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 سوابق تحصیلی

 سال اخذ مدرک نام دانشگاه/موسسه آموزش عالی گرایش رشته تحصیلی مقطع

 1389 دانشگاه علوم پزشکی تهران عمومی بهداشت عمومی کارشناسی

آموزش بهداشت و  کارشناسی ارشد

 ارتقاء سالمت

آموزش بهداشت 

 و ارتقاء سالمت

 1391 دانشگاه علوم پزشکی تهران

آموزش بهداشت و  دکتری

 ارتقاء سالمت

آموزش بهداشت 

 و ارتقاء سالمت

 1396 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 سوابق شغلی

 خاتمه شروع سمت زمینه فعالیت نوع استخدام نام محل کار

دانشکده علوم 

 ساوهپزشکی 

-آموزشی  تعهدات

 پژوهشی

 - 1397 عضو هیأت علمی

      

      

      



 فعالیت علمی پژوهشی و تحقیقاتی

سال  مقاله پژوهش کتاب عنوان ردیف

 انتشار

 محل انتشار

 ترجمه تالیف

 Global, regional, and 

national incidence, 

prevalence, and years 

lived with disability 

for 354 diseases and 

injuries for 195 

countries and 

territories, 1990–

2017: a systematic 

analysis for the 

Global Burden of 

Disease Study 2017 

 

اثر بخشی برنامه   

های آموزش 

بهداشت دهان و 

دندان: مرور 

 سیستماتیک

 2018 The LANCET 

 Decomposing 

disparity in adult 

individual’s mental 

health in Tehran 

among lower and 

higher economic 

groups; an Oaxaca-

Blinder analysis on 

urban HEART 

Survey-round 2 

آگاهی، نگرش و   

عملکرد دانشجویان 

دانشکده بهداشت 

دانشگاه علوم 

پزشکی شهید 

بهشتی در مورد 

مصرف خود سرانه 

رو در سال دا

 95-94تحصیلی 

 2018 African health 
sciences 

 The role of 

psychological theories 

in oral health 

بررسی سبک   

زندگی ارتقاء دهنده 

سالمت و عوامل 

مؤثر بر آن در 

دانشجویان 

 2019 International 
journal of 

dental hygiene 



interventions: A 

systematic review and 

meta‐analysis 

دانشکده بهداشت 

دانشگاه علوم 

پزشکی شهید 

بهشتی در سال 

 95-94تحصیلی 

 Comparing Injecting 

Risk Behaviors of 

Long-Term Injectors 

with New Injectors in 

Tehran, Iran 

تبیین اتالف وقت   

دانشجویان خوابگاه 

دانشگاه علوم 

پزشکی شهید 

بهشتی در اوقات 

فراغت به روش 

تحلیل محتوا:یک 

 مطالعه کیفی

 2019 Substance use 
& misuse 

 Prevalence and risk 

factors for injection 

site skin infections 

among people who 

inject drugs (PWID) 

in Tehran 

بررسی عوامل مؤثر   

بر مصرف میوه و 

سبزی بر اساس 

تئوری رفتار برنامه 

ریزی شده 

دردانشجویان 

دانشکده بهداشت 

علوم دانشگاه 

پزشکی شهید 

بهشتی در سال 

 1393-94تحصیلی 

 2019 Journal of 
cosmetic 

dermatology 

 Prevalence of skin 

and soft tissue 

infections and its 

related high-risk 

behaviors among 

people who inject 

drugs: A systematic 

بررسی ارتباط   

کیفیت خواب و 

کیفیت زندگی 

دانشجویان 

دانشکده بهداشت 

دانشگاه علوم 

پزشکی شهید 

بهشتی در سال 

 1393-94تحصیلی 

 2019 Journal of 

Substance Us 
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review and meta-

analysis 

 Needle and syringe 

programs and HIV-

related risk behaviors 

among men who 

inject drugs: a 

multilevel analysis of 

two cities in Iran 

بررسی عوامل   

تعیین کننده در 

انتخاب نوع زایمان 

زنان باردار نخست 

زای شهرستان دنا 

بر اساس تئوری 

 رفتار برنامه ریزی

 2019 International 

journal of 

behavioral 

medicine 

 عضویت در انجمن ها و مجامع علمی و حرفه ای 

 مالحظات مدت عضویت نوع عضویت کشور نام انجمن / مجمع ردیف
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