم پشضکی َمذان 1392 1398 بسط هدل رگرسیوى بردار پشتیباى برای دادههای هوبسته

هقایسه هدلهای سریهای زهانی و شبکههای عصبی 

هصنوعی در پیشبینی هرگ و هیر بیواراى هبتال به سرطاى 

 پستاى

 کبرضىبسی ارضذ آمبرسیستی داوطگبٌ علًم پشضکی کزمبن 1390 1392

کبرضىبسی  آمبر داوطگبٌ تجزیش 1385 1389 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

: هقاالت (ب
 

 ًام هجلِ عٌَاى هقالِ
ًَیعٌذُ ًفر 

 چٌذم
ایٌذکط 

ضریة تاثیر 

(IF )
 ظال چاج

Prevalence of smoking in northwest Iran: a meta-analysis Electronic Physician چهارم Pubmed  2014 

Seasonal pattern in suicide in Iran 
Iranian journal of 
psychiatry and 

behavioral sciences 
 ISI  2015 اول

Evaluating the high risk groups for suicide: A Comparison of Logistic 
Regression, Support Vector Machine, Decision Tree and Artificial 

Neural Network 

Iranian journal of public 
health 

چهارم 
 (مسئول)

ISI 

Pubmed 
1.291 2016 

A mixed-effects least square support vectorregression model for three-
level count data 

Journal of Statistical 
Computation and 

Simulation 
 ISI 1.058 2019 اول

A Support Vector Regression Approach for Three–Level Longitudinal 
Data 

Epidemiology, 
Biostatistics and Public 

Health 
 ISI  2019 اول

Prediction of Serum Creatinine in Hemodialysis Patients Using a Kernel 
Approach for Longitudinal Data 

 

Healthcare Informatics 
Research 

 اول
ISI 

Pubmed 
 2020 

Self-Efficacy, Self-Regulated Learning, and Motivation as Factors 
Influencing Academic Achievement Among Paramedical Students: A 

Correlation Study 

 

Journal of Allied Health دوم Pubmed  2020 



 

Comparison of auto regressive integrated moving average and artificial 
neural networks forecasting in mortality of breast cancer 

Journal of Biostatistics 
and Epidemiology 

 اول
ProQuest 

Ulrich 
 2015 

 ضیًع آلزصوُبی غذایی ي استىطبقی در ثیمبران مجتال ثٍ آلزصی ضُز کزمبن

JOURNAL OF 
KERMANSHAH 
UNIVERSITY OF 

MEDICAL SCIENCES 

 EMBASE  2014 سوم

Evaluation of the Green Tea Varnish Efficacy on Dental Caries Depth 
around the Orthodontic Brackets 

Journal of Mashhad 
Dental School 

 ششم
EBSCO 

ISC 
 2017 

Pediculosis Capitis and Its Related Factors among Girl Primary School 
Students of Meybod, Yazd Province,in 2015-2016 

journal of health 
 

 ISC  2018 دوم

Relationships between Self-Regulated Learning and Academic Success 
among Students of Paramedicine Faculty of Hamedan University of 

Medical Sciences 

Education Strategies in 
Medical Sciences 

 
 ششم

EBSCO 

ISC 
 2018 

The Study of Blood Pressure Related Factors Based on Health Belief 
Model in Yazd in 2017 

The Journal of Toloo-e-
behdasht 

 
 ISC  2019 سوم

The Relation between Lifestyle and High-risk Behaviors in Drivers 
Visiting the Cargo Terminal of Yazd 

Health and Development 
Journal 

 ISC  2020 سوم
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ُ ّای تحقیقاتی  (د  پرٍش
  

 عٌَاى طرح تحقیقاتی
 ًَع فعالیت در طرح 

 (هجری یا ّوکار طرح)
 ظال تصَیة هحل پصٍّش

مقبیسٍ مذلُبی سزیُبی سمبوی ي ضجکُُبی عصجی مصىًعی در پیطجیىی 

 مزگ ي میز ثیمبران مجتال ثٍ سزطبن پستبن
 91داوطگبٌ علًم پشضکی کزمبن  مجزی ديم

مقبیسٍ عىبصز کمیبة ي پزيتئیه قجل ي ثعذ اس آثکطی ثزوجُبی ایزاوی ي 

 يارداتی
 90 داوطگبٌ علًم پشضکی کزمبن َمکبر

میشان آگبَی ي وگزش داوطجًیبن داوطگبٌ علًم پشضکی َمذان وسجت ثٍ 

 قًاویه ي مقزرات اوضجبطی
 94 داوطگبٌ علًم پشضکی َمذان َمکبر

ثزرسی تبثیز يارویص چبی سجش ثز عمق پًسیذگی سطح ریطٍ 
 94 داوطگبٌ علًم پشضکی َمذان مطبير آمبری

ثزرسی راثطٍ ثیه خًدکبرآمذی، راَجزدَبی یبدگیزی خًدتىظیمی ي اوگیشٌ 

پیطزفت ثب پیطزفت تحصیلی داوطجًیبن داوطکذٌ پیزاپشضکی داوطگبٌ علًم 

 1395پشضکی َمذان در سبل 

 95 داوطگبٌ علًم پشضکی َمذان َمکبر

 ثسط مذل رگزسیًن ثزدار پطتیجبن ثزای دادَُبی َمجستٍ
 96 داوطگبٌ علًم پشضکی َمذان َمکبر

مقبیسٍ استزس وبضی اس مزاحل درمبن ریطٍ دوذان در متخصصیه ریطٍ، 

 94-93دستیبران ي داوطجًیبن دوذان پشضکی َمذان در سبل تحصیلی 
 94 داوطگبٌ علًم پشضکی َمذان مطبير آمبری

ثزرسی تبثیز يارویص چبی سجش ثز عمق پًسیذگی دوذاوی در اطزاف ثزاکت 

 َبی ارتًدوسی
 94 داوطگبٌ علًم پشضکی َمذان مطبير آمبری

مقبیسٍ سمبن ثٍ کبرگیزی سزمبی مًضعی در سمبن َبی مختلف ثز ضذت 

درد، ایجبد ي يسعت کجًدی وبضی اس تشریق سیزجلذی اوًکسبپبریه در ثیمبران 

 1394ثستزی در ثیمبرستبن قلت َمذان در سبل 
 94 داوطگبٌ علًم پشضکی َمذان مطبير آمبری



 

 فعالیت ّای آهَزشیظَاتق  

 

 ظال تعذاد ٍاحذ هقطع تحصیلی درض/ ًام دٍرُ هؤظعِ هحل تذریط

 93 3 دکتزی حزفٍ ای آمبر سیستی ي کبر ثب ثبثستُُبی آنداوطگبٌ علًم پشضکی َمذان 

 93 2 کبرضىبسی کبمپیًتز ي کبرثزد آن داوطگبٌ علًم پشضکی َمذان

 95 3 کبرضىبسی آمبر در کتبثذاری ي اطالع رسبوی داوطگبٌ علًم پشضکی َمذان

 96 2 کبرضىبسی 2آمبر حیبتی  داوطگبٌ علًم پشضکی َمذان

 

 

  ّای هختلف ُ  (آهَزشی، پصٍّشی)شرکت در دٍر
 

 هحل ترگساری دٍرُ (ظطح)ًَع  ًام دٍرُ

 دانشگاه علوم پسشکی کرهاىکارگاه آهوزشی  هقاله نویسی کوی

 دانشگاه علوم پسشکی کرهاى کارگاه آهوزشی هقاله نویسی کیفی

 دانشگاه علوم پسشکی کرهاى کارگاه آهوزشی حجن نوونه

STATA دانشگاه علوم پسشکی کرهاى کارگاه آهوزشی 
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