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 00-01ساعت:              یک شنیه ها  زمان:

 شرکت کنندگان استاد راهنما نام دانشجو عنوان )یک هفته قبل از تاریخ ارائه اعالم میگردد( تاریخ ردیف

1 19/20/1022 COVID-19 Pandemic and Burden of Non-Communicable 
Diseases: An Ecological Study on Data of 185 Countries 

دکتر رویا صفری،   دکتر رضائیان آقای نعمتی

دکتر شهاب رضائیان، 

 دکتر یحیی سلیمی

0 02/20/1022 Socioeconomic gradient in physical activity: findings from the 
PERSIAN cohort study 
 

دکتر رویا صفری،  دکتر صفری آقای سامیان

دکتر مهدی مرادی 

نظر، دکتر یحیی 

 سلیمی

3 0/23/1022 Reliability and Validity Study of the Children’s  Eating Behavior  
Questionnaire in Chinese School-Age Children 

دکتر رویا صفری،  دکتر سلیمی آقای رمضانی

دکتر مهدی مرادی 

نظر، دکتر یحیی 

 سلیمی

0 9/23/1022  
 Effect of Social Distancing on COVID-19 Incidence and Mortality in 
Iran Since February 20 to May 13, 2020: An Interrupted Time Series 
Analysis 

دکتر رویا صفری،  دکتر عبدلی آقای مردانی

دکتر غالمرضا عبدلی، 

دکتر مهدی مرادی 

نظر، دکتر یحیی 

 سلیمی

5 32/23/1022 Association between maternal shift work and infant 
neurodevelopmental outcomes: results from the Taiwan Birth 
Cohort Study with propensity-score-matching analysis  
 

دکتر رویا صفری،  دکتر مرادی نظر خانم طهماسبی

دکتر شهاب رضائیان،  

 دکتر یحیی سلیمی

2 2/20/1022 Big Data, Decision Models, and Public Health 
 

دکتر رویا صفری،  دکتر مرادی نظر خانم احمدی

دکتر شهاب رضائیان، 

دکتر مهدی مرادی 

https://link.springer.com/article/10.1186/s12889-019-7715-z
https://link.springer.com/article/10.1186/s12889-019-7715-z


 نظر

7  The impact of individual lifestyle and status on 
the acquisition of COVID-19: A case—Control 
study 

دکتر رویا صفری،  دکتر نجفی خانم آغاجری

دکتر شهاب رضائیان، 

دکتر مهدی مرادی 

نظر، دکتر یحیی 

 سلیمی

8 13/20/1022 Physical activity in periods of social distancing due to COVID-19: 

a cross-sectional survey 
دکتر رویا صفری،  دکتر سلیمی خانم باقری

دکتر شهاب رضائیان، 

 دکتر یحیی سلیمی

9 02/20/1022  Vaccine side-effects and SARS-CoV-2 infection after vaccination in 
users of the COVID Symptom Study app in the UK: a prospective 
observational study 

دکتر رویا صفری،  دکتر صفری خانم شفیعی

دکتر شهاب رضائیان، 

 دکتر یحیی سلیمی

12      

 

 


