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 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه زیستی آمار استاد

 

  (1/10/1339) کرمانشاه -جوانرود: تولد -
 

 تحصیالت: -

 (1357)دیپلم ریاضی فیزیک از انستیتوتکنولوژی رضاییه  -1

 (1365)لیسانس ریاضی از دانشگاه فردوسی مشهد  -2

 (1369)کارشناسی ارشد آمار حیاتی از دانشگاه علوم پزشکی تهران  -3

 (1383)تربیت مدرس تهران آمار زیستی از دانشگاه   (PhD)دکترای تخصصی -4

 

 :سابقه استخدامی -

 در دانشکده پزشکی، گروه پزشکی اجتماعیتا کنون  1369از سال  -1
 گروه آمار زیستیدر دانشکده بهداشت، مامور تا کنون  1387 سال از -2

 

 شاخصهای علم سنجی: -

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه: پژوهانسایت  -الف

استاد راهنما، استاد مشاور و مشاور آماری پایان نامه در مقاطع دکترای حرفه ای پزشکی، داروسازی و  -1

 308تعداد  PhDدندانپزشکی، دکترای تخصصی بالینی، دکترای فوق تخصص، کارشناسی ارشد و 

 مورد.
 .تابک 7تالیف  -2
 .ردمو 158خالصه مقاالت همایش ها و کنگره ها به صورت پوستر و سخنرانی  -3
 مورد 463اپ شده در مجالت داخلی و خارجی مقاالت چ -4
 طرح تحقیقاتی. 1168مجری، همکار اصلی و مشاور  -5

آدرس سایت: 

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

 36.77 : شاخصResearch gate -ب
 مقاله 303 -1

 1883سایتیشن   -2
 https://www.researchgate.net/profile/mansour_rezaei2آدرس سایت: 

mailto:mrezaei@kums.ac.ir
mailto:rezaei39@yahoo.com
https://www.researchgate.net/profile/mansour_rezaei2
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 :اسکوپوس -ج

 210تعداد مقاله  -1
 مورد 1289سایتیشن  -2
 20شاخص اچ  -3

آدرس سایت: 

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

 مورد 6569سایتیشن  -1
 27شاخص اچ  -2
 628تعداد مقاله  -3

 https://scolar.google.com/citations?user=labQW84AAAAj&hl=enآدرس سایت: 

 :پاپمد -ه

 مورد 81تعداد مقاله  -1
 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=manso%20rezaeiآدرس سایت: 

 :اورکید -و

 210تعداد مقاله  -1
 https://orcid.org/0000-0002-6446-7289آدرس سایت: 

 :ISI -ز

 56تعداد مقاله  -1
آدرس سایت: 

https://www.scopus.com/authid./detail.uri?authorid=12239769400 
 

 

 : (سال تالیف)کتاب تالیف  -

 ( 1383) کلیات روش تحقیق در علوم پزشکي -1
 (1390) مقاله نویسي در علوم پزشکي -2
 (1391))مقدماتي( SPSSکاربرد روش هاي آماري با  -3
 (1393آشنایی با کامپیوتر ) -4
 (1393های آماری ) شاخص -5
 (1398) راهنمای نگارش کتاب و انتشار مجالت -6
 (1399کاربرد اکسل در تحقیقات علوم پزشکی ) -7

 

 :سردبیر مجله -

Educational research in medical sciences journal 
 

 تحریریه و مشاور آماری مجالت:عضو هیات  -

 ماهنامه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه )بهبود سابق( -1

2- Journal of Injury and violence research 
 های بالینی مجله مراقبت -3

 دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی  -مجله روانشناسی پیری -5

 

 عضو و هیات موسس مراکز تحقیقات: -

 توسعه اجتماعی و ارتقای سالمت کرمانشاه مرکز تحقیقات -1

 مرکز تحقیقات باروری و ناباروری -2
 مرکز تحقیقات سالمت خانواده -3
 های بیمارستانی مرکز تحقیقات عفونت -4
 های محیطی مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی بیماری -5

 

 ها: ولیتمسئ -

 مدیر گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی -1

https://www.scopus.com/authid./detail.uri?authorid=12239769400
https://www.scopus.com/authid./detail.uri?authorid=12239769400
https://scolar.google.com/citations?user=labQW84AAAAj&hl=en
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=manso%20rezaei
https://orcid.org/
https://www.scopus.com/authid./detail.uri?authorid=12239769400
https://www.scopus.com/authid./detail.uri?authorid=12239769400
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 عضو شورای پژوهشی دانشگاه -2

 عضو کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه -3

 عضو شورای پژوهشی دانشکده پزشکی -4

 عضو شورای پژوهشی دانشکده بهداشت -5

 رئیس کمیته پژوهش در آموزش مرکز توسعه -6

 عضو شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده پزشکی  -7

 عضو شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده بهداشت  -8

 در آموزش مرکز توسعهعضو کمیته کاربست پژوهش  -9

 مرکز توسعه توانمندسازی اساتیدعضو کمیته  -10

 مرکز توسعهمشاوره طرحهای عضو کمیته  -10

 ارزیابی فعالیت آموزش مداومعضو کمیته  -11

 نتشارات دانشگاهامیته کعضو  -12
 رازی پژوهش دانشگاه رعضو کمیته اخالق د -13

 

 های آموزشی: مدرس کارگاه -

 مقدماتیروش تحقیق  -1
 روش تحقیق تکمیلي -2
 روش تحقیق پیشرفته -3
 روش تحقیق کیفي -4
 SPSSهای آماری با  روش -5
 ه نویسي به زبان فارسيلمقا -6
 ه فارسيلداوری مقا نقد و -7
 مطالعات مورد شاهدي -8
 پروپوزال نویسی -9

 کارآزمایی بالینی  -10
 نمونه گیری و محاسبه اندازه نمونه  -11
 پرسشنامه و اعتبار سنجی ابزارساخت   -12
 اولویت بندی پژوهش -13
 مفاهیم روشهای اماری -14
 روش های خالقیت و نوآوری  -15
  اخالق در پژوهش  -16

 

 : افتخارات علمی و پژوهشی -
 1377آمار زیستی  رتبه اول پذیرش دکترای تخصصی -1
 1395تا  1379 های در سالدانشگاه بار پژوهشگر برتر  14 -2
 بار استاد نمونه 3 -3
 1389داور برتر مجالت در سال  -4
 ISCبر اساس نمایه  1392دانشمندان برتر جهان اسالم در سال  19رتبه  -5

 

 

 :دانشگاهیس ودرتدریس  -

 کارشناسی ارشد آمار زیستی –های آمار در اپیدمیولوژی روش -1
 صصی پژوهش محورخدکترای ت –1های آماری پیشرفته  روش -2
  صصی پژوهش محورخدکترای ت –2های آماری پیشرفته  روش -3
 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی –های استنباط آماری  روش -4
 کارشناسی ارشد آمار زیستی –سمینار -5
 کارشناسی ارشد آمار زیستی –زبان تحصصی -6
 کارشناسی ارشد بهداشت محیط –در علوم بهداشتی روش تحقیق  -7
 کارشناسی بهداشت عمومی –در علوم بهداشتی روش تحقیق  -8
 دکترای حرفه ای پزشکی –آمار و روش تحقیق  -9
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 کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی –در علوم بهداشتی روش تحقیق  -10
 کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی –آمار حیاتی  -11
 کارشناسی ارشد آمار زیستی – کارآزمایی بالینیطرح و تحلیل   -12
 کارشناسی ارشد میکروبیولوژی –در علوم بهداشتی روش تحقیق   -13
 بیوشیمی بالینی کارشناسی ارشد –آمار کاربردی  -14
 کارشناسی ارشد علوم تشریحی –آمار حیاتی  -15
 کارشناسی ارشد علوم تغذیه –آمار زیستی  -16
 دکترای تخصصی آمار زیستی -طراحی آزمایشات بالینی -17


