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مدارك تحصیلی
 دیپلم ریاضی -فیزیك با معدل  21/27در سال 2527
 كارشناسی آمار با معدل  22/23از دانشگاه عالمه طباطبایی تهران در سال 2523
 كارشناسی ارشد آمار زیستی با معدل  20/18از دانشگاه تربیت مدرس تهران در سال 2520


دكترای آمار زیستی با معدل  20/52از دانشگاه تربیت مدرس تهران در سال 2502

 عنوان پایاننامه کارشناسی ارشد :روشهای آماری و مدلهای خطی تعمیمیافته برای
دادههای زوج شده و كاربرد آن ها در وضعیت سمع ریه افراد در سطح استان تهران
 عنوان پایاننامه دکتری :مدلهای خطی تعمیمیافته برای پاسخ های رتبهای همبسته مربوط به
اندامهای زوجی بدن و كاربرد آن ها در دادههای وضعیت پریودنتال دانش آموزان و هیپوترمی
نوزادان

سوابق آموزشی و پژوهشی


دانشیار گروه آمار زیستی ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی



عضو هیات تحریریه مجله دانشکده پیراپزشکی ( )Journal of Paramedical Sciencesاز سال
 2500تاكنون



عضو هیات موسس مركز تحقیقات پروتئومیکس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال  2502تا
2500



مشور آماری مركز تحقیقات تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال  2502تاكنون



عضو شورای پژوهشی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی از سال  2502تا 2500



مشاور آماری مركز تحقیقات چشم دانشگاه شهید علوم پزشکی بهشتی از سال  2503تا 2502



مدیر گروه آمار و محاسبات بیمه ای موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی در سال 2501



مشاور آماری معاونت اقتصادی -برنامه ریزی سازمان تامین اجتماعی از سال  2505تا 2503



مشاور آماری دانشکدهی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال  2528تا 2502



مشاور آماری مركز تحقیقات بهداشت باروری ولیعصر (عج) از سال  2528تا 2505



عضو شورای پژوهشی دانشکدهی پزشکی دانشگاه شاهد از سال  2502تا 2505



عضو شورای پژوهشی گروه زنان دانشکدهی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال  2502تا 2505



مشاور آماری مجلهی پژوهشی  Dentistryاز سال  2505تا 2501



عضو هیات تحریریهی مجلهی پژوهشی پزشکی امروز زنان از سال  2502تا 2505



مشاور آماری بیمارستان آموزشی میرزا كوچك خان وابسته به دانشکدهی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی
تهران در سال 2505

 تدریس دروس آمار ،آمار زیستی و روش تحقیق در دانشکده های پزشکی ،دندانپزشکی ،پرستاری و فنی-
مهندسی دانشگاه شاهد از سال  2507تا  2501و تدریس دروس مختلف آمار و كاربرد كامپیوتر در
پژوهش در دانشگاه های تربیت مدرس و علوم پزشکی ایران
 تدریس دروس آمار و ریاضی در واحدهای رودهن و ورامین دانشگاه آزاد اسالمی از سال  2523تا 2502
 برگزاری كارگاهها و تدریس دروس مختلف آمار ،روش تحقیق و نرمافزارهای آماری نظیر  SASو SPSS
در دانشگاه شاهد و دانشگاههای علوم پزشکی مشهد ،گیالن ،ایران ،شهید بهشتی و تهران.
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دو سا با استفاده از مد رگرسیون ل ستیک چندسطحی .دانشيور پزشيکی ،شيهریور ،)221(12 ،85
.0-2
 .50سربخش پروین ،محرابی یداهلل ،دانشپور مریم السادات ،زایری فریيد ،ناميداری مهشيید .بررسيی تيا یر پليی
مورفیسم ها و سایر عوامل خطر بر سطح کلسترو تام خون در طو زمان با استفاده از مد ا رات
تصادفی منطقی :مطالعه ند و لیپید تهران .كومش ،زمستان .172-285 ،)1(21 ،2585
 .58خسروی شادمانی فاطمه ،سوری حمید ،كرمی منوچهر ،زایری فریيد .اولویتهای مداخلههای پيی

گیرانيه

سوانح ترافیکی در ایران .مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران ،بهار .22-55 ،)2(27 ،2585
 .27زاغری تفرشی منصوره ،پازكیان مرضیه ،رسولی مریم ،زایری فرید .بررسی ساختار عاملی ،روایيی ،پایيایی،
هن اریيييييابی ابيييييزار «پویيييييایی کيييييار» در خطاهيييييای دارویيييييی پرسيييييتاران.
مجله پژوهش پرستاری ایران ،تابستان .22-12 ،)1(8 ،2585
 .22رحمانیان فاطمه ،سیمبر معصومه ،رمضانخانی علی ،زایری فرید .مفهوم و ابعاد خدمات پیشگیری از بیماری
هيييييای مقييييياربتی حسيييييا

بيييييه جنسيييييیت :یيييييک مطالعيييييه کیفيييييی.

مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشت ،بهار .27-18،)2(21 ،2585
 .21باقری حسین ،یغمایی فریده ،اشكتراب طاهره ،زایری فرید .بررسی نگرانيی هيای ميرتبط بيا بیمياری در
بیماران مبتال به نارسایی لبی .مجله دانش و تندرستی ،تابستان .21-27 ،)1(8 ،85
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 .25صالحی نیما ،روحانی سهیال ،كمالی نژاد محمد ،زایری فرید ،متقی فر افشین .بررسی ا رات اسکولک
میوه زرشک بر روی پروتواسکولک

کشی

های کیست هیيداتیک .مجليه دانشيکده پزشيکی دانشيگاه عليوم

پزشکی تهران ،اردیبهشت .10-212 :)1(21 ،85
 .22پازكیان مرضیه ،زاغری تفرشی منصوره ،رسولی مریم ،زایری فرید .آزمون مد خطای دارویی پرستاران بير
اسا

مد خطای انسانی ریزن .نشریه پرستاری ایران ،دی .22-2 :)03(11 ،2581

 .23غالمی فشاركی محمد ،كاظم نژاد انوشیروان ،زایری فرید .برآورد بیزی پارامترهای توزیع چوله نرما  .مجله
عليييييييييييييييوم آمييييييييييييييياری ،پييييييييييييييياییز و زمسيييييييييييييييتان .120-155 ،)1(2 ،81
 .21شمسی عزیز ،یغمایی فریده ،زایری فرید .روان سن ی مقیا

ح

خودکارآميدی ميدر  .مجليه ایرانيی

آموزش در علوم پزشکی ،بهمن .28-821 :)22(25 ،81
 .22بهنام پور ناصر ،حاجی زاده ابراهیم ،سمنانی شهریار ،زایری فرید .معرفی الگيوریتم هيای ميد ردهبنيدی
درختی و کاربرد آن در تعیین عوامل مو ر بر ابتال به سرطان مری در استان گلسيتان .مجليه حکيیم
سید اسماعیل جرجانی ،پاییز و زمستان .21-50 ،)1(2 ،81
 .20باقری حسین ،یغمایی فریده ،اشكتراب طاهره ،زایری فریيد .طراحيی و روانسين ی پرسشينامه ی شيان
اجتماعی بیماران مبتال به نارسایی لبی .مجله ایرانی اخالق و تياریخ پزشيکی ،بهمين -17 ،)1(1 ،2581
.51
 .28باقری حسین ،یغمایی فریده ،اشكتراب طاهره ،زایری فرید .طراحی و روانسن ی پرسشنامه ی شان ذاتيی
بیماران مبتال به نارسایی لبی .مجله ایرانی اخالق و تاریخ پزشکی ،بهمن .22-55 ،)1(1 ،2581
 .37علیزاده زینب ،اشك تراب طاهره ،نیك روان مفرد مالحت ،زایری فریيد .همبستگی حمایت اجتمياعی درك
شييييده و رفتارهييييای خييييودمرا بتی در بیميييياران مبييييتال بييييه نارسييييایی لبييييی.
فصلنامه مدیریت ارتقای سالمت ،زمستان .52-12 :)2(5 ،81
 .32سپهری نیا منصوره ،رسولی مریم ،عالیی كرهرودی فاطمه ،فرید زایری ،زاغری تفرشی منصوره .مقایسه ادراك
پرستاران و مادران از «بر راری ارتبات پرستاران بيا ميادران» کودکيان بسيتری .فصيلنامه ميدیریت
پرستاری ،پاییز .38-31 :)5(1 ،81
 .31درفشی قهرودی سحر ،بنداریان زاده دالی ،هوشیار راد آناهیتا ،ناصری عصمت ،شيکیبازاده الهيام ،زایيری فریيد.
رابطهی درك از خطر بیماری های لبی عرو ی بر اسا

مد باور سالمت بيا دریافيت خيوراك در

گروهی از کارمندان دولت -تهران .2932-فصيلنامه عليوم تغذیيه و صينایع غيذایی ایيران ،پياییز ،2581
.12-33 :)5(0
 .35شمسی عزیز ،یغمایی فریده ،عزتی ژاله ،زایری فریيد .بررسی همبسيتگی خودکارآميدی و و خسيتگی در
مدرسین دانشکده های پرستاری و مامایی تهران .پژوهنده ،مهر و آبان .202-222 :)2(20 ،81
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 .32جعفری محمد جواد ،صدیق زاده اصغر ،سرسنگی ولی ،زایری فرید ،زارعی اسيماعیل .طراحی و روان سين ی
پرشنامه ارزیابی جو ایمنی .مجله ارتقای ایمنی و پیشکیری از مصدومیت ها ،پاییز .255-215 :)5(2 ،81
 .33سربخش پروین ،محرابی یداهلل ،دانشپور مریم السادات ،زایری فرید ،زركش مریم ،عزیيزی فریيدون .شناسيایی
ا رات متقابل برخی پلی مورفیسم های ژنی بر سطح پایین  HDLدر طيو زميان بيا اسيتفاده از
رگرسیون منطقی انتقا :مطالعهی ند و لیپید تهران .مجلهی غدد درونریز و متابولیسم ایران ،آبان ،81
.538-531 :)2(22
 .31وهابی نسیم ،صالحی مسعود ،فرید زایری ،تراب زاده حسن ،ناصری نژاد كياظم ،رزم آور سيارا .مقایسيه ميد
های دادههای طولی در انبسات آبيی سيه کامپوزیيت متيداو  .مجليه عليوم پزشيکی رازی ،آبيان ،81
.8-2،)225(17
 .32نقوی كنجین زهرا ،حاج غالمی محمد رضا ،شکوهی یاسر ،زایری فرید .ریسک فاکتورهای اسيتر

شييلی

در بین کارکنان یک صنعت برق و یک صنعت تولید ماشین آالت (مطالعه ميوردی .)2933 -نشيریه
دانشگاه علوم پزشکی البرز ،بهار .81-08 ،)1(1 ،81
 .30اشك تراب طاهره ،یداللهی صفورا ،صفوی بیات زهرا ،زایری فریيد .بررسيی همبسيتگی رفتارهيای خيود
مدیریتی با پيیر

دارو در بیماران عضو ان من صرو ایران ،مجله نسيیم دانيش (دانشيکده پرسيتاری و

مامایی همدان) ،تابستان .22-3 ،)1(12 ،81
 .38وهابی نسیم ،صالحی مسعود ،زایری فرید ،تراب زاده حسن .به کارگیری مد آمی ته خطی چندسطحی در
مقایسيييييه آزمایشيييييگاهی انبسيييييات آبيييييی سيييييه نيييييوو کامپوزیيييييت.
مجله علوم پزشکی رازی ،مرداد .2-2،)227(17 ،81
 .17صالحی مسعود ،گوهری م حمودرضا ،وهابی نسیم ،زایری فرید ،یحیی زاده سید حسيین ،كفاشيیان محمدرضيا.
مقایسه مد شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون کاک

در پی

بینيی بقيای بیمياران مبيتال بيه

سرطان پستان .مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم ،خرداد  ،81شماره .210-217،28
 .12نورافکن زهرا ،یاوری پروین ،روشندل غالمرضا ،خلیلی داوود ،بهنام پور ناصر ،زایری فرید .برآورد میزان بقيای
مبتالیان به سيرطان ميری و برخيی عواميل ميرتبط بيا آن در اسيتان گلسيتان در سيا .2931
مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران ،بهار .20-22 ،)2(8 ،81
 .11خداكریم سهیال ،علوی مجد حمید ،زایری فرید ،رضایی طاویرانی مصطفی ،طباطبایی سید محمد ،دهقان نیيری
نسييييرین .تحلیييييل خييييانواده هييييای ژنييييی در ریزآرایييييه لنفوبالسييييتیک حيييياد.
فصلنامه كومش ،تابستان .212-222،)2(22 ،81
 .15غالمی فشاركی محمد ،كاظم نژاد انوشیروان ،زایری فرید ،صنعتی جواد ،اكبری حاميد .کياربرد رو

تحلیيل

بیزی چندسطحی در تعیین رابطه نوبت کاری با فشار خون ،طی یک مطالعه طولی گيشته نگر .مجله
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تخصصييييييييييييييی اپیييييييييييييييدمیولوژی ایييييييييييييييران ،زمسييييييييييييييتان .0-2 ،)2(0 ،82
 .12بندری راضیه ،هروی كریموی مجیده ،رژه ناهید ،زایری فرید ،میرمحمدخانی مجیيد ،منتظيری عليی .بررسيی
میزان اضطراب و عوامل جمعیت شناختی مرتبط با آن در اعضای خانواده بیماران بستری در ب ي
مرا بت ویژه :مطالعه مقطعی در شهر تهران .دانشور ،اسفند .27-2 ،)275(17 ،82
 .13خسروی شادمانی فاطمه ،سوری حمید ،كرميی منيوچهر ،زایيری فریيد ،مهمانيدار محمدرضيا .بيرآورد سيهم
منتسيي

جمعیتييی سييرعت و سييبقت يیرم يياز در محورهييای بييرون شييهری ایييران.

مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران ،زمستان .22-8 ،)2(0 ،2582
 .11خسروی شادمانی فاطمه ،سوری حمید ،عینی الهه ،زایری فرید ،مهماندار محمدرضا .مقایسيه رخيداد مير
سييوانح ترافیکييی در محورهييای درون و بييرون شييهری بييا تکیييه بيير عوامييل محیطييی.
فصلنامه حکیم ،شماره  ،17زمستان .523-558 ،)2(23 ،2582
 .12مباشری فرزانه ،خلیلی داود ،محرابی یداله ،حدائق فرزاد ،موحيدی محميد ،مومنيان امیرعبياس ،قنبریيان آرش،
زایری فرید ،عزیزی فریدون .ا ر مداخالت آموزشی اصالح سبک زندگی بير شيیوو چيا ی عميومی و
چا ی مرکزی در بزرگساالن :مطالعهی ند و لیپید تهران .مجليه دانشيکده پزشيکی اصيفهان ،آبيان ،82
.2212-2222 ،)173(57
 .10خسروی شادمانی فاطمه ،سوری حمید ،عینی الهه ،زایری فرید ،مهماندار محمدرضيا .بررسيی تيا یر برخيی
عواميل مربييوت بييه شي ص و وسييیله نقلیييه بير وضييعیت تقصييیر در سيوانح ترافیکييی کشييور.
فصلنامه مهندسی حمل و نقل ،زمستان .212-222 ،)1(5 ،81
 .18غالمی فشاركی محمد ،كاظم نژاد انوشیروان ،زایری فرید .برآورد بیزی پارامترهای توزیع چوله نرما  .مجله
علوم آماری ،مقاله پذیرش شده.
 .27رسولی مریم ،زندیه سمیه ،نوریان منیيژه ،زایيری فریيد ،یغميایی فریيده .طراحيی و روان سين ی مقیيا
خستگی پرستاران انکولوژی .دوماهناميه دانشيکده پرسيتاری و ماميایی ارومیيه .آذر و دی ،)3(27 ،2582
.122-127
 .22صالحی مسعود ،مهدی ایمانی ،زایری فرید ،وهابی نسیم ،پیرحسینی حسن ،ارجی مصطفی .مد سازی بیيزی
حوادث ناشی از کار ایران در سا  .2500مدیریت سالمت ،بهار .21-57 :)32(21 ،2581
 .21اكرم زاده نعیمه ،حسینی هدایت ،كریمیان خسروشاهی نادر ،زایری فرید ،آرامیانس رایمونيد .تولید سوسيی
يیرگوشتی با استفاده از رو

طرح عاملی کامل .مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران .بهار :)2(0 ،81

.228-225
 .25شجاعی شاهرخ آبادی محدثه ،كاظم نژاد انوشیروان ،زایری فرید ،واحدی محسن .برآورد میزان هزینيههيای
با استفاده از مد رگرسیون پيارامتری دوب شيی.

ا تصادی بیماریهای عملکردی دستگاه گوار

مجله علوم پزشکی رازی ،فروردین .03-21 ،)271(17 ،81
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 .22خلدی ناهید ،پیراسته اشرف ،زایری فرید ،جعفری فرهاد ،باستانی نيازیال .بررسی مراحيل تيییير رفتارهيای
مصرف لبنیات دانش ویان پزشکی بر اسا

الگوی بین نظریهای .نشریه دانشگاه عليوم پزشيکی البيرز،

زمستان .51-13 ،)2(1 ،82
 .23وهابی نسیم ،گوهری محمود رضا ،زایری فرید ،صالحی مسعود ،نصراللهی عباس ،حیدری مقدم رشید ،جيواهری
معصومه .به کارگیری مد رگرسیون نهفته طولی در ارزیابی کیفیت زندگی جانبيازان نابینيا .مجليه
دانشگاه علوم پزشکی ایالم ،زمستان ،82
 .21عباسی اصل محسين ،صيالحی مسيعود ،حسيینی آغافاطميه ،زایيری فریيد ،نصيراللهی عبياس .خوشيهبنيدی
استانهای کشور بر اسا

شاخصهای سیمای سالمت در جمهوری اسالمی ایيران در سيا .2931

مجله دانشگاه علوم پزشکی ایالم ،زمستان ،82
 .22باغستانی احمدرضا ،زایری فرید ،امینی یاسمن ،نصراللهی عبياس .روند توزیع فراوانيی اخيتالالت روانيی و
مشکالت روانی اجتماعی مراجعه کنندگان به مراکز مشاوره سازمان بهزیستی کل کشيور در سيا
های  .33-32مجله دانشگاه علوم پزشکی ایالم ،زمستان .،)2(17 ،82
 .20اكبرزاده باغبان علیرضا ،عزیزی گندزلو سوسن ،زایری فرید ،مظفری مصيیب .بررسی عوامل مرتبط بيا بيروز
عوارض در بیماران دیابتی نوو  .4مجله دانشگاه علوم پزشکی ایالم ،زمستان .12-21 ،)2(17 ،82
 .28زایری فرید ،اكبرزاده باغبان علیرضا ،كاظم زاده مژگان ،احمدیه حمید ،شهریاری منصيور .کاربرد مد گزین
در کارآزمایی بالینی مقایسه تزریيق داخيل زجاجیيه ای بیواسيیزوماب بيه تنهيایی و هميراه بيا
تریامسینولون در بیماران استحاله وابسته به سن ماکوال .مجله دانشگاه علوم پزشکی ایالم ،زمستان ،82
.23-2 ،)2(17
 .07فرهمند سمیرا ،كاظم نژاد انوشیروان ،زایری فرید ،صالحی مسعود ،یزدانی چراتی جمشيید .تهیه نقشيه هيای
خطر نسبی مر

ناشی از بیماری های لبی-عرو ی در شهرستان های استان مازنيدران در سيا

 .2931مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،آبان .18-15 ،)82(11 ،82
 .02بندری راضیه ،هروی كریموی مجیده ،رژه ناهید ،زایری فرید ،میرمحمدخانی مجید ،منتظری عليی .ترجميه و
اعتباریابی پرسشنامه سن

نیازهای خانواده بیماران بستری در ب

مرا بتهای ویيژه .پيایش،

بهمن -اسفند .82-08 ،21 ،82
 .01زایری فرید ،بردی نشین سمیه ،اكبرزاده باغبان علیرضا ،عادل ماميك ،عسيگری سيعید .معيادالت بيرآوردی
تعمیم یافته مرتبه او و دوم و کاربرد آن در داده های طيولی ریزنشيت .مجليه دندانپزشيکی جامعيه
اسالمی دندانپزشکان ،زمستان .102-122 ،)2(12 ،82
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 .05زایری فرید ،شهسواری سوده ،باغستانی احمدرضا ،جام برسنگ سيارا ،لهرابیيان وحیيد .مقایسيه ميد هيای
حاشیه ای و انتقا برای تحلیل پاسخ های دوحالتی :یک مطالعه شبیه سيازی .مجليه دانشيگاه عليوم
پزشکی ایالم ،زمستان .212-212 ،)2(17 ،82
 .02زایری فرید ،اكبرزاده باغبان علیرضا ،كاظم زاده مژگان ،یاسری مهدی ،عباسی علی محميد .انواو گمشدگی در
داده های طولی و رو

های مبنی بر درستنمایی برای تحلیل آن ها .مجله دانشگاه علوم پزشکی ایيالم،

زمستان .111-170 ،)2(17 ،82
 .03غالمی فشاركی محمد ،كاظم نژاد انوشیروان ،زایری فرید .تحلیل دوسطحی با ا رات تصادفی چوله نرما و
مدلبنيييدی داده هيييای طيييولی .مجليييه عليييوم آمييياری ،بهيييار و تابسيييتان .80-05 ،)2(1 ،82
 .01بختیاری محمود ،صاحی مسعود ،زایری فرید ،یاوری پروین ،دل پیشه عليی ،مباشيری فرزانيه ،كریمليو مسيعود.
مقایسه کیفیت زندگی معلولین جسمی-حرکتی با افراد سالم بيا اسيتفاده از پرسشينامه WHO-
 .QOL 100مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران.21-13 :)1(0 ،82 ،
 .02سربخش پروین ،محرابی یداهلل ،دانشپور مریم السادات ،زایری فرید ،نامداری مهشید ،عزیزی فریدون .اسيتفاده
از رگرسیون منطقی برای شناسایی ا رات متقابل برخی از پلی مورفیسم های ژنی و سيایر عواميل
خطر بر سطح پایین  :HDLمطالعهی ند و لیپید تهران .مجلهی غدد درونریز و متابولیسم ایران ،آبيان
.538-531 :)2(22 ،82
 .00گوهری محمود رضا ،صالحی مسعود ،زایری فرید ،مقدمی فر زینب ،خلدی ناهید ،وهابی نسيیم .بيه کيارگیری
مد ا رات تصادفی در تعیین عوامل مو ر بر اختال رشد کودکان زیر  4سا مراجعيه کننيده بيه
مرکز بهداشت شرق تهران .مجله علوم پزشکی رازی ،شهریور .58-51 :)88(28 ،82
 .08بختیاری محمود ،آقایی عباس ،دل پیشه علی ،اكبرپور سيمانه ،زایيری فریيد ،سيوری حمیيد ،صيالحی مسيعود،
مصطفی ارجيی .بررسی اپیدمیولوژیک حوادث ناشی از کار بت شده در سيازمان تيامین اجتمياعی
ایران ( .)2931-2932مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ،مرداد و شهریور.122-152 ،)5(22 ،
 .87غالمی فشاركی محمد ،كاظم نژاد انوشیروان ،زایری فرید ،روضاتی محسن ،اكبری حامد .رابطه چا ی با نوبيت
کاری ،مطالعه گيشته نگر .مجله طب نظامی ،تابستان .82-85:)1(22 ،2582
 .82یوسفیان میاندوآب نازنین ،عزتی ژاله ،اربابی فرشید ،منوچهری هومان ،زایری فرید .تا یر بازتاب درميانی بير
کاه

استفراغ بیماران تحت شیمی درمانی .فصلنامه پرستاری و مامایی (دانشگاه عليوم پزشيکی شيهید

بهشتی) ،بهار .10-17 ،)21(11 ،82
 .81جهانی علی ،ناهید رژه ،هروی كریموی مجیده ،هادوی اصغر ،زایری فرید ،خياتونی علیرضيا .ارتبيات سيالمت
معنوی با کیفیت زندگی در مبتالیان به بیماری عروق کرونر .مجله سبك زنيدگی اسيالمی بيا محوریيت
سالمت ،تابستان .12-28 ،)2(1 ،82
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 .85رسولی مریم ،زندیه سمیه ،نوریان منیژه ،زایری فرید .خستگی و عوامل مرتبط با آن در پرسيتاران ب ي
های انکولوژی .نشریه پرستاری ایران ،آبان .22-52:)21(12 ،87
 .82منصوریان مرجان ،كاظم نژاد انوشیروان ،كاظمی ایرج ،زایری فرید ،سهیلیان مسيعود .استفاده از مد سيازی
دو متيیره آمی ته نامتقارن برای مقایسه رو

های درمانی ادم ماکوالی دیابتی بر اسا

پیامدهای

تيییرات بینایی و ض امت مرکزی ماکوال .بینا ،بهار  (5(22 ،2582پی در پی .111-117،))10
 .83سعیدی مریم ،اشك تراب طاهره ،ساعتچی كیارش ،زایری فرید ،امیرعلی اكبری صدیقه .بررسيی تيي یر آرام
سازی پی

روندهی عضالنی بر کیفیت خواب بیماران تحت همودیالیز .مجله پرستاری مراقبيت ویيژه،

بهار .10-15 ،)2( 3 ،2582
 .81زایييری فریييد ،ناصييری نييژاد كيياظم ،اكبييرزاده باغبييان علیرضييا ،تييراب زاده حسيين ،صييالحی مسييعود .مقایسييه
آزمایشگاهی سه نوو کامپوزیت با بی

رزینی م تلف .مجله دندانپزشکی جامعه اسالمی دندانپزشيکان،

بهار .33-22 ،)2(12 ،82
 .82خسروی شادمانی فاطمه ،سوری حمید ،زایری فرید ،عینی الهيه ،مهماندوسيت محميد رضيا .بررسيی برخيی
عوامل مربوت به ش ص و وسیله نقلیه بر وضعیت تقصیر در سوانح ترافیکی کشور .مهندسی حميل و
نقل ،زمستان .212-222 :)1(5 ،87
 .80اكبرزاده باغبان علیرضا ،عسگری سعید ،زایری فرید ،صفری مهدی .مقایسه سه رو

درمان بیماری التهاب

پالپ دندان با وجود مقادیر گمشده .فصلنامه دانشگاه علوم پزشيکی سيبزوار (اسيرار) ،پياییز 5(20 ،2587
(مسلسل .222-211،))12
 .88پیشنمازی زهرا ،كیانی آسیابر آزیتا ،هروی كریموی مجیده ،زایری فرید ،نوروززاده رضيا .کیفیيت زنيدگی در
بیماران سوختگی .پایش ،زمستان .80-82 ،)2(22 ،87
 .277معصوم پور آناهیتا ،زایری فرید ،دبیریان اكرم .تا یر کمپر
آمپو جی سی ا

یخ بر شدت درد حيین تزریيق زیرجليدی

اف در کودکان سرطانی .نشریه دانشکده پرستاری و ماميایی دانشيگاه عليوم پزشيکی

شهید بهشتی ،ویژه نامه زمستان .22-22 :)23(12 ،87
 .272قاهری آزاده ،فقیه زاده سقراط ،غضنفری طوبی ،زایری فرید ،سروش محمد رضيا .تميایز مواجهيه بيا گياز
شیمیایی خرد با استفاده از براز

مد ل ستیک بر متيیرهای کمی و کیفی .دانشيور ،آبيان ،2587

.21-8:)83(28
 .271خاجوی شجاعی كبری ،دواتی علی ،زایری فریيد .درد پایدار پرینه بعد از اپی زیاتومی در زنيان ن سيت
زای مراجعه کننده به بیمارستان های شهر تهران .زنان ،مامایی و نازایی ایيران ،مهير و آبيان :)2(22 ،87
.11-32
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 .275غالمی فشاركی محمد ،كاظم نژاد انوشیروان ،زایری فریيد .مدلسازی سه سطحی و کيابرد آن در تحلیيل
داده های طولی فشار خون .مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی(5 ،2587 ،ویژه نامه آمار زیسيتی و
اپیدمیولوژی).22-2:
 .272براتی فاطمه ،دبیریان اكرم ،یلداشخان مهریار ،زایری فرید ،رسولی ميریم .تا یر بازی درمانی بر درد بعيد از
عمل جراحی در کودکان سن مدرسه بستری در ب

جراحی بیمارستان ت صصی کودکان .نشيریه

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،بهار .10-13 :)21(12 ،87
 .273بختیاری محمود ،احرام پوش الهام ،عنایتی نورا ،راست منش رضا ،دل پیشه علی ،زایری فرید ،همایونفر رضيا.
ارتبات مصرف يياهای آماده با سطح اضطراب در دانش ویان دانشگاه هيای عليوم پزشيکی شيهر
تهران .اصول بهداشت روانی ،پاییز .12-121 :)5(25 ،87
 .271اشك تراب طاهره ،اسماعیلی ذبیحی رقیه ،بنادرخشان همایون ،زایری فرید ،زهيری انبيوهی سيیما .بررسيی
همبستگی خودپنداره (بر اسا

الگوی سازگاری روی) و پیگیری رژیم هيای درميانی در بیمياران

سرپایی مبتال به پرفشاری خون مراجعه کننده به بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشيکی
ارومیه .نشریه دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشيکی شيهید بهشيتی ،تابسيتان ،)25(12 ،2587
.21-22
 .272علوی مجد حمید ،یونس پور شیما ،زایری فرید ،نجیمی آویسا ،آگاه هيریس مژگيان .بيه کيارگیری خوشيه
بندی دوبعدی با رو

زیرماتری

های با میانگین -درایه بزر

در داده های بیيان ژنيی حاصيل از

ریزآرایه های  .DNAدانشور ،تیر .17-22:)85(20 ،2587
 .270منصوریان مرجان ،كاظم نژاد انوشیروان ،كاظمی ایرج ،زایری فرید .کاربرد مد هيای آمی تيه بيا ا يرات
تصادفی انعطاف پيیر در تعیین بهترین رو

درمانی عارضه ادم مياکوالی دیيابتی .مجليه دانشيکده

پزشکی اصفهان ،فروردین .82-01:)212(18 ،87
 .278كاظم نژاد انوشیروان ،گیالنی ندا ،زایری فرید ،جمشید یزدانيی .مقایسه مد های ل ستیک حاشیهای بيا
اندازه گیری مکرر و ل ستیک شرطی در بررسی عوامل مو ر بر پرفشاری خون .مجله دانشيگاه عليوم
پزشکی مازندران ،خرداد .53-12:)01(12 ،87
 .227اكبييرزاده باغبييان علیرضييا ،صييفری مهييدی ،عسييگری سييعید ،زایييری فریييد .بررسييی موفقیييت بييالینی و
رادیوگرافیک درمان پالپ زنده با استفاده از مد های رگرسیون حاشیه ای .فصيلنامه دانشيگاه عليوم
پزشکی قزوین ،پاییز .11-28 :)5(17 ،2587
 .222سادات هاشمی سید مهدی ،قربانی راهب ،زایری فرید ،كاوهیی بهروز .رو

هيای پيارامتری و ناپيارامتری

برای برآورد الگوی سن یائسگی طبیعی با استفاده از اطالعات شیوو .پژوهش در پزشکی ،پاییز ،2508
.2-221 :)5(52
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 .221خلدی ناهید ،رمضانخانی علی ،زایری فرید ،جعفيری فرهياد ،دواتيی عليی .افيت وزن و مهمتيرین عواميل
خطرساز مستقیم آن تا دو سالگی در کودکان مراجعه کننده به مراکيز بهداشيتی -درميانی شيرق
تهران .پژوهنده ،مرداد و شهریور .27-272 :)5(23 ،2508
 .225قدملی لیال ،ساالركیا ناهید ،زایری فرید ،صباغیان راد لیال .ا ر دریافت ماسيت پروبیوتیيک بير عملکيرد
ورزشی ،عالیم عفونت های تنفسی و ناراحتی های گوارشی دختران نوجوان شناگر استقامتی .عليوم
تغذیه و صنایع غذایی ایران ،تابستان .20-8:)1(22 ،2508
 .222خواجوی شجاعی كبری ،دواتی علی ،زایری فرید .فراوانی اپی زیاتومی و عوارض آن در فراوانی اپی
زیاتومی و عوارض آن در زنان ن ست زا (بررسی طولی سه ماهه) .مجله دانشگاه علوم پزشکی قم.
تابستان .37-22 :)1(5 ،2500
 .223جاللی ندوشن محمدرضا ،قوسیان مقدم محمدحسن ،چگینی ویکتوریا ،جعفری حسین ،زایری فرید .بررسيی
ا ر آنتی اسپرماتوژنز عصاره گیاه بومادران  Achillea Millefolium Lدر ميو

سيوری .طبیيب

شرق ،پاییز .113-128:)5(27 ،2502
 .221قاسمی حسن ،حاج ابراهیم تهرانی فاطمه ،جوشقان زهرا ،مادرشاهی حجت ،زایری فرید .اندازهگیيری طير
افقی رنیه نوزادان ایرانی .دانشور ،آبان .51-12:)22(21 ،2502
 .222جوهری زهرا ،رمضانخانی علی ،زایری فریيد .مدیریت جمع آوری و دفع پسماندها در مراکز بهداشيتی-
درمانی .دانشور ،تیر .22-8:)23(23 ،2502
 .220تركستانی فرحناز ،ظفرقندی نفیسه ،هداوند شهرزاد ،زایری فرید ،بزرگ قمی مهدیيه .ارتبيات گلبيو هيای
رمز هسته دار خون بندناف نوزاد با الگوی يیرطبیعی ضربان ل

جنيین .مجليه دانشيکده پزشيکی

دانشگاه تهران ،فروردین .55-18:)2(11 ،2502
 .228اخوی راد سید محم دبياقر ،رفعتيی شيیوا ،برنيا حاجیيه ،زایيری فریيد ،صيفابخش ميریم .بررسيی فراوانيی
هیپوتیروئیدی در نوزادان با هیپربیلی روبینمی يیرمستقیم .دانشور ،شهریور .2-2:)27(22 ،2501
 .217رفعتی نسرین ،دهقان محمدحسین ،جوادی محمدعلی ،سوری حمید ،زائری فرید ،گویا محمد مهدی ،مسيیح
صدیق رحیم آبادی ،یاسری مهدی .شیوو رتینوپاتی دیابتی و عوامل مو ر بر آن در استان تهران .بینيا،
زمستان ( 1(25 ،2501پی در پی .223-211:))32
 .212هداوند شهرزاد ،تركستانی فرحناز ،ظفرقندی نفیسه ،زایری فرید ،وزیری ميریم .بررسيی تيا یر سيفازولین
وریدی بر عوارض عفونی پ

از سزارین کم خطر .مجله علمی دانشيگاه عليوم پزشيکی زنجيان ،زمسيتان

.50-18:)12(23 ،2501
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 .211تركستانی فرحناز ،ظفرقندی نفیسه ،جاللی ندوشن محمدرضا ،زایری فرید ،امامی امیير .بررسی رابطه تعداد
گلبو های رمز هسته دار خون بند ناف نوزادان ترم با مایع آمنیوتیک آيشته به مکونیوم .دانشور،
آبان .21-22:)22(23 ،2501
 .215سهراب وند فرناز ،اقصی ملك منصور ،حق الهی فدیه ،باقری مریم ،شریعت ماميك ،آل یاسيین اشيرف ،زایيری
فریيد .بررسی روند بارداری حین مصرف متفورمین در زنان باردار با سابقه ناباروری به علت سندروم
ت مدان پلی کیستیک ( .)PCOSباروری و ناباروری ،بهار ( 2(0 ،2501مسلسل .18-15:))57
 .212برنا حاجیه ،جاللی ندوشن محمدرضا ،زایری فریيد ،افشيارهزارخانی ليیال .تيا یر الکيل بير کلونیزاسيیون
باکتریا بندناف نوزادان .دانشور ،تیر .11-28:)18(22 ،2501
 .213قره آغاجی اصل رسول ،مشکانی محمدرضا ،فقیه زاده سقراط ،كاظم نژاد انوشیروان ،بابایی غيالم رضيا ،زایيری
فرید .تحلیل بیزی مد دو متيیره ترتیبی نامتقارن بر پایه متيیر پنهيان .مجليه عليوم آمياری ،پياییز و
زمستان .233-258:)1(2 ،2501
 .211اولیا پرویز ،صادری حوریه ،آقایی حمید ،یارایی رویا ،زایری فرید .ا ر اسان

ميورد

(Myrtus .

 )communis Lدر درمان تب ا در مد حیوانی .تحقیقات گیاهيان دارویيی و معطير ایيران ،تابسيتان
( 1(15 ،2501پیاپی .213-232:))51
 .212جعفری فرهاد ،نوده شریفی اكرم ،زایری فرید .ا ر ب شی طرح پیشگیری از تاالسمی بر افيزای

سيطح

آگاهی زوجین و انصراف زوج های نا ل از ازدواج در شهرستان گرگيان .مجليه علميی دانشيگاه عليوم
پزشکی گرگان ،زمستان ( 2(0 ،2503پی در پی .21-10:))17
 .210حسینی رشیدی بتول ،حق الهی فدیه ،تهرانیان نجمه ،شریعت مامك ،زایيری فریيد ،بياقری ميریم ،معصيومی
معصومه .ا ر درمانی کلسیم Vit D -در زنان نابارور مبتال به سندرم ت مدان پلی کیستیک .بياروری
و ناباروری ،پاییز ( 5(2 ،2503مسلسل .155-113:))10
 .218جعفری فرهاد ،زایری فرید ،جوهری زهرا ،رمضان خانی علی ،سیاح ایران زهيرا .بررسيی رضيایت منيدی و
عوامل مو ر بر آن در مراجعه کنندگان مراکز بهداشتی درمانی .دانشور ،دی .11-23:)11(22 ،2503
 .257ظفرقندی نفیسه ،تركستانی فرحناز ،هداوند شهرزاد ،زایری فرید ،جلیلی نژاد هدیه .بررسی میل جنسی بعد
از هیسترکتومی .مجله دانشکده پزشکی دانشگاه تهران ،بهمن .07-22:)22(12 ،2503
 .252یارمحمدی محمدابراهیم ،ناصری محسين ،نبيوی سیدمسيعود ،زنگنيه اعظيم ،زایيری فریيد .تيا یر مصيرف
جینکوتیدی ( )Ginkgo T.Dدر کاه

وزوز گو

ذهنی .دانشور ،اسفند .22-12:)12(22 ،2503

 .251ظفرقندی نفیسه ،ظفرقندی آمنه شیرین ،هداوند شهرزاد ،زایری فرید ،حمزه لو لیال .عوامل مرتبط با پارگی
درجه چهارم در زایمان واژینا  .مجله دانشکده پزشکی دانشگاه تهران ،مهر .22-13:)2(12 ،2503
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 .255بیات محمد ،زایری فرید ،سادات نیا فرزانيه .مقایسه تيییرات پال
ل

متعا

تزریق بی ح

کننده حاوی مواد ر

اکسیمتری ،تعداد تينف

و ضيربان

فشار (لیدوکائین آدرنالینه) و بيدون آن (مپيی

واکائین) .مجله دندانپزشکی (دانشگاه علوم پزشکی تهران)( 5(20 ،2502 ،مسلسل .37-23:))22
 .252یارمحمييدی محمييدابراهیم ،جاللييی ندوشيين محمدرضييا ،طييالبی حسييین ،زایييری فریييد .کلونیزاسييیون
هلیکوباکترپیلوری در لوزه و آدنوئید .دانشور ،شهریور .07-25:)30(21 ،2502
 .253برنا حاجیه ،زایری فرید ،سبزی فیروزی ایوب .بررسی عالیم بالینی و آزمایشگاهی در نوزادان مشيکوك
به سپسی

 .دانشور ،تیر .0-2:)32(21 ،2502

 .251ظفرقندی نفیسه ،هداوند شهرزاد ،تركستانی فرحناز ،زایری فرید ،وریجی مهدی .بررسی شیوو اضيطراب و
تر

از زایمان در دوران پ

از زایمان در زنان مراجعه کننده به بیمارسيتان هيای منت ي  .مجليه

علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران ،تابستان .217-233:)1(15 ،2502
 .252مفید بهرام ،جاللی ندوشن محمدرضا ،كیانی لیال ،زایری فرید .بررسيی رابطيه پروتوانکيوژن  HER2بيا
فاکتورهای پروگنوستیک سرطان پستان .پژوهش در پزشکی ،بهار .51-18:)2(10 ،2505
 .250یارمحمدی محمدابراهیم ،لطفی یونس ،كریمی نرگس ،زایری فرید .تيا یر دگزامتيازون تزریقيی بيل از
آدنوتانسیلکتومی بر درد بعد از عمل جراحی .دانشور ،آبان .20-25:)35(21 ،2505
 .258زایری فرید ،كاظم نژاد انوشیروان ،بابيایی غيالم رضيا ،گنجعليی مجتبيی ،خيرازی فيرد محميدجواد .تحلیيل
دادههای رتبه ای و همبسته پزشکی به کمک معادالت برآوردگر تعميیم یافتيه .دانشيور ،دی ،2505
.38-37:)32(21
 .227كاظم نژاد انوشیروان ،زایری فرید ،زراعتی حجت اله .یک رو

ناپارامتری برای مقایسه چند تیمار با یک

کنتر در طرح بلوك های کامل تصادفی .پژوهش در علوم پزشکی ،خرداد و تیر .28-23:)1(0 ،2501
 .222كاظم نژاد انوشیروان ،فقیه زاده سقراط ،زایری فریيد .مد های خطی تعمیم یافتيه بيرای دادههيای زوج
شده پزشکی و کاربرد آن در بررسی وضعیت سمع ریه .مجليه عليوم پزشيکی ميدرس ،بهيار و تابسيتان
.23-58:)2(5 ،2528

25

مقاالت ارایه شده در کنفران

ها

 .2زایری فرید ،كاظم نژاد انوشيیروان .به کارگیری مد ل سيتیک ت معيی در داده هيای زوج
شدهی پزشکی .پنجمین كنفرانس بین المللی آمار ایران ،اصفهان.2528 ،
 .4زایری فرید ،زراعتی حجت ،كاظم نژاد انوشیروان .یک رو

ناپارامتری برای مقایسيهی چنيد

تیمار با یک کنتر در طرح بلوکهای کامل تصادفی ،ششمین كنفرانس بین المللی آمار ایران،
تهران.2502 ،
 .9جعفری فرهاد ،زایری فرید .بررسی موفقیت طرح  DOTSدر مرکز بهداشتی درمانی بهمين
 .31-2913اولین كنگره ملی اپیدمیولوژی ،بوشهر.2502 ،
 .2رحمتی نیره ،جعفری فرهاد ،زایری فرید ،قاسمی سمیرا .مطالعه دموگرافیک یک صد کودکيان
مبتال به سرطان .اولین كنگره دانشجویی سرطان ،تهران.2501 ،
 .1قاسمی سمیرا ،جعفری فرهاد ،زایری فرید ،زارع زاده فيائزه .بررسی وضيعیت سيالمت و نحيوه
برخورد با بیماری در والدین کودکان سرطانی .اولین كنگره دانشجویی سرطان ،تهران.2501 ،
 .6زارع زاده فائزه ،جعفری فرهاد ،زایری فرید ،رحمتی نیره .بررسی مشيکالت اجتمياعی روانيی
کودکان سرطانی .اولین كنگره دانشجویی سرطان ،تهران.2501 ،

7. Jalali Nadoushan MR, Peivareh H, Azizzadeh Delshad A, Zayeri F.
The relationship between apoptosis and grade of transitional cell
carcinoma of urinary bladder. 16th international congress of
geographic medicine advances in basic and clinical oncology,
Shiraz, 2003.

 .3جعفری فرهاد ،پور ضرابی پرشاد ،زایری فرید .بررسی انحرافات جنسی در دانش ویان .دومین
كنگره خانواده و مشکالت جنسی ،تهران.2502 ،
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 .3جعفری فرهاد ،زایری فرید ،پور ضرابی پرشاد ،تارخ امیر ،مصدری زهرا .بررسی مشکالت جنسی
و عوامل مو ر بر آن در دانش ویان دختر .دومین كنگره خانواده و مشيکالت جنسيی ،تهيران،
.2502
 .21جعفری فرهاد ،زایری فرید ،تارخ امیر ،پور ضرابی پرشاد ،واسعی محمد .بررسی خودارضيایی در
دانش ویان .دومین كنگره خانواده و مشکالت جنسی ،تهران.2502 ،
 .22جاللی ندوشن محمد رضا ،احمدی حمید ،زایری فرید .بررسی رابطهی گیرندهی فاکتور رشيد
اپیدرمی و درجيه ی بيدخیمی در سيرطان سيلو ترانزیشينا م انيه .هميایش سياالنه
آسیبشناسی ایران ،تهران.2502 ،
 .24شیخانی اكبر ،خلدی ناهید ،زایری فرید .آگاهی داني

آميوزان مقطيع راهنميایی در ميورد

برخورد با سوانح و حوادث .هفتمین كنگره بیماری های داخلی .تهران.2503 ،
 .29شيیخانی اكبير ،خليدی ناهیييد ،زایيری فریيد .بررسييی آگياهی ،نگيير
مراجعهکننده به مرکز بهداشتی درمانی مهند

و عملکيرد مييادران

نادر در مورد سيرخک .هفتميین كنگيره

بیماریهای داخلی ،تهران.2503 ،
 .22خلدی ناهید ،شیخانی اكبر ،زایری فرید .بررسی سطح آگاهی مراجعین بيه مرکيز بهداشيتی
درمانی همایون در مورد عوامل خطير بیمياری هيای لبيی و عرو يی .هفتميین كنگيره
بیماریهای داخلی ،تهران.2503 ،
 .21جعفری فرهاد ،زایری فرید ،جاللیانی اشيرف .بررسی ارتبات استفاده از رسانه های تصویری و
بزهکاری .اولین همایش سراسری تکنولوژی ارتباطات و بهداشت روان ،اصفهان.2503 ،
 .26جعفری فرهاد ،زایری فرید .بررسی مشکالت و مسایل اجتماعی -روانيی واليدین کودکيان
سرطانی و راه های مقابله آن ها .كنگره ملی مراقبت در بیماری های خاص ،اهواز.2503 ،
 .21جعفری فرهاد ،زایری فرید ،نوده شریفی اكيرم .بررسی سطح آگاهی زوجین در شيرف ازدواج
از بیماری تاالسمی .كنگره ملی مراقبت در بیماری های خاص ،اهواز.2503 ،
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 ا رب شيی طيرح پیشيگیری از تاالسيمی بير. نوده شریفی اكرم، زایری فرید، جعفری فرهاد.23
 كنگره ملی.آگاهی زوجین و انصراف زوج های نا ل از ازدواج در شهرستان گرگان

افزای

.2503 ، اهواز،مراقبت در بیماریهای خاص
از

 چگيونگی زنيدگی جنسيی ميددجویان پي. زایری فرید، نوروززاده رضا، پیشنمازی زهرا.23
.2500 ، تهران، چهارمین كنگره سراسری خانواده و سالمت جنسی.سوختگی

آمالگام دنيدانی در سيمیت جیيوه در

 نق. زایری فریيد، اسماعیلی ساری عباس، فکور هدی.41

.2500 ، تهران، اولین كنگره سراسری نقش زن در سالمت خانواده و جامعه.زنان

21. Haghighat S, Haji Mollahoseini F, Zayeri F, Habib M. Infection recurrence
in

post-mastectomy

limphedema

patients

treated

by

complete

decongestive treatment. 3rd international congress of lymphology,
Malmö, Sweden, 2011.
22. Sarbakhsh P, Mehrabi Y, Daneshpour MS, Zayeri F, Namdari M. Logistic
regression analysis for triglyceride level and some candidate
genepolymorphisms: Tehran lipid anad glucose study. 9th international
congress of endocrine disorders, Tehran, Iran, 2011.
23. Gholami Fesharaki M, Kazemnejad A, Zayeri F, Rozati M. The
relationship between shift work and obesity with use of multilevel
modeling method in a 15 years historical cohort study. 23rd European
Student’ Conference, Berlin, Germany, 2012.
24. Gholami Fesharaki M, Kazemnejad A, Zayeri F, Sanati J, Akbari H. The
study of shift work and blood pressure in Isfahan polyacryl factory
workers. 23rd European Student’ Conference, Berlin, Germany, 2012.
25. Khodayari Moez E, Zayeri F, Dinu Irina. The Accuracy of Joint Analysis
of Survival and Longitudinal Data: A Simulation Study. 42nd Annual
Meeting of the Statistical Society of Canada, Toronto, Canada, 2014.

طرح های تحقیقاتی
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 .2مجری طرح تحقیقاتی "مد های ا رات تصيادفی و ميارکوفی و کياربرد آن در دادههيای
کارآزمایی بالینی فرآورده ط

سنتی منت

از میوه گیاه گشنیز بر سیر بالینی بیماران

مبتال به سردرد میگرنی"( ،مصوب  ،85در حال اجرا).
 .4مجری طرح تحقیقاتی "مدلسازی توام داده های طيولی و زميان رخيداد و کياربرد آن در
دادههای مربوت به آسی

های کلیوی"( ،مصوب  ،81/21/2در حال اجرا).

 .9مجری طرح تحقیقاتی " تعیین عوامل مرتبط بر بهبود مبتالیان به هپاتیت  Cبا استفاده از
مد آمی ته دوجمله ای منفی صفر انباشته" ،مجری دوم :دكتير علیرضيا اكبيرزاده باغبيان،
(خاتمه یافته در سال .)2582
 .2مجری طرح تحقیقاتی "تحلیل دادههای رستهای همبسته به کمک مد هيای حاشيیهای،
ا رات تصادفی و انتقا " در دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشيتی (خاتميه
یافته در سال .)2582
 .1مجری طرح تحقیقاتی "معيادالت برآوردگير تعميیم یافتيه مرتبيه دوم و کياربرد آن در
دادههای ریزنشت دندان" در دانشگاه عليوم پزشيکی شيهید بهشيتی (خاتميه یافتيه در سيال
.)2581
 .6مجری طرح تحقیقاتی " بررسی میزان آگاهی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشيکی
شهید بهشتی از رو
(مجری مشتر

های م تليف آموزشيی "در دانشيگاه عليوم پزشيکی شيهید بهشيتی

با دكنر علی اكبر خادم معبودی ،در حال اجرا ،مصوب سال .)2582

 .1مجری طرح تحقیقاتی "تعمیم رگرسیون منطقی برای تحلیل داده های طولی" در دانشيگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی (مجری مشتر

با دكنر یداهلل محرابی ،خاتمه یافته در سال .)2581

 .3مجری طرح تحقیقاتی "تعیین عوامل مرتبط بر بهبود مبتالیان به هپاتیت  Cبا استفاده از
مد آمی ته دوجمله ای منفی صفر انباشته" در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (مجری
مشتر

با دكنر علیرضا اكبرزاده باغبان ،در حال اجرا ،مصوب سال .)2587
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 .3مجری طرح تحقیقاتی "جدو عمير مسيتمری بگیيران سيازمان تيامین اجتمياعی" در
موسسهی عالی پژوهش سازمان تامین اجتماعی (خاتمه یافته در سال .)2501
 .21همکار اصلی طرح تحقیقاتی "بررسی همبستگی خود پنداره بر اسيا

الگيوی سيازگاری

روی و پیگیری رژیم های درمانی در بیماران سرپایی مبتال به پرفشاری خيون مراجعيه
کننده به بیمارستان های آموزشی و درمانی دانشگاه عليوم پزشيکی ارومیيه در سيا
 ،"2933مجریان :دكتر طاهره اشيك تيراب و رقیيه اسيماعیلی ذبیحيی (خاتميه یافتيه در سيال
.)2508
 .22همکار اصلی طرح تحقیقاتی "بررسی تا یر اجرای «ای اد برنامه توانمندسازی والدین» بير
وضعیت روحی روانی و مشارکت مادران دارای نوزاد نار
ویژه نوزادان بیمارستان های منت

بسيتری در ب ي

مرا بيت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

اصفهان در سا  ،"2933مجریان :دكتر فاطميه عالیيی كرهيرودی و سيهیال جعفيری میانيایی
(خاتمه یافته در سال .)2508
 .24همکار اصلی طرح تحقیقاتی "طراحی مقیا

معتبير و پایيا جهيت بررسيی خسيتگی در

پرستاران انکولوژی" ،مجریان :دكتر مریم رسولی و سمیه زندیه (خاتمه یافته در سال .)2508
 .29همکار اصلی طرح تحقیقياتی "بررسی همبستگی عوامل مرتبط با خسيتگی در پرسيتاران
ب

انکولوژی کودکان با پرستاران سایر ب

های انکولوژی بیمارستان های منت

شهر تهران" ،مجریان :دكتر مریم رسولی و سمیه زندیه (خاتمه یافته در سال .)2508
 .22مشاور طرح تحقیقياتی " بررسی کیفیت زندگی بیماران سوختگی مراجعه کننده به مراکيز
ت صصی سوختگی و ترمیمی شهر تهران در سا  ،"2931-2933مجری :زهرا پیشنمازی
(خاتمه یافته در سال .)2508
 .21همکار اصلی طرح تحقیقاتی "مدلبندی حاشیه ای و معادالت برآوردی تعمیم یافتيه بيرای
تحلیل داده های چندمتيیره همبسيته دوحالتيه دندانپزشيکی" ،مجيری :دكتير علیرضيا
اكبرزاده باغبان (خاتمه یافته در سال .)2508
50

 .26همکار اصلی طرح تحقیقاتی "تا یر بازی درمانی بر درد بعد از عميل جراحيی در کودکيان
سن مدرسه بستری در ب

جراحی بیمارستان فوق ت صصيی کودکيان دکتير شيیخ

وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سا  .2933-33مجری :اكرم دبیریيان ،فاطميه
براتی (خاتمه یافته در سال .)2587
 .21همکار اصلی طرح تحقیقاتی " بررسی مقایسه ای تا یر سه رو

بر راری ارتبات بر میيزان

رضایتمندی از ارتبات در بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در بیمارستان های شهر
اراك سا  ،"2931مجری :زیبا برزآبادی فراهانی ،مریم جودكی (خاتمه یافته در سال .)2587
 .23همکار اصلی طرح تحقیقاتی "بررسی همبستگی حمایت اجتماعی درك شده و رفتارهيای
خودمرا بتی در بیماران مبتال به نارسایی لبی بستری در مراکيز درميانی وابسيته بيه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی در سيا ،"31-2933
مجری :دكتر طاهره اشك تراب ،زینب علیزاده (خاتمه یافته در سال .)2587
 .23همکار اصلی طرح تحقیقاتی " بررسی میيزان اسيتفاده از مهارکننيده هيای فیزیکيی در
بیماران ب

های مرا بت ویژه و دیدگاه پرستاران در مورد عوامل مرتبط با استفاده از

این مهارکننده ها در بیمارستان هيای آموزشيی دانشيگاه عليوم پزشيکی و خيدمات
بهداشتی درمانی شهید بهشتی در سا  .2931مجيری :دكتير طياهره اشيك تيراب ،عبيداهلل
نورمحمدی (خاتمه یافته در سال .)2587
 .41همکار اصلی طرح تحقیقاتی " بررسی همبستگی رفتارهای خودمدیریتی بيا پييیر

دارو

در بیماران عضو ان من صرو ایران در سا  ،"2933مجری :دكتر طاهره اشك تراب ،صيفورا
یداللهی قینانی (خاتمه یافته در سال .)2587
 .42همکار اصلی طرح تحقیقياتی " طراحی و روان سن ی ابزارهيای سين

شيان و آزميون

الگوی حفاتت شان در بیماران مبتال به نارسيایی لبيی" ،مجيری :دكتير فریيده یغميایی،
حسین باقری (خاتمه یافته در سال .)2582
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 .44همکار اصلی طرح تحقیقاتی " بررسی همبستگی خودکارآمدی با رفتارهای خيودمرا بتی
در بیماران مبتال به نارسایی احتقانی ل

بستری در ب

های داخلی ل

بیمارستان

توحید سنندج وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سا  ،"2931مجری :دكتير
طاهره اشك تراب ،محمد ایرج باقری ساوه (خاتمه یافته در سال .)2582
.49
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راهنمایی پایاننامهها
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 .2پایاننامه كارشناسی ارشد آمار زیستی (دانشجو :آنیتا منصوری) .کاربرد مد هيای ا يرات تصيادفی
مارکوفی در داده های کارآزمایی بالینی فرآورده ط

سنتی منت

از میوه گیاه گشنیز بر سيیر

بالینی بیماران مبتال به سردرد میگرنی.2585 .
 .1پایاننامه كارشناسی ارشد آمار زیستی (دانشجو :زهرا صدقی فرد) .مد سازی توام دادههای طيولی و
زمان رخداد و کاربرد آن در دادههای آسی های حادکلیوی.2585 .
 .5پایاننامه كارشناسی ارشد آمار زیستی (دانشجو :مژگان كاظم زاده) .تحلیل داده های طولی با مقادیر
گمشدهی يیر ابل چشم پوشی با اسيتفاده از ميد هيای گيزین

و کياربرد آن در داده هيای

کارآزمایی بالینی بیماران با استحالهی سنی ماکوال.2582 .
 .2پایاننامه كارشناسی ارشد آمار زیستی (دانشجو :سمیه بردی نشيین) .بررسيی مقایسيه ای کيارایی
رو

معادالت برآوردی تعمیم یافته مرتبه دوم با رو

معادالت برآوردی تعمیم یافته مرتبه او

در مطالعه مربوت به داده های ریزنشت دندانی.2587 .
 .3پایاننامه كارشناسی ارشد آمار زیستی (دانشجو :كاظم ناصری نژاد) .به کارگیری مد انتقيا بيرای
تحلیل پاسخ های طولی ترتیبی.2508 .

مشاوره پایاننامه ها
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 .2پایاننامه كارشناسی ارشد پرستاری (دانشجو :رقیه اسماعیلی ذبیحيی) .بررسی همبسيتگی خيود
پنداره بر اسا

الگوی سازگاری روی و پیگیری رژیم های درمانی در بیمياران سيرپایی

مبتال به پرفشاری خون مراجعه کننده به بیمارستان های آموزشيی و درميانی دانشيگاه
علوم پزشکی ارومیه در سا  .2933به راهنمایی :دكتر طاهره اشك تراب.2500 ،
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 .1پایاننامه كارشناسی ارشد پرستاری واحد بین الملل (دانشجو :نيازنین یوسيفیان میانيدوآب) .تيا یر
بازتاب درمانی بر کاه

استفراغ بیماران تحت شيیمی درميانی در ب ي

هماتولوژی بیمارستان علی ابن ابیطال

انکوليوژی-

(و) زاهدان در سا  .2933به راهنمایی :ژاله عزتی

و دكتر فرشید اربابی.2500 ،
 .5پایاننامه كارشناسی ارشد پرستاری شيعبه بيین المليل (دانشيجو :اعظيم دهقيانی) .ارزیيابی رو
فراتحلیل بیزی و معمولی در مقایسه میزان بازسازی است وان آلوئل با گرافت است وانی
اتوژن و  .Bio-ossبه راهنمایی :دكتر علیرضا اكبرزاده باغبان.2500 ،
 .2پایاننامه كارشناسی ارشد پرستاری (دانشجو :فاطمه براتيی) .تا یر بازی درميانی بير درد بعيد از
عمل جراحی در کودکان سن مدرسه بستری در ب

جراحی بیمارستان فوق ت صصيی

کودکان دکتر شیخ وابسته به دانشگاه عليوم پزشيکی مشيهد در سيا  .2933-33بيه
راهنمایی :اكرم دبیریان.2508 ،
 .3پایاننامه كارشناسی ارشد پرستاری (دانشجو :سهیال جعفری میانيایی) .بررسی تا یر اجرای برنامه
توانمندسازی والدین بر وضعیت روحی روانی و مشارکت مادران دارای نزاد نار
در ب

مرا بت ویژه نوزادان بیمارستان های منت

بستری

دانشگاه علوم پزشکی و خيدمات

بهداشتی درمانی اصفهان در سا  .2933به راهنمایی :فاطمه عالیی كرهرودی.2508 ،
 .1پایاننامه كارشناسی ارشد پرستاری (دانشجو :سالم نقیب) .بررسی همبستگی خودکارآميدی بيا
پيیر

رژیم درمانی در بیماران مبتال به سل تحت درمان در مراکيز بهداشيتی درميانی

وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سا  .2933بيه راهنميایی :دكتير ژیيال عابيد
سعیدی.2508 ،
 .2پایاننامه كارشناسيی ارشيد پرسيتاری (دانشيجو :لقميان كرميی) .بررسيی مقایسيه ای دیيدگاه
پرستاران ،سرپرستاران و رضایت بیماران از مهارت های بيالینی دانشي ویان پرسيتاری
کارآموزی در عرصه در بیمارستان های آموزشی شهر سينندج در سيا  .2933-33بيه
راهنمایی :اعظم دبیریان.2508 ،
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 .0پایاننامه كارشناسی ارشد پرستاری (دانشجو :مریم جودكی) .بررسی مقایسه ای تا یر سيه رو
بر راری ارتبات بر میزان رضایتمندی از ارتبات در بیماران تحت تهویه مکانیکی بسيتری
در بیمارستان های شهر اراك در سا  .2933به راهنمایی :زیبا برزآبادی فراهانی.2508 ،
 .8پایاننامه كارشناسی ارشد پرستاری (دانشيجو :سيمیه زندیيه) .بررسيی مقایسيه ای خسيتگی و
عوامل مرتبط با آن در پرستاران انکولوژی بیمارستان های منت

شهر تهران در سيا

 .2933-33به راهنمایی :دكتر مریم رسولی.2508 ،
 .27پایاننامه كارشناسی ارشيد پرسيتاری (دانشيجو :ميریم سيعیدی) .بررسيی تيا یر آرام سيازی
پیشرونده عضالنی بر کیف یت خواب بیماران تحت همودیالیز بیمارستان های وابسته بيه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی در سا  .2933-33بيه
راهنمایی :دكتر طاهره اشك تراب.2508 ،
 .22پایاننامه كارشناسی ارشد آمار زیستی (دانشجو :مهدی صفری) .تحلیل پاسخ های چنيدمتيیره
طولی دوحالته و کاربرد آن در داده های دندانپزشکی .به راهنمایی :دكتير علیرضيا اكبيرزاده
باغبان.2508 ،
 .21پایاننامه كارشناسی ارشد آمار زیستی (دانشجو :شیما یونس پور) .به کيارگیری خوشيه بنيدی
دوبعدی با رو

زیرماتری

های با میانگین درایه های بيزر

در داده هيای بیيان ژنيی

حاصل از ریزآرایه های  .DNAبه راهنمایی :دكتر حمید علوی مجد.2508 ،
 .25پایاننامه كارشناسی ارشد پرستاری (دانشجو :عزیز شمسی) .بررسی میيزان همبسيتگی ابعياد
خودکارآمدی و ابعاد خستگی درمدرسین دانشکده های پرسيتاری و ماميایی تهيران در
سا  .2933به راهنمایی :دكتر فریده یغمایی.2587 ،
 .22پایاننامه كارشناسی ارشد پرستاری (دانشيجو :منصيوره افسيرده) .بررسيی مقایسيه ای ادراك
پرستاران و مادران از ارتبات پرستاران با مادران کودکان بسيتری در بیمارسيتان هيای
منت

آموزشی کودکان شهر تهران در سيا  .2933بيه راهنميایی :دكتير ميریم رسيولی،

.2587
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 .23پایاننامه كارشناسی ارشد پرستاری (دانشجو :عبدا ...نورمحمدی) .بررسيی میيزان اسيتفاده از
های مرا بت های ویژه و دیدگاه پرسيتاران در

مهارکننده های فیزیکی در بیماران ب

مورد استفاده از این مهارکننده ها در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشيکی و
خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی در سا  .2931به راهنمایی :دكتر طاهره اشك تراب،
.2587
 .21پایاننامه كارشناسی ارشد پرستاری (دانشيجو :زینيب علیيزاده) .بررسيی همبسيتگی حمایيت
اجتماعی درك شده و رفتارهای خودمرا بتی در بیماران مبتال به نارسایی لبی بسيتری
در مراکز درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشيتی درميانی شيهید
بهشتی در سا  .31-2933به راهنمایی :دكتر طاهره اشك تراب.2587 ،
 .22پایاننامه كارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای (دانشجو :زهيرا نقيوی كنجيین) .ارزیيابی ریسيک
بهداشتی مواجهه شيلی کارکنان انبارهای نفت شهرری با ترکیبات بنزن ،اتیيل بنيزن ،و
زایلن ( )BTEXو پای

بیولوژیکی برای ترکیبيات توليوئن .بيه راهنميایی :دكتير منصيور

رضازاده آذری.2587 ،
 .20پایاننامه كارشناسی ارشد پرسيتاری (دانشيجو :صيفورا یيداللهی قینيانی) .بررسيی همبسيتگی
رفتارهای خودمدیریتی با پيیر

دارو در بیماران مبتال به صرو عضو ان من صرو ایران

در سا  .2933به راهنمایی :دكتر طاهره اشك تراب.2587 ،
 .28پایاننامه كارشناسی ارشد آمار زیستی (دانشيجو :اسيما پورحسيینقلی) .ارزیيابی کياربرد ميد
آمی ته پواسن صفر انباشته در بررسی عوامل مو ر بر بهبود بیماران مبيتال بيه هپاتیيت
سی .به راهنمایی :دكتر علیرضا اكبرزاده باغبان.2587 ،
 .17پایاننامه كارشناسی ارشد انگيل شناسيی پزشيکی (دانشيجو :زهيره السيجردی) .ایزوالسيیون و
شناسایی مولکولی جن
بیمارستان های منت

آکانتامبا در ب

های چشم پزشکی و نقص سیسيتم ایمنيی

شهر تهران .به راهنمایی :دكتير سياعد شيهابی و دكتير ميریم نیتيی،

.2587
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 .12پایاننامه كارشناسی ارشد انگيل شناسيی پزشيکی (دانشيجو :عليی موسيوی) .تعیيین ژنوتایيپ
بالستوسیتی

های جدا شده از مراجعین به بیمارستان طالقانی تهران در سا  .2933به

راهنمایی :دكتر علی حقیقی.2587 ،
 .11پایاننامييه كارشناسييی ارشييد آمييوزش بهداشييت (دانشييجو :آرمييان لطیفييی) .بررسييی وضييعیت
خوددرمانی و عوامل مرتبط با آن و طراحی بسته آموزشی پیشگیری بيرای دانشي ویان
شهر تهران در سا تحصیلی  .32-2931به راهنمایی :دكتر علی رمضانخانی.2587 ،
 .15پایاننامه كارشناسی ارشد پرستاری (دانشجو :محمد ایيرج بياقری سياوه) .بررسيی همبسيتگی
خودکارآمدی با رفتارهای خودمدیریتی در بیماران مبيتال بيه نارسيایی احتقيانی لي
بستری در ب

های داخلی ل

بیمارستان توحید سنندج وابسته به دانشيگاه عليوم

پزشکی کردستان در سا  .2931به راهنمایی :دكتر طاهره اشك تراب.2582 ،
 .12پایاننامه كارشناسی ارشد علوم تغذیيه واحيد بيین المليل (دانشيجو :مائيده سيادات بهياری زاده).
بررسی شیوو اضافه وزن و چا ی و ارتبات آن با کیفیت زندگی و برخی عوامل هميراه بيا
آن در دان

آموزان پایه او و دوم ابتدایی شهر شوشتر در سا  .2931به راهنمایی :دكتر

مرتضی عبداللهی.2582 ،
 .13پایاننامه دكترای آمار زیستی (دانشجو :سهیال خداكریم) .بررسی و تبیین ساختار همبسيتگی
در تحلیل خانواده های ژنی .به راهنمایی :دكتر حمید علوی مجد.2582 ،
 .11پایاننامه كارشناسی ارشد پرستاری (دانشجو :اعظم نظیفی) .بررسی کیفیت زنيدگی و عواميل
مرتبط با آن در کودکان مبيتال بيه هیدروسيفالی مراجعيه کننيده بيه مراکيز منت ي
بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سا  .2931بيه راهنميایی :فاطميه
عالیی كرهرودی.2582 ،
 .12پایاننامه كارشناسی ارشد پرستاری (دانشجو :نازنین پدیيدار) .بررسی وضيعیت آموزشيی دوره
کارشناسی ارشد پرستاری در دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشيتی
از نظر مدرسین و دانش ویان در سا  .2932به راهنمایی :مالحت نیکروان مفرد.2582 ،
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 .10پایاننامه دكترای اپیدمیولوژی (دانشجو :دكتر داود خلیلی) .اعتبارسين ی و واسين ی م يدد
تابع خطر فرامینگهام برای بیماری های لبی-عرو ی در یک جامعه ایرانی .بيه راهنميایی:
دكتر حمید سوری و دكتر فریدون عزیزی.2582 ،
 .18پایاننامه كارشناسی ارشد مامایی واحد بین الملل (دانشجو :منا بازرگانی گیالنيی) .بررسی تيا یر
هم.گلوبین مادران باردار بر تمایز سلو های بنیادی خونساز بند ناف به رده های م تلف
اریتروییدی-میلوییدی در نوزادان .به راهنميایی :دكتير شيهرزاد زاده ميدرس و دكتير سيعید
آبرون.2582 ،
 .57پایاننامه دكتری پرستاری (دانشجو :حسین باقری) .بررسی عوامل مرتبط با شان در بیمياران
مبتال به نارسایی لبی :روان سن ی ابزار سن

شان و آزمون الگوی حفاتت شان .بيه

راهنمایی :دكتر فریده یغمایی.2582 ،
 .52پایاننامه كارشناسی ارشد اپیدمیولوژی (دانشجو :زهرا نورافکن) .برآورد میيزان بقيای  9سياله
مبتالیان به سرطان مری و برخی عوامل مرتبط با آن در استان گلسيتان در سيا هيای
 2936تا  .2931به راهنمایی :دكتر پروین یاوری.2582 ،
 .51پایاننامه كارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی (دانشجو :نعیمه اكرم زاده) .امکان سن ی تولیيد
و تعیین ماندگاری فراورده پروتئینی حرارت دیده بر پایه پروتئین های های يیرگوشتی.
به راهنمایی :دكتر هدایت حسینی و دكتر كیانوش خسروی.2582 ،
 .55پایاننامه كارشناسی ارشد علوم تغذیه واحد بین الملل (دانشجو :سحر درفشی) .بررسی رابطيه ی
درك از خطر بیماری لبی عرو ی بر اسا

مد باور سالمت و کاربست های خيوراك در

کارمندان دولت-تهران .2932-به راهنمایی :دكتر دالی بنداریان زاده.2582 ،
 .52پایاننامه كارشناسی ارشد علوم تغذیه واحد بین الملل (دانشجو :نسترن حریيری) .ارزیابی ارتبات
شاخص تييیه سالم جایگزین با خطر  21ساله بیماری های لبی -عرو يی در کارمنيدان
مرد شايل در ب

دولتی-تهران .2932-به راهنمایی :دكتر عصمت ناصری.2582 ،
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 .53پایاننامه كارشناسی ارشد آمار زیستی (دانشجو :عرفان قاسيمی) .مد ا رات تصادفی حاشیهای
شده برای تحلیل داده های طولی دوحالته و کاربرد آن در داده های مربيوت بيه درميان
بیماری التهاب پالپ دندان .به راهنمایی :دكتر علیرضا اكبرزاده باغبان.2582 ،
 .51پایاننامه كارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه نوزادان واحد بین الملل (دانشيجو :فيائزه هميت).
بررسی ادراك پرستاران از فرهنگ ایمنی بیميار و همبسيتگی آن بيا تين
ب

شييلی در

های مرا بت ویژه نوزادان بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

در شهر اصفهان ،سا  . 34-2932به راهنمایی :دكتر فروزان آتش زاده شوریده.2581 ،
 .52پایاننامه دكترای آمار زیستی (دانشجو :پروین سربخش) .تعمیم رگرسیون منطقی برای تحلیل
داده های طولی .به راهنمایی :دكتر یداله محرابی.2581 ،
 .50پایاننامييه كارشناسييی ارشييد رادیوبیولييوژی (دانشييجو :فریييده حسييینی صييمدیوردی) .بررسييی
حساسیت پرتوی سلو های سرطانی کولورکتا پ

از تياب

پرتيو گاميا و تیميار بيا

دوکوزاهگزاینوئیک اسید به دست آمده از روين ماهی .به راهنمایی :دكتر محمدرضا سيام و
دكتر نصراله جباری.2581 ،
 .58پایاننامه كارشناسی ارشد پرستاری مدیریت كودكان واحد بيین المليل (دانشيجو :پریيا شياهانی).
ممیزی ایمنی کودکان بستری در ب ي

هيای کودکيان بیمارسيتان منت ي

آموزشيی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شهر تهران در سا  .2934به راهنمایی :اكرم دبیریان،
.2581
 .27رساله دكتری بهداشت باروری (دانشجو :سویل حکیميی) .ت ارب جسمانی و روانشناختی زنان
یائسه :طراحی ،روانسن ی و به کارگیری ابزار .به راهنمایی :دكتر معصومه سیمبر.2581 ،
 .22پایاننامه كارشناسی ارشد آمار زیستی واحد بین الملل (دانشجو :زهرا رزاقی) .به کارگیری ميد
آمی ته متناهی چندمتيیره در شناسایی الگوهای ييایی و مقایسه نتایج آن با رو های
تحلیل عاملی و خوشه ای .به راهنمایی :دكتر یداهلل محرابی.2581 ،
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 .21پایاننامه كارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه واحد بيین المليل (دانشيجو :پریيا شياهانی).
بررسی میزان رعایت حریم بیماران توسط تیم فوریت های پزشکی از دیيدگاه بیمياران
لبی منتقل شده به بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیيه در سيا
 .2939به راهنمایی :دكتر زهرا صفوی بیات.2585 ،
 .25پایاننامه كارشناسی ارشد آمار زیستی (دانشجو :راضیه اوالد دیلمقانیان) .مد سازی توام پاسخ
پیوسته طولی و دوحالتی با هدف تعیین ا ر عصاره گزنه بر منوراژی .بيه راهنميایی :دكتير
علی اكبر خادم معبودی.2585 ،
 .22پایاننامه كارشناسی ارشد مامایی (دانشجو :سمیه نیکخيواه) .بررسی تا یر مصرف مکمل بيرون
بر شدت درد دی

منوره در دانش ویان دختر ساکن در خوابگاه های منت

دانشيگاه

علوم پزشکی شهید بهشتی در سا های  .39-34به راهنمایی :دكتر ماهرخ دولتیان.2585 ،
 .23پایاننامه كارشناسی ارشد مامایی (دانشجو :زهرا كیيانی) .بررسی ارتبات تعیيین کننيده هيای
اجتماعی با توانمندی زنان در باروری در مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشيکی
شهید بهشتی در سا های  .2939به راهنمایی :دكتر معصومه سیمبر.2585 ،
 .21رساله دكتری بهداشت باروری (دانشجو :فاطمه رحمانیيان) .طراحی ،روانسن ی و به کيارگیری
ابزار اندازهگیری حساسیت جنسیتی و ارائه مد خدمات بهداشت بياروری حسيا

بيه

جنسیت .به راهنمایی :دكتر معصومه سیمبر.2585 ،
 .22رساله دكترای تخصصی طب سنتی (دانشجو :دكتر زهرا قربانی فر) .کارآزمایی بالینی فيرآورده
تهیه شده از ت م گیاه گشنیز بر اسا

ط

سنتی بر سيیر بيالینی بیمياران مبيتال بيه

سردرد .به راهنمایی :دكتر حسین الور كسمایی و دكتر محمد باقر مینایی.2585 ،
 .20رساله دكتری بهداشت باروری (دانشجو :شیرین حسينوند) .ت ربيه تعليق پييیری بيالینی در
دانش ویان کارشناسی پرستاری :یک مطالعه تلفیقی .به راهنمایی :دكتر طاهره اشك تيراب،
.2585
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 .28پایاننامه كارشناسی ارشد كتابداری (دانشجو :عاطفه داودیان) .ارزیابی چکیيده مقياالت ميرور
سیستماتیک و متاآنالیز پژوهشگران ایران نمایه شده در پایگاههيای وب آو سياین
اسکوپو

و

با استفاده از چک لیست پریسما و تعیین رابطه بین نتایج به دست آميده بيا

شاخصهای علمسن ی .به راهنمایی :دكتر مریم كازرانی.2585 ،
 .37پایاننامه كارشناسی ارشد كتابداری (دانشجو :شادی اسد زندی) .بررسی نحيوه درج وابسيتگی
سازمانی مندرج در تولیدات علمی دانشيگاه عليوم پزشيکی شيهید بهشيتی در وب آو
ساین

و میزان تا یر آن بر نتایج ارزشیابی فعالیت هيای پژوهشيی دانشيگاه در سيا

 .2932به راهنمایی :اعظم شاهبداغی.2585 ،
 .32پایاننامه كارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویيژه نيوزادان واحيد بيینالمليل (دانشيجو :ليیال
گالبييی) .بررسييی دیييدگاه پرسييتاران ب ي

هييای نييوزادان و مرا بييت ویييژه نييوزادان

بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشيتی در خصيوع عليل عيدم گيزار
خطاهای دارویی .2939 -به راهنمایی :دكتر منیژه نوریان.2585 ،
 .31پایاننامه كارشناسی ارشد تصویربرداری پزشکی (دانشجو :فیروزه كياظمی) .تعیین میزان توافيق
تصاویر  T1Wسکان
در مقایسه با سکان

پالسی اسپین اکوی سریع بهینهسازی شده همراه با پال

درایيو

های روتین  MRدر بررسی ضایعات بافت نيرم زانيو .بيه راهنميایی:

دكتر فریبرز فائقی.2585 ،
 .35رساله دكتری پرستاری (دانشجو :منوچهر شیرازی) .طراحيی و آزميون الگيوی ميدیریت درد
مزمن در سالمندان :مطالعهای با رو

ترکیبی اکتشافی متوالی .به راهنمایی :دكتير هوميان

منوچهری.2585 ،
 .32پایاننامه كارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نيوزادان واحيد بيینالمليل (دانشيجو :زهيرا
مهدوی خانوكی) .بررسی نحوه ارایه مرا بت های پرستاری مرتبط با نوزاد متوليد شيده از
مادر مبتال به سوء مصرف مواد و مقایسه آن با استانداردها در بیمارستانهيای منت ي
کرمان سا  .2934 -39به راهنمایی :دكتر عباس عباس زاده.2585 ،
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 .33پایاننامييه كارشناسييی ارشييد كتابييداری (دانشييجو :شييیوا مييالگرد) .بررسييی میييزان رعایييت
استانداردهای ایزو  1222در پایاننامههای داروسازی دانشگاههای دولتی شهر تهران در
سا های  2931ليایت  .2932به راهنمایی :دكتر مریم كازرانی.2585 ،
 .31پایاننامه دكترای تخصصی طب سنتی (دانشيجو :دكتير زهيرا قربيانی فير) .کارآزميایی بيالینی
فرآورده تهیه شده از ت م گشنیز بر اسا

ط

سنتی بر سیر بالینی بیماران مبيتال بيه

سردرد .به راهنمایی :دكتر حسین دالور كسمایی و دكتر محمد باقر مینایی.2585 ،
 .32پایاننامه كارشناسی ارشد كتابداری (دانشجو :فيرزاد زبيانی) .بررسيی وضيعیت جيو سيازمانی
کتاب انههای دانشکدهای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و رابطيهی آن بيا میيزان
رضایت مراجعان .به راهنمایی :دكتر مریم شکفته.2585 ،
 .30پایاننامه كارشناسی ارشد كتابداری (دانشجو :راحله محرابی) .تحلیل مقایسهای شياخصهيای
علم سن ی م الت علوم پزشکی ایران در پایگاههای اسکوپو

و وب آو ساین

تا پایان

سا  .4129به راهنمایی :دكتر اعظم شاهبداغی.2585 ،
 .38پایاننامه كارشناسی ارشد آمار زیستی (دانشجو :اعظم نجفی) .کاربرد ميد آمی تيه رشيد در
داده های مربوت به زنان با حاملگی موالر .به راهنمایی :دكتر علی اكبر خادم معبودی.2582 ،
 .17پایاننامه كارشناسی ارشد كتابداری (دانشجو :فرزاد زبانی) .مقایسه شياخص وای برونيدادهای
علمی دانشگاه های علوم پزشکی تیپ یک ایران با شاخص هر
دریافتی بر اسا

گزار

های پایگاه وب آو ساین

و میانگین اسيتنادهای

در سيا  .4124بيه راهنميایی :دكتير

مریم شکفته.2585 ،
 .12پایاننامه كارشناسی ارشد آمار زیستی (دانشجو :پرویز شاه میرزالو) .برآورد بیزی مد های شفا
با توزیع دوجمله ای منفی متيیر پنهان در داده های سرطان پسيتان .بيه راهنميایی :دكتير
احمد رضا باغستانی.2582 ،
 .11پایاننامه كارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه واحد بینالمليل (دانشيجو :نسيرین قاسيمی
ابیيازنی) .بررسی مقایسهای میزان رضایتمندی پرستاران و بیماران تحت تهویه مکانیکی
42

از سه رو

بر راری ارتبات در بیمارستانهای منت

تامین اجتماعی استان تهيران در

سا  .2934به راهنمایی :خانم زیبا برزآبادی فراهانی.2582 ،
 .15پایاننامه كارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه واحد بینالمليل (دانشيجو :بهجيت درختيی
هيرق) .بررسی میزان خطر بروز آمبولی ریه بر اسا
خطر مرتبط در بی ماران بستری در ب

شاخص شدت آمبولی ریه و عواميل

مرا بت های ویژه در بیمارستان های وابسته به

دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سا  .2934به راهنمایی :آقای علیرضا قهری سرابی.2585 ،
 .12پایاننامه كارشناسی ارشد كتابداری (دانشجو :مصطفی كریمی) .ترسیم و تحلیيل شيبکههيای
همتالیفی مقاالت داروسازی و داروشناسی ایران در نمایه استنادی عليوم در سيا هيای
 4119تا  . 4124به راهنمایی :دكتر مریم كازرانی.2585 ،
 .13پایاننامه كارشناسی ارشد اپیدمیولوژی (دانشجو :سيیده معصيومه حسيینی) .ارزیيابی روایيی و
پایایی نس ه ی فارسی پرسشنامه فرستادن و خواندن پیامک در حین رانندگی و بررسی
فاکتور های روانی اجتماعی مرتبط با آن در دانش ویان علوم پزشيکی شيهر تهيران .بيه
راهنمایی :دكتر حمید سوری.2582 ،
 .66پایاننامه كارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه واحد بینالمليل (دانشيجو :عليی سيعیدی).
بررسی تا یر آموز
بیماران پ

خانواده محور از طریق فیلم آموزشی بر تبعیيت از رژیيم درميانی

از سکته لبی بستری در بیمارستان های منت

دانشگاه عليوم پزشيکی

شهید بهشتی سا  .2939به راهنمایی :آقای فرهاد كامرانی.2582 ،
 .12پایاننامه كارشناسی ارشد مامایی (دانشيجو :طیبيه دیلگيونی) .تعیيین همبسيتگی معنویيت و
بهزیستی روانشناختی با استر

م تص دروان بارداری در زنان مراجعه کننده به مراکيز

بهداشتی شهر دهدشت در سا  .2939به راهنمایی :دكتر ماهرخ دولتیان.2582 ،
 .10رساله دكترای بهداشيت بياروری (دانشيجو :عصيمت مهرابيی) .طراحيی و بررسيی مش صيات
روانسن ی ایزار سن

میزان سازگاری با سرطان پستان :یک مطالعه ترکیبی اکتشافی

متوالی .به راهنمایی :دكتر سپیده حاجیان.2582 ،
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 .18پایاننامه كارشناسی ارشد مامایی (دانشجو :مهسا ریحانی) .بررسی داني

 ،نگير

و عملکيرد

ماماها و پرستاران شايل در بیمارستان های خراسان شمالی در خصوع مالحظه ایمنيی
فرهنگی مادران در سا  .2939به راهنمایی :دكتر زهره كشاورز.2582 ،
 .27رساله دكترای آمار زیستی (دانشجو :سارا جام بر سنگ) .مد های چندوضعیتی ميارکوف :راه
حلی برای مسالهی شرایط آيازین به راهنمایی :دكتر علیرضا اكبرزاده باغبان.2583 ،
 .22پایان نامه كارشناسی ارشد آمار زیستی (دانشجو :فرزانه برومند) .براوردهای استوار نسيبت بيه
نقات دورافتاده در مد ا رات آمی ته يیرخطی و کاربرد آن در داده های مربوت به دوز-
پاسخ .به راهنمایی :دكتر علیرضا اكبرزاده باغبان.2583 ،
 .21رساله دكترای بهداشت باروری (دانشجو :زهيرا بسيتانی خالصيی) .نیازهيای آموزشيی سيالمت
جنسی زوجین در شرف ازدواج :تبیین ،طراحی ،کاربست ابزار انيدازه گیيری و طراحيی
برنامه آموزشی .به راهنمایی :دكتر معصومه سیمبر.2583 ،
 .25رساله دكترای بهداشت باروری واحد بین الملل (دانشجو :منیژه سرشتی) .تبیین ت ربه ميادران
از رویداد فقدان جنینی و نوزادی :طراحی و بررسی ویژگی های روان سن ی ابزار سيو
جنینی-نوزادی در زنان ایرانی .به راهنمایی :دكتر فاطمه ناهیدی.2583 ،
 .22رسيياله دكتييرای بهداشييت بيياروری (دانشييجو :سوسيين حیييدرپور) .طراحييی و روان سيين ی
ابزارسن

انطباق با نق

مادری در مادران نوزادان نار

بسيتری در ب ي

مرا بيت

های ویژه نوزادان  :یک مطالعه ترکیبی متوالی اکتشافی .به راهنمایی :دكتير زهيره كشياورز،
.2583
.23
.21
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مشاوره پایاننامه ها در سایر دانشگاه ها
 .2پایاننامه دكترای تخصصی رادیولوژی فك و دهيان وصيورت (دانشيجو :دكتير تهمینيه رازی) .بررسيی
مقایسه ای بزرگنمایی عمودی و افقی نشيانگرهای داخيل دهيانی در تصياویر پانورامیيک دو
دستگاه پلن مکا و پانورا .به راهنمایی :دكتر احمدرضا طالیی پور.2501-05 ،
 .1پایاننامه دكترای تخصصی رادیولوژی فك و دهان وصورت (دانشجو :دكتر مریم تفنگچی ها) .مقایسيه
د ت و تکرارپيیری دو رو

رادیوگرافی معمولی و دی یتيا در تشي یص شکسيتگی هيای

عمودی ریشه .به راهنمایی :دكتر حوریه باشی زاده.2501-05 ،
 .5پایاننامه دكترای دندانپزشکی (دانشجو :نيدا نصير) .بررسيی  Fracture Propertiesميواد رزیين
کامپوزیتی و رزین -مدیفاید گال

آنیومر .به راهنمایی :دكتر تبسم هوشمند.2501-2505 ،

 .2پایاننامه دكترای دندانپزشکی (دانشجو :غالمرضا سلمانی) .بررسی تیتر  HBsAbدر اعضای هیيات
علمی و دستیاران دندانپزشکی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهيران پي

از

سه دوره واکسیناسیون در دوره بالینی در سا  .2932-34به راهنمایی :دكتر زهرا تهیدست اكراد،
.2501-2505
 .3پایاننامه دكترای تخصصی بیماری های دهان (دانشجو :دكتر محمد واحدی) .بررسی ا ر ایمونوتراپی
واکسن  G2در پیشگیری از عود و بهبود زخم های آفتی دهان در بیماران مراجعه کننيده بيه
ب

بیماری های دهان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهيران در سيا  .2934بيه راهنميایی:

دكتر زهرا تهیدست اكراد و دكتر قاسم میقانی.2501-2505 ،
 .1پایاننامه دكترای تخصصی بیماری های دهان (دانشجو :دكتر سید جواد كیا) .بررسی ا ر ایمونوتراپی
واکسن  G2در درمان لیکن پالن دهانی در بیماران مراجعه کننده به ب

بیماری های دهيان

دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهيران در سيا  .2934-39بيه راهنميایی :دكتير
مهناز صاحب جمعی و دكتر قاسم میقانی.2501-2505 ،
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 .2پایاننامه دكتيرای دندانپزشيکی (دانشيجو :اعظيم خورشيیدیان) .بررسيی کلینیکيی و پارامترهيای
هیستولوژیکی در بیماران مبيتال بيه  SCCمراجعيه کننيده بيه ب ي

پياتولوژی دانشيکده

دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران .به راهنمایی :دكتر نصرت اله عشقیار.2501-2505 ،
 .0پایاننامه دكترای دندانپزشکی (دانشجو :امید رحیمی محسنی) .بررسی رادیوگرافیک میزان شيیوو
کیست احتباسی م اطی سینو
ب

ماگزیال و عوامل مو ر بر آن در بیماران مراجعيه کننيده بيه

رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران .به راهنمایی :دكتر مهيرداد

پنج نوش.2501-2505 ،
 .8پایاننامه دكترای دندانپزشکی (دانشجو :مهدیا غالميی) .بررسی میيزان رضيایت بیمياران مراجعيه
کننده به درمانگاه های شهرداری و امام خمینی از دندانپزشکان زن و مرد .بيه راهنميایی :دكتير
اكبر فاضل و دكتر سیمیندخت زراتی.2505-02 ،
 .27پایاننامه دكترای دندانپزشکی (دانشجو :زهرا خوشيرو) .بررسيی م يدد الم هيای پلئومورفیيک
آدنومييا و آدئوئیييد سیسييتیک کارسييینوما در ارتبييات بييا Polymorphous low-grade

 Adenocarcinomaدر گروه آسی

شناسی دهان دانشکده دندانپزشيکی .بيه راهنميایی :دكتير

محمد اسالمی.2505-02 ،
 .22پایاننامه دكترای دندانپزشکی (دانشجو :علی اوسط نویدی چراغتپه) .بررسی و مقایسه ا ير دهيان
شویه های پالک

و ایرشا بر روی کاه

مقدار پالك میکروبی دندان .به راهنميایی :دكتير ميریم

سقازاده.2505-02 ،
 .21پایاننامه دكتيرای تخصصيی انيدودانتیکس (دانشيجو :دكتير مجیيد وحيدتی فير) .مقایسيه تيا یر
سیستمهای چرخشی  Flexmaster ،Profileو  Raceبر آناتومی اولیه کانيا هيای مشيابه
سازی شده دارای انحنای شدید .به راهنمایی :دكتر صدیقه خدمت .2505-02 ،
 .25پایاننامه دكترای دندانپزشکی (دانشجو :مائده صيداقتی) .بررسی و مقایسه استحکان کششی باند
بین سیلرهای م تلف اندودانتیک و گوتاپرکا .به راهنمایی :دكتر صدیقه خدمت .2505-02 ،
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 .22پایاننامه دكترای تخصصی اندودانتیکس (دانشجو :دكتر مریم رئيوف) .بررسی مقایسيه ای تطيابق
حاشیه ای چهار نوو ماده پرکننده انتهای ریشه ( ،White pro-root MTAسیمان پرتلنيد نيوو ،I

 Gray pro-root MTAو  )Root MTAتوسط میکروسکوپ الکترونيی اسيکنینگ ( .)SEMبيه
راهنمایی :دكتر محمد رضا شریفیان .2505-02 ،
 .23پایاننامه دكترای دندانپزشکی (دانشجو :سید مصطفی منتظری) .بررسی وضيعیت دسيتگاه هيای
فضييانگهدارنده تهیييه شييده جهييت کودکييان در سييا هييای  2913-13-31-32در ب ي
دندانپزشکی کودکان .به راهنمایی :دكتر احمد جعفری.2505-02 ،
 .21پایاننامه دكترای دندانپزشکی (دانشجو :بهرام گودرزی) .بررسی میزان شیوو بی دندانی کاميل و
پارسیل در زنان و مردان باالی  91سا (زنيان  91-22و ميردان  11-62سيا ) شهرسيتان
ممسنی در سا  .2939به راهنمایی :دكتر ابوالحسن ابوالحسنی و دكتر مسعود بیان زاده.2505-02 ،
 .22پایاننامه دكترای دندانپزشکی (دانشجو :معصومه رستم زاده) .بررسی تا یر بی دندانی بر وضيعیت
تييیه افراد  21-61سا مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران.
به راهنمایی :دكتر محمد حسن شاهرودی و دكتر سید علی كشاورز.2502-03 ،
 .20پایاننامه دكترای دندانپزشکی (دانشجو :عیسی عبدی) .بررسيی میيزان د يت آپکي

لوکیتيور

 (Apit7) Endexدر تعیین طو کارکرد دندان های با ضایعه پری آپیکا و بدون ضایعه پری
آپیکا و مقایسه آن با طو کارکرد وا عی دندان در شرایط  .Invivoبه راهنمایی :دكتير عبيداهلل
قربان زاده.2502-03 ،
 .28پایاننامه دكترای دندانپزشکی (دانشجو :ندا روحيی) .مقایسيه فایيل هيای ،Profile ،MTWO
 ProTaperو  Flexmasterتوسط دسيتگاه  Micromotor Endo-ITدر تيییير انحنيا و
طو کارکرد و زمان مورد نیاز در آماده سازی کانا  .به راهنمایی :دكتر علویه وحید.2502-03 ،
 .17پایاننامه دكترای تخصصی اندودانتیکس (دانشجو :دكتير مهرفيام خوشيخونژاد) .بررسيی تيییيرات
هیستوپاتولوژیک پالپ دندان در بیماری پیشيرفته پریودنتيا  .بيه راهنميایی :دكتير عليی اكبير
خوشخونژاد و دكتر نصرت اله عشقیار.2502-03 ،
47

 .12پایاننامه دكترای دندانپزشکی (دانشجو :عطااله پیریونسی) .بررسيی فاکتورهيای  PCNAو Ki-
 67در آمنوبالستوما ،آمنوبالستومای یونی سیستیک و سیست دانتيی ژور .بيه راهنميایی :دكتير
نصرت اله عشقیار و دكتر پوریا مطهری.2502-03 ،
 .11پایاننامه دكترای دندانپزشکی (دانشجو :عليی كياظمی) .بررسيی انيواو حيوادث حيین درميان
اندودانتیک

در مراجعه کنندگان به دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهيران در

سا تحصیلی  .2939-32به راهنمایی :دكتر كاظم آشفته یزدی.2502-03 ،
 .15پایاننامه دكترای دندانپزشکی (دانشجو :سید محميد حسيامی) .بررسيی و طبقيه بنيدی م يدد
وضعیت کلینیک و پاتولوژیک لیکن پالن در نمونه های موجود در ب

آسی

شناسی دهان،

فک و صورت دانشکده دندانپزشکی تهران در سا هيای  .2911-32بيه راهنميایی :دكتير پوریيا
مطهری.2502-03 ،
 .12پایاننامه دكترای دندانپزشکی (دانشجو :سوران امینی فر) .مقایسه درت تش یصيی رو

هيای

 Transilluminationو رنگ های آشکارساز پوسیدگی و متیلن بلو در تش یص و شناسایی
ترك های عاجی ای اد شده در سمت آپیکالی به دنبا

طع ریشه .به راهنميایی :دكتير عبيداهلل

قربان زاده.2502-03 ،
 .13پایاننامه دكترای دندانپزشکی (دانشجو :مصطفی رضایی فر) .بررسی و مقایسه توانایی سيیلرهای
م تلف در ای اد مهر و موم کانا ریشه .به راهنمایی :دكتر صدیقه خدمت.2502-03 ،
 .11پایاننامه دكترای دندانپزشکی (دانشجو :بهزاد ویسی) .مقایسيه پایيداری میکيروبهيای Oral
( Floraاستکوك موتان

 ،اسيتافیلوکوك اورئيو

و کاندیيدا آلبیکيان

) در دو نيوو مياده

ال گیری هیدروکلوئید يیر ابل برگشت .به راهنمایی :دكتر مریم معماریيان و دكتير محميد رضيا
فاضلی.2503 ،
 .12پایاننامه دكترای دندانپزشکی (دانشجو :زهرا بهمه ای) .بررسی میزان آليودگی آب یونیيتهيای
دانشکده دندانپزشکی علوم پزشکی تهران با باکتریهای گرم م بت و گيرم منفيی و بررسيی
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وجود سودومونا

آئروژنیزوا و تا یر رو

فالشيینگ در کياه

آن .بيه راهنميایی :دكتير زهيرا

تهیدست اكراد و دكتر فرشته جبل آملی.2503-01 ،
 .10پایاننامه دكترای دندانپزشکی (دانشجو :لیال شادان) .بررسی وضعیت بهداشيت دهيان در زنيان
باردار تحت پوش

مراکز بهداشتی درميانی شيهر تهيران .بيه راهنميایی :دكتير ميریم سيقازاده،

.2503-01
 .18پایاننامه دكترای دندانپزشکی (دانشجو :فاطمه زهرا یوجل) .بررسيی مقایسيه ای چهيره بيالینی
بیماری به ت در بیماران ترك در ترکیه وایران .به راهنمایی :دكتر محميد اسيالمی و دكتير فرهياد
شهرام.2503-01 ،
 .57پایاننامه دكترای دندانپزشکی (دانشجو :مجید حسن پيور) .بررسی میزان موفقیت فیشور سیلنت
تراپی مولر او دایمی دان

آموزان کال

دوم ابتدایی شهرستان زوین طی سيا تحصيیلی

 .31-36به راهنمایی :دكتر سید جالل پورهاشمی و دكتر مهدی قندهاری.2503-01 ،
 .52پایاننامه دكترای دندانپزشکی (دانشجو :مهدیه شایسته مجيد) .بررسی ا ر آماده سازی مکانیکی و
شیمیایی رزین بی

دنچرهای م تلف بر استحکام باند برشی آنها پ

از ترمیم .بيه راهنميایی:

دكتر مریم معماریان.2501-02 ،
 .51پایاننامه دكترای دندانپزشکی (دانشجو :افشین شادی) .بررسی میکروسکوپی میيزان پاکسيازی
شوینده های داخل کانا ریشه متعا

کاربرد فایل های نیکل تیتانیوم چرخشی در سیسيتم

 .MTWOبه راهنمایی :دكتر صدیقه خدمت.2501-02 ،
 .55پایاننامه دكتيرای دندانپزشيکی (دانشيجو :سيارا مهيرمنش) .بررسيی سين افيراد از روی نميای
رادیوگرافیک پالپ دندان .به راهنمایی :دكتر حوریه باشی زاده فخار.2501-02 ،
 .52پایاننامه دكترای دندانپزشکی (دانشجو :زهرا زندیيه) .بررسی  outcomesدرمان پروتز پارسيیل
متحرك با طرح لینگوپلیت در بیماران مراجعه کننده به ب

پروتزهيای متحيرك دانشيکده

دندانپزشکی تهران .به راهنمایی :دكتر سوسن میرمحمدرضایی.2501-02 ،
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 .53پایاننامه دكترای تخصصی جراحی دهان ،فك و صيورت (دانشيجو :دكتير تيورج واعظيی) .بررسيی،
تش یص و عوارض درمان شکستگی های کيف اربیيت و لبيه تحتيانی اربیيت بيا اسيتفاده از
اندوسکوپ و رو

های روتین .به راهنمایی :دكتر غالمرضا شیرانی.2501-02 ،

 .51پایاننامه دكترای دندانپزشکی (دانشجو :فاطمه پيورتقی) .بررسی شیوو برکسیسم و فاکتورهيای
مرتبط با آن در کودکان مراجعه کننده به دانشکده های دندانپزشکی شهر تهيران بير اسيا
گزار

والدین .به راهنمایی :دكتر مهدی شهرابی.2501-02 ،

 .52پایاننامه دكترای دندانپزشکی (دانشجو :اردالن صالحیان) .بررسی میزان گيو

درد ارجياعی بيا

گيو

و حليق و بینيی

تمرکز بر علل دهانی -دندانی در بیماران مراجعيه کننيده بيه ب ي

بیمارستان امام خمینی (ره) .به راهنمایی :دكتر زهرا تهیدست اكراد و دكتر امیر آرویين سيازگار-02 ،
.2501
 .50پایاننامه دكترای دندانپزشکی (دانشجو :پگاه هالل بیدختی) .بررسی میزان تا یرPressure Pot
در افزای

استحکام آکریيل هيای  Selfcureدر دندانپزشيکی .بيه راهنميایی :دكتير ابوالحسين

ابوالحسنی.2502-00 ،
 .58پایاننامه دكترای تخصصی پروتزهای دندانی (دانشجو :دكتر سمیه ذیقمی) .بررسيی تيا یر تعيداد
دفعات پ ت بر روی استحکام بانيد  Microtensileکيور-ونیير در رستوریشين هيای تميام
سرامیک با بی

زیرکونیا ( .)Cerconبه راهنمایی :دكتر حسینعلی ماهگلی و دكتر فرزانه فرید-08 ،

.2500
 .27پایاننامه كارشناسی ارشد محیط زیست (دانشجو :هدی فکور) .نق

میزان و الگوی مصرف مياهی

و آمالگام دندانی در يلظت جیوه بزاق و موی زنان مناطق م تلف ایران .به راهنمایی :دكتر عباس
اسماعیلی ساری.2500 ،
 .22پایاننامه كارشناسی ارشد آمار زیستی (دانشجو :ندا گیالنی) .اسيتفاده از ميد هيای  GMMدر
تفسیر بیماری پرفشاری خون .به راهنمایی :دكتر انوشیروان كاظم نژاد.2508 ،
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 .21پایاننامه كارشناسی ارشد آمار زیستی (دانشجو :سمیرا فرهمنيد) .الگوی جيرافیایی بیمياریهيای
عروق کرونری در استان مازندران .به راهنمایی :دكتر انوشیروان كاظم نژاد.2508 ،
 .25پایاننامه دكترای عمومی (دانشجو :دكتير ميریم باسيتانی) .بررسيی الگيوی مصيرف لبنیيات در
دانش ویان پزشکی بر اسا

مد مراحل تيییر .به راهنمایی :ناهید خلدی.2587 ،

 .22پایاننامه كارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه ،دانشگاه شاهد (دانشجو :راضيیه بنيدری) .بررسيی
روان سن ی نس ه ف ارسی پرسشنامه نیازسن ی خانواده بیمار بستری در ب

مرا بت ویژه.

به راهنمایی :دكتر مجیده هروی كریموی.2581 ،
 .23پایاننامه دكترای تخصصی آمار زیستی (دانشجو :محمد غالمی فشاركی) .تحلیل بیزی چندسطحی
با استفاده از توزیع تی چوله و کاربرد آن در داده های پزشکی .به راهنمایی :دكتر انوشیروان كاظم
نژاد.2581 ،
 .21پایاننامه دكترای تخصصی آمار زیستی (دانشجو :رمضان فالح) .مد بندی رگرسيیون چنيدکی و
چند سطحی برای داده های طولی رشد کودکان زیر دو سا استان زن يان .بيه راهنميایی :دكتير
انوشیروان كاظم نژاد.2582 ،
 .22پایاننامه دكترای تخصصی آمار زیستی (دانشجو :بیژن شيعبانخانی) .مدلبندی توام بقا -طيولی در
بیماران همودیالیز .به راهنمایی :دكتر انوشیروان كاظم نژاد.2582 ،
 .20پایاننامه دكترای تخصصی آمار زیستی (دانشجو :ندا گیالنی) .تحلیل توام داده های طولی -بقيا و
کاربرد آن در داده های پزشکی .به راهنمایی :دكتر انوشیروان كاظم نژاد.2582 ،
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