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 :سوابق تحصیلی  
 

 مقطع تحصیلی  لیصیرشته تح موسسه آموزشی  از سال لغایت  عنوان پایان نامه 

 کارشناسی آمار شهید باهنر کرمان 1386 1390 

مقایسه مدل های رگرسیونی پواسن ، پواسن گاما و پواسن لگ نرمال در 
 داده های صفر متورم در بهداشت دهان و دندان

 

 کارشناسی ارشد آمار زیستی علوم پزشکی کرمان 1392 1396

      

 

 :سوابق شغلی 

 

 محل تصدی لغایت الاز س عنوان شغل

 معاونت آموزشی 1400 1397 کارشناس پذیرش و ثبت نام

 معاونت آموزشی 1398 1397 کارشناس بایگانی

 معاونت آموزشی 1399 1397 کارشناس نقل و انتقاالت

 معاونت آموزشی 1400 1397 مسئول آمار معاونت آموزشی، تحقیقات و امور فرهنگی

 آموزشی نتاومع 1400 1399 عضو هیئت علمی

 

 

 

 

 

 

 



 

 :مقاالتب( 
 

 مجله نام عنوان مقاله
نویسنده نفر 

 چندم
 سال چاپ (IFضریب تاثیر ) ایندکس

Comparing zero 

inflated Poisson, 

Poisson Gamma and 

Poisson Lognormal 

regression data models 

on oral hygiene 

Journal of 

Biostatistics and 

Epidemiology 

 2017   اول

      

      

      

      

      

      

      

      

 



 

 های تحقیقاتید ( پروژه
  

 عنوان طرح نحقیقاتی
 نوع فعالیت در طرح 

 )مجری یا همکار طرح(
 سال تصویب محل پژوهش

پیش بینی روند ابتال و مرگ و میر مرتبط با ویروس کرونا 

 نیانگیمنی ماز با استفاده از مدل های سریدر ایران 

 (ARIMA)کپارچهیمتحرک خودهمبسته 
 

 مجری
دانشکده علوم پزشکی 

 سیرجان
1400 

بررسی و مقایسه عوارض ناشی از تزریق واکسن 

واکسینه آسترازنکا و واکسن کوو ایران برکت درافراد _آکسفورد

 1400شهر سیرجان در سال  شده در
 همکار

دانشکده علوم پزشکی 
 سیرجان

1400 

 

 لیت های آموزشیعاف سوابق 

 

 سال تعداد واحد مقطع تحصیلی نام دوره/ درس مؤسسه محل تدریس

 1399 2 کارشناسی پیوسته 1آمار حیاتی  علوم پزشکی سیرجان

ستهکارشناسی پیو آمار حیاتی مقدماتی علوم پزشکی سیرجان  1 1399 

 علوم پزشکی سیرجان
 شتیبهداکاربرد کامپیوتر در تجزیه تحلیل های داده های 

ستهکارشناسی پیو  
2 

1399 

ستهکارشناسی پیو کاربرد کامپیوتر در تجزیه تحلیل های داده های بهداشتی علوم پزشکی سیرجان  2 1399 

ستهکارشناسی پیو 2آمار حیاتی  علوم پزشکی سیرجان  2 1400 

     



 

 

 های مختلف )آموزشی، پژوهشی(شرکت در دوره 
 

 برگزاری محل دوره)سطح( نوع  نام دوره

 دانشکده علوم پزشکی سیرجان  آشنایی با نحوه طراحی آزمون های چند گزینه ای

 دانشکده علوم پزشکی سیرجان  اخالق در نشر آثار پژوهشی

 دانشکده علوم پزشکی سیرجان  SPSSآموزش مقدماتی نرم افزار 

 دانشکده علوم پزشکی سیرجان  SPSSآموزش پیشرفته نرم افزار

Covid-19 vaccines in Development  دانشکده علوم پزشکی سیرجان 

 دانشکده علوم پزشکی سیرجان  آشنایی با دانش پژوهی در آموزش

آموزش کار با سامانه ثبت عملکرد اعضای هیئت علمی)سامانه 

 طبیب(
 

 دانشکده علوم پزشکی سیرجان

 زشکی سیرجاندانشکده علوم پ  ثبت بیماری ها و پیامدهای سالمت در دانشگاه

 دانشکده علوم پزشکی سیرجان  آموزش نرم افزار رفرنس دهی اندنوت

 دانشکده علوم پزشکی سیرجان  جو اخالقی و رفتار مدنی

 دانشکده علوم پزشکی سیرجان  پروپوزال نویسی

 دانشکده علوم پزشکی سیرجان  پیشرفته Excelآموزش نرم افزار 

 دانشکده علوم پزشکی سیرجان  ایراننظام نوین اطالعات پژوهش پزشکی 

 دانشکده علوم پزشکی سیرجان  اخالق در آموزش با تاکید بر تم طولی

 دانشکده علوم پزشکی سیرجان  مجله مناسب برای چاپ مقاله انتخاب

 دانشکده علوم پزشکی سیرجان  جستجوی پیشرفته

 کرمان دانشکده علوم پزشکی  یضرورت های بین المللی سازی و نحوه اخذ گرنت های بین الملل



 

 دانشکده علوم پزشکی سیرجان  اهمیت برنامه آموزشی و طرح درس

رویکردهای پژوهشی در آموزش و مقاله نویسی در موضوعات 

 آموزشی
 

 دانشکده علوم پزشکی سیرجان

سرنخ های کلیدی در تفاوت نگارش طرح های توسعه ای و طرح 

 در آموزش های پژوهش
 

 وم پزشکی سیرجاندانشکده عل

   

   

 

 

 مدرک زبان معتبر 

 تاریخ برگزاری نمره مدرکنام 
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