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 .1سوابق تحصيلی :
کارشناسی آمار – دانشگاه شهید بهشتی  -معدل  7.08در مقیاس  9.8نمره اي
کارشناسی ارشد آمار – دانشگاه شهید بهشتی – معدل93.87در مقیاس  08نمره اي
دکتري آموزش عالی گرایش برنامه ریزي توسعه  ،دانشگاه شهید بهشتی ،معدل  99.87در مقیاس  08نمره اي ،درجه رساله  :عالی
 .2فعاليتهای آموزشی
 – 9-0مدرس مدعو دانشگاه شهید بهشتی  ،دانشکده علوم ریاضی  ،گروه آمار  9739 ،الی  ، 9733دروس تدریس شده  :سریهاي
زمانی  ،آشنایی با نظریه صف بندي  ،کنترل کیفیت آماري  ،پروژه کارشناسی
 – 0-0مدرس مدعو دانشگاه عالمه طباطبایی  ،دانشکده اقتصاد ،گروه آمار  9709 ،تا  ،9709دروس تدریس شده  :سریهاي زمانی ،
روشهاي نمونه گیري  9و  ، 0کنترل کیفیت آماري  ،روشهاي آماري  ،پروژه کارشناسی
 – 7-0عضو هیات علمی  ،دانشگاه علم و فرهنگ  ،گروه آمار  9739 ،تا کنون  ،دروس تدریس شده  ،سریهاي زمانی  ،کنترل
کیفیت آماري  ،محاسبات آماري با کامپیوتر  ،تحلیل داده ها  ،روشهاي نمونه گیري  9و  ، 0طرح آزمایشات 9و  ، 0رگرسیون ،
روشهاي ناپارامتري ،آمار در مدیریت  ،زبان تخصصی آمار  ،روشهاي آماري  ،پروژه کارشناسی
 .3فعاليتهای پژوهشی
سابقه پژوهشی در مراکزپژوهشی مورد تأیید وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوري  :پژوهشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر  9733 ،الی 9733
 -1-3مقاالت در مجالت علمی – پژوهشي
 .9تحلیلی آینده نگارانه بر فرآیند جذب دانشجو در زیرنظام غیر دولتی غیر انتفاعی آموزش عالی کشور ،مجله مدیریت و برنامه ریزي در
نظام ها ي آموزشی
 .0بررسی مقایسه اي عوامل مؤثر بر جذب دانشجو در خرده نظام غیرانتفاعی آموزش عالی کشور در افق چشم انداز  9989از دیدگاه
سیاستگذاران و ذينفعان ،مجله سیاست علم و فناوري ،شماره  9سال هفتم
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 مجله پژوهش در نظام هاي،9989  سناریو نگاري جذب دانشجو در زیرنظام هاي آموزش عالی غیر انتفاعی کشور در افق چشم انداز.7
آموزشی
، 9797 ،08  شماره،  مجله انجمن آموزش عالی ایران،  بررسی عوامل مؤثر بر سیاستهاي پنهان در جذب اعضاي هیأت علمی.9
، 0  شماره،  سال پنجم،  مجله غدد درون ریز و متابولیسم،  پیش بینی میزان فراخوان در غربالگري کم کاري مادرزادي غده تیروئید.8
9700 تابستان
 عرضه شده در تهران در سالICP  به آب هاي بسته بندي شده با روشPET  بررسی مقدار آنتیموان و کبالت وارد شده از بطریهاي.3
) نویسنده پنجم ( در نوبت چاپ،  مجله سالمت و محیط، 9798
3. Seasonal variation of neonatal transient Hyperthyrotropinemia in Tehran province, 99900888,chronobiology international , 03(9-98), 9089-9039،0898, 7rd writer
0. iAcquaintance of patients with the aims of pre-Operative Evaluation Clinics ,Tanaffos
Journal , 0883; 3(0) : 83-30 , 7rd writer
9. Familiarity of physicians with the Aims of Pre-Operative Anesthesia Evaluation Clinics ,
Tanaffos , 0880; 3(0): 80-37 , 7rd writer
98. Comparison between CT-Scan and Trans-abdominal Sonography in Celiac and
Splanchnic Plexus Blocks in Patients with Advanced Pancreatic Head Cancer ,
,Tanaffos , 0889 ; 0(7) :89-83 , 7rd writer

3.

Comparison between total intravenous anesthesia ( TIVA) versus VIMA in patients

undergoing tracheal resection and reconstruction , 0888,anesthesia and analgesia,
journal of A.I.A.R.S.
0. Evaluation of blood Glucose and electrolytes disturbances among Brain-dead organ
procurement candidates, A 0 year study at Masih Daneshvary medical center, Tehran,
Iran , 0880,anesthesia and analgesia, journal of A.I.A.R.S.
9. Whole lung Lavage under Cardiopulmonary by –pass for Treatment of Pulmonary
Alveolar Proteinosis – report of 9 cases at Masih Daneshvari Medical Center and Review
of its Risks and Benefits, 0880, anesthesia and analgesia, journal of A.I.A.R.S.

2

 مقاالت علمی در مجموعه مقاله های همايشهای علمی معتبر-2-39. role of BDS providers and global standards in integration of SMEs into value
chains:Experience from Iran. 98th international business research conference,0899
0. Evaluation of familiarity of physicians to aims of pre-operation Anesthesia in Iran,
third All Africa anesthesia Congress , Tunisia, 0888
7. comparing analgesic efficacy of several pain controlling methods for acute postthoracotomy pain relief (A one year evaluation from a thoracic surgery center), 0888,
International anesthesia research society , 08th clinical and scientific congress,U.S.A. San

Francisco, 9th writer
9. Efficacy of acute thoracic pain service in controlling post-operative pain in a referral
thoracic medical center in Iran (A one –year Evaluation), 99th world congress of
anesthesiologists’,SOUTH AFRICA, 0880
8. Evaluation of familiarity of patients to aims of pre-operation anesthesia evalution clinic in

IRAN, 33 national scientific congress,australian society of anaesthesis,Australia,9th writer

 اولین سمینار،  مدلسازي و شبیه سازي تغییرات ارتفاع سطح آب دریاي خزر به کمک تابع انتقال میزان بارندگی و درجه حرارت. .3
9739 ،  دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ریاضی کاربردي
 اولین کنفرانس،  مدلسازي و شبیه سازي تغییرات ارتفاع سطح آب دریاي خزر به کمک تابع انتقال میزان بارندگی و درجه حرارت.3
9739 ،  دانشگاه اصفهان، آمار ایران
 دانشگاه اصفهان،  اولین کنفرانس آمار ایران،  کاربر د آزمونهاي آماري در تشخیص میزان امنیت دستگاههاي رمز کننده مخابراتی.0
9739 ،
) ( نویسنده اول9737 ،  دانشگاه فردوسی مشهد،  دومین کنفرانس آمار ایران،  تحلیل ممیزي اصوات زبان فارسی.9
، 9738 ،  سومین کنفرانس آمار ایران،  بررسی روشهاي مختلف پیش بینی سریهاي زمانی و کاربرد آن در یک مسئله واقعی.98
مرکز آمار ایران
 دانشگاه شهید بهشتی، 9733 ،  چهارمین کنفرانس آمار ایران، X99_ARIMA  تحلیل سریهاي زمانی کوتاه مدت با روش.99
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 .90بررسی وضعیت نرم افزارهاي آماري در ایران و روند آینده آن  ،چهارمین کنفرانس آمار ایران  ، 9733 ،دانشگاه شهید بهشتی
( نویسنده اول)
 .97مقایسه برآوردهاي خودگردان در مدلهاي خود بازگشت به روشهاي بلوکی و ساده  ،ششمین کنفرانس آمار ایران ،9709 ،
دانشگاه تربیت مدرس
 .99موانع کاریرد روشهاي خودگردانی  ،هفتمین کنفرانس آمار ایران  ، 9707 ،دانشگاه عالمه طباطبایی
 .98مدلهاي  ، ARFIMAهشتمین کنفرانس آمار ایران  ،دانشگاه شیراز 9708 ،
 .93مقایسه تطبیقی آمار و داده کاوي  ،چهارمین کنفرانس داده کاوي ایران  ،دانشگاه صنعتی شریف  ( 9709 ،نویسنده اول )
 .93بررسی عوامل موثر بر عدم استفاده کامل شهروندان از خدمات بانکداري الکترونیک  ،دومین کنفرانس شهر الکترونیکی 9700 ،
( نویسنده اول )
 .90رشد و بقاي سودو موناس آئروژینوزا در آب بطري شده در دماهاي مختلف  ،اولین کنگره ملی علوم و فناوریهاي نوین
کشاورزي  ( 9798 ،نویسنده سوم )
 .99بررسی وضعیت رشد و بقاي سودوموناس آئروژینوزا درآبهاي بطري شده در شرایط مختلف  ،چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط ،
 (9798نویسنده چهارم )
 .08رشد و بقاي میکرو ارگانیسم شاخص مدیریت تولید در آب معدنی بطري شده تحت شرایط مختلف انبارش  ،بیستمین کنگره ملی علوم و
صنایع غذایی ایران  ،9798 ،دانشگاه صنعتی شریف ( ،نویسنده سوم)
 .09عوامل مؤثر بر ارزشیابی آموزشی اساتبد دانشگاهی از سوي دانشجویان – تحلیل موردي در مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاه اولین
همایش علمی  ،پژوهشی استانداردو استاندارد سازي در آموزش و پرورش9707 ،

 .00جایگاه موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی در گذر از آموزش عالی دانش محور به آموزش عالی دانایی محور  ،همایش توسعه
دانایی محور  ،نهاد هاي مولد دانایی ،دانشگاه چابهار 9707 ،
 .07دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور  ،گسترش کمی یا کیفی دورنماي  ، 9798چهل و هفتمین نشست روساي
دانشگاههاي کشور 9709 ،
 .09طراحی نرم افزار جامع کد کننده صحبت  ،دومین کنفرانس ساالنه انجمن کامپیوتر ایران  ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر 9738 ،
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 -3-3گزارش طرحهای پژوهشی
.9

طرح نظرسنجی از جامعه درخصوص فعالیتهاي شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام  ،دانشگاه علم و فرهنگ ، 9700 ،
همکار اصلی

.0

طرح ارزیابی برنامه کشوري پیشگیري و کنترل بیماري دیابت نوع 9700-9708 ، 0مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم ،
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی شهید بهشتی  ،همکار فرعی

.7

بررسی و ارزیابی کمی و کیفی الواژ کامل ریه در بیماران مبتال به پولمونري آئوالر پروتیئنوزیس در مرکز پزشکی مسیح دانشوري در
سالهاي  9739الی  ،9703دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،همکار اصلی

.9

بررسی مقایسه اي سهولت  ،اثرات و عوارض بلوک نورولیتیک سلیاک و اسپالتکنیک دردرمان درد بیماران دچار کانسر پیشرفته سر
پانکراس با استفاده از دو روش سی تی اسکن و سونوگرافی  ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  ،همکار اصلی

.8

بررسی مقایسه اي اثرات و عوارض دو روش بیهوشی  ( TIVAبیهوشی کامل داخل وریدي ) و  ( VIMAالقا و حفظ بیهوشی با
مواد بیهوشی استنشاقی ) در بیماران تحت عمل جراحی رزکسیون و آناستاموز تراشه  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی –
درمانی شهید بهشتی  ،همکار اصلی

.3

ارزیابی کارایی سرویس درمان دردهاي حاد توراسیک در دوره یک ساله  9700در مرکز آموزشی  ،پژوهشی و درمانی سل و
بیماریهاي ریوي  ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی شهید بهشتی  ،همکار اصلی

.3

بررسی میزان آشنایی و اطمینان پزشکان ایرانی با اهداف کلینیک بررسی هاي پیش از عمل بیهوشی  ،دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی – درمانی شهید بهشتی  ،همکار اصلی

.0

بررسی میزان آشنایی و اطمینان بیماران ایرانی با اهداف کلینیک بررسی هاي پیش از عمل بیهوشی  ،دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی – درمانی شهید بهشتی  ،همکار اصلی

.9

طرح تکمیل تحقیقات و مطالعات مربوط به شناسایی مناطق محروم کشور  ، 9738 ،سازمان برنامه و بودجه سابق  ،پژوهشگر

.98

طرح مطالعات آماري سرعت باد در ایران و پیش بینی حد اکثر سرعت باد به تفکیک هر ایستگاه  ،مرکز تحقیقات نیرو ،9733 ،
مجري طرح

.99

بررسی وضعیت اولیه و رشد و بقاي سودوموناس آئروژینوزا در آب هاي معدنی طبیعی پرمصرف تهران در سال  9709تحت
شرایط مختلف انبارش و نگهداري ،دانشکده بهداست  ،دانشگاه علوم پزشکی تهران  ، 9709 ،همکار اصلی

.90

طرحهاي مختلف نظر سنجی در بانک ملی ایران  9708 ،الی  ، 9798طراح و مجري

.97

ارزیابی اختالالت قند خون و الکترولیت در بیماران مرگ مغزي اهداي عضو شده در یک دوره  0ساله در بیمارستان مسیح دانشوري،
 ،9703دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  ،همکار اصلی
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 -4-3تأ ليف کتاب
 .9مقدمه اي بر روشهاي آماري ناپارامتري  ،مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی 9798 ،
 .0راهنماي کاربران  ، SPSS 3.8 for windowsجلد اول  ،مرکز انتشاراتی فرهنگی حامی  ،نویسنده اول 9733،
 .7راهنماي کاربران  ، SPSS 3.8 for windowsجلد دوم  ،مرکز انتشاراتی فرهنگی حامی  ،نویسنده اول 9733،
 .9آموزش نرم افزار  SPSS 98.8اصول و مبانی  ،انتشارات حامی 9703 ،
 .8مقدمه اي بر اصول رمزنگاري  ،انتشارات مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی 9733 ،
.3

راهنماي کاربران  ، SPSS 98.8انتشارات انیستیتو ایزایران 9709 ،

 -5-3تجديد چاپ کتاب تأليفی
 .9راهنماي کاربران  ، SPSS 3.8 for windowsچاپ دوم  ،نویسنده اول  ، 9700 ،موسسه انتشاراتی امام عصر

(

عج)
 -6-3ويرايش علمی کتاب
 .9مسائل منتخب آمار  ،مرکز انتشاراتی حامی 9730 ،
 .0آمار در علوم پزشکی و بهداشتی ( با استفاده از نرم افزار  ، )SPSSانتشارات حامی 9730 ،

 -7-3راهنمايی و مشاوره پايان نامه کارشناسی ارشد
 .9مشاور پایان نامه هاي کارشناسی ارشد در دانشکده مدیریت و حسابداري دانشگاه شهید بهشتی  9733 ،الی 3 ، 9709
مورد
 .0راهنمایی پایان نامه هاي کارشناسی ارشد  ،گروه آمار دانشگاه علم و فرهنگ  7 ، 9799 ،مورد
 .7مشاوره پایان نامه هاي کارشناسی ارشد  ،گره آمار دانشگاه علم و فرهنگ  9 ، 9799 ،مورد
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 -8-3ترجمه کتاب
 .9شش سیگما براي پیشرفت کیفیت و بهره وري  ،انتشارات جهاد دانشگاهی  ، 9798 ،مترجم اول
.0

کنترل کیفیت  ،مرکز نشر دانشگاهی  ، 9700 ،ویراسته دکتر علی عمیدي

 -9-3ارزيابی و داوری طرحهای تحقيقاتی
 .9ارزیابی طرحهاي تحقیقات دفاعی در پژوهشگاه علوم و تکنولوژي دفاعی  9738 ،الی 9733
 - 11-3ساير فعاليتهای تحقيقاتی و فناوری
 .9همکار مستقیم در طراحی کد کننده هوشمند صحبت ( طرح محرمانه وزارت دفاع )
 .0همکار اصلی طراحی نرم افزار جامع آزمون کدکننده هاي صحبت

 .4خدمات علمی – اجرايی
مجموع امتیاز تأیید شده توسط هیأت امناي مرکزي وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوري تا تاریخ  79 ،9703/99/98امتیاز
 – 1-4تدريس در کارگاهها و دوره های آموزشی
 .9کارگاه آموزشی نرم افزار  ، SPSSچهارمین کنفرانس آمار ایران  ،دانشگاه شهید بهشتی 9733 ،
 .0کارگاه آموزشی کاربرد نرم افزارهاي آماري در هواشناسی  ،سازمان هواشناسی کشور 9709 ،
 .7دوره آموزشی نماگرهاي کوتاه مدت  ،پژوهشکده آمار 3131 ،
 .9دوره آموزشی نرم افزار  SPSSمقدماتی و پیشرفته  ،انیستیتو ایز ایران  9739 ،الی 9700
 .8دوره آموزشی تخصصی نرم افزار  ، SPSSبانک مرکزي ایران 9708 ،
 - 2-4همکاری در امور اجرايی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی
 .9مدیر گروه آمار  ،دانشگاه علم و فرهنگ ( موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی سابق )  9739 ،الی 9700
 .0معاون آموزشی دانشکده علوم انسانی و پایه  ،دانشگاه علم و فرهنگ ( موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی سابق )  ،با
حفظ سمت مدیریت گروه آمار  9708 ،الی 9700
.7

مدیر کل برنامه ریزي آموزشی  ،نظارت و سنجش  ،دانشگاه علم و فرهنگ ( موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی سابق ) ،
 9700تا کنون

.9

عضو شوراي آموزشی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی سابق و دانشگاه علم و فرهنگ  9708 ،تا کنون

.8

نماینده انجمن آمار ایران در موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی سابق و دانشگاه علم و فرهنگ  9708 ،تا کنون

.3

عضو کمیته تدوین برنامه  8ساله توسعه دانشگاه

.3

عضویت در هیئت رئیسه دانشگاه  9707 ،الی 9703

.0

عضویت در شوراي دانشگاه  9707 ،الی 9708
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عضویت در شوراي پژوهشی دانشگاه  9700 ،الی 9709

 – 3همکاری در امور فرهنگی دانشگاه.9

مشاوره به انجمن علمی – دانشجویی آمار دانشگاه علم و فرهنگ از سال  9739تا کنون

.0

همکاري در مراحل مصاحبه از پذیرفته شدگان آزمون سراسري در دانشگاه علم و فرهنگ  9730 ،و 9798

 .5آشنايی به زبان خارجی
 -زبان انگلیسی  ،خواندن و ترجمه  :خوب ،

مکالمه و نوشتن  :متوسط

 .9گواهی آزمون زبان انگلیسی در سطح تافل از دانشگاه تهران  ،آذر ماه  ، 9708نمره  99.38در مقیاس  ، 08قبولی قطعی
 .0گواهی آزمون زیان انگلیسی در سطح تافل از دانشگاه تربیت مدرس  ،شهریور  ، 9703نمره  88در مقیاس  ، 988قبولی قطعی
 .7گواهی آزمون زبان انگلیسی  MSRTوزارت علوم  ،تحقیقات و فناوري  ،اسفند  ، 9798نمره  38در مقیاس  ، 988قبولی قطعی

 -6عناوين کسب شده
 .9رتبه اول کارشناسی و رتبه دوم کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی در رشته آمار
 .0رتبه دوم پژوهش دانشگاه علم و فرهنگ 9707 ،
 .7هیأت علمی برگزیده دانشگاه علم و فرهنگ 9709 ،
 .9همکار برگزیده حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علم و فرهنگ 9700 ،
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