
 
 

1 

 
 

 

  : افشین الماسی نام و نام خانوادگی 

  دکترای آمارزیستی  

  علوم پزشکی تهراندانشگاه فارغ التحصیل 

 گروه آمارزیستی و اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  استادیار 

 4931کار: سال  شروع به 

  : 4975تاریخ تولد 

 : پست الکترونیک afshin_alm@yahoo.com 

 : گروه آمارزیستی و اپیدمیولوژی-انشکده بهداشتد -میدان سنجابی -کرمانشاه  نشانی محل کار 

  : 81902250633تلفن همراه 

  802 - 20353863 تلفن :

 

 
 

 

 کرمانشاهرازی ، دانشگاه  4914ماه  تیر :آمار کارشناس 

 تربیت مدرس تهران، دانشگاه  4919 سال ماه اسفند :زیستیارشد آمار کارشناس   

 علوم پزشکی تهران، دانشگاه 4931 سال .شهریورماه  دکترای آمارزیستی 

 
 



 
 

2 

 سوابق شغلی

  سمت  نام و آدرس محل خدمت  رديف
تاريخ 

  شروع
  تاريخ پايان

 4913 4919 کارشناس علوم پزشکی کرمانشاهو فناوری اطالعات دانشگاه  آمار اداره 4

 4913 4918 عضو و مشاور پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهپیراشورای پژوهشی دانشکده  2

 4911 4915 سرپرست )ع(شورای پژوهشی بیمارستان امام رضا 9

 تاکنون 4934 عضو و مشاور ع()بالینی بیمارستان امام رضا یشورای پژوهشی مرکز تحقیقات توسعه 1

7 
ی بالینی بیمارستان امام شورای پژوهشی مرکز تحقیقات توسعه

 (ره)خمینی
 تاکنون 4932 عضو و مشاور

 32 34 مشاور آمار  مرکز تحقیقات قلب و عروق ببمارستان امام علی )ع( 8

 32 34 مشاور آمار مجله تحقیقات بالینی در پیراپزشکی  5

 تاکنون 32 مشاور آمار   Nosocomial Infection مجله انگلیسی زبان  1

 تاکنون 32 مشاور آمار مجله مراقبتهای بالینی  3

 

 

 

 

 یآموزش هایفعالیت

  عنوان  رديف

4 
ز سال شبانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ا و، بهداشت مامایی وپرستاری پیراپزشکی ،   هایدانشکده رد تدریس دروس آمارحیاتی

 تاکنون 4917

 روش تحقیق مقدماتی دستیاران  کارگاه درسخنرانى  2

 قیق مقدماتی ویژه کارشناسان در کارگاه روش تحسخنرانى برگزاری و  9

 دروس کارشناسی ارشد آمارزیستیتدریس  1

 

 

 هاکارگاهو  هادوره

  عنوان  رديف

 روش تحقیق مقدماتی 4

 روش تحقیق تکمیلی 2

 ارائه مقاالت پزشکی نگارش و 9

 نگارش مقاله به زبان انگلیسی 1

7 Trend Analysis 

8 Correlated data Analysis 



 
 

3 

5 Complex survey analysis 

 

 

 

 

 

 

 فعالیتهای پژوهشى  

  عنوان رديف

 .4913 سال تا 4915سال  زدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ادانشکده پیراپزشکی    مشاور آماری شورای پژوهشی 4

 رزیدنتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  دانشجویان پزشکی و هاینامهپایان مورد  14بیش از  مشاور آماری  2

 مجله تحقیقات بالینی در پیراپزشکیمجله علمی پژوهشی  آماری مشاور 9

 .4957تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از سال  هایطرحمشاور آماری  1

 مجله مراقبتهای بالینیمجله علمی  آماری مشاور 3

   Nosocomial Infection مجله انگلیسی زبان  مشاور آماری 

 رمانشاهککارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی  دانشجویان و پزشکی دندانمورد پایان نامه دانشجویان  24مشاوره آماری بیش از  44

 تاکنون 4934سال از بالینی بیمارستان امام رضا  یتوسعهعضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات  41

 طرح تحقیقاتی 24در بیش از   آماری و مشاور مجری 

 بیمارستان فردا -سه همایش کشوری بیمارستان امروز  عضویت در کمیته علمی 

 



 
 

4 

 لیست مقاالت چاپ شده در مجالت فارسی
 

1. Zhale D, Rasoul TM, Fatemeh D, Afshin A. Prevalence of bacterial and antibiotic sensitivity in 
septicemia of neonates admitted to Kermanshah Imam Reza Hospital (2007-2008). Journal of Kermanshah 
University of Medical Sciences. 1390;15(2):132-8. 
2. Yair M, Fakhri M, Salimi K, Rezaee J, Almasi A. A Survey in duration of preparation of the injection 
site in patients of Emam Reza teaching Hospital. Journal of Clinical Research in Paramedical Sciences. 
1391;1(2):53-8. 
3. shahebrahimi k, sharifi a, almasi a, Taliei r, Izadi B, Karimi M. Comparison of concentrations of 
lipoprotein (a) and serum lipids profile in patients with subclinical hypothyroidism and euthyroidism. Arak 
Medical University Journal (Rahavard Danesh). 1392;16(4):37-44. 
4. Najafi F, Ahmadijouybari T, Moradinazar M, Ataie M, karamimatin B, karamimatin R, et al. The 
survival rate of self-immolators in Kermanshah Province 2010- 2011. Journal of Kermanshah University of 
Medical Sciences. 1392;17(9):563-71. 
5. M. E, A. N, N. S, A. A, S. K. Effectiveness of Entonox on Severity of Labor Pain in Women Referred to 
Maternity Ward of Imam Reza hospital, Kermanshah, 2007. Journal of Ilam University of Medical Sciences. 
1388;17(1):25-30. 
6. Kalhori RP, Saboor B, Pour AN, Almasi A, Godarzi A, Mirzaee M. Survey of the awareness level of 
nurses about last guidelines of cardiopulmonary resuscitation (CPR) in educational hospitals. Iranian Journal 
of Critical Care Nursing. 1391;5(2):77-86. 
7. Kalhori RP, Khatoni AR, pour AN, Almasi A, Seifi F. The evaluation of effective factors in 
achievement of educational goels of ICU training course;sapprenticeshipfrom nursing studentsperspectives. 
Journal of Clinical Research in Paramedical Sciences. 1391;1(2):37-44. 
8. J RN, A S, M M, A A. Variation and frequency of rodent species in Khoram-Abad district with 
different climates. Daneshvar, Scientific-research Journal of Shahed University. 1383;11(51):46-1. 
9. Heydarikhayat N, Mohammadinia N, Sharifipour H, Almasy A. Assessing frequency and causes of 
verbal abuse against the clinical staff. Quarterly Journal of Nursing Management. 1391;1(2):70-8. 
10. Goodarzi A, Ezzati E, Sabour B, Kalhori RP, Naderipour A, Almasi A, et al. Prevalence and affecting 
factors on burnout in nurses in selected hospitals of Kermanshah University of Medical Sciences, 2012. 
Journal of Clinical Research in Paramedical Sciences. 1391;1(4):63-73. 
11. Goodarzi A, Almasi A, Yeganeh N, Kalhori RP, Sabour B, Naderipour A, et al. Six-month follow-up 
results of patients after cardiopulmonary resuscitation in selected hospitals in Kermanshah, 2011-2012. 
Journal of Clinical Research in Paramedical Sciences. 1392;2(4):251-9. 
12. Gh.A N, S B, A A, S JB, R M. Comparison of the Selenium Dioxide and green tea extract on serum 
lipids level in rats. Journal of Medicinal Plants. 1384;5(17):20-16. 
13. Farzam H, Setaieshi K, Beigi FM, Jalalvandi F, Almasi A. The effect of adding tramadol to subfascial 
bupivacaine on postopertaive pain after inguinal hernia repair. Anesthesiology and Pain. 1392;4(2):60-6. 
14. Ahmadijouybary T, Almasi A, Ataie M, Moosazadeh M, Moradinazar M, Aghaei I. Survey The Effect 
of two Educational Methods of Work Shop And Speech in Increasing the Awareness Level of General 
Practitioner in Continuing Education Programs in Kermanshah City. Research in Medical Education, Guilan 
University of Medical Sciences. 1391;4(17):47-52. 

 

 

ي بررس.  پور، رضا پورميرزا كلهريمنش، عبدالرحمن پرنا، اكبر آزادي، افشين الماسي، بيژن صبور، ارسالن نادريژاله دزفولي( 96

 1331در سال CPR-2010 هايهاي پزشكي استان كرمانشاه از آخرين دستورالعملميزان آگاهي پرسنل فوريت

 بررسي دستيابي. پوردهكرديپور، فريد نجفي، افشين الماسي، علي حسنپورميرزاكلهري، نازنين رزازيان، ارسالن نادريرضا ( 11
هاي باليني در مركز آموزشي درماني امام رضا )ع( كرمانشاه در نيمسال اول دانشجويان پزشكي به اهداف آموزشي كارآموزي

 1371-78تحصيلي
 
 
 
 



 
 

5 

 

 التیندر مجالت  اپ شدهچلیست مقاالت 

 

1. Ahmadi A, Mohammadi R, Almasi A, Amini-Saman J, Sadeghi-Bazargani H, Bazargan-Hejazi S, et al. 
A case-control study of psychosocial risk and protective factors of self-immolation in Iran. Burns. 
2014;16(14):00253-8. 
2. Ahmadi A, Mohammadi R, Schwebel DC, Khazaie H, Yeganeh N, Almasi A. Demographic risk factors 
of self-immolation: a case-control study. Burns. 2009;35(4):580-6. 
3. Ahmadi A, Mohammadi R, Stavrinos D, Almasi A, Schwebel DC. Self-immolation in Iran. J Burn Care 
Res. 2008;29(3):451-60. 
4. Vaziri S, Najafi F, Miri F, Jalalvandi F, Almasi A. Practice of standard precautions among health care 
workers in a large teaching hospital: Indian J Med Sci. 2008 Jul;62(7):292-4. 
5. Yeganeh N, Roshani B, Almasi A, Jamshidi N. Correlation between bispectoral index and predicted 
effect-site concentration of propofol in different levels of target-controlled, propofol induced sedation in 
healthy volunteers. Arch Iran Med. 2010;13(2):126-34. 
6. Yeganeh N, Roshani B, Azizi B, Almasi A. Target-controlled infusion of remifentanil to provide 
analgesia for awake nasotracheal fiberoptic intubations in cervical trauma patients. J Trauma. 
2010;69(5):1185-90. 
7. Yeganeh N, Roshani B, Latifi H, Almasi A. Comparison of target-controlled infusion of sufentanil and 
remifentanil in blunting hemodynamic response to tracheal intubation. J Inj Violence Res. 2013;5(2):101-7. 
8. Yeganeh N, Roshani B, Yari M, Almasi A. Target-controlled infusion anesthesia with propofol and 
remifentanil compared with manually controlled infusion anesthesia in mastoidectomy surgeries. Middle 
East J Anaesthesiol. 2010;20(6):785-93. 

9.     Almasi, A., et al., Multilevel zero-inflated Generalized Poisson regression modeling 
for dispersed correlated count data. Statistical Methodology, 2016. 30: p.1-14. 

 

 

 



 
 

1 

 و خارجی ی داخلیمقاالت ارائه شده درسمینارهابرخی لیست 
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