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 سوابق آموزشی 

 
 تدریس 

 مامايی-دانشکده پیراپزشکی و پرستاری -دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  

 

  پژوهشی-علمیسوابق 

 

 انجام شده به عنوان همکار و مجری در حال اجرا و  های تحقیقاتی طرح 

 ژنی بیان های داده در پايه مدل بعدی سه بندی خوشه الگوريتم* 

 ژنی بیان های داده دوبعدی بندی خوشه برای چهارخانه فازی مدل ارائه* 

  های ريزآرايه در دادهبررسی مزايای منحنی مشخصه عملکرد جزيی و کاربرد آن* 

 های نويزی بندی داده های مکرر برای خوشه بررسی الگوريتم آيتم* 

 ژنی بیان های داده در جزيی عملکرد مشخصه منحنی زير سطح و عصبی شبکه مدل از استفاده با مهم بیومارکرهای شناسايی* 

 ريزآرايه های داده در ترتیبی های پاسخ با فازی ممیزی تحلیل مدل از استفاده با بیومارکرها شناسايی* 

 از استفاده با ترافیکی حوادث عوامل و امدادرسانی منابع وضعیت تحلیل GISکرمانشاه -قصرشیرين جاده: موردی مطالعه ؛* 

 1396 کرمانشاه؛ پزشکی علوم دانشگاه های بیمارستان در شده تجويز تجهیزات و دارويی خطاهای تحلیل* 

 جراحی عمل عوارض بررسی  TVT  1395 سال از( ع) رضا امام  بیمارستان  در شده انجام ادراری استرسی اختیاری بی زنان در-

1390 

 به دوگانه شکست آسیب ايجاد میزان بر فای -وای امواج و گاما پرتوهای زمان هم تابش اثر بررسی DNA خون های لنفوسیت 

 رت محیطی

 از استفاده با مدت طوالنی مطالعه از پس گردن عضالت خستگی کاهش بر رفتن راه و کششی تمرينات اثر مقايسه 

 الکترومايوگرافی

 پرتوکاران محیطی خون لنفوسیت در مدت طوالنی فای -وای های تابش با القاشده کروموزومی ناهنجاريهای وقوع احتمال ارزيابی 

 شکست به پاسخ و مزانشیمی بنیادی، خصوصیات القای بر تقطیعی پرتودهی اثر بررسی DNA بررسی و سینه سرطان سلول رده در 

 تقطیعی دهی پرتو به شده مقاوم سلول رده پرتويی همسايگی اثر

 کدهای بررسی ICD با قلبی بیماران پرونده برای شده ارايه HIS 1396: کرمانشاه( ع)علی امام وعروق قلب مرکز 
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 کرمانشاه شهر درمانی مراکزآموزشی به کننده مراجعه رينوپالستی متقاضی افراد ازجراحی بعد و قبل ذهنی تصوير مقايسه و بررسی 

 در کرمانشاه پزشکی علوم دانشگاه منتخب بیمارستان عمل های اتاق در ايمن جراحی لیست چک موازين اجرای میزان ارزيابی 

 1396سال

 تیز نوک اشیا و سرسوزن با آسیب از بعد اقدامات از کرمانشاه 95تا92ورودی عمل اتاق دانشجويان آگاهی میزان بررسی 

 سواد میزان بررسی CPR های العمل دستور آخرين از خوزستان و کرمانشاه های استان پزشکی علوم های دانشگاه پرسنل CPR 

 1395 سال در2015

 پزشکی علوم دانشگاه علمی هیات اعضاء ديدگاه از محور سالمت های سازمان در پروری جانشین مديريت استفرار سنجی امکان 

 1396 سال در کرمانشاه

 ايسکمی به مبتال بیماران در التهابی فاکتورهای و اکسیداتیو استرس های شاخص بدن، ترکیب بر کارنیتین ال مکمل تأثیر بررسی 

 شده تصادفی بالینی کارآزمايی: کرونری شريان

 الگوريتم ممیزی، تحلیل لجستیک، رگرسیون های مدل ای مقايسه بررسی CART ديابت بینی پیش در مصنوعی عصبی شبکه و 

 بارداری

 فضايی پواسون يافته تعمیم خطی آمیخته مدل و پواسون يافته تعمیم خطی مدل از استفاده با ايران در سینه سرطان بروز مدلسازی 

 بینی پیش در پشتیبان بردار ماشین و تصادفی های جنگل کاوی داده روش دو بر مبتنی های مدل کارايی میزان ای مقايسه بررسی 

 اسکلروزيس مولتیپل بیماری

 روی از مغز آتروفی های شاخص ای مقايسه بررسی MRI کالسیک پشتیبان بردار ماشین روش از استفاده با آلزايمر بینی پیش برای 

 RBF گاوسین و ای جمله چند خطی، کرنل سه با بیزی و

 1395-1393 سالهای در کرمانشاه شهرستان( ع) رضا امام بیمارستان ديالیز بخش در صفاقی ديالیز عوارض بررسی 

 جراحی عمل عوارض بررسی  TVT  1390-1395 سال از( ع) رضا امام  بیمارستان  در شده انجام ادراری استرسی اختیاری بی زنان در  

 مزمن اختصاصی غیر درد کمر به مبتال بیماران درد شدت و خواب کیفیت بر زولپیدم و مالتونین تاثیر بررسی 

  بررسی تأثیر اضافه کردن تحريک الکتريکی از طريق پوست به تمرينات کششی بر تغییرات دامنه حرکتی مچ پا در بیماران بستری در

 مراقبت های ويژههای  بخش

  بررسی خصوصیات اپیدمیولوژيکی و پاراکلینیکی کودکان مبتال به سپتی سمی بستری شده در بیمارستان امام رضا)ع( شهرستان

 1390-94کرمانشاه در طی سالهای 

 کمری هرنی ديسک به مبتال بیماران در جراحی و غیرجراحی درمانی نتايج و زندگی کیفیت ای مقايسه بررسی 

 

http://5.63.15.58/main/cartable.action
http://5.63.15.58/main/cartable.action
http://5.63.15.58/main/cartable.action
http://5.63.15.58/main/cartable.action
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  بررسی تأثیر بحث گروهی بر توانايی خودمراقبتی و عزت نفس در بیماران مبتال به نارسايی قلبی مراجعه کننده به مرکز آموزشی

 درمانی امام علی)ع( کرمانشاه

 کرمانشاه( ع)رضا امام بیمارستان هموديالیزی بیماران در بازو عروقی دسترسی گرافت ترمبوز از پیشگیری در کلوپیدوگرل تاثیر بررسی 

 1390سال در

  مقايسه تأثیر پتیدين ، شیاف ديکلوفناک و ترکیبی از اين دو دارو و رابطه آن با مدت بستری بیماران رنال کولیک مراجعه کننده به

 1389کرمانشاه -بخش اورژانس بیمارستان امام رضا)ع(

 ررسی سیمای اپیدمیولوژيک موارد مشکوک به آنفلوانزا تحت درمان باب Oseltamivir  در بیمارستان امام رضا )ع( کرمانشاه طی

 1391-94سالهای

 اينگوينال بررسی اثر قطع عصب ايلیواينگوينال بر میزان بروز درد مزمن پس از جراحی باز فتق 

 میزان اثر بخشی شستشوی شکم با محلول آنتی بیوتیکی )ايمی پنم ( درعفونت زخم وآبسه شکمی در بیماران با آپانديس پرفوره 

 نی بر تن انگاره کیفیت زندگی در بیماران بعد از عمل جراحی پیوند عروق کرونری قلب در بیمارستان امام علی بررسی تاثیر روند بازتوا

 1390)ع( شهر کرمانشاه در سال 

 حاد کرونری سندرم به مبتال بیماران درمانی رژيم از تبعیت بر پرستار توسط( نرسینگ تله)تلفنی پیگیری و بیمار به آموزش تاثیر بررسی 

 پوشش تحت منتخب های بیمارستان در ملی استانداردهای با نوزاد و مادر خدمات بندی¬ سطح برنامه الزامات مطابقت بررسی 

 1393 سال در کرمانشاه درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه

 پزشکی علوم دانشگاه به وابسته آموزشی های بیمارستان اورژانس بخش در شاغل پرستاران در تعارض بر مؤثر عوامل و میزان بررسی 

 1393سال  بهشتی، شهید

 رشت شهر درمانی بهداشتی مراکز به کننده مراجعه باردار زنان در اجتماعی - اقتصادی عوامل با آن همبستگی و غذايی امنیت بررسی 

 1393سال  در

 1390سال  در قروه شهر دبیرستانی آموزان دانش در خطر پر رفتارهای بررسی 

 
 شرکت در کنفرانس ، کنگره و کارگاه 

  87نهمین کنفرانس آمار ايران دانشگاه اصفهان سال 

 89بیمارستان فردا مرکز آموزشی درمانی و تحقیقاتی امام رضا)ع( سال-همايش بیمارستان امروز 

 89همايش کشوری استاندارد، توسعه و سالمت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سال 

  حضور در دوره های آموزشیBPR 89مهندسی مجدد فرايندها سال 

http://5.63.15.58/main/cartable.action
http://5.63.15.58/main/cartable.action
http://5.63.15.58/main/cartable.action
http://5.63.15.58/main/cartable.action
http://5.63.15.58/main/cartable.action
http://5.63.15.58/main/cartable.action
http://5.63.15.58/main/cartable.action
http://5.63.15.58/main/cartable.action
http://5.63.15.58/main/cartable.action
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 90کارگاه سنجش روايی و پايايی ابزارها سال 

 کارگاه متاآنالیز 
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 .1394دوازدهم، شماره چهارم 

 

 پروتئین برای بیماری دیابت -های تغییر بیان یافته خون در  شبکه برهم کنش پروتئین های توپولوژیکی ژن بررسی ویژگی

سعید نمکی، سهیال خداکریم، سوده شهسواری، زاده، سید محمد طباطبائی،  ، ناهید صفری علی قیارلو، محمد تقی1نوع

 .1395، پاییز 1، شماره18لد مصطفی رضایی طاویرانی و علی رشیدی پور.، کومش، ج

 

 سوده ، زایری سازی، فرید شبیه مطالعه یک :حالتی دو های پاسخ تحلیل برای انتقال و ای حاشیه های مدل مقایسه 

 بیستم، ایالم، دوره پزشکی علوم دانشگاه علمی برسنگ، وحید لهرابیان، مجله جام سارا ، باغستانی احمدرضا ، شهسواری

 .1391 زمستان چهارم، شماره
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  الدن  ,اکبر ویسی ,اعظم شریفی، 89ماهه اول سال 6بررسی میزان بروز عفونت های بیمارستانی امام رضا)ع( کرمانشاه در

فصلنامه علمی پژوهشی دانشکده پیراپزشکی ، سوده شهسواری ,مهناز محمدی ,محمد حسن امیدوار برنا ,ابراهیم پوریان

 1390: 6-5, شماره 2دوره  کرمانشاه

 زهرا  ,، فرشته جاللوندی1388ه در سال میزان ناامیدی در بیماران همودیالیزی مزمن در بیمارستان امام رضا)ع( کرمانشا

دکتر امیر حسین  ,پریسا سرحدی ,رویا صفری فرامانی ,سوده شهسواری ,سید معصومه احمدی ,شکوفه میری ,خدادادیان

 1390: 6-5, شماره 2دوره  ،فصلنامه علمی پژوهشی دانشکده پیراپزشکی کرمانشاه امیدوار برنا،

 احمد، کرونر عروق پیوند جراحی عمل از بعد بیماران در زندگی کیفیت انگاره تن تغییرات بر قلبی بازتوانی روند بررسی 

 سال -کرمانشاه پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی علمی ، ماهنامهشهسواری سوده ی؛خزای اله حبیب شریفی؛ اعظم ؛یخشا

 .1391 اسفند هشتم، شماره شانزدهم،

 بهزاد ،یجاللوند ، فرشته1390 سال در کرمانشاه شهرستان های بیمارستان عمل های اتاق تجهیزات میکروبی آلودگی 

 گرمسیری و عفونی های بیماری فصلنامهجعفری،  سمیه ، شهسواری سوده ، فخری محمود سهرابی، نصراله ، تیموری

 زمستان ، 52 تا 49 صفحات ، 59 شماره ، هفدهم گرمسیری، سال و عفونی های بیماری متخصصین انجمن به وابسته

1391 

 سوده شهسواری، شمسی پرویزی، مرضیه اسفندیاری ، پیامدهای بارداری در زنان باردار با تست چالش گلوکز غیرطبیعی، 

 .4/ شماره  15دوره  /  1392مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان / زمستان 

 وضعیت بررسی. یادگاری مهتاب, شهسواری سوده, محمودی زهره, ریاضی هدیه, دولتیان ماهرخ, خسروراد طاهره 

 علوم دانشگاه مامایی و پرستاری دانشکده نشریه. 1392 سال در کرمانشاه شهر ونابارور بارور زوجین فیزیکی فعالیت

  .25;20 2016. بهشتی شهید پزشکی

 

 مدارک اخذ شده 

  پروانه آموزش و  مربیگری  نرم افزارSPSS از سازمان فنی و حرفه ای 

 

  زبانمدرک 

 نوع مدرک  -میزان تسلط متوسط به باال -زبان انگلیسیMCHE 

 

 مقاالت پذیرفته شده در کنفرانس ها و کنگره ها 

 ژنی بیان های داده در دوبعدی بندی خوشه  های الگوريتم  مقايسه 

 سازی شبیه مطالعه يک: اشتباه بندی رده با های وضعیت برای پنهان مارکف مدل 

  استیک شدن در کادر اتاق عمل و بیهوشی بیمارستان های شهر کرمانشاهبررسی جراحت ناشی از نیدل 

http://journals.kums.ac.ir/ojs/index.php/PramedJ/issue/view/41
http://journals.kums.ac.ir/ojs/index.php/PramedJ/issue/view/41
http://journals.kums.ac.ir/ojs/index.php/PramedJ/article/view/361
http://journals.kums.ac.ir/ojs/index.php/PramedJ/issue/view/41
http://journals.kums.ac.ir/ojs/index.php/PramedJ/issue/view/41
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 )بررسی میزان رعايت اصول تشخیص نويسی در پرونده های بالینی بیماران بستری در بیمارستان امام رضا)ع 

 بررسی میزان شیوع بیماری فنیل کتونوريا در شهر کرمانشاه 

 88-89امام رضا)ع(  مقايسه عوامل تنش زا در پرستاران بیمارستان 

 )عوامل مرتبط با اختالل خواب در بیماران بستری بخش های جراحی مرکز آموزشی درمانی امام رضا)ع 

  )بررسی میزان آگاهی دارويی بیماران مراجعه کننده به درمانگاه مرکز آموزشی درمانی امام رضا)ع 

  بررسی اختالالت الگوی خواب دربیماران قلبی مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا )ع( کرمانشاه 

  بررسی مبتنی برشواهد موارد  آنژيوگرافی با روشDSA در بیماران با ضايعات عروق مغزی  بیمارستان امام رضا)ع( کرمانشاه 

 

 

 

 عضویت در کمیته ها  

 در مرکز آموزشی درمانی و  5/12/89تا تاريخ  3/12/89بیمارستان فردا که از تاريخ -امروز عضو کمیته علمی همايش بیمارستان
 تحقیقاتی امام رضا )ع(  در کرمانشاه برگزار گرديد

 انی تحقیقاتی امام رضا)ع(شرکت در جلسات شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی درم 

 تحقیقاتیح های کارشناسی گزارش نهايی طر 

 عضو کمیته پژوهشی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

  93عضو کمیته اجرايی سمینار نقش علوم پايه در ارتقا سالمت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بهمن 

 عضو کمیته پژوهشی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

 

 سابقه کاری 

  29/11/96دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از تاريخ مدير تحصیالت تکمیلی 

 روز 25ماه و  13 -دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه-مشاور آماری در مرکز توسعه تحقیقات بالینی 

 ويراستار آمار مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه -ای در کارگروه نسل سوم رشته میان گروهمسئول و عضو 

  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه -دانشجويان استعداد درخشان دانشکده پیراپزشکیمسئول 

 کرمانشاههای دانشگاه علوم پزشکی  کارشناسی پروپوزال 

 در مجالت زير مقاله داوری 
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 مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه )بهبود(

 مجله فصلنامه بالینی

 مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

Iranian Journal of Cancer Prevention 

           

 برگزاری کارگاه  

 کارگاه  SPSS  سه روزه-کرمانشاه برای کارکنان دانشگاه علوم پزشکی 

   کارگاهSPSS   دانشکده پیراپزشکی-شهید بهشتیدانشگاه علوم پزشکی  دانشجويانبرای 

   کارگاهSPSS   دانشکده بهداشت -بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه دانشجويانبرای 

 کارگاه  SPSS  ارتش پزشکی علوم دانشگاه دانشجويان برای 

  کارگاه آشنايی با نرم افزارR دانشکده بهداشت-برای دانشجويان تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

 

 های ارایه شده ژورنال کالب عنوان 

 

 A comparative analysis of biclustering algorithms for gene expression data, 

BRIEFINGS IN BIOINFORMATICS. 

 Review and comparison of ROC curve estimators for a time-dependent outcome with 

marker-dependent censoring, Biometrical Journal. 

 

 های علوم پزشکی های فازی و کاربرد آن در داده مجموعه 

 های فیمابینی و کاربرد آن در مطالعات کارآزمايی بالینی تحلیل 

 

 آمار زیستی  دوره ارشد وصیه نامه از مدیر گروهت 

 آمار زیستی  دوره دکتری توصیه نامه از مدیر گروه 

 


