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 داًشگبٍ علْم پسشکی کرهبًشبٍ زیطتی آهبر اضتبد

 

  (1/11/1331) کزهاًؼاٍ -جْاًزّد: تْلذ -
 

 تحصیالت: -

 (1351)دیپلن ریاضی فیشیک اس اًظتیتْتکٌْلْژی رضاییَ  -1

 (1365)لیظاًض ریاضی اس داًؼگاٍ فزدّطی هؼِذ  -2

 (1361)کارػٌاطی ارػذ آهار حیاتی اس داًؼگاٍ علْم پشػکی تِزاى  -3

 (1333)آهار سیظتی اس داًؼگاٍ تزبیت هذرص تِزاى   (PhD)دکتزای تخصصی -4

 

 :اًجوي ُبی علوی -
 عضْ اًجوي آهار ایزاى -1
 عضْ اًجوي آهار سیظتی ایزاى -2
 عضْ اًجوي تٌظین خاًْادٍ -3
 عضْ اًجوي آهْسع پشػکی -4

 

 :اضتخذاهیضببقَ  -

 در داًؼکذٍ پشػکی، گزٍّ پشػکی اجتواعیتا کٌْى  1361اس طال  -1
 گزٍّ آهار سیظتیدر داًؼکذٍ بِذاػت، هاهْر تا کٌْى  1331 طال اس -2

 

 شبخصِبی علن ضٌجی: -

 داًؼگاٍ علْم پشػکی کزهاًؼاٍ: پژُّبىطایت  -الف

اطتاد راٌُوا، اطتاد هؼاّر ّ هؼاّر آهاری پایاى ًاهَ در هماطع دکتزای حزفَ ای پشػکی، دارّطاسی ّ  -1

 313تعذاد  PhDدًذاًپشػکی، دکتزای تخصصی بالیٌی، دکتزای فْق تخصص، کارػٌاطی ارػذ ّ 

 هْرد.
 .کتاب 4تالیف  -2
 .ردهْ 153خالصَ هماالت ُوایغ ُا ّ کٌگزٍ ُا بَ صْرت پْطتز ّ طخٌزاًی  -3
 هْرد 311هماالت چاپ ػذٍ در هجالت داخلی ّ خارجی  -4
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 طزح تحمیماتی. 113هجزی، ُوکار اصلی ّ هؼاّر  -5
آدرص طایت: 

5.63.15.58/webdocument/load.action?webdocument_code=80008/masterc
ode=3000202 

 34.13: ػاخص Research gate -ب

 همالَ 236 -1
 بار 15121خْاًذٍ ػذٍ  -2
 1156طایتیؼي  -3

 https://www.researchgate.net/profile/mansour_rezaei2آدرص طایت: 

 :اضکْپْش -ج

 116تعذاد همالَ  -1
 هْرد 312طایتیؼي  -2
 11ػاخص اچ  -3

آدرص طایت: 

https://www.scopus.com/authid./detail.uri?authorid=12239769400 
 اطکْالر:  گْگل -د

 هْرد 6561طایتیؼي  -1
 34ػاخص اچ  -2
 114طایتیؼي  11ػاخص حذالل  -3

 https://scolar.google.com/citations?user=labQW84AAAAj&hl=enآدرص طایت: 

 :پبپوذ -ٍ

 هْرد 15تعذاد همالَ  -1
 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=manso%20rezaeiآدرص طایت: 

 :اّرکیذ -ّ

 116تعذاد همالَ  -1
 https://orcid.org/0000-0002-6446-7289آدرص طایت: 

 

 : (ضبل تبلیف)کتبة تبلیف  -

 ( 1333) کلیات رّع تحمیك در علْم پشػکي -1
 (1390) همالَ ًْیظي در علْم پشػکي -2
 (1391))همذهاتي( SPSSکاربزد رّع ُاي آهاري با  -3
 (1313آػٌایی با کاهپیْتز ) -4
 (1313ُای آهاری ) ػاخص -5

 

 :ضردبیر هجلَ -

Educational research in medical sciences journal 
 

 عضْ ُیبت تحریریَ ّ هشبّر آهبری هجالت: -

 هاٌُاهَ داًؼگاٍ علْم پشػکی کزهاًؼاٍ )بِبْد طابك( -1

2- Journal of Injury and violence research 
 ُای بالیٌی هجلَ هزالبت -3

 داًؼکذٍ علْم اجتواعی، داًؼگاٍ راسی  -هجلَ رّاًؼٌاطی پیزی -5

 

 عضْ ّ ُیبت هْضص هراکس تحقیقبت: -

 هزکش تحمیمات تْطعَ اجتواعی ّ ارتمای طالهت کزهاًؼاٍ -1

 هزکش تحمیمات بارّری ّ ًابارّری -2
 هزکش تحمیمات طالهت خاًْادٍ -3
 ُای بیوارطتاًی هزکش تحمیمات عفًْت -4
 ُای هحیطی اپیذهیْلْژی بیواریهزکش تحمیمات  -5
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 ُب: ْلیتهطئ -

 هذیز گزٍّ آهار سیظتی ّ اپیذهیْلْژی -1

 عضْ ػْرای پژُّؼی داًؼگاٍ -2

 عضْ کویتَ اخالق در پژُّغ داًؼگاٍ -3

 عضْ ػْرای پژُّؼی داًؼکذٍ پشػکی -4

 عضْ ػْرای پژُّؼی داًؼکذٍ بِذاػت -5

 رئیض کویتَ پژُّغ در آهْسع هزکش تْطعَ -6

 عضْ ػْرای تحصیالت تکویلی داًؼکذٍ پشػکی  -1

 عضْ ػْرای تحصیالت تکویلی داًؼکذٍ بِذاػت  -3

 عضْ کویتَ کاربظت پژُّغ در آهْسع هزکش تْطعَ -1

 هزکش تْطعَ تْاًوٌذطاسی اطاتیذعضْ کویتَ  -11

 هزکش تْطعَهؼاّرٍ طزحِای عضْ کویتَ  -11

 ارسیابی فعالیت آهْسع هذاّمعضْ کویتَ  -11

 ًتؼارات داًؼگاٍاویتَ کعضْ  -12

 

 ُبی آهْزشی: هذرش کبرگبٍ -

 همذهاتیرّع تحمیك  -1
 رّع تحمیك تکویلي -2
 رّع تحمیك پیؼزفتَ -3
 رّع تحمیك کیفي -4
 SPSSُای آهاری با  رّع -5
 َ ًْیظي بَ سباى فارطيلهما -6
 َ فارطيلداّری هما ًمذ ّ -1
 هطالعات هْرد ػاُذي -3
 پزّپْسال ًْیظی -1

 کارآسهایی بالیٌی  -11
 ًوًَْ گیزی ّ هحاطبَ اًذاسٍ ًوًَْ  -11
 پزطؼٌاهَ ّ اعتبار طٌجی ابشارطاخت   -12
 اّلْیت بٌذی پژُّغ -13
 هفاُین رّػِای اهاری -14
 رّع ُای خاللیت ّ ًْآّری   -15

 

 : افتخبرات علوی ّ پژُّشی -
 1311آهار سیظتی  رتبَ اّل پذیزع دکتزای تخصصی -1
 1315تا  1311 ُای در طالداًؼگاٍ بار پژُّؼگز بزتز  14 -2
 بار اطتاد ًوًَْ 3 -3
 1331داّر بزتز هجالت در طال  -4
 ISCبز اطاص ًوایَ  1312داًؼوٌذاى بزتز جِاى اطالم در طال  11رتبَ  -5

 

 

 :داًشگبُیش ّدرتذریص  -

 کارػٌاطی ارػذ آهار سیظتی –ُای آهار در اپیذهیْلْژی رّع -1
 صصی پژُّغ هحْرخدکتزای ت –1ُای آهاری پیؼزفتَ  رّع -2
  صصی پژُّغ هحْرخدکتزای ت –2پیؼزفتَ ُای آهاری  رّع -3
 کارػٌاطی ارػذ رّاًؼٌاطی بالیٌی –ُای اطتٌباط آهاری  رّع -4
 کارػٌاطی ارػذ آهار سیظتی –طویٌار -5
 کارػٌاطی ارػذ آهار سیظتی –سباى تحصصی -6
 کارػٌاطی ارػذ بِذاػت هحیظ –در علْم بِذاػتی رّع تحمیك  -1
 کارػٌاطی بِذاػت عوْهی –در علْم بِذاػتی رّع تحمیك  -3
 دکتزای حزفَ ای پشػکی –آهار ّ رّع تحمیك  -1



4 

 

 کارػٌاطی ارػذ فیشیک پشػکی –در علْم بِذاػتی رّع تحمیك  -11
 کارػٌاطی ارػذ فیشیک پشػکی –آهار حیاتی  -11
 کارػٌاطی ارػذ آهار سیظتی – کارآسهایی بالیٌیطزح ّ تحلیل   -12
 کارػٌاطی ارػذ هیکزّبیْلْژی –در علْم بِذاػتی رّع تحمیك   -13
 کارػٌاطی ارػذ بیْػیوی بالیٌی –آهار کاربزدی  -14
 کارػٌاطی ارػذ علْم تؼزیحی –آهار حیاتی  -15
 کارػٌاطی ارػذ علْم تغذیَ –آهار سیظتی  -16
 دکتزای تخصصی آهار سیظتی -طزاحی آسهایؼات بالیٌی -11


