
1 

 به نام خدا
 پژوهشی و اجرایی کارنامه سوابق

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 سوابق تحصیلی
 :اولیه تحصیالت( الف

 تاریخ فراغت از تحصیل شهر محل تحصیل مقطع تحصیلی رشته تحصیلی

 2831 آبادخرم دیپلم علوم تجربی

 

 

 

 

 :دانشگاهی تحصیالت (ب

 تاریخ فراغت از تحصیل هرش دانشگاه محل تحصیل مقطع تحصیلی رشته تحصیلی

 2834 آبادخرم لرستان علوم پزشکی کاردانی بهداشت عمومی

 2831 تهران علوم پزشکی تهران کارشناسی  بهداشت عمومی

 2832 تهران علوم پزشکی تهران کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی

 2831 تهران علوم پزشکی شهید بهشتی PhD اپیدمیولوژی

 

 

 

 

 

 

 یاسر نام:

 مخیری :نام خانوادگی

 83/31/2814 تاریخ تولد:

 اپیدمیولوژی رشته:

  اپیدمیولوژی  آمار زیستی و ، گروهو تغذیه ، دانشکده بهداشتلرستاندانشگاه علوم پزشکی  آدرس:

 yasermokhayeri@yahoo.comآدرس پست الکترونیک: 

 3321 -313 -1282 شماره تماس:

mailto:yasermokhayeri@yahoo.com


2 

 

 
 

 

 شیسوابق پژوه
  نامهپایان (الف

 نام استاد راهنما یمقطع تحصیل عنوان پایان نامه

امید زندگی با حذف هر کدام از این عوامل با استفاده از تحلیلی بر علل عمده مرگ و میزان افزایش 
 2833سال  –کاهشی در شهر تهران جداول عمر چند

 ش هالکویی نائینیر کوردکت ارشد کارشناسی

کنترل  با مغزی سکته تجمعی بروز بر سالمت با مرتبط زندگی سبک فرضی خالتمدا اثر بررسی

: مطالعه آترواسکلروتیک parametric g-formulaاز  استفاده با زمان به وابسته مخدوشگرهای
 چند قومیتی

PhD دکتر سید سعید هاشمی نظری 
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 خارجی مجالتمقاله در  چاپ (ب      

 تاریخ پذیرش مجلهنام  عنوان مقاله

Drinking Water Fluoride and Blood Pressure? An Environmental 

Study 
Biol Trace Elem Res 2011 

How within-city socioeconomic disparities affect life expectancy? 

Results of Urban HEART in Tehran, Iran 

Medical Journal of the 

Islamic Republic of Iran 
2014 

Burden of Vaccine-Preventable Diseases—Measles, Tetanus, 

Diphtheria and Whooping Cough—in Iran: Findings from the 

GBD study 2010 

Archives of Iranian 

Medicine 
2016 

Burden of Malaria in Iran, 1990-2010: Findings from the 

Global Burden of Disease Study 2010 

Archives of Iranian 

Medicine 
2016 

Sleep onset latency in students living in dormitories at Tehran 

University of medical sciences: A survival analysis 

Research Journal of 

Pharmaceutical, Biological 

and Chemical Sciences 

2016 

Time Trend Analysis of Oral Cancer in Iran from 2005 to 2010 
Asian Pacific Journal of 

Cancer Prevention 
2016 

The Association Between Physical Activity and Atrial Fibrillation: 

Applying Heaviside Function in Survival Analysis The Multi-

Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA) 

Epidemiology and Health 2017 

Methodological issues in a meta-analysis 
Current Medical Research 

and Opinions 
2017 

The burden of leishmaniosis in Iran, acquired from the global 

burden of disease during 1990-2010 

Asian Pacific Journal of 

Tropical Disease 
2017 

Association between sleep quality and quality of life among 

students: a cross sectional study 

International Journal of 

Adolescent Medicine and 

Health 

2017 

Metabolic syndrome prevalence in the Iranian adult's general 

population and its trend: A systematic review and meta-analysis of 

observational studies 

Diabetes & Metabolic 

Syndrome: Clinical 

Research & Reviews 

2018 

Association Between Dietary-related Risk Factors and Ischemic 

Stroke Using Reduced Rank Regression: The Multi-Ethnic Study 

of Atherosclerosis (MESA) 
Epidemiology and Health 

2018 

Patterns of clustering of the metabolic syndrome components and 

its association with coronary heart disease in the Multi-Ethnic 

Study of Atherosclerosis (MESA): A latent class analysis 

International Journal of 

Cardiology 
2018 

Social determinants associated with risky sexual behaviors among 

men who inject drugs in Kermanshah, Western Iran 
Journal of Substance use 2018 

Applying psychoeducational program on general health and 

communication skills in caregivers of patients with schizophrenia: 

A randomized controlled trial 

European Journal of 

Psychiatry 
2018 

https://submit.e-epih.org/regist/detail.php?number=20170111&order_num=EPIH-17-089&mode=90&atime=9
https://submit.e-epih.org/regist/detail.php?number=20170111&order_num=EPIH-17-089&mode=90&atime=9
https://submit.e-epih.org/regist/detail.php?number=20170111&order_num=EPIH-17-089&mode=90&atime=9
https://www.sciencedirect.com/science/journal/18714021
https://www.sciencedirect.com/science/journal/18714021
https://www.sciencedirect.com/science/journal/18714021
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Methodological point on mediation analysis 
International Journal of 

Epidemiology 
2019 

Effects of Hypothetical Interventions on Ischemic Stroke Using 

Parametric G-Formula 
Stroke 2019 

Global, regional, and national burden of stroke, 1990-2016: a 

systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016 
Lancet Neurology 2019 

The role of psychological theories in oral health interventions: A 

systematic review and meta-analysis 

International Journal of 

Dental Hygiene 
2019 

 
 

 

 

 

 

 

 )علمی پژوهشی( داخلیمجالت مقاله در  چاپ (ج

 مجلهنام  عنوان مقاله ردیف
تاریخ 

 پذیرش

2 
های دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال بررسی کیفیت خواب دانشجویان ساکن در خوابگاه
2833 

 2833 مجله اپیدمیولوژی ایران

1 
های دانشگاه علوم خوابگاهبررسی ارتباط کیفیت خواب و سالمت روان در دانشجویان ساکن در 

 2833پزشکی تهران در سال 
 2833 تندرستی شاهرود و مجله دانش

 2831 مجله دانش و تندرستی شاهرود ارزیابی جامعه به منظور شناسایی و تعیین حجم مشکالت مرتبط با سالمت 8

4 
 تهران -فسیهای تنها و بیماریعروقی، سرطانهای قلبیبراورد امید زندگی با حذف بیماری

2833 
 2834 مجله اپیدمیولوژی ایران

 های ضد تیروئید در بیماران مبتال به ویتیلیگوبادیارزیابی اختالالت عملکرد تیروئید و آنتی 1
مجله علمی دانشگاه علوم 

 پزشکی گرگان
2831 
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 دانشگاه تحقیقاتی مصوبهای طرح (ه

 سال اجرا طرح عنوان ردیف
 وضعیت فعلی طرح فعالیتنوع 

 پایان یافته در حال اجرا  همکار مجری 

2 
تحلیلی بر علل عمده مرگ و میزان افزایش امید زندگی با حذف هر کدام از این 

 2833سال  –کاهشی در شهر تهران عوامل با استفاده از جداول عمر چند
2833 *   * 

1 
در دانشجویان ساکن خوابگاه  بررسی کیفیت خواب و برخی عوامل مرتبط با آن

 2833کوی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 
2833  *  * 

8 
ها توسط علمی تولید شده در زمینه بدخیمی مستند سازی اطالعاتطرح 

 2833 - 2811ها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور دانشگاه
2833  *  * 

4 
ررسی اثر مداخالت فرضی سبک زندگی مرتبط با سالمت بر بروز تجمعی سکته ب

 parametric g-formula مغزی با استفاده از
2834 *   * 

1 
وق کرونر در پیش بینی خطر بیماری عر ( BAI) ارزیابی شاخص چاقی بدن

 قلب و سکته مغزی و مقایسه آن با شاخصهای معمول چاقی و اضافه وزن
2834  * *  

1 
بررسی تأثیرآموزش بر آگاهی و نگرش دانش آموزان متوسطه شهر بندر عباس 

 ی از بیماریهای قلبی عروقیبر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در خصوص پیشگیر
2834  *  * 

1 
: مرور 1321تا  1331روند شیوع سندرم متابولیک در جامعه ایرانی از سال 

 سیستماتیک و متاآنالیز
2834 *   * 

3 
بررسی رفتار های بهداشت دهان ودندان و عوامل مؤثر بر آن در دانشجویان 

-34دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال تحصیلی 
2831 

2834  *  * 

3 
هی و نگرش و عملکرد پرسنل درمانی و غیر درمانی بررسی مقایسه ای آگا

 2831بیمارستان ابن سینا تهران در مورد بیماری ایدز در سال 
2834  *  * 

23 
تأثیر دو شیوۀ آموزشی چهره به چهره و جزوه آموزشی بر آگاهی و تبعیت از 

 یماران همودیالیزیدرمان ب
2834 *   * 

22 
بررسی شیوع عالئم عفونت های سرویکو واژینال و عوامل موثر بر التهاب 

 سلولهای سرویکس در شهرستان طبس
2838 *   * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

http://research.sbmu.ac.ir/main/cartable.action
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http://research.sbmu.ac.ir/main/cartable.action


6 

 

  ی علمیهاکنفرانس وارائه مقاله در همایش  (و

 نوع ارائه  تاریخ محل ارائه نام همایش، کنفرانس عنوان مقاله ردیف

2 Quality Gap of Health Care Services in 

Khorramabad Urban Health Centers 

The First International and 4th 

National Congress on Health 

Education and Promotion 
Tabriz 2011 Poster 

1 
 ابی کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی ارائه شده توسط مراکزارزی

در   servqual آباد با استفاده از ابزار خرم و درمانی شهر بهداشتی
 2833سال 

زشکیپنجمین همایش کشوری دانشجویان پیراپ  پوستر 2833 تهران 

8 
براورد امید زندگی با استفاده از جداول عمر چندکاهشی در شهر 

 2833 تهران طی سال
های علوم نهمین همایش دانشجویی تازه

 بهداشتی
 سخنرانی 2831 تهران

4 

The Association Between Physical Activity 

and Atrial Fibrillation: Applying Heaviside 

Function in Survival Analysis The Multi-

Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA) 

World Congress of 

Epidemiology Japan 2017 Oral 

 

 
 

 سوابق اجرایی:

 
 )طرح نیروی انسانی( آبادت شهرستان خرماشتغال در مرکز بهداش                 

 

 
    

 

 نایی با کامپیوتر:میزان آش      

 
 Microsoft Office, Endnote, GIS, SPSS, Stata, SAS, Rافزارهای آشنایی کافی با نرم                  

 

 

 

 میزان تسلط در زبان انگلیسی:         
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https://submit.e-epih.org/regist/detail.php?number=20170111&order_num=EPIH-17-089&mode=90&atime=9
https://submit.e-epih.org/regist/detail.php?number=20170111&order_num=EPIH-17-089&mode=90&atime=9
https://submit.e-epih.org/regist/detail.php?number=20170111&order_num=EPIH-17-089&mode=90&atime=9
https://submit.e-epih.org/regist/detail.php?number=20170111&order_num=EPIH-17-089&mode=90&atime=9
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 ها و شوراهاعضویت در کمیته             
 تاریخ محل انجام نوع فعالیت ردیف

 11/1/33 معاونت تحقیقات و فناوری عضو کمیته تخصصی سالمت، ایمنی غذایی و رفاه اجتماعی 2

 4/21/31 دانشکده بهداشت و تغذیه عضو شورای پژوهشی دانشکده بهداشت و تغذیه 1

 1/22/31 شکده پیراپزشکیدان عضو شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی 8

 

 

 

 کارگاه ها و دوره های آموزشی  

        . ادار  انتشاارا    لما  جای د. دانشاگا  لماو       How to write a paper؛ چگونا  قااها  ویویما     کارگاا    -1

 1331پزشکد تهران. جال 

اشت؛ دانشگا  لمو  پزشاکد  . کتاوخان  دانشکد  وهدآقوزشد اوزارهای کشف اطاللا  پزشکد در قح ط  بکارگا   -2

 1331تهران. جال 

ادار  انتشارا    لم  جی د دانشاگا  لماو    . Evidence Based Medicine؛ پزشکد قبتید ور شواهدکارگا   -3

 1331پزشکد تهران. جال

. ادار  انتشاارا    لما  جای د. دانشاگا      lPeer Review & Critical Appraisa؛ ناد   دا ری قااه کارگا   -4

 1311مو  پزشکد تهران. جال ل

. ان من قدیریت   اقتصاد   کارورد آن در اپ دق وهوژی (GIS)های اطاللا  جغراف اید آشیاید وا ج مت کارگا   -5

 1311. جال های لممد دانش ویان دانشگا  لمو  پزشکد تهرانجالقت وا همکاری قرکز پژ هش

  ادار  انتشارا    لم  جی د دانشگا  لمو ؛ish PaperHow to Publ ؛چگون  قااه  قیتشر کی  کارگا   -6

 1311پزشکد تهران. جال 

. ادار  انتشارا    لم  جی د دانشگا  لمو  پزشکد تهران. End Noteنر  افزار قدیریت رفرنس کارگا   -7

 1311جال

8- Workshop: How to Publish a Scientific Journal Article. Springer Publication. 

 )قخاطب ن: الضای ه ا  لممد دانشکد  وهداشت   تغذی ( 1317جال  .Stataنر  افزار تحم ل آقاری کارگا   -1     

 )قخاطب ن: دانش ویان ق تمع آقوزشد گمدشت( 1313. جال SPSSکارگا  نر  افزار تحم ل آقاری  -11   


