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 71-79ساعت:     سالن کنفرانس دانشکده بهداشت :محل برگزاری   یکشنبه ها :زمان

 سایر اساتید گروه اپیدمیولوژی حاضر در جلسه استاد راهنما ارائه دهنده عنوان تاریخ ردیف

1 2/2/79 Causal Effects of Intensive Lifestyle and Metformin 
Interventions on Cardiovascular Disease Risk Factors in Pre-
Diabetic People: An Application of G-Estimation 

تر دکصفری، دکتر رویا نجفی، دکتر فرید رضائیان، دکتر شهاب  - یسلیمیحیی دکتر 

 نظر مرادیمهدی 

2 11/2/79 Incidence of gastric cancer in the USA during 1999 to 2013: a 
50-state analysis 

 ن،رضائیادکتر شهاب حیدرپور، دکتر فاطمه سلیمی، دکتر یحیی  - صفریرویا دکتر 

 دکتر مهدی مرادی نظر

3 13/8/79 Socio-Behavioral Factors Associated with Overweight and 
Central Obesity in Tehranian Adults: a Structural Equation 
Model 

 شهاب دکتر دربندیمیترا خانم 

 رضائیان

دکتر  ،دکتر یحیی سلیمی ، دکتر شهاب رضائیاننجفی، دکتر فرید 

 عبدلیغالمرضا 

4 29/8/79 Mediation analysis of relationships between chronic 
inflammation and quality of life in older adults. 

یحیی دکتر  دارابیزهرا خانم 

 سلیمی

دکتر صفری، مرادی، دکتر رویا ، حیدرپور، دکتر یحیی سلیمی 

 رضائیانشهاب 

5 11/7/79 Socioeconomic Inequalities in Poor Health-Related Quality of 
Life in Kermanshah, Western Iran: A Decomposition Analysis 

مهدی دکتر  امینی مهین خانم

 نظر مرادی

تر دکسلیمی، دکتر یحیی صفری، دکتر رویا نجفی، دکتر فرید 

 کاظمیدکتر علی ضائیان، شهاب 

1 25/7/79 Analyzing Multilevel Factors Underlying Adolescent Smoking 
Behaviors: The Roles of Friendship Network, Family 
Relations, and School Environment 

ور، حیدرپدکتر فاطمه سلیمی، دکتر یحیی ، دکتر غالمرضا عبدلی ینجففرید دکتر  شادمهررفعت خانم 

 رضائیاندکتر شهاب ، دکتر مهدی مرادی نظر صفری، دکتر رویا 

9 7/11/79 Survival Estimates and Mortality Risk Factors in a 
Cohort of  HIV Vertically Infected Individuals in Salvador, 
Brazil 

فاطمه دکتر  پاکدین بدیعه خانم

 حیدرپور

کتر دحیدرپور، دکتر فاطمه سلیمی، دکتر یحیی نجفی، دکتر فرید

 دکتر مهدی مرادی نظرصفری، رویا 

8 23/11/79 Population size estimation of female sex workers in Iran: 
Synthesis of methods and results 

 دکتر مهدی مرادی نظرصفری، دکتر رویا  صفریرویا دکتر  الفتیلیدا خانم 

7 25/1/78 Analysis of risk factors and their interactions in type 2 
diabetes mellitus: A cross-sectional survey in Guilin, Chin 

مجتبی آقای 

 قلندری

تر دکنجفی، دکتر فرید صفری، دکتر رویا سلیمی، دکتر یحیی  ینجف فرید دکتر

 رضائیاندکتر شهاب ، نظر مرادیمهدی 

11 18/12/78 The impact of health sector evolution plan on hospitalization 
and cesarean section rates in Iran: an interrupted time series 
analysis 

یحیی دکتر  عظیمیژیال خانم 

 سلیمی

 ،دکتر مهدی مرادی نظرنجفی، دکتر فرید ، دکتر غالمرضا عبدلی 

کتر درضائیان، دکتر شهاب ، دکتر یحیی سلیمیصفری، دکتر رویا 

 کاظمیدکتر علی سلطانی، دکتر شاهین ، ستار رضایی

11 22/12/78 Interactive data visualization based on conventional 
statistical findings for antihypertensive prescriptions using 
National Health Insurance claims data 

 ملیحه  خانم

 احمدی

مهدی دکتر 

 نظر مرادی

تر دکصفری، دکتر رویا ، دکتر مهدی مرادی نظرنجفی، دکتر فرید 

 رضائیانشهاب 

12 12/13/78 Rates and timeliness of treatment initiation among drug-
resistant tuberculosis patients in Nigeria- A retrospective 
cohort study 

محمد آقای 

 سعیدی زاده

غالمرضا دکتر 

 عبدلی

تر دکصفری، دکتر رویا ، دکتر غالمرضا عبدلی نجفی، دکتر فرید 

 رضائیاندکتر شهاب ، نظر مرادیمهدی 

 


